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दैनंददन चालू घडामोडी 30.05.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

पंतप्रधान दिशेष दशष्यिृत्ती योजना 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जमू्म-काश्मीर आणि लडाखमधील णिद्यार्थ्ाांसाठी कें द्र सरकारने पंतप्रधान णिशेष णशष्यिृत्ती योजना आिखी पाच िषाांसाठी 

िाढिली आहे. 

मुख्य मुद्दा: 

• देशभरातील खासगी आणि सरकारी शैक्षणिक संस्ांमधे्य णशक्षिासाठी दरिषी पाच हजार गुििंत णिद्यार्थ्ाांना णनधी उपलब्ध 

करून देण्यासाठी सरकारने 2011 मधे्य पंतप्रधान णिशेष णशष्यिृत्ती योजना (पीएमएसएस) सुरू केली होती. 

• जमू्म-काश्मीर, आणि लडाखमधील णिद्यार्थ्ाांसाठी रोजगाराच्या संधीनंा चालना देण्याच्या उदे्दशाने अखखल भारतीय तंत्रणशक्षि 

पररषदेतरे्फ (एआयसीटीई) त्याची अंमलबजाििी केली जाते. 

• गेल्या िषी या योजनेचा कालािधी संपिार होता, मात्र णिद्यार्थ्ाांच्या णहतासाठी कें द्र सरकारने आिखी पाच िषाांसाठी मुदतिाढ 

णदली आहे. 

• पंतप्रधान णिशेष णशष्यिृत्ती योजनेत सामान्य णशक्षि अभ्यासक्रमांसाठी (बॅचलर इन आटट्स, कॉमस् आणि सायन्स) साडेचार 

हजार आणि इंणजनीअररंग आणि मेणडकल पदिीसाठी २५० जागांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

Source: The Hindu 

मंुबई आंतरराष्ट्र ीय दचत्रपट महोत्सि 
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बातम्यांमधे्य का: 

• 17 व्या मंुबई आंतरराष्ट्र ीय माणहतीपट, लघुपट आणि अॅणनमेशन णर्फल्म रे्फखिव्हल (मंुबई आंतरराष्ट्र ीय णचत्रपट महोत्सि) मंुबईत 

आयोणजत करण्यात आला होता. 

मुख्य मुद्दा: 

• मंुबई आंतरराष्ट्र ीय णचत्रपट महोत्सिात ३० देशांतील ८०८ णचत्रपट दाखिण्यात आले आहेत. ज्यामधे्य १०२ णचत्रपट (३५ 

आंतरराष्ट्र ीय आणि ६७ राष्ट्र ीय) स्पधा् शे्रिीत आणि १८ णचत्रपट एमआयएर्फएर्फ णप्रझम प्रकारात दाखिले जातील. 

• महोत्सिातील सिोतृ्कष्ट् णचत्रपटाला सुिि् शंख पुरस्कार आणि दहा लाख रुपयांचे पाररतोणषक देण्यात येिार आहे. अन्य 

पुरस्कारांमधे्य एक ते पाच लाख रुपये रोख, चांदीचे माब्ल, टर ॉर्फी, प्रमािपत्र यांचा समािेश आहे. 

• या महोत्सिात प्रसाररत होिाऱ्या मंुबई आंतरराष्ट्र ीय णचत्रपट महोत्सिात बांगलादेशातील ११ णचत्रपटांचाही समािेश करण्यात 

आला आहे. 

• मंुबई आंतरराष्ट्र ीय णचत्रपट महोत्सिही ऑनलाइन पाहता येिार असून, महोत्सिात प्रिेश णिनामूल्य आहे. 

• Source: News on Air 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्थव्यिस्र्ा 

भारतीय व्यिसाय पोटथल 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय णनया्तदार आणि परदेशातील खरेदीदारांसाठी आंतरराष्ट्र ीय व्यापार कें द्र असलेले “इंणडयन णबझनेस पोट्ल” हे कें द्रीय 

िाणिज्य आणि उद्योग मंत्री यांनी सुरू केले आहे. 

मुख्य मुद्दा: 

• FIEO ने ग्लोबल णलंकरशी (Global Linker) भागीदारीद्वारे भारतीय णनया्तदार आणि परदेशी खरेदीदारांसाठी आंतरराष्ट्र ीय 

व्यिसाय कें द्र असलेल्या "इंणडयन णबणझनेस पोट्ल" ची रचना आणि णिकास केला आहे. 
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• एसएमई णनया्तदार, कारागीर आणि शेतकरी यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी निीन बाजारपेठ ओळखण्यासाठी आणि जागणतक 

स्तरािर त्यांची णिक्री िाढणिण्यास सक्षम करण्यासाठी इंणडयन णबणझनेस पोट्ल ही एक B-2-B णडणजटल बाजारपेठ आहे. 

