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दैनिक चालू घडामोडी 26.05.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

मंकीपॉक्स 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• द लॅने्सटमधे्य प्रकाशित झालेल्या मंकीपॉक्सवरील नवीन अभ्यासानुसार, काही अँटीवायरल औषधांमधे्य मंकीपॉक्सची 

लक्षणे कमी करण्याची क्षमता असते आशण एखादा रुग्ण संसर्गजन्य होण्याचे प्रमाण कमी करतो. 

मुख्य मुदे्द: 

• द लॅने्सटमधे्य प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार, शिन्सन्सडोफोन्सिर आशण टेकोशवरीमॅट - या दोन अँटीिायरल 

औषधांना रुग्णांच्या प्रशतसादांचे दस्तऐवजीकरण करण्यात आले आहे. 

• अँटीिायरल औषधे शिन्सन्सडोफोन्सिर आशण टेकोशवररमेट हे चेचकांवर उपचार करण्यासाठी शवकशसत केले रे्ले होते, 

परंतु योग्य औषधांनी प्राण्यांमधे्य मंकीपॉक्स शवरूद्ध काही पररणामकारकता दिगशवली आहे. 

• मंकीपॉक्स हा शवषाणूमुळे होणारा एक दुशमगळ आजार आहे, परंतु मंकीपॉक्ससारख्या दुशमगळ आजारांवर सध्या 

कोणतेही परवानाकृत उपचार नाहीत. 

• वर्ल्ग हेल्थ ऑर्गनायझेिन (WHO) नुसार, मंकीपॉक्स आशिकेबाहेरील देिांमधे्य असू िकतो जेथे या प्रकारचा शवषाणू 

सहसा आढळत नाही आशण मध्य आशण पशिम आशिकेच्या दुर्गम भार्ात हा शवषाणू अशधक प्रमाणात आढळतो. 

स्रोत: ऑल इंनडया रेनडओ 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

महेशतळा येथील सांडपाणी पायाभूत सुनिधांच्या निकास आनण व्यिस्थापिासाठी चतुभुुज करार 
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बातम्यांमधे्य का: 

• नॅिनल शमिन फॉर क्लीन रं्र्ा द्वारे महेितला, पशिम बंर्ाल येथे हायिीड अॅनु्यइटी (वाशषगकी) मोड अंतर्गत सांडपाणी 

पायाभूत सुशवधा शवकास आशण व्यवस्थापनासाठी चतुभुगज करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द:  

• हा करार नॅिनल शमिन फॉर क्लीन रं्र्ा, कोलकाता मेटर ोपॉशलटन डेिलपमेंट अथॉररटी, मेससग महेितला वेस्टवॉटर 

मॅनेजमेंट प्रायिेट शलशमटेड आशण ऑन्सस्टर यन डेिलपमेंट बँक यांच्यातील बदली करार आहे. 

• िहरातून रं्र्ा नदीकडे जाणारा सांडपाण्याचा प्रवाह थांबवणे हे प्रकल्पाचे उशिष्ट आहे आशण प्रकल्पाच्या प्रमुख 

घटकांमधे्य 35 एमएलडी सांडपाणी प्रशिया प्रकल्प (एसटीपी), 4 पंशपंर् से्टिन, 6 वळण संरचना, दुरुस्ती आशण 

पुनवगसन कामे, 15 वषाांचे ऑपरेिन आशण मेंटेनन्स इत्यादीचंा समावेि करण्यात आला आहे. 

• सांडपाण्याच्या रु्णवते्तच्या बाबतीत की परफॉमगन्स इंशडकेटसग (केपीआय) च्या उपलब्धीवर आधाररत ऑन्सस्टर यन 

डेिलपमेंट बँकेकडून मेससग महेितला सांडपाणी व्यवस्थापन प्रायिेट शलशमटेडला शवत्तपुरवठा केला जाईल. 

