
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

दैनिक चालू घडामोडी 09.05.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

राष्ट्र ीय कुटुुंब आरोग्य सरे्वक्षण (NFHS-5) अहर्वाल 

 

• कें द्रीय आरोग्य आणि कुटुुंब कल्याि मुंत्री, डॉ. मनसुख माुंडणिया याुंनी राष्ट्र ीय कुटुुंब आरोग्य सिेक्षि (NFHS-5) च्या 

पाचव्या फेरीचा राष्ट्र ीय अहिाल जारी केला. 

• त्ाुंनी 2020-21 (31 माचच 2021 रोजी) या िर्ाचसाठी ग्रामीि आरोग्य साुंख्यिकी प्रकाशन देखील प्रणसद्ध केले आहे. 

NFHS-5 राष्ट्र ीय अहर्वालाचे प्रमुख पररणाम- 

• अलीकडच्या काळात भारताने लोकसुंिा णनयुंत्रि उपायाुंमधे्य लक्षिीय प्रगती केली आहे. 

• एकूि प्रजनन दर (TFR), राष्ट्र ीय स्तरािर NFHS-4 आणि 5 दरम्यान प्रणत मणहला मुलाुंची सरासरी सुंिा 2.2 ते 2.0 

पयंत घसरली आहे. 

• एकूिच गभचणनरोधक प्रसार दर (CPR) देशात 54% िरून 67% पयंत िाढला आहे. 

• भारतात सुंस्थात्मक जन्माचे प्रमाि 79 टक्क्ाुंिरून 89 टक्क्ाुंिर पोहोचले आहे. ग्रामीि भागातही सुमारे ८७ टके्क 

प्रसूती सुंस्थाुंमधे्य होतात आणि शहरी भागात हेच प्रमाि ९४ टके्क आहे. 

• NFHS-5 मधे्य, 12-23 मणहने ियोगटातील तीन-चतुथांश (77%) मुलाुंचे पूिच लसीकरि झाले,  

• 5 िर्ांखालील मुलाुंमधील स्टुंणटुंगचे प्रमाि गेल्या चार िर्ांपासून भारतात 38 ते 36 टक्क्ाुंपयंत कमी झाले आहे. 

• 2019-21 मधे्य शहरी भागाुंपेक्षा (30%) ग्रामीि भागातील मुलाुंमधे्य (37%) स्टुंणटुंगचे प्रमाि जास्त आहे. 

• NFHS-4 आणि NFHS-5 दरम्यान, स्वच्छ स्वयुंपाक इुंधनाचा िापर (44% ते 59%) आणि सुधाररत स्वच्छता सुणिधा 

(49% ते 70%), साबि आणि पाण्याने हात धुण्याच्या सुणिधेसह (60% ते 78%) ) बऱ्यापैकी सुधारिा झाली आहे. 

• Source: newsonair 

सागरमाला प्रकल्प 
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• कें द्रीय बुंदरे, जहाजबाुंधिी आणि जलमागच मुंत्री सबाचनुंद सोनोिाल याुंनी निी णदल्ली येथील णिज्ञान भिन येथे राष्ट्र ीय 

सागरमाला सिोच्च सणमती (NSAC) च्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• बुंदरे णशणपुंग आणि जलमागच मुंत्रालयाने सागरमाला कायचक्रमाुंतगचत "णकनारपट्टीिरील णजल्ह्ाुंचा सिांगीि णिकास" 

करण्यासाठी एक योजना तयार केली आहे. 

• या सणमतीने सागरमाला कायचक्रमाचा आढािा घेतला आणि बुंदराशी सुंबुंणधत रसे्त आणि रेले्व कनेख्यिख्यिटी 

प्रकल्पाच्या णिकासाचा आढािा घेतला, तरुंगत्ा जेट्टी आणि अुंतदेशीय जलमागांचा णिकास तसेच इतर अजेंडा 

बाबी ुंचा आढािा घेतला.  

