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दैनिक चालू घडामोडी 31.05.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

जिरल िेक्स्ट डेमोक्रसी िेटवकक  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• इंडियन कौन्सिल फॉर कल्चरल ररलेशि (ICCR) च्या जनरल नेक्स्ट िेमोके्रसी नेटवकक  या दहा डदवसीय कायकक्रमाचा 

समारोप झाला. 

मुख्य मुदे्द: 

• जेन नेक्स्ट िेमोक्रसी नेटवकक  हा कायकक्रम लोकशाही देशांतील तरुणांना भारतात आणतो आडण कायकक्रमादरम्यान 

त्ांना भारताचा वारसा, संसृ्कती आडण भारतीय लोकशाहीच्या कायाकची ओळख होते. 

• समारोप सोहळ्यात घाना, बांगलादेश, पेरू, नेपाळ, बु्रनेई आडण नॉवे या सहा देशांतील २७ प्रडतडनधीनंी भारत भेटीचे 

अनुभव सांडगतले. 

• भूतान, जमैका, मलेडशया, पोलंि, श्रीलंका, स्वीिन, टांझाडनया आडण उझबेडकस्तान येथील युवा प्रडतडनधीनंीही जेन 

नेक्स्ट िेमोकॅ्रसी नेटवकक  कायकक्रमांतगकत यंग इंडियन पालकमेंटररयिची भेट घेतली आडण इंडियन कौन्सिल फॉर 

कल्चरल ररलेशितफे आयोडजत केलेल्या भारत भेटीचे आपले अनुभव सांडगतले. 

इांनडयि कौन्सिल फॉर कल्चरल ररलेशि (आयसीसीआर) 

• भारत सरकारची स्वायत्त संस्था असलेल्या इंडियन कौन्सिल फॉर कल्चरल ररलेशि (आयसीसीआर) या संस्थेचे 

मुख्यालय नवी डदल्ली येथे आहे. 

• स्वतंत्र भारताचे पडहले डशक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी १९५० साली स्थापन केलेली भारतीय 

सांसृ्कडतक संबंध पररषद इतर देशांशी आडण त्ांच्या लोकांशी सांसृ्कडतक देवाणघेवाण करून भारताच्या जागडतक 

सांसृ्कडतक संबंधांमधे्य सहभागी आहे. 

• तसेच १९६५ मधे्य भारत सरकारने स्थापन केलेल्या जवाहरलाल नेहरू आंतरराष्ट्र ीय समजुतीच्या पुरस्काराचे 

व्यवस्थापन देखील करते, ज्याचा शेवटचा पुरस्कार २००९ मधे्य देण्यात आला होता. 

Source: All India Radio 

पांतप्रधाि गरीब कल्याण सांमेलि 
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बातम्याांमधे्य का: 

• 31 मे 2022 रोजी डशमला येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयोडजत केलेल्या पंतप्रधानांच्या गरीब कल्याण संमेलनात 

भाग घेतला. 

मुख्य मुदे्द: 

• पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आठ वषे पूणक झाल्याच्या डनडमत्ताने हा अनोखा सावकजडनक 

कायकक्रम देशभरात राज्यांच्या राजधानी, डजल्हा मुख्यालये आडण कृषी डवज्ञान कें द्रांमधे्य आयोडजत करण्यात आला 

आहे. 

• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण संमेलन देशभरातील डनविून आलेल्या लोकप्रडतडनधीनंा सरकारद्वारे चालवल्या जाणार् या 

डवडवध कल्याणकारी कायकक्रमांबद्दल जनमत जाणून घेण्याच्या प्रयत्नात जनतेशी थेट संवाद साधण्याची संधी प्रदान 

करते. 

• पंतप्रधान डकसान सन्मान डनधी (पीएम-डकसान) योजनेंतगकत आडथकक लाभांचा 11 वा हप्ताही पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी 

यांनी पररषदेदरम्यान जारी केला आहे. 

• पररषदेदरम्यान, पंतप्रधानांनी भारत सरकारच्या नऊ मंत्रालये/डवभागांच्या डवडवध कायकक्रमांच्या लाभार्थ्ाांशी थेट 

संवाद साधला. 

Source: Jansatta 

ऑपरेशि रक्त चांदि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• ऑपरेशन रक्त चंदन अंतगकत, महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (DRI) 14.63 मेडटर क टन लाल चंदन जप्त केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• लाल चंदन ही आंध्र प्रदेशातील पूवक घाट के्षत्रातील जंगलात आढळणारी वनस्पतीची प्रजाती आहे आडण आंतरराष्ट्र ीय 

डनसगक संवधकन संघाने (IUCN) त्ाला 'धोकादायक यादी'मधे्य डनयुक्त केले आहे. 

• वन्यजीव आडण वनस्पतीचं्या लुप्तप्राय प्रजातीचं्या आंतरराष्ट्र ीय व्यापारावरील अडधवेशनाच्या पररडशष्ट्-II मधे्य लाल 

चंदनाचे लाकूि देखील सूचीबद्ध आहे (CITES). 

• त्ाचा समृद्ध रंग आडण उपचारात्मक गुणधमाांमुळे सौदंयकप्रसाधने, औषधी उत्पादने आडण उच्च दजाकच्या लाकिी 

हस्तकला वापरण्यासाठी आडशयामधे्य, डवशेषत: चीनमधे्य त्ाला जास्त मागणी आहे. 

• डवदेश व्यापार धोरणानुसार भारतातून लाल चंदनाची डनयाकत प्रडतबंडधत आहे. 