• हा प्रकल्प हायिीड अॅनु्यइटी (अॅनु्यइटी) पद्धतीवर आधाररत असून त्यानुसार बांधकाम खचागच्या ४०% रक्कम २४ 

मशहन्यांच्या बांधकाम कालावधीत भरावी लार्ते व उवगररत ६०% व्याज व पररचालन व देखभाल खचागसह तै्रमाशसक 

वाशषगकी म्हणून शदली जाते व उवगररत ६०% व्याज व पररचालन व देखभाल खचग वषागनुवषे केला जातो. 

स्वच्छ गंगा राष्ट्र ीय अनभयाि काय आहे? 

• नॅिनल शमिन फॉर क्लीन रं्र्ा (NMCG) ही राष्टर ीय रं्र्ा नदी खोरे प्राशधकरण (NGRBA) ची अंमलबजावणी िाखा 

आहे. 

• नॅिनल शमिन फॉर क्लीन रं्र्ा ही नोदंणीकृत सोसायटी आहे, ज्याची स्थापना पयागवरण, वन आशण हवामान बदल 

मंत्रालयाने 12 ऑर्स्ट 2011 रोजी सोसायटी नोदंणी कायदा, 1860 अंतर्गत केली आहे. 

• Source: The Hindu 

राष्ट्र ीय मनहला आमदार पररषद 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• केरळमधील शतरुवनंतपुरम येथे राष्टर पती राम नाथ कोशवंद यांच्या हसे्त राष्टर ीय मशहला आमदार पररषद २०२२ चे 

उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्टर पती राम नाथ कोशवंद यांनी केरळ, महाराष्टर  आशण मध्य प्रदेि या तीन राज्यांच्या दौऱ्यावर असताना उद्घाटन 

केले. 

• केरळ शवधानसभेने शतरुअनंतपुरममधे्य इतक्या मोठ्या प्रमाणावर राष्टर ीय मशहला आमदार पररषद २०२२ चे आयोजन 

केले आहे. 
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• 2022 मधे्य स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत राष्टर ीय मशहला आमदार पररषद आयोशजत केली जात आहे, ज्यामधे्य 

संसदेच्या दोन्ही सभारृ्हांसह शवशवध शवधानसभा आशण शवधानपररषदांच्या मशहला सदस्ांचा समावेि करण्यात आला 

आहे. 

• मशहलांचे हक्क, लैंशर्क समानता, शनणगय घेणाऱ् या संस्थांमधे्य मशहलांचे पुरेसे प्रशतशनशधत्व इत्यादीवंर लक्ष कें शित करून 

समकालीन प्रासंशर्कतेकडे लक्ष वेधणे हे दोन शदवसीय राष्टर ीय मशहला शवधायक पररषद 2022 चे मुख्य उशिष्ट आहे. 

• राष्टर ीय मशहला शवधायक अशधवेिन 2022 च्या समारोप सत्राचे उद्घाटन 27 मे रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम शबलाग 

यांच्या हसे्त होणार आहे. 

• Source: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

निपक्षीय िौदल सराि 'बोगंोसागर' 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय नौदल (IN) आशण बांर्लादेि नौदल (BN) यांच्यातील शद्वपक्षीय नौदल सराव 'बोरं्ोसार्र'ची शतसरी आवृत्ती 

24 मे 2022 रोजी बांर्लादेिातील पोटग मोरं्ला येथे सुरू झाली. 

मुख्य मुदे्द: 

• बोरं्ोसार्र सरावाचा हाबगर टप्पा 24 ते 25 मे दरम्यान शनयोशजत करण्यात आला आहे, त्यानंतर 26 ते 27 मे या 

कालावधीत उत्तर बंर्ालच्या उपसार्रात सार्री टप्पा होणार आहे. 

• बोरं्ोसार्र सरावाचे उशिष्ट सार्री सरावांद्वारे उच्च पातळीवरील आंतरकायगक्षमता आशण संयुक्त पररचालन कौिले्य 

शवकशसत करणे आशण दोन्ही देिांच्या नौदलांदरम्यान युद्धसामग्रीचा शवसृ्तत से्पक्ट्र म आयोशजत करणे हा आहे. 

