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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

हिसरा आठवडा मे 2022 

मित्वाच्या बािम्या: राज्य 

41 वा "हुनर िाट", उत्सव 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• ४१व्या "हुनर हाट", "कौशल कुबेर के कुुं भ" समारुंभाचे औपचाररक उद्घाटन कें द्रीय अल्पसुंख्याक व्यवहार मुंत्री श्री 

मुख्तार अब्बास नक्वी याुंच्या हसे्त करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• 18 ते 29 मे 2022 दरम्यान शशल्पग्राम, ताजगुंज, आग्रा येथे 41 वा "हुनर हाट", "कौशल कुबेरचा कुुं भ" आयोशजत 

करण्यात आला आहे. 

• 12 शदवस चालणाऱ्या "हुनर हाट" मधे्य देशातील 32 राजे्य आशण कें द्रशाशसत प्रदेशातील 800 हून अशिक कारागीर 

आशण कारागीर सहभागी होणार आहेत. 

• "हुनर हाट" हा पुंतप्रिान श्री नरेंद्र मोदी याुंच्या "वोकल फॉर लोकल" आशण "आत्मशनभभर भारत" च्या आवाहनाला 

बळ देण्यासाठी "शवश्वसनीय" व्यासपीठ म्हणून सुरू करण्यात आलेला एक उपक्रम आहे. 

• देशातील कला आशण हस्तकलेच्या प्राचीन समृद्ध वारशाचे "सुंरक्षण, जतन, सुंविभन" करण्यात "हुनर हाट" महत्वाची 

भूशमका बजावते. 

Source: Indian Express 

MyGov कनााटक पोटाल 
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बािम्याांमधे्य का: 

• कनाभटक राज्यात सहभागी प्रशासनाला (participatory governance) चालना देण्यासाठी कनाभटकचे मुख्यमुंत्री 

श्री बसवराज बोम्मई याुंनी MyGov कनाभटक पोटभल सुरू केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• MyGov कनाभटक पोटभल स्वीकारल्यानुंतर, MyGov उपक्रम स्वीकारणारे कनाभटक हे भारतातील 17 वे राज्य बनले 

आहे. 

• MyGov हा थेट नागररकाुंशी सुंवाद सािण्याच्या दृष्टीने जगातील सवाभत मोठा आशण यशस्वी कायभक्रम आहे. 

• MyGov पोटभलवर नोुंदणी केल्यानुंतर राज्यातील नागररक आपली मते आशण सूचना सरकारला देऊ शकतात. 

• उशिष्ट: MyGov कनाभटक सरकारच्या कल्याणकारी योजनाुंबिल वेळेवर आशण प्रामाशणक माशहतीच्या प्रसारावर 

लक्ष कें शद्रत करून, सशक्रय नागररक सहभाग आशण प्रशासन आशण िोरणशनशमभतीमधे्य सहभागाला प्रोत्साहन देणे. 

My Gov पोटाल म्हणजे काय? 

• माय गव्ह (MyGov) पोटभल 26 जुलै 2014 रोजी पुंतप्रिान नरेंद्र मोदी याुंनी सुरू केले होते. 

• MyGov पोटभलचे उशिष्ट सामान्य जनतेचा योजनाुंमधे्य सहभाग सुशनशित करणे, त्ाुंच्या सूचनाुंच्या आिारे, 

सरकारच्या योजनाुंना आकार देणे हा आहे. 

स्रोि: PIB 

अरुणाचल प्रदेशचा सेला बोगदा प्रकल्प 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• सामररकदृष्ट्या (strategically) महत्त्वाचा सेला बोगदा प्रकल्प अरुणाचल प्रदेशमधे्य बाुंिण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• अरुणाचल प्रदेशच्या पशिम कामेंग शजल्ह्यात स्थथत, बोगदा प्रकल्प सेला स् ुंडीला पयाभयी मागभ प्रदान करतो. 

• अरुणाचल प्रदेशचा सेला बोगदा प्रकल्प 13,700 फूट उुंचीवर आहे. आशण त्ाची लाुंबी 300 शकमी पेक्षा जास्त 

आहे. 

• सेला बोगदा बॉडभर रोड ऑगभनायझेशनद्वारे बाुंिला जात आहे. या प्रकल्पात दोन बोगदे आशण शलुंक रोडचा समावेश 

आहे. 

• नव्याने बाुंिलेल्या बोगद्ाुंमिील कनेस्िस्व्हटी रस्त्याचे अुंतर 1,200 मीटर असेल, बोगदा 2 हा 13,000 फुटाुंपेक्षा 

जास्त उुंचीवर बाुंिण्यात आलेल्या सवाभत लाुंब बोगद्ाुंपैकी एक आहे. 

• स्रोि: इांहडयन एक्सपे्रस 
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कोलकािा येथे हवभागीय पररषदेचे आयोजन 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• राष्टर ीय महामागभ प्राशिकरण-एनएचएआयच्या अध्यक्षा श्रीमती अलका उपाध्याय याुंच्या हसे्त कोलकाता येथे प्रादेशशक 

अशिकाऱ्याुंच्या दोन शदवसीय पररषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्टर ीय महामागभ प्राशिकरणाचे अशिकारी आशण पशिम बुंगाल, झार ुंड, ओशडशा आशण आसाममिील प्रादेशशक 

भागिारकाुंना माशहती, यश आशण आव्हाने (share information, achievements and challenges) सामाशयक 

करण्यासाठी एकाच व्यासपीठावर आणण्याचा एक प्रकारचा उपक्रम म्हणजे प्रादेशशक पररषद होय. 

• प्रादेशशक पररषदेत प्रकल्प आढाव्यासोबतच प्रादेशशक अशिकारी आशण प्रकल्प सुंचालक याुंच्या  ुल्या चचेसाठी 

'ओपन हाउस' सत्राचेही आयोजन करण्यात आले आहे. 

• आझादीच्या अमृत महोत्सवाुंतगभत या पररषदेचे आयोजन करण्यात आले असून, याअुंतगभत देशाच्या शवशवि प्राुंतात 

अशा आण ी सुंमेलनाुंचे आयोजन करण्यात येणार आहे. 

भारिीय राष्ट्र ीय मिामागा प्राहिकरण (NHAI) 

• भारतीय राष्टर ीय महामागभ प्राशिकरण ही भारतीय राष्टर ीय महामागभ अशिशनयम, 1988 अुंतगभत थथापन करण्यात आलेल्या 

महामागभ मुंत्रालयाच्या अुंतगभत एक वैिाशनक सुंथथा आहे. 

• भारतीय राष्टर ीय महामागभ प्राशिकरणाचे उशिष्ट देशातील राष्टर ीय महामागाांचा शवकास, दे भाल आशण व्यवथथापन हे 

आहे. 