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

उत्तराखांडमधे्य समाि िागरी सांनहता 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• एकसमान नागरी संडहता (UCC) आडण उत्तराखंिमधील रडहवाशांच्या वैयन्सक्तक बाबीचंी अंमलबजावणी करणार् या 

सवक संबंडधत कायद्ांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी उत्तराखंि सरकारने सवोच्च न्यायालयाच्या (SC) डनवृत्त 

न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ञ सडमती स्थापन केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• एकसमान नागरी संडहता संपूणक देशासाठी समान कायद्ासह सवक धाडमकक समुदायांसाठी (डहंदू, मुन्सिम, शीख, डिश्चन) 

डववाह, घटस्फोट, वारसा आडण दत्तक यासारख्या सासरच्या समानतेची तरतूद करते. 

• भारतीय राज्यघटनेच्या धोरणाच्या मागकदशकक तत्त्ांच्या अनुचे्छद 44 मधे्य असे नमूद केले आहे की राज्य भारताच्या 

संपूणक प्रदेशात नागररकांसाठी समान नागरी संडहता सुरडक्षत करण्याचा प्रयत्न करेल. 

• भारतीय करार कायदा, 1972, नागरी प्रडक्रया संडहता, वसंू्तची डवक्री कायदा, मालमते्तचे हस्तांतरण कायदा, 1882, 

भागीदारी कायदा 1932, पुरावा कायदा 1872 इत्ादी सारख्या जवळजवळ सवक नागरी बाबीमंधे्य भारताद्वारे समान 

नागरी संडहता पाळली जाते. 

• सध्या गोवा हे एकमेव राज्य आहे ज्याने राज्यात समान नागरी संडहता लागू केली आहे. 

Source: PIB 

गोवा स्थापिा नदवस 
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• दरवषी ३० मे हा गोव्याचा स्थापना डदवस म्हणून साजरा केला जातो. 

• गोव्यावर सुमारे 450 वषे पोतुकगीजांचे राज्य होते आडण डिसेंबर 1961 मधे्य गोवा भारताच्या ताब्यात देण्यात आला. 

• 1961 मधे्य पोतुकगीजांसोबतचे राजनैडतक प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर भारत सरकारने ऑपरेशन डवजयद्वारे दमण 

आडण दीव आडण गोवा 19 डिसेंबर रोजी भारतीय मुख्य भूभागाशी जोिले गेले. 

• 30 मे 1987 रोजी, प्रदेशाचे डवभाजन करण्यात आले, गोवा राज्याची डनडमकती झाली आडण दमण आडण दीव हे 

कें द्रशाडसत प्रदेश बनले. 

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि आनण तांत्रज्ञाि 

परम अिांता सुपर कॉम्प्युटर 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• IIT गांधीनगर येथे परम अनंत सुपर कॉम्प्युटर बसवण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नॅशनल सुपरकॉम्प्युडटंग डमशन (NSM) च्या फेज 2 अंतगकत परम अनंत सुपरकॉम्प्युडटंग सुडवधा स्थापन करण्यात 

आली आहे. 

• नॅशनल सुपरकॉम्प्युडटंग डमशन हा इलेक्ट्र ॉडनक्स आडण माडहती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) आडण डवज्ञान आडण तंत्रज्ञान 

डवभाग (DST) द्वारे चालवला जाणारा एक संयुक्त उपक्रम आहे. 
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• PARAM Infinite सुपरकॉम्प्युटर 838 टेराफ्लॉप सुपरकॉम्प्युडटंग सुडवधेने सुसज्ज आहे आडण तो कॉनॅ्टक्ट् डलन्सिि 

कूडलंग तंत्रज्ञानावर आधाररत आहे. 

• नॅशनल सुपरकॉम्प्युडटंग डमशन अंतगकत देशभरात आतापयांत 24 पेटाफ्लॉप्सची एकूण संगणकीय क्षमता असलेले 15 

सुपर कॉम्प्युटर स्थाडपत करण्यात आले आहेत. हे सवक सुपर कॉम्प्युटर भारतात तयार केले जातात आडण सेंटर फॉर 

िेव्हलपमेंट इन अॅिव्हान्सस्ि कॉम्प्युडटंग (C-DAC) ने डवकडसत केलेल्या स्वदेशी डवकडसत सॉफ्टवेअर सॅ्टकवर काम 

करतात. 

Source: Indian Express 

महत्वाचे नदवस 

जागनतक तांबाखू नवरोधी नदि 2022 

 

• जागडतक आरोग्य संघटना (िबू्ल्यएचओ) आडण जागडतक भागीदारांद्वारे दरवषी ३१ मे रोजी जागडतक तंबाखूडवरोधी 

डदनाचे (िबू्ल्यएनटीिी) आयोजन केले जाते. 

• जागडतक तंबाखूडवरोधी डदन २०२२ ची थीम आहे 'पयाकवरणाचे रक्षण करा' (Protect the Environment) 

• तंबाखूमुळे होणार्या हानीबाबत जनजागृती व्हावी, या उदे्दशाने दरवषी जागडतक तंबाखूडवरोधी डदन साजरा केला 

जातो. 

• तंबाखू डनयंत्रणाच्या तरतुदी भारताने 'WHO फे्रमवकक  कन्सवे्हन्सशन ऑन तंबाखू डनयंत्रण' (WHO FCTC) अंतगकत 

स्वीकारल्या आहेत, ज्यात खालील गोष्ट्ीचंा समावेश आहे- 

1. डकंमत आडण कर उपाययोजना. 

2. तंबाखूच्या पॅकेजवर मोठ्या ग्राडफक इशारे. 

3. 100% धुम्रपानमुक्त सावकजडनक डठकाण. 

4. तंबाखूच्या डवक्रीवर बंदी घालावी. 

5. ज्यांनी तंबाखू सोिली त्ांना पाडठंबा देणे. 

6. तंबाखू उद्ोगातील हस्तके्षपास प्रडतबंध करणे. 

Source: News on Air 
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