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दैनिक चालू घडामोडी 11.05.2022 
महत्वाची बातमी : जग 

श्रीलंकेत शूट अॅट साइट ऑडडर 

 

बातमीत का: 

• अलीकडेच संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने पे्रसला माहिती हिली की श्रीलंकेच्या सशस्त्र िलांना साववजहनक मालमते्तचे 

नुकसान करताना आढळलेल्या कोणत्यािी व्यक्तीला पािताच गोळ्या घालण्याचे आिेश िेण्यात आले आिेत. 

बातम्ांचा तपशील: 

• श्रीलंकेतील पररस्थिती गृियुद्धासारखी झाली आिे. 

• राष्ट्र ीय राजधानीत सरकारी समिवकांकडून शांततापूणव हनिशवनांवर िल्ला झाल्यानंतर लंकेतील लोक लगेचच वैर झाले. 

• िेशात अशा अनेक घटना घडल्या ज्यात लोक हिंसक झाले आहण सरकारी संथिा आहण राजकारण्यांवर िले्ल करू 

लागले. 

• िरम्यान, तत्कालीन पंतप्रधान महिंिा राजपके्ष आपल्या कुटंुबासि नौिल तळावर पळून गेले आिेत. 

• अहधकाऱयांचा हनषेध करताना लोक आपत्कालीन आहण संचारबंिीचे सातत्याने उलं्लघन करत आिेत. 

• लंकेला लवकरच हिवाळखोरीचा सामना करावा लागेल, असा इशारा IMF आहण जागहतक बँकेने हिला आिे. 

भारताची भूनमका: 

• लंकेचे लोक ज्या संकटातून जात आिेत त्याबद्दल भारताला काळजी आिे. 

• बेट राष्ट्र ात शक्य हततक्या लवकर सामान्य स्थिती हनमावण व्हावी अशी त्यांची इच्छा आिे. 

• भारताने राजपके्ष कुटंुबाचा िेट उले्लख करणे टाळले असले तरी. 

• बेट राष्ट्र  शांततापूणव रािणे िे भारताच्या हिताचे आिे. 

महत्त्वाची बातमी : भारत 

भारतीय जिगणिा नडनजटल होणार आहे 
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बातम्ांमधे्य का: 

• अलीकडेच गृिमंत्री श्री अहमत शाि यांनी जािीर केले आिे की भारताची पुढील जनगणना 100% हडहजटल पद्धतीने 

केली जाईल. 

बातमीचा तपशील: 

• शाि िे िोन हिवसीय आसामच्या िौऱयावर आिेत. 

• राज्याची राजधानी गुवािाटीमधे्य, जनगणना संचालन संचालनालय (आसाम) इमारतीचे उि्घाटन करताना, वरील 

मुद्द्याबाबत घोषणा केली. 

• मोबाईलच्या माध्यमातूनच प्रश्ांची उत्तरे िेण्याची सोय करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे ते म्हणाले. 

• जनगणनेची कामे करण्यासाठी नवीन सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येत आिे. 

• जनगणना डेटाशी जन्म आहण मृतू्य जोडण्याचे प्रयत्न केले जातात ज्यामुळे प्रते्यक जन्म आहण मृतू्यनंतर जनगणना 

स्वयंचहलतपणे अद्यतहनत िोऊ शकते. 

• डेटा मतिार यािीशी िेखील जोडला जाईल जेणेकरुन व्यक्ती 18 वषे वयाची झाल्यावर ती आपोआप समाहवष्ट् िोईल. 

इतर तथ्य: 

• येिे िे लक्षात घेण्याजोगे आिे की जनगणना िा हनयहमत िशकीय व्यायाम आिे. 

• 1870 मधे्य भारतात पहिल्यांिा िे केले गेले. 

• 1881 पासून ते हनयहमतपणे चालू आिे. 

• शेवटची जनगणना 2011 मधे्य झाली िोती. 

• कोहवड-19 मिामारीमुळे, भारतीय इहतिासात प्रिमच जनगणनेला हवलंब झाला आिे. 

महत्त्व: 

• ते ररअल टाइम डेटा प्रिान करेल. 

• िे 1881 पासून अवलंबलेल्या िशकीय जनगणना पद्धतीचा ताबा घेईल. 

• लोकसंख्या अद्ययावत करण्यासाठी आता ििा वषे वाट पािावी लागणार नािी. 

• तसेच डोक्यावर काम करण्यासाठी लागणारे श्रम कमी केले जातील. 

महत्त्वाची बातमी : सुरक्षा 

मोहाली अपडेट 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• अलीकडील तपासात पाहकस्तानस्थित गंुडाने मोिाली येिील पंजाब पोहलसांच्या गुप्तचर मुख्यालयावर मुक्तिल्ला 

केल्याचा संशय आिे. 

नू्यजचा तपशील: 

• हवशेष म्हणजे काल परवा पंजाबच्या मोिालीमधे्य िल्ला झाला िोता. 