Source: News on Air 

अपांग व्यक्ी ांच्या कौशल्य हवकास, पुनवासन आहण सक्षमीकरणासाठी CRC च्या सेवा 
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बािम्याांमधे्य का: 

• कौशल्य शवकास, पुनवभसन आशण अपुंग व्यक्ी ुंच्या सबलीकरणासाठी कॉम्पोशझट ररजनल सेंटरच्या (सीआरसी) 

(Services of Composite Regional Centre (CRC) for Skill Development, Rehabilitation and 

Empowerment of Persons with Disabilities) सेवेचे कें द्रीय सामाशजक न्याय आशण सबलीकरण राज्यमुंत्री 

प्रशतमा भौशमक याुंच्या हसे्त शशलााँग येथे व्हचु्यभअली उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• मेघालयातील शशलााँग येथील यू सोसो थाम (U Soso Tham) सभागृहात या कायभक्रमाचे आयोजन करण्यात आले 

होते. 

• नव्याने थथापन झालेल्या सीआरसीचा मुख्य उिेश शदव्याुंगाुंसाठी आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देणे आशण मेघालय 

राज्यातील मनुष्यबळाच्या शवकासासाठी मदत करणे हा आहे. 

• CRC ची कायमस्वरूपी रचना मेघालयातील पूवभ  ासी शहल्स शजल्ह्यातील उमसावली येथे थथापन केली जाईल. 

• सीआरसी अपुंग व्यक्ी ुंसाठी कौशल्य शवकास प्रशशक्षण आयोशजत करण्यात तसेच शवशवि प्रकारच्या अपुंग 

व्यक्ी ुंसाठी पुनवभसन सेवा पार पाडण्यास मदत करेल. 

Source: PIB 

मित्वाच्या बािम्या: भारि 

सोवा-ररग्पा वैद्यकीय प्रणालीवर राष्ट्र ीय कायाशाळा 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• आयुष मुंत्रालयाच्या अुंतगभत असलेल्या नामग्याल शतबेट इस्ियूट ऑफ सायन्स (NIT), शसक्कीम, राष्टर ीय सोवा-ररग्पा 

सुंथथा याुंच्या सहकायाभने पूवोत्तर राज्याुंतील सोवा-ररग्पा अभ्यासकाुंसाठी सोवा-ररग्पा (Sowa-Rigpa) या शवषयावर 

दोन शदवसीय राष्टर ीय कायभशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• 20-21 मे 2022 दरम्यान सोवा-ररग्पा वैद्कीय प्रणालीवर दोन शदवसीय राष्टर ीय कायभशाळा आयोशजत केली जाईल. 

• सोवा-ररग्पा वैद्कीय प्रणालीवरील कायभशाळेचे औपचाररक उद्घाटन 21 मे 2022 रोजी मनन कें द्र, गुंगटोक येथे 

होणार आहे. 

• गुंगटोक येथे होणाऱ्या कायभशाळेत ईशाने्यकडील राज्याुंसह सुंपूणभ भारतातील पारुंपाररक सोवा-ररग्पा अभ्यासक 

सहभागी होतील. 

सोवा-ररग्पाच्या मूळ ित्त्वाचे वणान खालील पाच मुद्द्ाांवर करिा येईल. 

• शरीर हा रोग बरे करण्याचा पाया आहे 
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• शतरस्करणीय, म्हणजे, उपचार (repulsive, i.e., healing) 

• रेपेलुंट्सच्या मदतीने उपचार करण्याची पद्धत 

• औषि जे रोगावर उपचार करते 

• मटेररया मेशडका, फामभसी आशण औषिशनमाभणशास्त्र 

सांबांहिि िथे्य: 

• सोवा-ररग्पा, वैद्कीय प्रणाली ही 2500 वषाांहून अशिक वषाांच्या इशतहासासह जगातील सवाभत जुनी शजवुंत आशण 

सुप्रशसद्ध वैद्कीय परुंपरा आहे. 

• सोवा-ररग्पा औषि पद्धतीला थथाशनक पातळीवर आमची (Aamchi) म्हणूनही ओळ ले जाते. 

• लडा , शहमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, शसक्कीम आशण दाशजभशलुंग या ईशाने्यकडील राज्याुंमधे्य सोवा-ररग्पा औषि 

प्रणाली ही एक अशतशय लोकशप्रय औषि प्रणाली आहे. 

• स्रोि: PIB 

मदि आयुक् आहण आपत्ती व्यवस्थापन सहचवाांची वाहषाक पररषद 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• राजे्य आशण कें द्रशाशसत प्रदेशाुंचे मदत आयुक् आशण आपत्ती व्यवथथापन शवभागाुंच्या सशचवाुंच्या वाशषभक पररषदेचे 

उद्घाटन कें द्रीय गृह सशचव अजय कुमार भल्ला याुंच्या हसे्त झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• राजे्य आशण कें द्रशाशसत प्रदेशाुंचे मदत आयुक् आशण आपत्ती व्यवथथापन शवभागाुंच्या सशचवाुंची वाशषभक पररषद ही 

दोन शदवसीय पररषद नवी शदल्लीत आयोशजत केली जाते. 

• नैऋत् मानू्सन दरम्यान नैसशगभक आपत्ती ुंना तोुंड देण्यासाठी राजे्य आशण कें द्रशाशसत प्रदेशाुंच्या तयारीचा आढावा 

घेणे हा या पररषदेचा मुख्य उिेश आहे. 

• कोशवड-19 साथीच्या आजारामुळे दोन वषाांच्या अुंतरानुंतर प्रथमच वाशषभक पररषद नवी शदल्ली येथे भौशतकररत्ा 

आयोशजत करण्यात आली आहे. 

• प्रते्क राज्य आपत्ती शनवारणासाठी दीघभकालीन पायाभूत सुशविा कशा शवकशसत करू शकतात हे तपासणे हे 

पररषदेचे मुख्य धे्यय आहे. 

• Source: All India Radio 
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राष्ट्र ीय महिला आयोग 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• मशहलाुंशी सुंबुंशित समस्या आशण माध्यमाुंमधे्य मशहलाुंचे प्रशतशनशित्व यावर लक्ष कें शद्रत करण्यासाठी राष्टर ीय मशहला 

आयोगाने नवी शदल्ली येथे कायभशाळा आयोशजत केली होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्टर ीय मशहला आयोगाने आयोशजत केलेली कायभशाळा तीन ताुंशत्रक सत्राुंमधे्य शवभागली होती ज्यात  ालील शवषय 

समाशवष्ट करण्यात आले होते: 

1. 'मीशडया ऑपरेशन्स आशण कुं टेंटमिील मीशडयासाठी शलुंग-सुंवेदनशील शनदेशक', 

2. 'मशहला माध्यम व्यावसाशयकाुंसमोरील आव्हाने' 

3. मशहला सक्षमीकरणात प्रसारमाध्यमाुंची भूशमका'  

• मशहलाुंच्या समस्या आशण मशहला सबलीकरण आशण माध्यमाुंच्या भागिारकाुंना व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणे हे या 

कायभशाळेचे उिीष्ट आहे. 