• 'सागरतृष्ठ समृद्धी योजना' या नव्या उपक्रमाच्या माध्यमातून णकनारपट्टीिरील समाजाच्या सिांगीि णिकासाबाबतही 

बैठकीत चचाच करण्यात आली. 

• मुंत्रालयाने कन्व्िजचन्स मोड अुंतगचत एकूि 567 प्रकल्पाुंची ओळख झाली आहे, ज्याची अुंदाजे णकुं मत रु. 58,700 

कोटी आहे. 

• सागरी णकनाऱ्यालगतच्या णजल्ह्ाुंच्या सिांगीि णिकासात ओळखल्या जािाऱ्या प्रकल्पाुंची आणि सागरमाला अुंतगचत 

प्राप्त झालेल्या निीन प्रकल्प प्रस्तािाुंची भर पडल्याने एकूि प्रकल्पाुंची सुंिा 6.5 लाख कोटी रुपयाुंच्या 1537 इतकी 

झाली आहे. 

• सागरमाला कायचक्रमाुंतगचत 5.5 लाख कोटी रुपयाुंचे 802 प्रकल्प आहेत, जे 2035 पयंत अुंमलात आिण्याचे लक्ष्य 

ठेिण्यात आले आहे.  

सागरमाला बद्दल: 

• सागरमाला हा 2014 मधे्य पुंतप्रधानाुंनी घोणर्त केलेल्या आणि 25 माचच 2015 रोजी कें द्रीय मुंणत्रमुंडळाने मुंजूर 

केलेल्या भारताच्या 7,500 णकमी लाुंबीच्या णकनारपट्टीच्या आणि 14,500 णकमी सुंभाव्य जलमागाचच्या सुंभाव्यतेचा 

उपयोग करून देशातील आणथचक णिकासाला गती देण्याच्या उदे्दशाने राष्ट्र ीय कायचक्रम आहे. 

Source: PIB 

'JITO किेक्ट 2022' 
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• जैन इुंटरनॅशनल टर ेड ऑगचनायझेशनच्या 'JITO कनेि 2022' च्या उद्घाटन सत्राला पुंतप्रधान नरेंद्र मोदी याुंनी 

सुंबोणधत केले. 

मुख्य मुदे्द 

• जैन समाज आणि जीतोच्या तरुिाुंचे कौतुक करताना पुंतप्रधान मोदी ुंनी त्ाुंना स्थाणनकाुंसाठी आिाज देण्याचे 

आिाहन केले. 

• EARTH या शब्दाचा अथचही त्ाुंनी स्पष्ट् केला. 

• ते म्हिाले की E म्हिजे Environment आहे णजथे पयाचिरिाचे रक्षि करिाऱ् या पद्धती ुंना प्रोत्साहन णदले पाणहजे. 

• त्ाुंनी A, म्हिजे Agriculture शेती आणि नैसणगचक शेतीमधे्य गुुंतििूक करािी. 

• R म्हिजे Recycling रीसायकणलुंग आणि ितुचळाकार अथचव्यिस्थेिर लक्ष कें णद्रत करा. 

• T म्हिजे सिांसाठी Technology तुंत्रज्ञान आणि एच म्हिजे आरोग्य सेिेचा णिचार केला पाणहजे. 

जैि इुंटरिॅशिल टर ेड ऑगगिायझेशि (JITO) बद्दल: 

• JITO ही जगभरातील जैनाुंना जोडिारी जागणतक सुंस्था आहे. 

• JITO Connect मु्यचु्यअल नेटिणकंग आणि िैयख्यिक परस्परसुंिादासाठी एक मागच प्रदान करून व्यिसाय आणि 

उद्योगाुंना मदत करण्याचा एक प्रयत्न आहे. 