• त्यामधे्य मुख्यालयाच्या हभंतीवर आरपीजीचे लक्ष्य िोते. 
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• िल्ल्यात पहिल्यांिाच आरपीजीचा वापर करण्यात आला िोता 

• या िल्ल्याचा एकप्रकारे पाहकस्तानी भूमीशी संबंध असल्याचा संशय व्यक्त केला जात िोता. 

• यात कोणतीिी जीहवतिानी झाली नसली तरी. 

• िा िल्ला िरहवंिर हसंग (ररंडा) याने केल्याचे प्रािहमक चौकशीत समोर आले आिे. 

• ररंडा िा पाहकस्तानस्थित गंुड आिे. 

महत्त्वाची बातमी : संनिधाि 

देशद्रोह निरुद्ध िागरी स्वातंत्र्य 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• अलीकडेच भारत सरकारने सवोच्च न्यायालयात IPC च्या कलम 124A च्या पुनरावलोकनाबाबत प्रहतज्ञापत्र िाखल 

केले आिे. 

तपशीलिार बातम्ा: 

• गृि मंत्रालयाने माननीय न्यायालयाला आश्वासन हिले आिे की ते IPC च्या कलम 124A च्या तरतुिीचंा पुनहववचार 

करेल. 

• वर नमूि केलेल्या कलमात राष्ट्र द्रोिाच्या तरतुिीचंा समावेश आिे. 

• या तरतुिी नागरी स्वातंत्र्य मानवी िक्ांच्या हवरुद्ध मानल्या जातात. 

• अॅटनी जनरल वेणुगोपाल यांनी न्यायालयासमोर पुष्ट्ी केली की आधुहनक नागरी स्वातंत्र्य आहण इतर अहधकारांच्या 

पाश्ववभूमीवर कलम 124A चे पुनपवरीक्षण करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आिे. 

• सुप्रीम कोटावने 1962 च्या केिारनाि हसंि हवरुद्ध हबिार राज्य प्रकरणाचा आढावा घ्यावा का, असेिी सरकारला 

हवचारले. 

• त्याच्या उत्तरात अॅटनी जनरल म्हणाले की, कोटावला वरील प्रकरणाचा अहधक आढावा घेण्याची गरज नािी. 

• त्यांनी न्यायालयाला कािी काळ प्रतीक्षा करण्याची हवनंती केली. 

• त्यांनी न्यायालयाला आश्वासन हिले की नागरी स्वातंत्र्य आहण राष्ट्र ाची सुरक्षा आहण अखंडता यांच्यात संतुलन 

राखण्यासाठी आवश्यक सुधारणा केल्या जातील. 

कलम 124A: 

• भारतीय िंड संहितेच्या कलम 124A चा मसुिा भारतीय संसिेने तयार केलेला नािी. 

• त्याऐवजी ते वसािती मूळचे आिे. 

• 1870 मधे्य "िॉमस मॅकॉले" यांनी त्याचा मसुिा तयार केला िोता. 

• या कलमाखालील तरतुिीनुंसार राज्याहवरुद्ध दे्वष पसरवल्याबद्दल िोषी आढळल्यास कोणत्यािी व्यक्तीला 3 

वषाांपयांत तुरंुगवासाची हशक्षा िेण्याचा अहधकार राज्याला आिे. 

• वर नमूि केलेल्या कलमाच्या तरतुिीमंधे्य बोललेले हकंवा हलस्खत शब्द वापरणे आहण राज्याचा हनषेध करण्यासाठी 

वापरण्यात येणारी हचने्ह िेखील समाहवष्ट् आिेत. 
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• यामुळे सरकार हकंवा त्याची धोरणे खरी असली तरीिी हवरोध करणाऱया नागररकांहवरुद्ध कायद्याचा गैरवापर िोऊ 

शकतो. 

मध्य प्रदेश पीआरआय नििडणूक  

 

बातम्ांमधे्य का: 

• नुकतेच सवोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणाहशवाय राज्यात पंचायती राज हनवडणुका घेण्याचे 

आिेश हिले. 

बातमीचा तपशील: 

• पूवी राज्य सरकारने हिलेल्या ओबीसी आरक्षणाहशवाय शिरी थिाहनक स्वराज्य संथिा आहण पीआरआय हनवडणुका 

घेण्याचे हनिेश माननीय न्यायालयाने सरकारला हिले आिेत. 

• न्यायमूती अजय माहणकराव खानहवलकर, एएस ओका आहण सीटी रहवकुमार यांच्या खंडपीठासमोर िे प्रकरण 

हवचाराधीन िोते. 

• न्यायालयाने सरकारला िोन आठवड्ांत हनवडणुकीची अहधसूचना िेण्यास सांहगतले. 

• न्यायालयाने िेशातील इतर राज्यांनािी या हनकालाचे पालन करण्याचे आिेश हिले आिेत. 