• कायभशाळेचे उशिष्ट जनतेला मशहलाुंचे हक्क आशण अशा अशिकाराुंचे उल्लुंघन झाल्यास त्ाुंच्याकडे उपलब्ध 

असलेल्या सुंसािनाुंबिल माशहती देणे हे आहे. 

सांबांहिि िथे्य: राष्ट्र ीय महिला आयोग 

• राष्टर ीय मशहला आयोगाची थथापना जानेवारी 1992 मधे्य राष्टर ीय मशहला आयोग कायदा, 1990 अुंतगभत वैिाशनक 

सुंथथा म्हणून करण्यात आली. 

• जयुंती पटनायक याुंच्या अध्यक्षते ाली 31 जानेवारी 1992 रोजी राष्टर ीय मशहला आयोगाची थथापना करण्यात आली. 

• राष्टर ीय मशहला आयोगामधे्य एक अध्यक्ष, एक सदस्य सशचव आशण इतर पाच सदस्य असतात. 

• स्रोि: PIB 

कान्स हिल्म िेस्टिव्हलमधे्य इां हडयन पॅवे्हहलयनचे उद्घाटन 
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बािम्याांमधे्य का: 

• कान्स शफल्म फेस्िव्हलमधे्य माशहती आशण प्रसारण मुंत्री अनुराग शसुंग ठाकूर याुंच्या हसे्त भारतीय पॅवे्हशलयनचे 

उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय पॅवे्हशलयनच्या उद्घाटनासोबतच गोव्यात होणाऱ्या ५३ व्या आुंतरराष्टर ीय शचत्रपट महोत्सवाच्या पोिरचेही 

अनावरण कें द्रीय मुंत्री अनुराग ठाकूर याुंच्या हसे्त करण्यात आले. 

• कान्स शफल्म फेस्िव्हलसोबत आयोशजत माचे डू शफल्म फेस्िव्हलमधे्य भारताला सन्माशनत देशाचा दजाभ देण्यात 

आला आहे. 

• भारतात परदेशी शचत्रपटाुंची शनशमभती आशण शचत्रीकरणासाठी २६० हजार डॉलरच्या मयाभदेसह ३० टक्क्ाुंपयांत रो  

मदतीचे प्रोत्साहन शदले जाणार आहे. 

• कान्स शफल्म फेस्िव्हलमधे्य इुंशडयन पॅवे्हशलयनच्या उद्घाटनप्रसुंगी भारतात तयार होणाऱ्या परदेशी शचत्रपटाुंना 

१५% शकुं वा त्ापेक्षा अशिक भारतीय व्यक्ी ुंना कामावर घेण्यासाठी ६५ हजार डॉलरची मयाभदा असलेला अशतररक् 

बोनस देण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. 

भारिीय आांिरराष्ट्र ीय हचत्रपट मिोत्सव म्हणजे काय? 

• 1952 मधे्य मुुंबईत आुंतरराष्टर ीय शचत्रपट महोत्सव सुरू झाला. 

• 2004 साली गोव्यात आुंतरराष्टर ीय शचत्रपट महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. तेव्हापासून दरवषी 

आुंतरराष्टर ीय शचत्रपट महोत्सव गोव्यात आयोशजत केला जातो. 

• स्रोि: PIB 

कान्स हचत्रपट मिोत्सव 2022 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• कान फेस्िव्हलच्या उद्घाटन समारुंभात रेड कापेटवर आतापयांतचे सवाभत मोठे अशिकृत भारतीय प्रशतशनिी मुंडळ 

शदसले. 

मुख्य मुदे्द: 

• फ्रान्समधे्य १७ ते २८ मे २०२२ दरम्यान कान्स शफल्म फेस्िव्हलचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

• कान्स शफल्म फेस्िव्हलसाठी भारतातील सवाभत मोठ्या शशष्टमुंडळाचे नेतृत्व कें द्रीय माशहती आशण प्रसारण मुंत्री 

अनुराग ठाकूर याुंनी केले. 

• फ्रान्समधे्य झालेल्या या फेस्िव्हलमधे्य एकूण 11 सदस्याुंना रेड कापेटवर उपस्थथती लावण्याची सुंिी देण्यात आली. 

• लोककलाकार श्री मामे  ान याुंना रेड कापेटचे नेतृत्व करणाऱ्या भारतीय तुकडीचे पशहले सदस्य होण्याची सुंिी 

शमळाली. 

• भारतीय शशष्टमुंडळात प्रथमच प्रमु  कलाकाराुंसह शवशवि प्रादेशशक शचत्रपट कलावुंताुंचा समावेश करण्यात आला 

आहे. 
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काय आिे कान्स हिल्म िेस्टिवल? 

• कान्स शफल्म फेस्िव्हल, 1946 साली थथापन झालेला वाशषभक शचत्रपट महोत्सव आहे. 

• फ्रान्समिील कान्स शहरात कान्स शफल्म फेस्िव्हलचे आयोजन केले जाते. 

• कान्स शफल्म फेस्िव्हलमधे्य माशहतीपटाुंसह जगभरातील सवभ शैलीतील नवीन शचत्रपट प्रदशशभत केले जातात. 

Source: Navbharat Times  

नॅशनल इस्टिटू्यट ऑि इलेक्ट्र ॉहनक्स अँड इन्फॉमेशन टेक्नॉलॉजी (NIELIT) 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• कें द्रीय इलेिर ॉशनक्स आशण माशहती तुंत्रज्ञान, दळणवळण आशण रेले्व मुंत्री अशश्वनी वैष्णव याुंनी 17 मे 2022 रोजी 

नॅशनल इस्ियूट ऑफ इलेिर ॉशनक्स अाँड इन्फॉमेशन टेक्नॉलॉजी (नीशलट) सेंटर लेह, शवस्तार कें द्र कारशगल आशण 

आयटी सक्षम इन्ुबेशन सेंटर फॉर हस्तकला आशण हातमाग के्षत्राुंचे उद्घाटन केले. 

मुख्य मुद्दा: 

• नॅशनल इस्ियूट ऑफ इलेिर ॉशनक्स अाँड इन्फॉमेशन टेक्नॉलॉजी (NIELIT) IECT के्षत्रात औपचाररक आशण 

अनौपचाररक अध्यापन देण्याबरोबरच नवीनतम ताुंशत्रक ज्ञानाच्या के्षत्रात उद्ोगाशभमु  चाुंगल्या दजाभचे शशक्षण आशण 

प्रशशक्षण शवकशसत करण्यासाठी कायभ करेल. 