• Source: newsonair 

महत्वाच्या बातम्या: नर्वज्ञाि 

इस्रोिे शुक्र ग्रहार्वर मोहीम आखली आहे 

 

• भारतीय अुंतराळ सुंशोधन सुंस्था (इस्रो) चे अध्यक्ष एस. सोमनाथ याुंनी साुंणगतले की, िीनस मोणहमेची कल्पना 

करण्यात आली आहे आणि एक प्रकल्प अहिाल तयार करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द 
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• चुंद्र आणि मुंगळािर मोणहमा पाठिल्यानुंतर, इस्रो आता सूयचमालेतील सिाचत उष्ण ग्रहाच्या पृष्ठभागाच्या खाली काय 

आहे याचा अभ्यास करण्यासाठी आणि त्ाच्या आच्छाणदत असलेल्या सल्हयूररक ऍणसड ढगाुंच्या खाली असलेले रहस्य 

उलगडण्यासाठी शुक्राची पररक्रमा करण्यासाठी अिकाशयान तयार करत आहे. 

• अुंतराळ सुंस्था णडसेंबर 2024 च्या ख्यखडकीिर (2024 window) लक्ष ठेित आहे, ज्याच्या पुढील िर्ाचसाठी णनयोणजत 

पररभ्रमि युिीने प्रके्षपि केले जाईल जेिा पृथ्वी आणि शुक्र इतके सुंरेख्यखत केले जातील की कमीतकमी प्रिोदक 

(propellant) िापरून अुंतराळयान शेजारच्या ग्रहाच्या कके्षत ठेिता येईल. 

• पुढील तत्सम णिुंडो २०३१ मधे्य उपलब्ध होईल. 

शुक्र बद्दल: 

• शुक्र हा सूयाचपासूनचा दुसरा ग्रह आहे आणि पे्रम आणि सौुंदयाचच्या रोमन देिीच्या नािािरून त्ाचे नाि देण्यात आले 

आहे. 

• चुंद्रानुंतर पृथ्वीच्या रात्रीच्या आकाशातील सिाचत तेजस्वी नैसणगचक िसू्त म्हिून, शुक्र छाया टाकू शकतो आणि णदिसा 

उजेडात उघड्या डोळ्ाुंना णदसू शकतो. 

• शुक्र दर 224.7 पृथ्वी णदिसाुंनी सूयाचभोिती णफरतो. 

• जरी बुध सूयाचच्या जिळ आहे, शुक्र हा आपल्या सूयचमालेतील सिाचत उष्ण ग्रह आहे. 

• त्ाचे घनदाट िातािरि हररतगृह िायू काबचन डायऑक्साइडने भरलेले आहे आणि त्ात सल्हयूररक ऍणसडचे ढग 

आहेत. 

• Source: The Hindu 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयागर्वरण आनण पयागर्वरणशास्त्र 

‘असिी’ चक्रीर्वादळ 

 

• दणक्षि अुंदमान समुद्रात घोुंघाििारे 'असनी' (Asani) चक्रीिादळ ८ मे २०२२ पयंत अल्पायुर्ी चक्रीिादळ बनण्याच्या 

मागाचिर असून आुंध्र प्रदेशातील णिशाखापट्टिम ते ओणडशातील भुिनेश्वर दरम्यान १० मेपयंत लँडफॉल होईल, असे 

सुंकेत भारतीय हिामानशास्त्र णिभागाने (आयएमडी) णदले आहेत. 

मुख्य मुद्दे 

• आयएमडीच्या िररष्ठ अणधकाऱ्याुंनी पुष्ट्ी केली आहे की, सध्या या चक्रीिादळामुळे पणिम बुंगालमधे्य मोठे नुकसान 

होण्याची श्ता नाही. 

• तथाणप, 10-13 मे रोजी गुंगेच्या पणिम बुंगालिर जोरदार िारे आणि 7-11 सेंटीमीटर इतका मुसळधार पाऊस 

पडण्याची श्ता आहे. 
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• तथाणप, "बाुंगलादेशच्या णदशेने चक्रीिादळाच्या मागाचिर परत येण्याच्या श्तेसह, ज्याचा पणिम बुंगालच्या 

णकनारपट्टीिर अणधक थेट पररिाम होिार आहे" यासह अनेक पररितचनशीलता सामील आहेत. 