• भारतीय व्यिसाय पोट्लचे उद्दीष्ट् आहे की भारतीय णनया्तदारांचे णडणजटलायझेशन करण्यात आणि त्यांना ऑनलाइन 

शोधण्यायोग्य बनणिण्यात मदत करिे. 

• भारतीय व्यिसाय पोट्ल खरेदीदार आणि णिके्रत्यांमधील आभासी बैठकांना प्रोत्साणहत करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरेल. 

• परदेशी खरेदीदारांना भारतीय णनया्तदारांचे णिश्वासाह् नेटिक् प्रदान करिे हे इंणडयन णबणझनेस पोट्लचे उद्दीष्ट् आहे. 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार 

आंतरराष्ट्र ीय बुकर पाररतोदषक 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 2022 चा आंतरराष्ट्र ीय बुकर पुरस्कार गीतांजली श्री यांनी णलणहलेल्या आणि डेझी रॉकिेल यांनी अनुिाणदत केलेल्या "टॉम्ब ऑर्फ 

सॅन्ड" या अनुिाणदत क्ेसाठी प्रदान करण्यात आला आहे. 

महत्त्वाचा मुद्दा: 

• टॉम्ब ऑर्फ सॅन्ड हे पुस्तक हे हाय-प्रोर्फाइल पुरस्कार णजंकिारे कोित्याही भारतीय भाषेतील पणहले पुस्तक आहे, जे 

जगभरातील इंग्रजीत अनुिाणदत झालेल्या कादंबऱ्यांना मान्यता देते. 

• लेखक आणि अनुिादकाला समान मान्यता देऊन, गीतांजली श्री आणि रॉकिेल £50,000 ची बक्षीस रक्कम सामाणयक करतील. 

• टॉम्बर ऑर्फ सँड या पुस्तकात एका ८० िषीय मणहलेची कहािी आहे जी आपल्या पतीच्या मृतू्यनंतर तीव्र नैराश्याचा अनुभि 

घेते आणि पाणकस्तानच्या र्फाळिीच्या िेळी णतने मागे ठेिलेल्या भूतकाळाचा सामना करण्यासाठी णतच्या नैराश्यािर मात करते.  

• 'टॉम्ब ऑर्फ सँड' हे पुस्तक णिटनमधे्य णटले्टड अॅखिस पे्रस या छोट्या प्रकाशकाने प्रकाणशत केले आहे. 

आंतरराष्ट्र ीय बुकर पुरस्कार काय आहे? 

• इंटरनॅशनल बुकर प्राइज हा दरिषी इंग्रजीत अनुिाणदत पुस्तकाला णदला जािारा पुरस्कार आहे. 

• यूके णकंिा आयलांडमधे्य प्रकाणशत झालेल्या पुस्तकांना आंतरराष्ट्र ीय बुकर पुरस्कार णदला जातो. 

• आंतरराष्ट्र ीय बुकर पुरस्कार 2005 मधे्य मॅन बुकर आंतरराष्ट्र ीय पुरस्कार म्हिून सुरू झाला. 

• जगभरातील दजेदार कादंबऱ्यांच्या अणधकाणधक िाचनाला प्रोत्साहन देिे हा या पुरस्काराचा उदे्दश आहे. 

• प्रते्यक शॉट्णलिेड लेखक आणि अनुिादकाला 2,500 पाउंड देखील णमळतात. 

Source: Times of India 
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महत्वाचे व्यक्तिमत्व 

दिनायक दामोदर सािरकर 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 28 मे रोजी भारताचे स्वातंत्र्यसैणनक णिनायक दामोदर सािरकर (िीर सािरकर) यांच्या जयंतीणनणमत्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 

त्यांना आदरांजली िाणहली. 

मुख्य मुद्दा: 

• व्ही.डी.सािरकरांचा जन्म २८ मे १८८३ रोजी महाराष्ट्र ातील नाणशकजिळच्या भगूर या गािी झाला. 

• िीर सािरकर हे एक भारतीय स्वातंत्र्य काय्कते, राजकारिी, िकील आणि लेखक होते, त्यांना स्वातंत्र्यिीर सािरकर या 

नािानेही ओळखले जाते. 

संबंदधत संस्र्ा आदि काये: 

• अणभनि भारत सोसायटी नािाची गुप्त सोसायटी िीर सािरकरांनी स्ापन केली. 

• िीर सािरकर हे युनायटेड णकंग्डममधील इंणडया हाऊस आणि फ्री इंणडया सोसायटी सारख्या संघटनांशीही संबंणधत होते आणि 

णहंदू महासभेसारख्या संघटनांच्या णनणम्तीतही त्यांचा सहभाग होता. 

• िीर सािरकर यांनी १९३७ ते १९४३ या काळात णहंदू महासभेचे अध्यक्ष म्हिून काम पाणहले. 