• देशातील अनौपचाररक सुंथथाुंसाठी गुणवत्तापूणभ सुंगणक शशक्षणाची हमी देणारा एकमेव स्त्रोत बनणे हे NIELIT चे 

मुख्य उशिष्ट आहे. 

• इतर उशिष्टाुंपैकी माशहती, इलेिर ॉशनक्स आशण कमु्यशनकेशन टेक्नॉलॉजी (IECT) के्षत्रातील परीक्षा आशण प्रमाणनासाठी 

देशातील एक प्रमु  सुंथथा बनण्याचे उशिष्ट आहे. 

Source: PIB 

'हनवडणूक अखांडिा' या हवषयावर भारिीय हनवडणूक आयोगाच्या नेिृत्वाखाली लोकशािी गट  

 

बािम्याांमधे्य का: 

• 'इलेिोरल इुंशटशग्रटी' या शवषयावरील डेमोकॅ्रसी गु्रपचे नेतृत्व भारतीय शनवडणूक आयोग १०० लोकशाही देशाुंच्या 

भागीदारीत करणार आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• 'सशमट फॉर डेमोक्रसी'चा एक भाग म्हणून भारत 'डेमोक्रसी गु्रप ऑन इलेिोरल इुंशटशग्रटी'चे नेतृत्व करणार आहे. 

• नागरी सुंरक्षण, लोकशाही आशण मानवाशिकार शवभागाच्या सशचव उजरा झेया याुंच्या नेतृत्वा ालील अमेररकेच्या चार 

सदस्यीय शशष्टमुंडळाने नवी शदल्लीतील इलेिोरल हाऊसमधे्य झालेल्या बैठकीत ही घोषणा केली आहे. 

• या पररषदेत भारत आपले ज्ञान, ताुंशत्रक कौशल्य आशण अनुभव जगातील इतर लोकशाही देशाुंशी शेअर करणार 

आहे. 

• 'सशमट फॉर डेमॉक्रसी' हा वषभभरातील सवाभत मोठा उपक्रम असून लोकशाहीशी सुंबुंशित शवषयाुंवरील कायभक्रम 

आशण सुंवाद आहेत. 

भारि हनवडणूक आयोग 

• भारत शनवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त घटनात्मक सुंथथा आहे जी भारतातील कें द्र आशण राज्य शनवडणूक प्रशक्रयाुंचे 

सुंचालन करते.  

• देशात लोकसभा, राज्यसभा, राज्य शविानसभा, राष्टर पती आशण उपराष्टर पती ुंच्या शनवडणुकाही भारत शनवडणूक 

आयोगाकडून घेतल्या जातात. 

• Source: All India Radio 

नेपाळमिील लुांहबनी येथे वैशाख बुद्ध पौहणामा उत्सव 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• पुंतप्रिान नरेंद्र मोदी याुंनी बुद्धाचे जन्मथथान असलेल्या लुुंशबनी येथे वैशा  बुद्ध पौशणभमा सोहळ्याला उपस्थथत झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• पुंतप्रिान नरेंद्र मोदी याुंनी लुुंशबनी येथे इुंशडया इुंटरनॅशनल सेंटर फॉर बुस्द्धि कल्ह्चर अाँड हेररटेजच्या बाुंिकामासाठी 

"भूशमपूजन" समारुंभाला हजेरी लावली आशण बौद्ध शभकू्ुंच्या मोठ्या मेळाव्याला सुंबोशित केले. 

• वैशा  बुद्ध पौशणभमेदरम्यान, साुंसृ्कशतक मुंत्रालय आुंतरराष्टर ीय बौद्ध महासुंघ (IBC) च्या सहकायाभने नवी शदल्ली येथे 

वैशा  बुद्ध पौशणभमा शदनाच्या उत्सवासाठी रुंगीत कायभक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. 

• पुंतप्रिान नरेंद्र मोदी आशण त्ाुंचे नेपाळी समकक्ष शेर बहादूर देउबा याुंच्या लुुंशबनी भेटीदरम्यान झालेल्या शद्वपक्षीय 

चचेनुंतर भारत आशण नेपाळने सहा कराराुंवर स्वाक्षऱ्या केल्या. 

Source: Indian Express 
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मित्वाच्या बािम्या: जग 

हिक्स परराष्ट्र  मांत्र्ाांची बैठक 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• 14 व्या शिक्स पररषदेच्या तयारीसाठी चीनमधे्य शिक्स परराष्टर  मुंत्र्ाुंची बैठक आयोशजत करण्यात आली होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• चीनमधे्य आयोशजत शिक्स परराष्टर  मुंत्र्ाुंची बैठक आभासी स्वरूपात आयोशजत केली गेली आहे, ज्याचे आयोजन 

चीनचे परराष्टर  मुंत्री वाुंग यी याुंनी केले होते. 

• शिक्स परराष्टर  मुंत्र्ाुंच्या बैठकीची थीम 'जागशतक शवकासासाठी नवीन युगात उच्च दजाभच्या शिक्स भागीदारीला 

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

शह होती. 

• भारताचे परराष्टर  मुंत्री डॉ. सुिह्मण्यम जयशुंकर, दशक्षण आशफ्रकेचे आुंतरराष्टर ीय सुंबुंि आशण सहकायभ मुंत्री नालेदी 

पाुंडोर, िाझीलचे परराष्टर  मुंत्री कालोस अल्बटो फ्राँ को आशण रशशयाचे परराष्टर  मुंत्री सगेई लावरोव्ह याुंनी शिक्स 

परराष्टर  मुंत्र्ाुंच्या बैठकीला हजेरी लावली. 

हिक्स गट म्हणजे काय? 

• BRICS गटाची कल्पना प्रथम आघाडीचे अथभशास्त्रज्ञ शजम ओ'नील याुंनी माुंडली होती. 

• BRICS हा जगातील पाच आघाडीच्या उदयोनु्म  अथभव्यवथथाुंचा समूह आहे- िाझील, रशशया, भारत, चीन आशण 

दशक्षण आशफ्रका ज्याुंची पशहली शश र पररषद 2009 मधे्य येकातेररनबगभ, रशशया येथे झाली होती. 

• Source: News on Air 

प्रथम आांिरराष्ट्र ीय स्थलाांिर पुनरावलोकन मांच 
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बािम्याांमधे्य का: 

• भारताचे परराष्टर  राज्यमुंत्री श्री व्ही. मुरलीिरन हे 17 ते 20 मे या कालाविीत नू्ययॉकभ  येथे सुंयुक् राष्टर ाुंच्या महासभेच्या 

नेतृत्वा ाली आयोशजत होणाऱ्या पशहल्या आुंतरराष्टर ीय थथलाुंतर पुनरावलोकन मुंचासाठी भारतीय शशष्टमुंडळाचे नेतृत्व 

करतील. 

