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दैनिक चालू घडामोडी 12.05.2022 
महत्त्वाची बातमी : भारत 

नमशि अमृत सरोवर 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• मिशन अिृत सरोवराच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक आयोमित करण्यात आली 

होती. 

• या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ग्रािमवकास समचव होते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• 24 एमप्रल रोिी पंतप्रधान नरेंद्र िोदी यांच्या हसे्त मिशन अिृत सरोवर लााँच करण्यात आले. 

• भावी मपढ्ांसाठी पाणी वाचवणे हे मिशनचे िुख्य उमिष्ट आहे. 

• भारतातील प्रते्यक मिल्ह्यात 75 िलस्रोतांचा मवकास आमण पुनरुज्जीवन करण्याचे उमिष्ट आहे. हे पाणवठे ‘अिृत 

सरोवर’ म्हणून ओळखले िातील. 

• यािुळे संपूणण भारतात सुिारे 50000 िलकंुभ मनिाणण होतील. 

• हा सवण-सरकारी दृष्टीकोन असणार आहे, म्हणिेच या मिशनसाठी सहा िंत्रालये सहकायाणखाली काि करतील. 

• या मिशनसाठी भास्कराचायण नॅशनल इन्स्टिटू्यट फॉर से्पस अॅन्स्टिकेशन आमण मिओ इन्फॉिेमटक्सची तांमत्रक 

भागीदार म्हणून मनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

• या उपक्रिािधे्य स्वयंसेवी संस्थांचा वापर आमण नागररकांचा सहभाग देखील सिामवष्ट होऊ शकतो. 

• टीप: हे मिशन पूणण करण्याची अंमति िुदत 15 ऑगस्ट 2023 आहे. 

• स्रोत: पीआयबी 

ओमाि भारतीय फामाासु्यनिकल उत्पादिाांिा वेगवाि मान्यता देईल 
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बातम्ाांमधे्य का: 

• अलीकडेच 11 िे रोिी राष्टर ीय रािधानी मदल्लीत भारत-ओिानच्या संयुक्त आयोगाची बैठक आयोमित करण्यात 

आली होती. 

• कें द्रीय िंत्री मपयुष गोयल आमण त्यांचे सिकक्ष श्री. कैस मबन िोहम्मद अल युसूफ यांच्या अध्यक्षतेखाली हे सह-अध्यक्ष 

होते. 

मुख्य मुदे्द: 

• या उच्चस्तरीय बैठकीत दोन्ही पक्षांनी काही िहत्त्वाच्या िुद्द्ांवर सहिती दशणमवली, िसे की: 

• ओिानने यापूवीच यूएसएफडीए, यूकेएिएआरए आमण ईएिएकडे नोदंणीकृत असलेल्या इंमडयन फािाण उत्पादनांच्या 

िंिुरी प्रमक्रयेस गती देण्यास सहिती दशणमवली. 

• दोन्ही देश संयुक्त बािार संशोधन अहवाल िाहीर करणार असून, त्यात ओिानिधील औषध के्षत्रातील भारतीय 

कंपन्ांच्या भमवष्यातील शक्यता आमण संधीवंर प्रकाश टाकण्यात येणार आहे. 

• हररत ऊिेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आमण सौर ऊिेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्टर ीय सौर आघाडी 

(आयएसए) अंतगणत वन सन वन वर्ल्ण वन ग्रीडच्या संदभाणत भारताच्या पुढाकारािधे्य सािील होण्याच्या ओिानच्या 

प्रयत्ांचे भारताने कौतुक केले. 

• दोन्ही देशांनी मिपक्षीय व्यापाराला अमधक चालना देण्याचे िान् केले आमण सवण शुल्क आमण नॉन-टेररफ अडथळ्याचे 

प्रश्न सोडमवण्यावर सहिती दशणमवली. 

• भारत आमण ओिान यांनी 3-टीएस म्हणिेच व्यापार, तंत्रज्ञान आमण पयणटन के्षत्रात सहकायण वाढवण्यावर सहिती 

दशणमवली. 

सभेचे महत्त्व : 

• भारतीय फािाण उद्योग हा िगातील सवोतृ्कष्ट उद्योगांपैकी एक आहे आमण भारतीय िहसूल मनमिणतीतही िहत्त्वपूणण 

भूमिका बिावतो. या बैठकीिुळे आगािी काळात त्याला आवश्यक ती चालना मिळेल. 

• भारत आमण ओिानचे मिपक्षीय संबंध नव्या उंचीवर पोहोचतील. 

• आयएसएिधे्य ओिानचा करार हा एक स्वागताहण पाऊल आहे कारण तो उष्णकमटबंधीय देश आहे, येत्या भमवष्यात 

सौर ऊिाण मनमिणतीत तो खूप उपयुक्त ठरेल. 

