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दैनिक चालू घडामोडी 12.07.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

नडनिटल िोमॅड व्हिसा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• इंडोनेशियाने अशिक परदेिी पययटकांना आकशषयत करण्याच्या उदे्दिाने प्रवािांसाठी "शडशिटल नोमॅड व्हिसा" िाहीर 

केला आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• शडशिटल नोमॅड असे लोक आहेत िे वेगवेगळ्या शठकाणी प्रवास करताना दूरस्थपणे काम (work remotely) करतात 

आशण त्ांनी कमावलेले उत्पन्न ते प्रवास करत असलेल्या देिात खर्य करतात. 

• शनयशमत दुगयम कामगारांच्या (regular remote workers) शवपरीत, िे एका भौगोशलक के्षत्रात राहण्यास प्रािान्य 

देतात, शडशिटल नोमॅड काम करताना प्रवास करतात आशण िोितात. 

• शडशिटल नोमॅड व्हिसा दूरस्थ कामगारांना इंडोनेशियामधे्य करमुक्त राहण्यार्ी परवानगी देतो, ज्यामधे्य बाली िहर 

समाशवष्ट आहे. 

• इंडोनेशियाने पुढील वषयभरात 3.6 दिलक्षाहून अशिक परदेिी प्रवािांना देिात आकशषयत करण्यारे् उशद्दष्ट ठेवले 

आहे, शडशिटल नोमॅड हे एक महत्त्वारे् पाऊल आहे. 

• इंडोनेशियापूवी, काही इतर देिांनीही परदेिी प्रवािांना आकशषयत करण्यासाठी शडशिटल नोमॅड सारख्या तरतुदी 

स्वीकारल्या आहेत, ज्यात समाशवष्ट आहे- 

• इटली, अँशटग्वा आशण बाबुयडा, बाबायडोस. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

भारताच्या ग्रामीण भागात वायू प्रदूषण 
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बातम्यांमधे्य का: 

• ग्रामीण भारतातील वायू प्रदूषण मोिण्यासाठी, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, कानपूरने उत्तर प्रदेि आशण शबहारच्या ग्रामीण 

भागांमधे्य सुमारे 1,400 सेन्ससय स्थाशपत करण्यासाठी 2.5 दिलक्ष नवीन प्रकल्प सुरू केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हा प्रकल्प ग्रामीण भारतातील वायु गुणवत्ता सेन्ससयच्या राष्टर ीय नेटवकय साठी मागय मोकळा करू िकतो. 

• वषय 2019 मधे्य, राष्टर ीय स्वच्छ वायु काययक्रम (NCAP) 2024 पयंत 20-30% ने कणयुक्त पदाथांरे् वायु प्रदूषण कमी 

करण्यासाठी सरकारने सुरू केले. 

• PM 2.5 आशण PM 10 साठी देिार्ी सध्यार्ी वाशषयक वायु सुरशक्षत मयायदा 40 µg/m आशण 60 µg/m आहे. 

• NCAP अंतगयत, 2018-19 ते 2020-21 या वषायत 114 िहरांना 375.44 कोटी रुपये शदले गेले आशण 2021-22 या 

आशथयक वषायसाठी 82 िहरांना आशण 2021-2021 मिील नवीन प्रकल्पासाठी 290 कोटी रुपये शदले गेले. 2021-

2026 साठी 700 कोटी रुपयांर्ी तरतूद करण्यात आली आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

SDG निदेशांक अहवाल 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• SDG शनदेिांक अहवाल 2022 संयुक्त राष्टर ांनी िारी केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• SDG शनदेिांक अहवाल 2022 नुसार, तीन नॉशडयक देि - शिनलंड, डेन्माकय  आशण स्वीडन - िीषय स्थानावर आहेत 

आशण सवय िीषय 10 देि युरोशपयन देि आहेत. 
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• SDG शनदेिांक अहवाल 2022 नुसार, भारत या वषी 121 व्या क्रमांकावर आहे. 

• SDG शनदेिांक अहवाल 2022 नुसार, SDG धे्यय 1 (गररबी नाही) आशण SDG लक्ष्य 8 (सभ्य काम आशण आशथयक 

शवकास) वरील कामशगरी अनेक कमी-उत्पन्न देि आशण शनम्न-मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देिांमधे्य महामारीपूवय 

पातळीपेक्षा कमी आहे. 

• SDG शनदेिांक अहवाल 2022 अंतगयत समृद्ध देिांमिील हवामान आशण िैवशवशविता लक्ष्यांवर प्रगती अतं्त संथ 

आहे. 