मुख्य मुदे्द: 

• पशहल्या इुंटरनॅशनल मायगे्रशन ररव्ह्यू फोरममधे्य चार परस्परसुंवादी बहु-भागिारक गोलमेज (four interactive 

multi-stakeholders round tables), िोरणात्मक सुंवाद याुंचा समावेश असेल. 

• सुरशक्षत, सुव्यवस्थथत आशण शनयशमत थथलाुंतरण (Global Compact for Safe, Orderly and Regular 

Migration-GCM) साठी ग्लोबल कॉमॅ्पिच्या अुंमलबजावणीमधे्य थथाशनक, राष्टर ीय, प्रादेशशक आशण जागशतक 

स्तरावर झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आुंतरराष्टर ीय थथलाुंतर पुनरावलोकन मुंच प्राथशमक आुंतरशासकीय 

जागशतक मुंच ( primary intergovernmental global forum) म्हणून काम करेल. 

• जनरल असेंब्लीच्या ठराव A/RES/73/195 मधे्य, UN सदस्य राष्टर ाुंनी सुंयुक् राष्टर ाुंच्या चौकटीत GCM लागू 

करण्यासाठी थथाशनक, राष्टर ीय, प्रादेशशक आशण जागशतक स्तरावर केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यास सहमती दशभवली 

आहे. 

Source: The Hindu 

भारिीय राष्ट्र पिी ांची जमैका भेट 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• भारताचे राष्टर पती राम नाथ कोशवुंद जमैका आशण सेंट स्व्हन्सेंट आशण गे्रनेडाइन्स या दोन कॅरेशबयन देशाुंच्या राज्य 

दौऱ्यावर आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• जमैकाच्या ऐशतहाशसक दौऱ्यावर असलेले राष्टर पती भारतीय राष्टर पती ुंच्या जमैका भेटीदरम्यान डॉ. बाबासाहेब 

आुंबेडकर याुंच्या नावाने एक रस्ता आशण भारत-जमैका मैत्रीला समशपभत उद्ानाचे उद्घाटन करणार आहेत. 

• राम नाथ कोशवुंद हे जमैकाला भेट देणारे भारताचे पशहले राष्टर पती आहेत. 

• सुमारे 70,000 भारतीय थथलाुंतररत, ज्याुंचे पूवभज भारतातून (प्रामुख्याने पूवभ उत्तर प्रदेश आशण शबहारचे रशहवासी) 

1845-1917 दरम्यान करारबद्ध मजूर म्हणून आले होते, ते जमैकाच्या लोकसुंखे्यच्या 3% आहेत. 

• जमैका हा कॅररशबयन समुद्रात वसलेला बेट देश आहे. हे ्ुबा आशण शहसॅ्पशनयोला नुंतर गे्रटर अाँशटल्स आशण 

कॅररशबयन मिील शतसरे मोठे बेट आहे. 

Source: AIR 
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मित्वाच्या बािम्या: अथाव्यवस्था 

नू्य डेव्हलपमेंट बँकेच्या बोडा  ऑि गव्हनासाची वाहषाक बैठक 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• नवी शदल्ली येथे स्व्हडीओ कॉन्फरन्सद्वारे अथभमुंत्री श्रीमती शनमभला सीतारामन याुंच्या अध्यक्षते ाली नू्य डेव्हलपमेंट 

बाँकेच्या गव्हनभर मुंडळाची 7 वी वाशषभक बैठक झाली. 

मुख्य मुदे्द: 

• िाझील, चीन, रशशया, दशक्षण आशफ्रका आशण बाुंगलादेश आशण सुंयुक् अरब अशमराती (UAE) चे नवीन सदस्य 

राज्यपाल/वैकस्ल्पक गव्हनभर दे ील 7 व्या वाशषभक सभेला उपस्थथत होते. 

• नू्य डेव्हलपमेंट बाँकेच्या बोडभ ऑफ गव्हनभसभच्या 7 व्या वाशषभक सभेची यावषीची थीम "NDB: हवकास प्रभाव अनुकूल 

करणे (NDB: Optimizing the Development Impact)" आहे. 

• या बैठकीत शनमभला सीतारामन याुंनी जाहीर केले की चालू आशथभक वषाभत भारताची आशथभक वाढ 8.9 टके्क राहण्याचा 

अुंदाज आहे. नू्य डेव्हलपमेंट बाँकेचे मुख्य उशिष्ट म्हणजे उदयोनु्म  बाजार अथभव्यवथथाुंसाठी एक शवश्वासाहभ शवकास 

भागीदार म्हणून स्वत:ला यशस्वीररत्ा थथाशपत करणे. 

नू्य डेव्हलपमेंट बँक काय आिे? 

• नू्य डेव्हलपमेंट बाँक ही एक बहुपक्षीय शवकास बाँक आहे, जी BRICS देशाुंद्वारे 2014 मधे्य BRICS तसेच इतर EMDC 

मिील पायाभूत सुशविा आशण शाश्वत शवकास प्रकल्पाुंसाठी सुंसािने एकशत्रत करण्याच्या उिेशाने थथापन करण्यात 

आली आहे. 

• नू्य डेव्हलपमेंट बाँक 2015 मधे्य कायाभस्ित झाली. 

• नू्य डेव्हलपमेंट बाँकेचे मुख्यालय चीनमिील शाुंघाय येथे आहे. 

• नू्य डेव्हलपमेंट बाँकेने आतापयांत भारतात 7.1 अब्ज डॉलसभच्या 21 प्रकल्पाुंना मुंजुरी शदली आहे. 

• स्रोत: PIB 

राष्ट्र ीय िाटा -अप सल्लागार पररषदेची (NSAC) चौथी बैठक 
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बािम्याांमधे्य का: 

• भारत सरकारमिील कॅशबनेट मुंत्री श्री पीयूष गोयल याुंनी राष्टर ीय िाटभ-अप सल्लागार पररषदेच्या (National Start-

up Advisory Council-NSAC) चौथ्या बैठकीचे अध्यक्षथथान भूषवले. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्टर ीय िाटभ-अप सल्लागार पररषदेची (NSAC) चौथी बैठक शदल्लीत झाली. 

• शवशवि उपक्रम आशण कायभक्रमाुंद्वारे िाटभ-अप इकोशसिम मजबूत करणे हा या बैठकीचा प्रमु  उिेश आहे. 

• या बैठकीदरम्यान पीयूष गोयल याुंनी NavIC ग्राँड चॅलेंज लााँच केले होते, ज्याचा मुख्य उिेश भू-स्थथती समािान म्हणून 

NavIC (Adoption of NavIC as a geo-positioning solution) ला स्वीकारण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे. 