• वरील हनणवय िा केवळ खासिार आहण मिाराष्ट्र ापुरता मयावहित नसून संपूणव िेशासाठी आिे. 

• पुढे म्हणाले की, आरक्षणाची तरतूि लागू करण्यापूवी सरकारने “हटर पल टेस्ट” उत्तीणव िोणे आवश्यक आिे. 

• या चाचणीमधे्य पॅनेलची हनयुक्ती, थिाहनक संथिा-हनिाय संबंहधत अनुभवजन्य डेटा संग्रहित करणे आहण आरक्षण 

50% कमाल मयाविेपेक्षा जास्त नािी याची खात्री करणे समाहवष्ट् आिे. 

• न्यायालयाने िेखील पुनरुच्चार केला की हनवडणूक प्रहिया अहधक हवलंब िोऊ शकत नािी कारण ती 

घटनात्मकदृष्ट्या अहनवायव आिे. 

सरकारी भूनमका: 

• सरकारने माननीय सवोच्च न्यायालयासमोर पुनहववलोकन याहचका भरण्याची हचने्ह िाखवली आिेत. 

तज्ांची मते: 

• कायिेहवषयक आहण घटनातज्ज्ांच्या मते, न्यायालय या हनणवयावर पुनहववचार याहचका स्वीकारण्याची शक्यता फारच 

कमी आिे. 
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महत्वाची बातमी : पयाडिरण आनण हिामाि 

चक्रीिादळ असिी 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• असानी चिीवािळ आजच आल्याचा अंिाज आिे. 

बातम्ांचा तपशील: 

• िे उष्णकहटबंधीय सायलोन आिे. 

• त्याने आपली हिशा बिलली आिे आहण आता काकीनाडा आहण हवशाखापट्टणमच्या आसपासच्या प्रिेशांवर 

धडकणार आिे. 

• यापूवी त्याच्या प्रभावामुळे ओहडशाच्या हकनारपट्टी भागात पाऊस झाला आिे. 

• िवामानशास्त्र मिासंचालक मृतंु्यजय मिापात्रा यांनी माहिती हिली आिे की चिीवािळ सातत्याने उजाव गमावत आिे 

आहण आंध्र हकनारपट्टीवर धडकेपयांत त्याचा वेग 60-70 हकमी प्रहततास असेल. 

• तटीय अहधकारी आधीच सतकव  आिेत. 

• मच्छीमारांनी मासेमारीसाठी खोल समुद्रात जाऊ नये, असा इशारा िेण्यात आला आिे. 

उष्णकनटबंधीय चक्रीिादळ: 

• उष्णकहटबंधीय चिीवािळ िी एक हफरणारी पवन प्रणाली आिे जी त्याच्यासोबत िवामान बिलांसि असते. 

• िी एक कमी िाबाची प्रणाली आिे ज्यामधे्य वेगाने वािणारे वारे आिेत. 

• चिीवािळाचे कमी िाबाचे कें द्र ‘आय ऑफ सायक्लोन’ म्हणून ओळखले जाते. 

• िी चिीवािळे उन्हाळी िंगामात हवषुववृत्ताच्या उत्तर आहण िहक्षण (8-10) अंशांमधे्य हवकहसत िोतात. 

महत्त्वाची बातमी: व्यक्तिमत्व 

पं. नशिकुमार शमाड 
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बातम्ांमधे्य का: 

• पं. शमाव यांचे काल रात्री मंुबईत हनधन झाले. 

बातम्ांचा तपशील: 

• श्री शमाव िे प्रहसद्ध संतूर वािक िोते. 

• त्यांना हृियहवकाराचा झटका आला. 

• त्यांच्या पश्चात पत्नी मनोरमा आहण मुले रोहित आहण राहुल शमाव असा पररवार आिे. 

• संतूर िे जमू्म आहण काश्मीरचे पारंपाररक वाद्य आिे. 

• शमाव यांनीच टर ॅपेझॉइडल इनु्स्ट्रमेंटला सध्याच्या पातळीवर लोकहप्रय केले. 

शमाड बद्दल: 

• शमाव यांचा जन्म 1938 मधे्य पूवीच्या जमू्म आहण काश्मीर राज्यातील जमू्म येिे झाला. 

• ते कास्श्मरी पंहडत िोते. 

• त्यांना संगीत नाटक अकािमी पुरस्कार 1986, पद्मश्री 1991 आहण 2001 मधे्य पद्मभूषण यांसारखे अनेक पुरस्कार 

हमळाले. 

• प्रहसद्ध तबलावािक झाकीर हुसेन आहण बासरीवािक िररप्रसाि चौरसैया यांच्यासोबत त्यांनी अनेक वेळा सिकायव 

केले. 

• हसलहसला, चांिनी यांसारख्या अनेक बॉहलवूड हचत्रपटांमधे्यिी त्यांनी योगिान हिले. 
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