युनायटेड नेिन्सच्या SDG शनदेिांक अहवाल 2022 नुसार, महामारी आशण रशिया-युके्रन युद्धामुळे, िागशतक आशथयक वाढ 

0.9 टक्क्ांनी कमी झाली आहे, ज्यारे् खालील दुष्पररणाम होऊ िकतात- 

1. अन्न आशण इंिनाच्या शकमती वाढवणे 

2. िागशतक पुरवठा आशण व्यापार व्यत्य 

3. आशथयक बािारार्ी कमतरता 

स्रोत: द नहंदू 

पंतप्रधाि राष्ट्र ीय प्रनशक्षण काययक्रम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कौिल्य शवकास आशण उद्योिकता मंत्रालयातिे 'प्रिानमंत्री कौिल भारत शमिन' अंतगयत पंतप्रिान राष्टर ीय प्रशिक्षण 

मेळाव्यारे् आयोिन करण्यात आले आहे. 

  मुख्य मुदे्द: 

• 36 के्षत्रातील एक हिाराहून अशिक कंपन्यांर्ा पंतप्रिान राष्टर ीय प्रशिक्षण काययक्रमात समावेि करण्यात आला असून, 

त्ाअंतगयत 500 शवशवि प्रकारच्या टर ेडमधे्य प्रशिक्षणाच्या संिी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. 

• पंतप्रिान राष्टर ीय शिकाऊ काययक्रमांतगयत मंत्रालयाने देिभरात २०० हून अशिक शठकाणी मेळावे आयोशित केले 

आहेत आशण अियदारांना प्रशिक्षणाद्वारे त्ांरे् कररअर घडशवण्यार्ी संिी उपलब्ध करून शदली आहे. 

• पंतप्रिानांच्या राष्टर ीय शिकाऊ काययक्रमात सहभागी होण्यासाठी, उमेदवारांना इयत्ता 5 वी ते 12 वी उत्तीणय प्रमाणपत्र, 

कौिल्य प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, ITI शडप्लोमा शकंवा पात्रतेसाठी पदवीिर पदवी असणे आवश्यक आहे. 

• पंतप्रिानांच्या राष्टर ीय शिकाऊ काययक्रमारे् मुख्य उशद्दष्ट कंपन्यांना अशिकाशिक प्रशिक्षणाथी शनयुक्त करण्यार्ी संिी 

प्रदान करणे आशण प्रशिक्षण आशण हातािी संबंशित कौिले्य यांच्याद्वारे त्ांर्ी क्षमता शवकशसत करणे हे आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयायवरण 

IPBES मूल्ांकि अहवाल 
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बातम्यांमधे्य का: 

• इंटरगिनयमेंटल सायन्स-पॉशलसी िोरम ऑन बायोडायिशसयटी अँड इकोशसस्टम सव्हियसेस (IPBES) ने िगभरातील 

वनस्पती, प्राणी, बुरिी आशण िैवाल यांच्या वन्य प्रिातीचं्या िाश्वत वापरावर आपला अहवाल प्रशसद्ध केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• IPBES मूल्यांकन अहवालानुसार, वन्य प्रिातीचं्या िैवशवशविता आशण पररसंस्थांवर हवामान बदल, लँडसे्कप आशण 

समुद्राच्या लँडसे्कपमधे्य बदल, प्रदूषण आशण आक्रमक परदेिी प्रिातीरं्ा प्रभाव हे प्रमुख पररणाम आहेत. 

• IPBES ने िारी केलेल्या अहवालानुसार, सतत शिकार करणे हा वन्य सस्तन प्राण्यांसाठी मुख्य िोका आहे. 

• अनेक वनस्पतीचं्या गटांना, शविेषत: कॅक्टी, सायकॅड्स आशण ऑशकय ड्स तसेर् इतर वनस्पती आशण औषिी हेतंूसाठी 

कापणी केलेल्या बुरिीसाठी अस्थाई वृक्षारोपण आशण एकत्रीकरण हे मुख्य िोके आहेत, असा अहवालार्ा शनष्कषय 

आहे. 

• अहवालानुसार, 34% समुद्री वन्यिीव िास्त मासेमारी करतात आशण िागशतक स्तरावर 50,000 वन्य प्रिाती शद्वपक्षीय 

गरिा पूणय करू िकतात. 

• IPBES मूल्यांकन अहवालानुसार, िगातील 70 टके्क गरीब लोकसंख्या थेट वन्य प्रिातीवंर अवलंबून होती. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाचे व्यव्हिमत्व 

परमेश्वरि अय्यर 

 

• परमेश्वरन अय्यर यांर्ी NITI आयोगारे् नवीन CEO म्हणून शनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

• पाणी आशण स्वच्छता के्षत्रातील 25 वषांर्ा अनुभव असलेले, श्री. अय्यर यांनी यापूवी भारताच्या प्रमुख 20 अब्ज 

काययक्रमांच्या अंमलबिावणीरे् नेतृत्व केले आहे. 