• असनी: कमी दाबाचे के्षत्र चक्रीिादळात णिकणसत झाल्यास, त्ाला असनी म्हटले जाईल, जे श्रीलुंकेच्या हिामान 

अणधकाऱ्याुंनी णदलेले नाि आहे. णसुंहलीमधे्य असनी म्हिजे 'क्रोध' णकुं िा 'क्रोध'. 

Source: DTE 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार आनण सन्माि 

2022 जागनतक अन्न पुरस्कार 

 

• Cynthia Rosenzweig, एक िररष्ठ सुंशोधन शास्त्रज्ञ आणि NASA च्या गोडाडच इख्यिटू्यट फॉर से्पस स्टडीज, 

नू्ययॉकच  शहरातील हिामान प्रभाि गटाच्या प्रमुख, याुंना िर्ल्च फूड प्राइज फाउुंडेशनकडून 2022 चा जागणतक अन्न 

पुरस्कार णमळाला. 

• जागणतक अन्न पुरस्कार हा एक आुंतरराष्ट्र ीय पुरस्कार आहे ज्याची सुंकल्पना "अन्न आणि कृर्ीसाठी नोबेल 

पाररतोणर्क" म्हिून केली जाते ज्याचा उदे्दश सिांसाठी अन्नाची गुिित्ता, प्रमाि आणि उपलब्धता शाश्वतपिे 

िाढिण्यासाठी निकल्पनाुंना प्रोत्साहन देिे आणि कृती करण्यास पे्रररत करिे आहे. 

• हिामान आणि अन्न प्रिाली याुंच्यातील सुंबुंध समजून घेण्यासाठी आणि भणिष्यात दोन्ही कसे बदलतील याचा अुंदाज 

लािण्यासाठी णतच्या सुंशोधनासाठी रोसेनझ्िेगची या पुरस्कारासाठी णनिड करण्यात आली. 

• Source: worldfoodprize.org 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुस्तके 

इुंडो-पाक र्वॉर 1971- ररनमनिसेन्स ऑफ एअर र्वॉररयसग: पुस्तक 
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• सुंरक्षि मुंत्री राजनाथ णसुंह याुंनी निी णदल्लीतील ३७ व्या एअर चीफ माशचल पीसी लाल मेमोररयल लेक्चरमधे्य ‘इुंडो-

पाक िॉर 1971- ररणमणनसेन्स ऑफ एअर िॉररयसच’ या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. 

• या पुस्तकात णदग्गजाुंनी णलणहलेले 50 लेख आहेत ज्याुंनी त्ाुंचे अनुभि तपशीलिार साुंणगतले आहेत. 

• एअर माशचल जगजीत णसुंग आणि गु्रप कॅप्टन शैलेंद्र मोहन याुंनी या पुस्तकाचे सुंपादन केले आहे. 

स्रोत: द नहुंदू 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे नदर्वस 

08 मे, जागनतक थॅलेसेनमया नदि 

 

• जागणतक थॅलेसेणमया णदन दरिर्ी ८ मे रोजी साजरा केला जातो. 

• थॅलेसेणमया इुंटरनॅशनल फेडरेशन (TIF) द्वारे प्रथम 1994 मधे्य, TIF सुंस्थापक पॅनोस एुं गे्लझोस याुंचे पुत्र जॉजच 

एुं गे्लझोस याुंच्या स्मरिाथच हा कायचक्रम आयोणजत करण्यात आला होता. या आजाराने त्ाुंना आपला जीि गमिािा 

लागला होता. तेिापासून हा कायचक्रम दरिर्ी साजरा केला जातो. 

थॅलेसेनमया: 

• थॅलेसेणमया हा रिाचा णिकार आहे जो मुलाुंना त्ाुंच्या पालकाुंकडून िारशाने णमळतो. 

• या आजारात व्यिीच्या शरीरातील णहमोग्लोणबन आणि लाल रिपेशी णनमाचि करण्याच्या क्षमतेिर गुंभीर पररिाम 

होतो. 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडग 
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