• NavIC मधे्य सहभागी होण्यासाठी, सहभागी ुंना िाटभ-अप इुंशडयाच्या वेबसाइटवर अजभ करावा लागेल. NavIC सक्षम 

डर ोन शवकशसत करण्यावर काम करणाऱ्या िाटभ-अप्ससाठी उपाय शोिणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उिेश आहे. 

राष्ट्र ीय िाटा-अप सल्लागार पररषद (NSAC) म्हणजे काय? 

• राष्टर ीय िाटभ-अप सल्लागार पररषदेची थथापना उद्ोग आशण अुंतगभत व्यापार, भारत सरकारच्या प्रोत्साहन शवभागाद्वारे 

करण्यात आली आहे. 

• देशात नवशनशमभती आशण िाटभ अप्स जोपासण्यासाठी एक मजबूत पररसुंथथा शनमाभण करण्यासाठी भारत सरकारला 

आवश्यक तो सल्ला देणे हा या पररषदेचा मुख्य उिेश आहे. 

• नॅशनल िाटभ-अप सल्लागार पररषदेचे अध्यक्ष भारत सरकारच्या वाशणज्य आशण उद्ोग मुंत्री आहेत आशण त्ात 

अशिकृत आशण अशासकीय दोन्ही सदस्याुंचा समावेश आहे. 

• Source: The Hindu 

मित्वाच्या बािम्या: सांरक्षण 

भारिीय नौदलाचे P8I हवमान 

 

• बािम्याांमधे्य का: 

• भारताचे सुंरक्षण मुंत्री, श्री राजनाथ शसुंह याुंनी त्ाुंच्या मुुंबई भेटीदरम्यान भारतीय नौदलाच्या P8I लााँग रेंज 

मेरीटाईम ररकॉशनसन्स अाँटी-सबमरीन वॉरफेअर एअरक्राफ्टचे उड्डाण केले, ज्यामधे्य भारतीय नौदलाच्या शवशवि 

क्षमताुंचे प्रदशभन केले गेले. 

मुख्य मुदे्द: 

• भेटीदरम्यान, भारतीय नौदलाने अत्ािुशनक शमशन सूट आशण सेन्ससभचा वापर करून लाुंब पल्ल्याची दे रे , 

इलेिर ॉशनक युद्ध, इमेजरी इुंटेशलजन्स, ASW शमशन्स आशण शोि आशण बचाव क्षमताुंचे प्रात्शक्षक केले. 

• 2013 मधे्य P8I शवमानाुंचा भारतीय सैन्यात समावेश करण्यात आला होता. 
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• P-8I शवमानात मल्टी-मोड रडार, इलेिर ॉशनक इुंटेशलजेंस शसिीम, सोनोबुय, इलेिर ो-ऑशिक, इन्फ्फ्रारेड कॅमेरे 

आशण प्रगत शस्त्रासे्त्र याुंसार े अत्ािुशनक सेन्ससभ समाशवष्ट आहेत. 

• शतू्रुंच्या हालचाली ुंवर लक्ष ठेवण्यासाठी आुंतरराष्टर ीय सीमा, शनयुंत्रण रेषा आशण प्रत्क्ष शनयुंत्रण रेषेवर P-8I 

शवमानाुंचा वापर करण्यात आला आहे. 

• स्रोि: PIB 

YAI मल्टीक्लास सेहलांग चॅस्टियनहशप 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• भारतीय नौदलाच्या सेशलुंग आशण शवुंडसशफां ग सुंघातील सहभागी ुंनी YAI मल्टीक्लास सेशलुंग चॅस्म्पयनशशप (IN-MDL 

कप 2022) मधे्य दोन सुवणभ, एक रौप्य आशण दोन काुंस्य पदके शजुंकून भारतीय नौदलाचे नाव उुंचावले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सेशलुंग असोशसएशन ऑफ इुंशडया (YAI) आशण इुंशडयन नेव्हल सेशलुंग असोशसएशन (INSA) याुंच्या सुंयुक् शवद्माने 

इुंशडयन नेव्हल वॉटर स्स्कल्स टर ेशनुंग सेंटर (INWTC) मुुंबई येथे 08 ते 15 मे 22 या कालाविीत YAI मल्टीक्लास सेशलुंग 

चॅस्म्पयनशशप आयोशजत करण्यात आली होती. 

• YAI मल्टीक्लास सेशलुंग चॅस्म्पयनशशप ही M/s Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) द्वारे आयोशजत 

करण्यात आली होती आशण ती YAI राँ शकुं ग इव्हेंट तसेच आशशयाई  ेळाुंसाठी शनवड चाचणी होती. 

Source PIB 

हवज्ञान आहण िांत्रज्ञान 

भारिीय दूरसांचार हनयामक प्राहिकरण (TRAI) चा रौप्य मिोत्सवी उत्सव 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• 17 मे 2022 रोजी भारतीय दूरसुंचार शनयामक प्राशिकरण (TRAI) च्या रौप्य महोत्सवी समारुंभाचे आयोजन केले 

जाईल ज्यामधे्य पुंतप्रिान नरेंद्र मोदी प्रमु  पाहुणे म्हणून उपस्थथत राहतील. 
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मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय दूरसुंचार शनयामक प्राशिकरण (TRAI) ची थथापना 1997 मधे्य भारतीय दूरसुंचार शनयामक प्राशिकरण 

कायदा, 1997 द्वारे करण्यात आली. 

• भारतीय दूरसुंचार शनयामक प्राशिकरण (TRAI) ही भारतातील दूरसुंचार के्षत्राची शनयामक प्राशिकरण आहे. 

• भारतीय दूरसुंचार शनयामक प्राशिकरण (TRAI) कायद्ात 24 जानेवारी 2000 पासून अध्यादेशाद्वारे सुिारणा करण्यात 

आली. 

• 2000 मधे्य सुिारणेद्वारे, भारतीय दूरसुंचार शनयामक प्राशिकरण (TRAI) कडून न्यायालयीन आशण शववाद काये 

हाताळण्यासाठी दूरसुंचार शववाद शनपटारा आशण अपील न्यायाशिकरण (TDSAT) ची थथापना करण्यात आली. 

• Source: PIB 

मित्वाच्या बािम्या: पयाावरण 

रामगड हवषिारी वन्यजीव अभयारण्य 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• रामगड शवषिारी अभयारण्य भारताचे ५२ वे व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अशिसूशचत करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• रामगड शवषिारी वन्यजीव अभयारण्य हे रणथुंबोर, सररस्का आशण मुकुुं द्रानुंतर राजथथानचे चौथे व्याघ्र प्रकल्प आहे. 

• नव्याने अशिसूशचत करण्यात आलेल्या व्याघ्र प्रकल्पामधे्य ईशाने्यकडील रणथुंबोर व्याघ्र प्रकल्प आशण दशक्षणेकडील 

मुकुुं दरा शहल्स व्याघ्र प्रकल्पामिील वाघाुंच्या अशिवासाचा समावेश आहे. 

