
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

दैनिक चालू घडामोडी 17.05.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय संबंध 

प्रथम आंतरराष्ट्र ीय स्थलांतर पुिरावलोकि मंच 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारताचे परराष्ट्र  राज्यमंत्री श्री व्ही. मुरलीधरन हे 17 ते 20 मे या कालावधीत नू्ययॉकक  येथे संयुक्त राष्ट्र ांच्या महासभेच्या 

नेतृत्वाखाली आयोजित होणाऱ्या पजहल्या आंतरराष्ट्र ीय स्थलांतर पुनरावलोकन मंचासाठी भारतीय जिष्ट्मंडळाचे नेतृत्व 

करतील. 

मुख्य मुदे्द: 

• पजहल्या इंटरनॅिनल मायगे्रिन ररव्ह्यू फोरममधे्य चार परस्परसंवादी बहु-भागधारक गोलमेि (four interactive 

multi-stakeholders round tables), धोरणात्मक संवाद यांचा समावेि असेल. 

• सुरजित, सुव्यवस्स्थत आजण जनयजमत स्थलांतरण (Global Compact for Safe, Orderly and Regular 

Migration-GCM) साठी ग्लोबल कॉमॅ्पक्टच्या अंमलबिावणीमधे्य स्थाजनक, राष्ट्र ीय, प्रादेजिक आजण िागजतक 

स्तरावर झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आंतरराष्ट्र ीय स्थलांतर पुनरावलोकन मंच प्राथजमक आंतरिासकीय 

िागजतक मंच ( primary intergovernmental global forum) म्हणून काम करेल. 

• िनरल असेंब्लीच्या ठराव A/RES/73/195 मधे्य, UN सदस्य राष्ट्र ांनी संयुक्त राष्ट्र ांच्या चौकटीत GCM लागू 

करण्यासाठी स्थाजनक, राष्ट्र ीय, प्रादेजिक आजण िागजतक स्तरावर केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यास सहमती दिकवली 

आहे. 

Source: The Hindu 

भारतीय राष्ट्र पतीचंी जमैका भेट 

 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारताचे राष्ट्र पती राम नाथ कोजवंद िमैका आजण सेंट स्व्हन्सेंट आजण गे्रनेडाइन्स या दोन कॅरेजबयन देिांच्या राज्य 

दौऱ्यावर आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• िमैकाच्या ऐजतहाजसक दौऱ्यावर असलेले राष्ट्र पती भारतीय राष्ट्र पतीचं्या िमैका भेटीदरम्यान डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर यांच्या नावाने एक रस्ता आजण भारत-िमैका मैत्रीला समजपकत उद्यानाचे उद्घाटन करणार आहेत. 

• राम नाथ कोजवंद हे िमैकाला भेट देणारे भारताचे पजहले राष्ट्र पती आहेत. 

• सुमारे 70,000 भारतीय स्थलांतररत, ज्यांचे पूवकि भारतातून (प्रामुख्याने पूवक उत्तर प्रदेि आजण जबहारचे रजहवासी) 

1845-1917 दरम्यान करारबद्ध मिूर म्हणून आले होते, ते िमैकाच्या लोकसंखे्यच्या 3% आहेत. 

• िमैका हा कॅररजबयन समुद्रात वसलेला बेट देि आहे. हे कु्यबा आजण जहसॅ्पजनयोला नंतर गे्रटर अँजटल्स आजण 

कॅररजबयन मधील जतसरे मोठे बेट आहे. 

Source: AIR 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

िेपाळमधील लंुनबिी येथे वैशाख बुद्ध पौनणिमा उत्सव 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुद्धाचे िन्मस्थान असलेल्या लंुजबनी येथे वैिाख बुद्ध पौजणकमा सोहळ्याला उपस्स्थत झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लंुजबनी येथे इंजडया इंटरनॅिनल सेंटर फॉर बुस्द्धस्ट कल्चर अँड हेररटेिच्या बांधकामासाठी 

"भूजमपूिन" समारंभाला हिेरी लावली आजण बौद्ध जभकंू्च्या मोठ्या मेळाव्याला संबोजधत केले. 

• वैिाख बुद्ध पौजणकमेदरम्यान, सांसृ्कजतक मंत्रालय आंतरराष्ट्र ीय बौद्ध महासंघ (IBC) च्या सहकायाकने नवी जदल्ली येथे 

वैिाख बुद्ध पौजणकमा जदनाच्या उत्सवासाठी रंगीत कायकक्रमाचे आयोिन करण्यात आले होते. 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजण त्ांचे नेपाळी समकि िेर बहादूर देउबा यांच्या लंुजबनी भेटीदरम्यान झालेल्या जिपिीय 

चचेनंतर भारत आजण नेपाळने सहा करारांवर स्वािऱ्या केल्या. 

Source: Indian Express 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

YAI मल्टीक्लास सेनलंग चॅम्पियिनशप 
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बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय नौदलाच्या सेजलंग आजण जवंडसजफिं ग संघातील सहभागीनंी YAI मल्टीक्लास सेजलंग चॅस्म्पयनजिप (IN-MDL 

कप 2022) मधे्य दोन सुवणक, एक रौप्य आजण दोन कांस्य पदके जिंकून भारतीय नौदलाचे नाव उंचावले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सेजलंग असोजसएिन ऑफ इंजडया (YAI) आजण इंजडयन नेव्हल सेजलंग असोजसएिन (INSA) यांच्या संयुक्त जवद्यमाने 

इंजडयन नेव्हल वॉटर स्स्कल्स टर ेजनंग सेंटर (INWTC) मंुबई येथे 08 ते 15 मे 22 या कालावधीत YAI मल्टीक्लास सेजलंग 

चॅस्म्पयनजिप आयोजित करण्यात आली होती. 