• भारतीय नौदलाचे जहाज कोरा हे स्वदेिी बनावटीचे र्ाइडेड शमसाईल कॉिेट आशण स्वदेिी बनावटीचे ऑफिोअर 

र्स्तीनौके बोरं्ोसार्र सरावात सहभार्ी आहेत तर बांर्लादेि नौदलाचे प्रशतशनशधत्व बीएनएस अबू उबैदाह आशण 

अली हैदर करत आहेत, हे दोन्ही शदिादिगक के्षपणास्त्र आहेत.  

• बोरं्ोसार्र सरावाच्या सार्री टप्प्यामुळे दोन्ही नौदलांच्या जहाजांना पृष्ठभार्ावरील सखोल युद्ध सराव, िस्त्रास्त्रांचा 

वापर, र्ोळीबार सराव, सार्री शनयोजन शवकास आशण धोरणात्मक पररन्सस्थतीत समन्सित हवाई पररचालनात सहभार्ी 

होण्याची सुशवधा शमळणार आहे. 

Source: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

भारताचा पनहला 'ऑनलम्पिक मूल्य नशक्षण कायुक्रम' 

बातम्यांमधे्य का: 

• अशभनव शबंिा फाउंडेिन टर स्ट (ABFT) च्या सहकायागने ओशडिात मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या हसे्त आंतरराष्टर ीय 

ऑशलन्सिक सशमती (IOC) द्वारे भारतातील पशहला 'ऑशलन्सिक मूल्य शिक्षण कायगिम' (OVEP) लाँच करण्यात आला. 
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मुख्य मुदे्द: 

• ऑशलन्सिक मूल्य शिक्षण कायगिम ओशडिाच्या िालेय शिक्षण प्रणालीमधे्य समाकशलत केला जाईल जो मूल्यावर 

आधाररत अभ्यासिम असेल. 

• ऑशलन्सिक मूल्य शिक्षण कायगिम सुरुवातीला राउरकेला आशण भुवनेश्वरमधील 90 िाळांमधे्य राबशवण्यात येईल, 

ज्यामधे्य सुमारे 32,000 मुलांचा समावेि असेल. 

• ऑशलन्सिक िॅलू्यज एजु्यकेिन प्रोग्राम हा आंतरराष्टर ीय ऑशलन्सिक सशमतीने तरुणांना उतृ्कष्टता, प्रशतष्ठा आशण 

ऑशलन्सिक मूल्यांची ओळख करून देण्यासाठी तयार केलेल्या संसाधनांचा व्यावहाररक वापर आहे. 

• बैठी जीवनिैली, एकाग्रतेचा अभाव आशण शकिोरवयीन मुलांची र्ळती या आिानांना सामोरे जाण्यासाठी ऑशलन्सिक 

मूल्य शिक्षण कायगिम 2006 मधे्य शवकशसत करण्यात आला. 

Source: The Hindu 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयाुिरण 

भारतातील ई-कचरा व्यिस्थापि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतातील ई-कचरा व्यवस्थापनाबाबत जनतेच्या प्रशतशिया जाणून घेण्यासाठी पयागवरण मंत्रालयाने एक अशधसूचना 

जारी केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतात ई-कचरा व्यवस्थापनासाठी औपचाररक शनयमांचा एक औपचाररक संच उपलब्ध आहे, जो प्रथम 2016 मधे्य 

सादर करण्यात आला होता आशण 2018 मधे्य सुधाररत करण्यात आला होता. 

• नवीन अशधसूचनेनुसार, ग्राहकोपयोर्ी वसू्त कंपन्या आशण इलेक्ट्र ॉशनक्स वसंू्तच्या उत्पादकांना 2023 पयांत त्यांचा 

शकमान 60% इलेक्ट्र ॉशनक कचरा र्ोळा करून पुनवागपर आशण 2024 आशण 2025 पयांत या भार्ाच्या अनुिमे 70% 

आशण 80% याची खात्री करावी लारे्ल.  
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• नव्या अशधसूचनेनुसार, कंपन्यांना चुकलेल्या उशिष्टांसाठी 'पयागवरणीय नुकसान भरपाई' द्यावी लार्णार आहे. 