• 2019 मधे्य प्रशसद्ध झालेल्या "भारतातील वाघाुंची स्थथती" अहवालानुसार, भारतातील 20 राज्याुंमधे्य एकूण 2,967 

वाघ आहेत. 

Source: Times of India 

मित्वाचे हदवस 

जागहिक मिमाशी हदन 
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• दरवषी 20 मे हा शदवस जागशतक मिमाशी शदन म्हणून साजरा केला जातो. 

• या वषीच्या जागशतक मिमाशी शदनाची थीम आहे "Bee engaged: Build Back Better for Bees". 

• युंदाच्या जागशतक मिमाशी शदनाशनशमत्त, कें द्रीय कृषी आशण शेतकरी कल्याण मुंत्रालयाने गुजरातमधे्य एका मोठ्या 

राष्टर ीय कायभक्रमाचे आयोजन केले आहे, ज्याचा मुख्य उिेश मिमाशीपालनाला प्रोत्साहन देणे आशण देशातील लहान 

शेतकऱ्याुंना जास्तीत जास्त फायदा शमळवून देणे हा आहे. 

• जमू्म-काश्मीरमिील पुलवामा, बाुंदीपोरा आशण जमू्म, कनाभटकातील तुमकूर, उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर आशण पुणे 

आशण उत्तरा ुंड येथे हनी टेस्िुंग लॅब आशण प्रोसेशसुंग युशनटची थथापना केली आहे. 

• मिमाशी पालनाचे प्रणेते अाँटोन जान्सा याुंचाही जन्म २० मे १७३४ रोजी झाला. 

• स्लोवे्हशनयाच्या प्रस्तावानुंतर 2017 साली सुंयुक् राष्टर ाुंनी 20 मे हा शदवस जागशतक मिमाशी शदन म्हणून घोशषत केला. 

• Source: PIB 

राष्ट्र ीय सांकटग्रस्त प्रजािी हदन 

 

• जगभरातील लुप्तप्राय प्रजाती ुंचे सुंरक्षण करण्याची वाढती गरज अिोरेस् त करण्यासाठी दरवषी मे मशहन्याच्या 

शतसऱ्या शुक्रवारी राष्टर ीय सुंकटग्रस्त प्रजाती शदन साजरा केला जातो. 

• राष्टर ीय सुंकटग्रस्त प्रजाती शदवस २०२२ ची थीम आहे "Recovering key species for ecosystem restoration" 

Source: ENDANGERED SPECIES COALITION 

आांिरराष्ट्र ीय सांग्रिालय हदवस 

 

• आुंतरराष्टर ीय सुंग्रहालय शदन हा दरवषी 18 मे रोजी साजरा केला जाणारा जागशतक शदवस आहे. 

• इुंटरनॅशनल कौस्न्सल ऑफ मु्यशझयम द्वारे दरवषी आुंतरराष्टर ीय सुंग्रहालय शदन आयोशजत केला जातो. 

• आुंतरराष्टर ीय सुंग्रहालय शदन 2022 ची थीम "सुंग्रहालयाुंची शक्ी" The Power of Museums”. आहे. 

• आुंतरराष्टर ीय सुंग्रहालय शदन 1977 मधे्य सुरू झाला आशण आुंतरराष्टर ीय सुंग्रहालय पररषदेने सुरू केला. 

• आुंतरराष्टर ीय सुंग्रहालय शदनाचा मुख्य उिेश म्हणजे सुंग्रहालयाुंसमोरील शवशवि आव्हाने सुंपवण्याची सुंिी देणे. 
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Source: The Hindu 

हसक्कीम राज्य स्थापना हदवस 

 

चचेि का: 

• 16 मे 2022 रोजी शसक्कीमचा 47 वा थथापना शदवस साजरा करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• 15 मे रोजी राष्टर पती ुंनी दुरुस्ती सादर केली होती ज्याद्वारे 16 मे 1975 रोजी शसक्कीमचा देशाचे 22 वे राज्य म्हणून 

भारत सुंघात समावेश करण्यात आला होता. 

• भारताचे कें द्रीय राज्य म्हणून शसक्कीमचा समावेश केल्यानुंतर, दोरजी याुंना शसक्कीमचे मुख्यमुंत्री बनवण्यात आले 

आशण राजेशाही सुंपुष्टात आली. 

• 100% सेंशद्रय बनणारे शसक्कीम हे देशातील पशहले राज्य आहे. 

स्रोि: PIB 

खेळ 

जागहिक बॉस्टक्सांग चॅस्टियनहशप 

बािम्याांमधे्य का: 

• भारतीय बॉक्सर शन त जरीन शहने इस्तुंबूल येथे सुरू असलेल्या मशहला जागशतक चॅस्म्पयनशशपच्या फ्लायवेट (52 

शकलो) गटात सुवणभपदक शजुंकले आहे. 

 

 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

मित्त्वाचे मुदे्द 

• हे शवजेतेपद पटकावल्यानुंतर शन त झरीन ही जागशतक शवजेतेपद पटकावणारी भारताची 5वी भारतीय मशहला 

बॉक्सर ठरली आहे. 

• भारतीय बॉक्सर शन त जरीनने थायलुंडच्या शजतपॉन्फ्ग जुटामसचा 5-0 असा पराभव करून शवजेतेपद पटकावले 

आहे. 

• याआिी शन त जरीन ही फेिुवारीमधे्य प्रशतशित िर ॅन्डजा मेमोररयलमधे्य दोन सुवणभपदके शजुंकणारी पशहली भारतीय 

मशहला बॉक्सर ठरली. 

• शन त जरीनच्या आिी एमसी मेरी कोम, सररता देवी, जेनी आरएल आशण ले ा केसी याुंनी मशहला बॉस्क्सुंगमधे्य 

भारतासाठी सुवणभपदके शजुंकली आहेत. 

• स्रोत: ऑल इुंशडया रेशडओ 

डेिहलस्टिक गेम्स 2021 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• भारताने 1 मे 2022 ते 15 मे 2022 या कालाविीत झालेल्या डेफशलस्म्पक क्रीडा स्पिेत 16 पदके शजुंकून 

डेफशलस्म्पकमिील सवोत्तम कामशगरीची नोुंद केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• डेफशलस्म्पक २०२१ गेम्समधे्य सहभागी होण्यासाठी भारताने ६५  ेळाडूुंची शनवड करण्यात आली होती. 

• डेफशलस्म्पक २०२१ मधे्य भारताची आतापयांतची सवोत्तम कामशगरी भारताने डेफशलस्म्पक २०२१ मधे्य ८ सुवणभ 

पदकाुंसह एकूण १६ पदके शजुंकली. 

• भारताने नेमबाजीत ३, बॅडशमुंटनमधे्य ३ आशण कुस्ती आशण गोल्फमधे्य १-१ अशी सुवणभपदके शजुंकली. 