• YAI मल्टीक्लास सेजलंग चॅस्म्पयनजिप ही M/s Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) िारे आयोजित 

करण्यात आली होती आजण ती YAI रँजकंग इव्हेंट तसेच आजियाई खेळांसाठी जनवड चाचणी होती. 

Source PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयािवरण 

रामगड नवषधारी वन्यजीव अभयारण्य 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• रामगड जवषधारी अभयारण्य भारताचे ५२ वे व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अजधसूजचत करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• रामगड जवषधारी वन्यिीव अभयारण्य हे रणथंबोर, सररस्का आजण मुकंुद्रानंतर रािस्थानचे चौथे व्याघ्र प्रकल्प आहे. 

• नव्याने अजधसूजचत करण्यात आलेल्या व्याघ्र प्रकल्पामधे्य ईिाने्यकडील रणथंबोर व्याघ्र प्रकल्प आजण दजिणेकडील 

मुकंुदरा जहल्स व्याघ्र प्रकल्पामधील वाघांच्या अजधवासाचा समावेि आहे. 

• 2019 मधे्य प्रजसद्ध झालेल्या "भारतातील वाघांची स्स्थती" अहवालानुसार, भारतातील 20 राज्यांमधे्य एकूण 2,967 

वाघ आहेत. 
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Source: Times of India 

महत्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि 

भारतीय दूरसंचार नियामक प्रानधकरण (TRAI) चा रौप्य महोत्सवी उत्सव 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 17 मे 2022 रोिी भारतीय दूरसंचार जनयामक प्राजधकरण (TRAI) च्या रौप्य महोत्सवी समारंभाचे आयोिन केले 

िाईल ज्यामधे्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्स्थत राहतील. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय दूरसंचार जनयामक प्राजधकरण (TRAI) ची स्थापना 1997 मधे्य भारतीय दूरसंचार जनयामक प्राजधकरण 

कायदा, 1997 िारे करण्यात आली. 

• भारतीय दूरसंचार जनयामक प्राजधकरण (TRAI) ही भारतातील दूरसंचार िेत्राची जनयामक प्राजधकरण आहे. 

• भारतीय दूरसंचार जनयामक प्राजधकरण (TRAI) कायद्यात 24 िानेवारी 2000 पासून अध्यादेिािारे सुधारणा करण्यात 

आली. 

• 2000 मधे्य सुधारणेिारे, भारतीय दूरसंचार जनयामक प्राजधकरण (TRAI) कडून न्यायालयीन आजण जववाद काये 

हाताळण्यासाठी दूरसंचार जववाद जनपटारा आजण अपील न्यायाजधकरण (TDSAT) ची स्थापना करण्यात आली. 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: कला आनण संसृ्कती 

प्राचीि काने्हरी लेण्यांमधील सुनवधांचे उद्घाटि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• बुद्ध पौजणकमेच्या मुहूताकवर कें द्रीय पयकटन, सांसृ्कजतक आजण देणगी मंत्री श्री प्रल्हाद जसंह पटेल यांनी प्राचीन काने्हरी 

लेणी येथील सुजवधांचे उद्घाटन केले. 
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मुख्य मुद्दा: 

• काने्हरी लेणी हा पूवीच्या सालसेट बेटावरील संिय गांधी राष्ट्र ीय उद्यानाच्या िंगलात मोठ्या बेसाल्ट आऊटक्रॉपमधे्य 

पसरलेल्या गुहा आजण खडकाळ स्मारकांचा एक समूह आहे. 

• काने्हरी लेणी ही देिातील सवाकत मोठ्या एकेरी उत्खननांपैकी एक आहे, ज्यात ११० पेिा िास्त वेगवेगळ्या खडकांनी 

कापलेले मोनोजलजथक उत्खनन समाजवष्ट् आहे. 

• काने्हरी लेण्यांमधील उत्खनन प्रामुख्याने बौद्ध धमाकच्या हीनयान अवस्थेत करण्यात आले होते.  

• काने्हरी हे नाव प्राकृतमधील 'कान्हाजगरी' वरून आले आहे आजण ते सातवाहन िासक वजसष्ठपुत्र पुलुमावीच्या नाजिक 

जिलालेखात आढळते. 

•  काने्हरी लेण्यांचा सवाकत िुना संदभक फा-हेन नावाच्या जवदेिी तत्त्ववेत्त्याने जदला होता, िो 399-411 CE मधे्य भारतात 

आला होता. 

• Source: PIB 

महत्वाचे नदवस 

नसक्कीम राज्य स्थापिा नदवस 

 

चचेत का: 

• 16 मे 2022 रोिी जसक्कीमचा 47 वा स्थापना जदवस सािरा करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• 15 मे रोिी राष्ट्र पतीनंी दुरुस्ती सादर केली होती ज्यािारे 16 मे 1975 रोिी जसक्कीमचा देिाचे 22 वे राज्य म्हणून 

भारत संघात समावेि करण्यात आला होता. 

• भारताचे कें द्रीय राज्य म्हणून जसक्कीमचा समावेि केल्यानंतर, दोरिी यांना जसक्कीमचे मुख्यमंत्री बनवण्यात आले 

आजण रािेिाही संपुष्ट्ात आली. 

• 100% सेंजद्रय बनणारे जसक्कीम हे देिातील पजहले राज्य आहे. 

स्रोत: PIB 
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