• 1981 च्या बॅर्रे् उत्तर प्रदेि केडररे् IAS अशिकारी श्री अय्यर यांनी सावयिशनक आशण खािगी दोन्ही के्षत्रात काम 

केले आहे. 
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• परमेश्वरन अय्यर हे 2016-20 या वषायत नवी शदल्ली येथे भारत सरकारच्या पेयिल आशण स्वच्छता मंत्रालयारे् सशर्व 

म्हणून काययरत होते. 

• उत्तर प्रदेि आशण उत्तराखंडमधे्य समािाच्या नेतृत्वाखालील नाशवन्यपूणय स्विल प्रकल्पार्ी सुरुवात 1990 च्या 

दिकात परमेश्वरन अय्यर यांनी केली होती. 

• परमेश्वरन अय्यर यांर्ी 2 वषांच्या कालाविीसाठी NITI आयोगारे् नवीन CEO म्हणून शनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

इिामूल हक 

 

• प्रख्यात पुरातत्विास्त्रज्ञ, इशतहासकार आशण बांगलादेि राष्टर ीय संग्रहालयारे् मािी महासंर्ालक डॉ. इनामुल हक 

यांरे् वयाच्या ८५ व्या वषी ढाका येथे शनिन झाले. 

• डॉ. इनामुल हक यांना बंगालच्या टेराकोटा आशण शिल्पकलेवरील कायायसाठी 2020 मधे्य पद्मश्री पुरस्काराने सन्माशनत 

करण्यात आले. 

• बांगलादेि राष्टर ीय संग्रहालयाच्या स्थापनेत डॉ. इनामुल हक यांर्ा मोलार्ा वाटा होता, 1973 मधे्य डॉ. इनामुल हक 

यांर्ी संर्ालक म्हणून शनयुक्ती करण्यात आली आशण 1983 ते 1991 पयंत त्ांनी महासंर्ालक म्हणून काम केले. 

• बांगलादेिातील शवशवि पुरातत्व स्थळांवरून अनेक मौल्यवान शिले्प िोिून काढण्यारे् शे्रय डॉ. इनामुल हक यांना 

िाते. 

• डॉ. इनामुल हक यांना त्ांच्या उले्लखनीय योगदानाबद्दल 2016 मधे्य एकुिी पदक आशण 2020 मधे्य बांगलादेि 

स्वातंत्र्य पदक या सवोच्च नागरी पुरस्काराने सन्माशनत करण्यात आले. 

स्रोत: AIR 

महत्वाच्या बातम्या: सामानिक समस्या 

‘NRI नववाह: काय करावे आनण करू िये, पुढील मागय’ 
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बातम्यांमधे्य का: 

• राष्टर ीय मशहला आयोगातिे पंिाबमिील शवशवि शिल्ह्ांमधे्य ‘NRI Marriage: Dos and Don’ts, Way Ahead’’ या 

शवषयावर िागरूकता काययक्रम सुरू करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्टर ीय मशहला आयोगाने आयोशित केलेल्या काययक्रमांर्ी उशद्दषे्ट एनआरआय शववाहांिी संबंशित संभाव्य िो्ांर्ी 

माशहती प्रसाररत करणे आशण पीशडतांना उपलब्ध प्रशतबंिात्मक आशण कायदेिीर उपायांबद्दल िागरूकता शनमायण 

करणे आहे. 

• न्यायव्यवस्था, प्रिासन आशण िैक्षशणक के्षत्रातील प्रख्यात तज्ञांना राष्टर ीय मशहला आयोगाने वके्त म्हणून आमंशत्रत केले 

आहे आशण सहभागीनंा पीशडत मशहलांना शदलासा देण्यासाठी शवशवि यंत्रणांनी बिावलेल्या भूशमकेबद्दल माशहती आशण 

शिशक्षत केले आहे. 

राष्ट्र ीय मनहला आयोगािे आयोनित केलेल्ा िििागृती काययक्रमाची चार तांनिक सिांमधे्य नवभागणी करण्यात 

आली आहे- 

1. पशहले सत्र 'एनआरआय शववाहांमुळे पीशडत मशहलांना शदलासा देण्यासाठी न्यायपाशलकेर्ी भूशमका' या शवषयावर आहे. 

2. दुसऱ्या सत्रात 'पोशलसांर्ी भूशमका' याशवषयी माशहती देणे आहे. 

3. शतसरे सत्र 'कायदा व्यवस्थेर्ी भूशमका' या शवषयािी संबंशित आहे. 

4. र्ौथ्या सत्रात 'एनआरआय शववाहारे् सामाशिक पैलू' याशवषयी िागरुकता देण्यात आली आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT

