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दैनिक चालू घडामोडी 19.05.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

निक्स परराष्ट्र  मंत्र्ांची बैठक 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 14 व्या ब्रिक्स परिषदेच्या तयािीसाठी चीनमधे्य ब्रिक्स पििाष्ट्र  मंत्र्ांची बैठक आयोब्रित किण्यात आली होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• चीनमधे्य आयोब्रित ब्रिक्स पििाष्ट्र  मंत्र्ांची बैठक आभासी स्वरूपात आयोब्रित केली गेली आहे, ज्याचे आयोिन 

चीनचे पििाष्ट्र  मंत्री वांग यी यांनी केले होते. 

• ब्रिक्स पििाष्ट्र  मंत्र्ांच्या बैठकीची थीम 'िागब्रतक ब्रवकासासाठी नवीन युगात उच्च दिााच्या ब्रिक्स भागीदािीला 

प्रोत्साहन देणे' (Promoting High Quality BRICS Partnership in a New Era for Global Development) 

ब्रह होती. 

• भािताचे पििाष्ट्र  मंत्री डॉ. सुिह्मण्यम ियशंकि, दब्रिण आब्रिकेचे आंतििाष्ट्र ीय संबंध आब्रण सहकाया मंत्री नालेदी 

पांडोि, िाझीलचे पििाष्ट्र  मंत्री कालोस अल्बर्टो िँको आब्रण िब्रशयाचे पििाष्ट्र  मंत्री सगेई लाविोव्ह यांनी ब्रिक्स 

पििाष्ट्र  मंत्र्ांच्या बैठकीला हिेिी लावली. 

निक्स गट म्हणजे काय? 

• BRICS गर्टाची कल्पना प्रथम आघाडीचे अथाशास्त्रज्ञ ब्रिम ओ'नील यांनी मांडली होती. 

• BRICS हा िगातील पाच आघाडीच्या उदयोनु्मख अथाव्यवसथांचा समूह आहे- िाझील, िब्रशया, भाित, चीन आब्रण 

दब्रिण आब्रिका ज्यांची पब्रहली ब्रशखि परिषद 2009 मधे्य येकातेरिनबगा, िब्रशया येथे झाली होती. 

• Source: News on Air 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

मदत आयुक्त आनण आपत्ती व्यवस्थापि सनचवांची वानषिक पररषद 
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बातम्यांमधे्य का: 

• िाजे्य आब्रण कें द्रशाब्रसत प्रदेशांचे मदत आयुक्त आब्रण आपत्ती व्यवसथापन ब्रवभागांच्या सब्रचवांच्या वाब्रषाक परिषदेचे 

उद्घार्टन कें द्रीय गृह सब्रचव अिय कुमाि भल्ला यांच्या हसे्त झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• िाजे्य आब्रण कें द्रशाब्रसत प्रदेशांचे मदत आयुक्त आब्रण आपत्ती व्यवसथापन ब्रवभागांच्या सब्रचवांची वाब्रषाक परिषद ही 

दोन ब्रदवसीय परिषद नवी ब्रदल्लीत आयोब्रित केली िाते. 

• नैऋत्य मानू्सन दिम्यान नैसब्रगाक आपत्तीनंा तोडं देण्यासाठी िाजे्य आब्रण कें द्रशाब्रसत प्रदेशांच्या तयािीचा आढावा 

घेणे हा या परिषदेचा मुख्य उदे्दश आहे. 

• कोब्रवड-19 साथीच्या आिािामुळे दोन वषाांच्या अंतिानंति प्रथमच वाब्रषाक परिषद नवी ब्रदल्ली येथे भौब्रतकरित्या 

आयोब्रित किण्यात आली आहे. 

• प्रते्यक िाज्य आपत्ती ब्रनवािणासाठी दीघाकालीन पायाभूत सुब्रवधा कशा ब्रवकब्रसत करू शकतात हे तपासणे हे 

परिषदेचे मुख्य धे्यय आहे. 

• Source: All India Radio 

राष्ट्र ीय मनहला आयोग 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• मब्रहलांशी संबंब्रधत समस्या आब्रण माध्यमांमधे्य मब्रहलांचे प्रब्रतब्रनब्रधत्व यावि लि कें ब्रद्रत किण्यासाठी िाष्ट्र ीय मब्रहला 

आयोगाने नवी ब्रदल्ली येथे कायाशाळा आयोब्रित केली होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• िाष्ट्र ीय मब्रहला आयोगाने आयोब्रित केलेली कायाशाळा तीन तांब्रत्रक सत्रांमधे्य ब्रवभागली होती ज्यात खालील ब्रवषय 

समाब्रवष्ट् किण्यात आले होते: 

1. 'मीब्रडया ऑपिेशन्स आब्रण कंर्टेंर्टमधील मीब्रडयासाठी ब्रलंग-संवेदनशील ब्रनदेशक', 

2. 'मब्रहला माध्यम व्यावसाब्रयकांसमोिील आव्हाने' 

3. मब्रहला सिमीकिणात प्रसािमाध्यमांची भूब्रमका'  

• मब्रहलांच्या समस्या आब्रण मब्रहला सबलीकिण आब्रण माध्यमांच्या भागधािकांना व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणे हे या 

कायाशाळेचे उद्दीष्ट् आहे. 

• कायाशाळेचे उब्रद्दष्ट् िनतेला मब्रहलांचे हक्क आब्रण अशा अब्रधकािांचे उलं्लघन झाल्यास त्यांच्याकडे उपलब्ध 

असलेल्या संसाधनांबद्दल माब्रहती देणे हे आहे. 

संबंनित तथे्य: राष्ट्र ीय मनहला आयोग 

• िाष्ट्र ीय मब्रहला आयोगाची सथापना िानेवािी 1992 मधे्य िाष्ट्र ीय मब्रहला आयोग कायदा, 1990 अंतगात वैधाब्रनक 

संसथा म्हणून किण्यात आली. 

• ियंती पर्टनायक यांच्या अध्यितेखाली 31 िानेवािी 1992 िोिी िाष्ट्र ीय मब्रहला आयोगाची सथापना किण्यात आली. 

• िाष्ट्र ीय मब्रहला आयोगामधे्य एक अध्यि, एक सदस्य सब्रचव आब्रण इति पाच सदस्य असतात. 

• स्रोत: PIB 

कान्स निल्म िेस्टिव्हलमधे्य इंनडयि पॅवे्हनलयिचे उद्घाटि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कान्स ब्रिल्म िेस्टिव्हलमधे्य माब्रहती आब्रण प्रसािण मंत्री अनुिाग ब्रसंग ठाकूि यांच्या हसे्त भाितीय पॅवे्हब्रलयनचे 

उद्घार्टन किण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• भाितीय पॅवे्हब्रलयनच्या उद्घार्टनासोबतच गोव्यात होणाऱ्या ५३ व्या आंतििाष्ट्र ीय ब्रचत्रपर्ट महोत्सवाच्या पोििचेही 

अनाविण कें द्रीय मंत्री अनुिाग ठाकूि यांच्या हसे्त किण्यात आले. 

• कान्स ब्रिल्म िेस्टिव्हलसोबत आयोब्रित माचे डू ब्रिल्म िेस्टिव्हलमधे्य भािताला सन्माब्रनत देशाचा दिाा देण्यात 

आला आहे. 
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• भाितात पिदेशी ब्रचत्रपर्टांची ब्रनब्रमाती आब्रण ब्रचत्रीकिणासाठी २६० हिाि डॉलिच्या मयाादेसह ३० र्टक्क्ांपयांत िोख 

मदतीचे प्रोत्साहन ब्रदले िाणाि आहे. 

• कान्स ब्रिल्म िेस्टिव्हलमधे्य इंब्रडयन पॅवे्हब्रलयनच्या उद्घार्टनप्रसंगी भाितात तयाि होणाऱ्या पिदेशी ब्रचत्रपर्टांना 

१५% ब्रकंवा त्यापेिा अब्रधक भाितीय व्यक्तीनंा कामावि घेण्यासाठी ६५ हिाि डॉलिची मयाादा असलेला अब्रतरिक्त 

बोनस देण्यात येईल, अशी घोषणा किण्यात आली आहे. 

भारतीय आंतरराष्ट्र ीय नचत्रपट महोत्सव म्हणजे काय? 

• 1952 मधे्य मंुबईत आंतििाष्ट्र ीय ब्रचत्रपर्ट महोत्सव सुरू झाला. 

• 2004 साली गोव्यात आंतििाष्ट्र ीय ब्रचत्रपर्ट महोत्सवाचे आयोिन किण्यात आले होते. तेव्हापासून दिवषी 

आंतििाष्ट्र ीय ब्रचत्रपर्ट महोत्सव गोव्यात आयोब्रित केला िातो. 

• स्रोत: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

MyGov किािटक पोटिल 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कनाार्टक िाज्यात सहभागी प्रशासनाला (participatory governance) चालना देण्यासाठी कनाार्टकचे मुख्यमंत्री 

श्री बसविाि बोम्मई यांनी MyGov कनाार्टक पोर्टाल सुरू केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• MyGov कनाार्टक पोर्टाल स्वीकािल्यानंति, MyGov उपक्रम स्वीकािणािे कनाार्टक हे भाितातील 17 वे िाज्य बनले 

आहे. 

• MyGov हा थेर्ट नागरिकांशी संवाद साधण्याच्या दृष्ट्ीने िगातील सवाात मोठा आब्रण यशस्वी कायाक्रम आहे. 

• MyGov पोर्टालवि नोदंणी केल्यानंति िाज्यातील नागरिक आपली मते आब्रण सूचना सिकािला देऊ शकतात. 

• उब्रद्दष्ट्: MyGov कनाार्टक सिकािच्या कल्याणकािी योिनांबद्दल वेळेवि आब्रण प्रामाब्रणक माब्रहतीच्या प्रसािावि 

लि कें ब्रद्रत करून, सब्रक्रय नागरिक सहभाग आब्रण प्रशासन आब्रण धोिणब्रनब्रमातीमधे्य सहभागाला प्रोत्साहन देणे. 

My Gov पोटिल म्हणजे काय? 

• माय गव्ह (MyGov) पोर्टाल 26 िुलै 2014 िोिी पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांनी सुरू केले होते. 

• MyGov पोर्टालचे उब्रद्दष्ट् सामान्य िनतेचा योिनांमधे्य सहभाग सुब्रनब्रित किणे, त्यांच्या सूचनांच्या आधािे, 

सिकािच्या योिनांना आकाि देणे हा आहे. 

स्रोत: PIB 
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अरुणाचल प्रदेशचा सेला बोगदा प्रकल्प 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• सामरिकदृष्ट्या (strategically) महत्त्वाचा सेला बोगदा प्रकल्प अरुणाचल प्रदेशमधे्य बांधण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• अरुणाचल प्रदेशच्या पब्रिम कामेंग ब्रिल्ह्यात स्टसथत, बोगदा प्रकल्प सेला स्टखंडीला पयाायी मागा प्रदान कितो. 

• अरुणाचल प्रदेशचा सेला बोगदा प्रकल्प 13,700 िूर्ट उंचीवि आहे. आब्रण त्याची लांबी 300 ब्रकमी पेिा िास्त 

आहे. 

• सेला बोगदा बॉडाि िोड ऑगानायझेशनद्वािे बांधला िात आहे. या प्रकल्पात दोन बोगदे आब्रण ब्रलंक िोडचा समावेश 

आहे. 

• नव्याने बांधलेल्या बोगद्ांमधील कनेस्टिस्टव्हर्टी िस्त्याचे अंति 1,200 मीर्टि असेल, बोगदा 2 हा 13,000 िुर्टांपेिा 

िास्त उंचीवि बांधण्यात आलेल्या सवाात लांब बोगद्ांपैकी एक आहे. 

• स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: कला आनण संसृ्कती 

श्रीस्वामीिारायण मंनदर आयोनजत 'युवा नशनबर' 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• अब्रधकाब्रधक तरुणांना समािसेवा आब्रण िाष्ट्र  उभािणीत सहभागी करून घेण्याच्या उदे्दशाने श्री स्वामीनािायण 

मंब्रदिातिे ‘युवा ब्रशब्रबि’ आयोब्रित किण्यात आला होता. 

मुख्य मुदे्द: 

• श्री स्वामीनािायण मंब्रदि, कंुडलधाम आब्रण श्री स्वामीनािायण मंब्रदि कािलीबाग, वडोदिा यांच्या संयुक्त ब्रवद्माने 

'युवा ब्रशब्रबि'चे आयोिन किण्यात आले आहे होते. 
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• गुििातमधील वडोदिा येथे 'युवा ब्रशब्रबि'चे आयोिन किण्यात आले असून पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांनी 'युवा 

ब्रशब्रबि'ला आभासी पद्धतीने संबोब्रधत केले. 

• 'एक भाित, शे्रष्ठ भाित', 'आत्मब्रनभाि भाित', 'स्वच्छ भाित' इत्यादी उपक्रमांद्वािे नवीन भाित घडवण्यासाठी 

तरुणांना भागीदाि बनवण्याचा 'युवा ब्रशब्रबि'चा उदे्दश आहे. 

संबंनित तथ्यः  श्री स्वामीिारायण 

• स्वामीनािायण यांचा िन्म 1781 मधे्य उत्ति प्रदेशातील छब्रपया येथे झाला. १७९२ मधे्य, वयाच्या ११ व्या वषी त्यांनी 

नीलकंठ वणी हे नाव धािण करून भाितभि सात वषाांच्या तीथायाते्रला सुरुवात केली. 

• 1800 मधे्य, स्वामीनािायण यांना त्यांचे गुरू स्वामी िामानंद यांनी उद्धव पंथात समाब्रवष्ट् केले आब्रण त्यांना सहिानंद 

स्वामी असे नाव देण्यात आले. 

• 1802 मधे्य स्वामीनािायण यांच्याकडे उद्धव पंथाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले. 

• सहिानंद स्वामीनंी सभा आयोब्रित करून स्वामीनािायण मंत्र ब्रशकवला. इथून ते स्वामीनािायण म्हणून ओळखले 

िातात आब्रण उद्धव संप्रदाय स्वामीनािायण संप्रदाय म्हणून ओळखला िातो. 

• स्रोत: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

भारतीय िौदलाचे P8I नवमाि 

 

• बातम्यांमधे्य का: 

• भािताचे संििण मंत्री, श्री िािनाथ ब्रसंह यांनी त्यांच्या मंुबई भेर्टीदिम्यान भाितीय नौदलाच्या P8I लाँग िेंि 

मेिीर्टाईम रिकॉब्रनसन्स अँर्टी-सबमिीन वॉििेअि एअिक्राफ्टचे उड्डाण केले, ज्यामधे्य भाितीय नौदलाच्या ब्रवब्रवध 

िमतांचे प्रदशान केले गेले. 

मुख्य मुदे्द: 

• भेर्टीदिम्यान, भाितीय नौदलाने अत्याधुब्रनक ब्रमशन सूर्ट आब्रण सेन्ससाचा वापि करून लांब पल्ल्याची देखिेख, 

इलेिर ॉब्रनक युद्ध, इमेििी इंरे्टब्रलिन्स, ASW ब्रमशन्स आब्रण शोध आब्रण बचाव िमतांचे प्रात्यब्रिक केले. 

• 2013 मधे्य P8I ब्रवमानांचा भाितीय सैन्यात समावेश किण्यात आला होता. 

• P-8I ब्रवमानात मल्टी-मोड िडाि, इलेिर ॉब्रनक इंरे्टब्रलिेंस ब्रसिीम, सोनोबुय, इलेिर ो-ऑब्रिक, इन्फ्िािेड कॅमेिे 

आब्रण प्रगत शस्त्रासे्त्र यांसािखे अत्याधुब्रनक सेन्ससा समाब्रवष्ट् आहेत. 

• शतंू्रच्या हालचालीवंि लि ठेवण्यासाठी आंतििाष्ट्र ीय सीमा, ब्रनयंत्रण िेषा आब्रण प्रत्यि ब्रनयंत्रण िेषेवि P-8I 

ब्रवमानांचा वापि किण्यात आला आहे. 

• स्रोत: PIB 

 

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