• िीर सािरकर यांच्या हसे्त 'भारतीय स्वातंत्र्ययुद्धाचा इणतहास' या नािाचे पुस्तक प्रकाणशत झाले असून त्यात त्यांनी १८५७ च्या 

णशपायांच्या बंडात िापरलेल्या गुररल्ला युद्धाच्या गुििते्तणिषयी णलणहले होते. 

Source: The Hindu 

महत्त्वाच्या बातम्या: दिज्ञान आदि तंत्रज्ञान 

अक्तिल भारतीय आयुिेद महासंमेलन 
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बातम्यांमधे्य का: 

• अखखल भारतीय आयुिेद महासंमेलनाच्या ५९ व्या महासभेचे उजै्जन, मध्य प्रदेश ये्े राष्ट्र पती श्री राम ना् कोणिंद यांच्या हसे्त 

उदट घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• अखखल भारतीय आयुिेद महासंमेलनाच्या ५९ व्या सत्राचा णिषय आहे 'आयुिेद आहार- णनरोगी भारताचा आधार'. 

• अखखल भारतीय आयुिेद महासंमेलनाच्या ५९ व्या महासंमेलनाणनणमत्त उजै्जन ये्ील शासकीय आयुिेद िैद्यकीय 

महाणिद्यालयाच्या निीन इमारतीचे उदट घाटनही राष्ट्र पतीचं्या हसे्त व्हच्ु्यअल माध्यमातून करण्यात आले. 

• जगभरात अनेक िैद्यकीय प्रिाली प्रचणलत आहेत, पि आयुिेद त्यांच्यापेक्षा िेगळा आहे. आयुिेदात आरोग्याबरोबरच 

आजारांपासून बचाि करण्यािर भर देण्यात आला आहे. 

• अखखल भारतीय आयुिेद महासंमेलनाचा उदे्दश आयुिेदाला भारतातील राष्ट्र ीय णचणकत्सा पद्धती बनणििे हा आहे. 

• Source: The Hindu 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयाथिरि 

उत्तर भारतातील पदहले बायोटेक पाकथ  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जमू्म आणि काश्मीरमधील कठुआ णजल्ह्यातील घाटी ये्े उत्तर भारतातील पणहल्या बायोटेक पाक्चे उदट घाटन कें द्रीय मंत्री डॉ 

णजतेंद्र णसंह यांच्या हसे्त झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• बायोटेक पाक्मधे्य जमू्म-काश्मीर आणि लडाखमधील जैिणिणिधता, औषधी आणि सुगंधी िनस्पतीिंर संशोधन केले जािार 

आहे, तसेच यामुळे ग्रीन कॅटेगरी व्यिसायांनाही चालना णमळेल. 
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• कठुआमधे्य स्ाणपत जैितंत्रज्ञान पाक्मधे्य एका िषा्त २५ िाट्अप्स तयार करण्याची क्षमता आहे जी या के्षत्रातील त्याचे एक 

मोठे योगदान असेल. 

• सीएसआयआर-इंणडयन इखिटू्यट ऑर्फ इंणटगे्रणटव्ह मेणडसीन, (सीएसआयआर-आयआयएम) जमू्मिर हा प्रकल्प राबणिण्याची 

जबाबदारी सोपिण्यात आली आहे. 

Source: PIB 

महत्वाचे ददिस 

आंतरराष्ट्र ीय एव्हरेस्ट ददिस 

 

• आंतरराष्ट्र ीय एव्हरेि णदिस दरिषी 29 मे रोजी साजरा केला जातो. 

• 1953 मधे्य नू्यझीलंडचे सर एडमंड णहलरी आणि नेपाळचे तेनणझंग नोगे शेपा् यांनी माउंट एव्हरेिच्या पणहल्या णशखराच्या 

स्मरिा्् आंतरराष्ट्र ीय एव्हरेि णदिस साजरा केला जातो. 

• नेपाळ आणि नू्यझीलंडमधे्य आंतरराष्ट्र ीय एव्हरेि णदिस साजरा केला जातो आणि नेपाळमधे्य आंतरराष्ट्र ीय एव्हरेि णदिस हा 

पय्टनासाठी महत्त्वाचा काय्क्रम आहे. 

• एडमंड णहलरी यांच्या मृतू्यच्या िेळी 2008 मधे्य पणहल्यांदा आंतरराष्ट्र ीय एव्हरेि णदिस साजरा करण्यात आला. 

• 2008 पासून, नेपाळने एडमंड णहलरी आणि तेखझझन नोगे यांच्या कामणगरीच्या स्मरिा्् दरिषी 29 मे रोजी आंतरराष्ट्र ीय एव्हरेि 

णदिस साजरा करण्याचा णनि्य घेतला आहे. 

Source: News on Air 
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