Source: The Hindu 

महत्त्वाच्या बातम्या: निज्ञाि आनण तंत्रज्ञाि 

एिआयटी, नतरुनचरापल्ली येथे परम पोरुल सुपर कॉम्प्युटर 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• NIT, शतरुशचरापल्ली येथे संर्णकीय संिोधन सुलभ करण्यासाठी राष्टर ीय सुपरकंयुशटंर् शमिनच्या फेज II अंतर्गत 

संर्णकीय संिोधन सुलभ करण्यासाठी परम पोरुल सुपरकंयुशटंर्चे उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• NIT शतरुशचरापल्ली येथे स्थाशपत परम पोरुल सुपर कॉम्प्युटर हा राष्टर ाला समशपगत असलेला अत्याधुशनक सुपर 

कॉम्प्युटर आहे. 

• PARAM PORUL सुपरकॉम्प्युशटंर् शसस्टीम तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारे बहुतांि घटक भारतात तयार केले 

रे्ले आहेत आशण एकत्र केले रे्ले आहेत आशण मेक इन इंशडया उपिमाच्या अनुषंर्ाने C-DAC ने शवकशसत केलेले 

स्वदेिी सॉफ्टवेअर सॅ्टक देखील PARAM PORUL सुपरकॉम्प्युटरमधे्य वापरले रे्ले आहे. 

• PARAM PORUL सुपर कॉम्प्युटर शसस्टीम हा डायरेक्ट् कॉनॅ्टक्ट् शलन्सिड कूशलंर् टेक्नॉलॉजीवर आधाररत सुपर 

कॉम्प्युटर आहे ज्यामुळे उच्च उजाग वापर कायगक्षमता प्राप्त होते तसेच त्याची ऑपरेशटंर् शकंमत कमी होते. 

• नॅिनल सुपरकॉम्प्युशटंर् शमिन अंतर्गत, आतापयांत 24 पेटाफ्लॉप्सची संर्णकीय क्षमता असलेले 15 सुपर कॉम्प्युटर 

देिभरात स्थाशपत केले रे्ले आहेत आशण सवग सुपरकॉम्प्युटर भारतात तयार केले रे्ले आहेत. 

राष्ट्र ीय सुपरकॉम्प्युनटंग नमशि म्हणजे काय? 

• 'राष्टर ीय सुपरकॉम्प्युशटंर् शमिन' माचग 2015 मधे्य 7 वषाांच्या कालावधीसाठी घोशषत करण्यात आले. 

• नॅिनल सुपरकॉम्प्युशटंर् शमिन भारताच्या राष्टर ीय िैक्षशणक संस्था आशण R&D संस्थांना 70 हून अशधक उच्च-

कायगक्षमता असलेल्या सुपरकॉम्प्युटरद्वारे एक शविाल सुपरकंयुशटंर् शग्रड स्थाशपत करून सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न 

करते. 

Source: PIB 

महत्वाचे व्यम्पिमत्व 

राष्ट्र ीय किी काझी िजरुल इस्लाम यांची १२३ िी जयंती 

• बंर्ाली साशहत्याला नवी शदिा देणारे काझी नजरुल इस्लाम हे धाशमगक कट्टरतावादाचे कट्टर शवरोधक, कवी, संर्ीतकार 

आशण स्वातंत्र्यसेनानी होते. 

• काझी नजरुल इस्लाम यांचा जन्म पशिम बंर्ालमधील आसनसोल येथील चुरुशलया र्ावात झाला व त्यांचे इस्लामचे 

सुरुवातीचे शिक्षण मशिदीच्या मदरिात झाले. 
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• बंर्ाली साशहत्यातील उले्लखनीय योर्दानाबिल काझी नजरूल इस्लाम यांना कलकत्ता शवद्यापीठाने १९४५ मधे्य 

तत्कालीन सवोच्च सन्मान शदला आशण स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने काझी नजरुल इस्लाम यांना 'पद्मभूषण' आशण 

बांर्लादेि सरकारला 'महाकवी' म्हणून सन्माशनत केले. 

• Source: Jansatta 
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