Source: PIB 

सुप्रीम कोिाािे देशद्रोहाच्या आरोपाांशी सांबांनित सवा खिल्ाांची सुिावणी स्थनगत केली  

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• काल िाननीय सवोच्च न्ायालयाने प्रलंमबत प्रकरणे स्थमगत ठेवण्याचे आदेश मदले. देशद्रोहाचे आरोप. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• कलि 124A च्या वैधतेबाबत सवोच्च न्ायालयासिोरील िागील सुनावणीत, भारत सरकारने या कलिाची 

पुनतणपासणी करणार असल्याचे आश्वासन देण्यासाठी शपथपत्र दाखल करण्यास सहिती दशणवली. 
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• न्ायालयासिोर असा युन्स्टक्तवाद करण्यात आला की आयपीसीच्या कलि 124A अंतगणत तरतुदी नागरी स्वातंत्र्य 

आमण िानवी हक्ांचे उलं्लघन करतात. 

• या संदभाणत सरकारने राष्टर ीय सुरक्षा आमण नागरी स्वातंत्र्य यांच्यातील सितोल साधण्यासाठी तोडगा काढण्याचे 

आश्वासन मदले. 

• दरम्यान, कोटाणने आधीच कोटाणसिोर प्रलंमबत असलेल्या देशद्रोहाच्या आरोपांच्या संदभाणत चालू असलेल्या खटल्यांना 

स्थमगती देण्यास सांमगतले. 

• िोपयंत सरकार नवीन कायदा करत नाही तोपयंत कोणतीही नवीन प्रकरणे दाखल करू नयेत, असे मनदेशही सवोच्च 

न्ायालयाने कें द्र आमण राज्य सरकारांना मदले आहेत. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस आनण द नहांदू 

वैवानहक बलात्काराचे गुने्हगारीकरण 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• अलीकडेच मदल्ली उच्च न्ायालयाच्या खंडपीठाने मतच्यासिोर प्रलंमबत असलेल्या वैवामहक बलात्काराच्या िुद्द्ावर 

मवभामित मनणणय मदला. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• मदल्ली उच्च न्ायालयाने िंगळवारी लग्नानंतर झालेल्या बलात्काराबाबत खंमडत मनकाल मदला. 

• या मनकालात मदल्ली उच्च न्ायालयाच्या दोन न्ायिूतींच्या खंडपीठाने न्ायिूती शकधर यांनी पत्ीच्या संितीमशवाय 

मतच्याशी शारीररक संबंध ठेवण्याला बलात्कार ठरवला होता. 

• न्ायिूती शंकर म्हणाले की, आयपीसी अंतगणत संितीमशवाय लैंमगक संबंध घटनात्मकदृष्ट्ट्या वैध आहे. 

इतर महत्त्वाचे तथ्य: 

• यामचकाकत्यांनी आयपीसीच्या कलि 375 िधील तरतुदीनंा आव्हान मदले आहे ज्यािधे्य िमहलेवर बलात्काराच्या 

तरतुदीचंा सिावेश आहे. 

• उपरोक्त कलिातील तरतुदीनुंसार पतीने पत्ीशी मतच्या संितीमशवाय केलेले लैंमगक संबंध, ती अल्पवयीन नसल्यास, 

बलात्काराच्या कृत्यािधे्य सिामवष्ट होणार नाही. 

• टीप: मवभामित मनकालानंतर प्रकरण आता सवोच्च न्ायालयासिोर मवचाराथण दाखल केले िाऊ शकते. 

स्रोत: िाइम्स ऑफ इांनडया आनण इांनडयि एक्सपे्रस 
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 AFSPA 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• नुकतेच गृहिंत्री अमित शहा यांनी आसाििधून AFSPA पूणणपणे हटवण्याची शक्यता असल्याची घोषणा केली. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• गेल्या सहा वषाणतील राज्यातील कायदा आमण सुव्यवस्थेची न्स्टस्थती पाहता सशस्त्र दल मवशेष अमधकार कायदा 

राज्यातून पूणणपणे रि करणे शक्य आहे, असे गृहिंत्र्यांनी िाहीर सभेत सांमगतले. 

• ते म्हणाले की, राज्यातील बहुतांश दहशतवादी संघटनांनी आत्मसिपणण केले आहे आमण िोठ्या प्रिाणावर राज्यातील 

कायदा व सुव्यवस्था मनयंत्रणात आहे. 

AFSPA बद्दल: 

• भारतीय संसदेने 1958 िधे्य सशस्त्र दल मवशेष अमधकार कायदा लागू केला. 

• "अशांत भागात" कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी भारतीय सशस्त्र दलांच्या हातात अमधकार देणे हे त्याचे उमिष्ट 

होते. 

• प्रथिच नागा महल्सच्या काही भागांिधे्य त्याची अंिलबिावणी करण्यात आली, नंतर आसािसह सात ईशाने्कडील 

राज्यांिधे्य लागू करण्यात आली. 

कायद्यावर िीका: 

• हा कायदा सशस्त्र दलांच्या हाती असाधारण अमधकार देतो. 

• सशस्त्र दलाचा अमधकारी अशांत के्षत्रातील कोणत्याही व्यक्तीवर गोळीबार करू शकतो ज्यािुळे त्याचा िृतू्यही होऊ 

शकतो. 

• संशयाच्या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीला वॉरंटमशवाय अटक केली िाऊ शकते. 

• कोणत्याही आवारात प्रवेश करता येते आमण त्याला आवश्यक वाटल्यास शोध घेता येतो. 

• या अमधकारांिुळे अनेकदा नागरी स्वातंत्र्यांचे उलं्लघन आमण अमधकाऱयांच्या गैरवापराची पररन्स्टस्थती मनिाणण होते. 

स्रोत: िाईम्स ऑफ इांनडया 

महत्वाची बातमी : पुरस्कार 

पुनलत्झर पुरस्कार 2022 
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बातम्ाांमधे्य का: 

• अलीकडेच चार भारतीयांना फीचर फोटोग्राफी शे्रणीतील पुमलत्झर पुरस्कार 2022 ने सन्मामनत करण्यात आले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• रॉयटसण नू्ि एिन्सीचे दामनश मसिीकी, अदनान अमबदी, सन्ना इशाणद आमण अमित दवे यांना पत्रकाररतेच्या के्षत्रातील 

उले्लखनीय योगदानाबिल प्रमतमित पुमलत्झर पुरस्काराने सन्मामनत करण्यात आले आहे. 

• अफगामणस्तानवर तामलबानच्या आक्रिणादरम्यान बातम्या कव्हर करताना दामनशचा िृतू्य अफगामणस्तानिधे्य 

झाल्यािुळे त्याला हा पुरस्कार िरणोत्तर देण्यात आला. 

• युद्धग्रस्त राष्टर ाच्या कव्हरेिसाठी त्यांची िागमतक स्तरावर प्रशंसा झाली आहे. 

• भारतातील कोमवड लाटेच्या मशखरावर मदल्लीत सािूमहक अंत्यसंस्काराच्या हवाई शूटसाठीही तो ओळखला िातो. 

• टीप: डॅमनशचा िृतू्य िुलै 2021 िधे्य अफगामणस्तानिधे्य झाला. 

• Source: Times of India 

महत्वाची बातमी : पयाावरण 

NGT िे उत्तर प्रदेश सरकारला वाळू उत्खिि सुरू ठेवू िये असे निदेश नदले 

बातम्ाांमधे्य का: 

• अलीकडेच राष्टर ीय हररत न्ायामधकरणाने यूपीला वाळू भरपाई अहवाल येईपयंत नद्यांिधील वाळू उत्खनन सुरू ठेवू 

नये असे मनदेश मदले आहेत. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• NGT ने सरकारला नदीपात्रातील वाळूच्या पुनवाणपराच्या न्स्टस्थतीबाबत वैज्ञामनक तपासणी करण्यास सांमगतले आहे. 

• एनिीटीने पुढे म्हटले आहे की, हा तपास एखाद्या मवश्वासाहण संस्थेने केला पामहिे. 

• हा तपास वाळू उत्खनन 2020 साठी अंिलबिावणी आमण देखरेख िागणदशणक तत्त्वांनुसार केला गेला पामहिे 

• राज्यातील वाळू उत्खननाचा धोका किी करण्यासाठी मनयािक प्रामधकरणांना योग्यररत्या सक्षि आमण उपकरणे 

देण्यास सरकारला सांमगतले. 

• टीप: उत्तर प्रदेशातील बांदा मिल्ह्याच्या भागात अवैध वाळू उत्खननाची उदाहरणे नोदंवली गेली आहेत. 

स्रोत: डाउि िू अथा 

महत्वाची बातमी: जग 

भारतािे श्रीलांकेत सैन्य पाठवण्यास िकार नदला 

बातम्ाांमधे्य का: 

• अलीकडेच कोलंबोिधील भारतीय उच्चायुक्तांनी कायदा आमण सुव्यवस्था राखण्यासाठी श्रीलंकेत भारतीय सैन् 

पाठवण्याच्या कयासांचे खंडन केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• अलीकडे प्रसारिाध्यिांिारे अशी अटकळ बांधली िात होती की देशातील गृहयुद्धासारखी पररन्स्टस्थती न्स्टस्थर 

करण्यासाठी भारत लंका सरकारला िदत करण्यासाठी आपले सैन् पाठवू शकतो. 

• िमहंदा रािपके्ष आमण त्यांच्या कुटंुबीयांना भारतात आश्रय देण्यात आला आहे आमण लवकरच भारत लंकेच्या संकटात 

हस्तके्षप करेल अशी व्यापक सोशल िीमडया अटकळ होती. 

• काल भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या प्रवक्त्याने अशा सवण अनुिानांचे खंडन केले. 

• येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की श्रीलंका त्याच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या सवाणत वाईट आमथणक संकटाचा सािना करत 

आहे. 
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• श्रीलंकेतील लोकांचा असा मवश्वास आहे की देशावर सध्याच्या संकटासाठी रािपके्ष सरकारच िबाबदार आहे. 

स्रोत: िाईम्स ऑफ इांनडया 
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