• या वषी दशक्षण िाझीलमिील कॅस्क्सयास दो सुल शहरातील फेस्ता दा उवा मेन पॅवे्हशलयनमधे्य डेफॅशलुंशपक 2021 चे 

आयोजन करण्यात आले होते. 

• डेबॅलीस्म्पक 2021 मधे्य यावषी 72 देशाुंच्या सुमारे 2,100  ेळाडूुंनी डेफशलस्म्पक 2021 गेम्समधे्य भाग घेतला होता. 

Deaflympics काय आिे? 

• डेफशलस्म्पक ही आुंतरराष्टर ीय बहु-क्रीडा स्पिाभ आहे जी इुंटरनॅशनल कशमटी फॉर स्पोटभ फॉर द डेफ (ICSD) द्वारे 

आयोशजत केली जाते. 

• डेफशलस्म्पक दर 4 वषाांनी आयोशजत केले जातात. 

• ऑशलुंशपक  ेळाुंनुंतरची सवाभत जुनी बहु-क्रीडा स्पिाभ म्हणजे Deaflympics 

• डेफशलस्म्पकला आिी बशिराुंसाठीचे आुंतरराष्टर ीय  ेळ (International Games for the Deaf) म्हटले जात होते.  

• 2001 मधे्य कणभबशिराुंसाठीच्या आुंतरराष्टर ीय  ेळाुंचे नाव बदलून डेफशलुंशपक (Deaflympics) असे करण्यात आले. 

• 1924 मधे्य, डेफशलस्म्पकची पशहली आवृत्ती पॅररसमधे्य आयोशजत केली गेली होती. 

Source: PIB 
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अिवाल  

भारिािील असमानिेचा स्टस्थिी अिवाल 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• 'भारतातील शवषमतेची स्थथती' हा अहवाल आशथभक सल्लागार पररषदेने पुंतप्रिानाुंना (EAC-PM) जारी केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हा अहवाल देशातील असमानतेच्या शवशवि पररसुंथथाुंचे व्यापक शवशे्लषण करून माशहती सादर करतो, ज्याचा थेट 

पररणाम लोकसुंखे्यच्या कल्याणावर आशण सवाांगीण शवकासावर होतो. 

अिवालाि दोन भाग आिेि -  

• 1. आशथभक पैलू (Economic Facets) 

• 2. सामाशजक-आशथभक अशभव्यक्ी (Socio-Economic Manifestations)  

िसेच समानिेच्या स्वरूपावर प्रभाव टाकणारी कािी मुख्य के्षते्र सुद्धा हदलेली आिेि िी खालील प्रमाणे: 

1. उत्पन्न शवतरण  

2. श्रशमक बाजाराची गशतशीलता (labour market dynamics) 

3. आरोग्य 

4. शशक्षण 

5. घरगुती वैशशष्ट्ये (household characteristics) 

अिवाल कशावर आिाररि आिे? (Report is Based on) 

• हा अहवाल पीररयशडक लेबर फोसभ सवे्ह (PLFS), नॅशनल फॅशमली अाँड हेल्थ सवे्ह (NFHS) आशण युनायटेड 

इन्फॉमेशन शसिम फॉर एजु्यकेशन प्लसच्या शवशवि फेऱ्याुंमिून शमळवलेल्या डेटावर आिाररत आहे. 

• प्रते्क प्रकरण सद्स्थथती, शचुंतेचे के्षत्र, पायाभूत सुशविाुंच्या क्षमतेच्या दृष्टीने यश आशण अपयश आशण शेवटी 

असमानतेवर होणारा पररणाम स्पष्ट करण्यासाठी समशपभत आहे. 

Source: PIB' 

सांकीणा 

स्वराज पासून नवीन भारिाकडे भारिाच्या हवचाराांचा आढावा' पररसांवाद 
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बािम्याांमधे्य का: 

•   शदल्ली शवद्ापीठाने आयोशजत केलेल्या 'स्वराजपासून नव-भारतापयांतच्या भारताच्या शवचाराुंचा आढावा' या 

आुंतरराष्टर ीय चचाभसत्राचे उद्घाटन कें द्रीय गृह आशण सहकार मुंत्री श्री अशमत शाह याुंच्या हसे्त नवी शदल्लीत करण्यात 

आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• शदल्ली शवद्ापीठाच्या शताब्दी समारुंभाच्या स्मरणाथभ शवद्ापीठाच्या राज्यशास्त्र शवभागातफे या तीन शदवसीय 

पररसुंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

• शदल्ली शवद्ापीठाच्या थथापनेला 100 वषे पूणभ झाल्याच्या स्मरणाथभ हा सोहळा साजरा करण्यात आला. 

• 'स्वराजपासून नव-भारतापयांतच्या भारताच्या कल्पनाुंचा आढावा' या पररसुंवादाचा मुख्य उिेश देशातील तरुणाुंना 

भारतीय नवशनशमभतीबिल प्रशशक्षण देणे हा आहे. 

स्रोि: PIB 

श्रीस्वामीनारायण मांहदर आयोहजि 'युवा हशहबर' 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• अशिकाशिक तरुणाुंना समाजसेवा आशण राष्टर  उभारणीत सहभागी करून घेण्याच्या उिेशाने श्री स्वामीनारायण 

मुंशदरातफे ‘युवा शशशबर’ आयोशजत करण्यात आला होता. 

मुख्य मुदे्द: 

• श्री स्वामीनारायण मुंशदर, कुुं डलिाम आशण श्री स्वामीनारायण मुंशदर कारलीबाग, वडोदरा याुंच्या सुंयुक् शवद्माने 

'युवा शशशबर'चे आयोजन करण्यात आले आहे होते. 

• गुजरातमिील वडोदरा येथे 'युवा शशशबर'चे आयोजन करण्यात आले असून पुंतप्रिान नरेंद्र मोदी याुंनी 'युवा 

शशशबर'ला आभासी पद्धतीने सुंबोशित केले. 

• 'एक भारत, शे्रि भारत', 'आत्मशनभभर भारत', 'स्वच्छ भारत' इत्ादी उपक्रमाुंद्वारे नवीन भारत घडवण्यासाठी 

तरुणाुंना भागीदार बनवण्याचा 'युवा शशशबर'चा उिेश आहे. 

सांबांहिि िथ्यः  श्री स्वामीनारायण 

• स्वामीनारायण याुंचा जन्म 1781 मधे्य उत्तर प्रदेशातील छशपया येथे झाला. १७९२ मधे्य, वयाच्या ११ व्या वषी त्ाुंनी 

नीलकुं ठ वणी हे नाव िारण करून भारतभर सात वषाांच्या तीथभयाते्रला सुरुवात केली. 

• 1800 मधे्य, स्वामीनारायण याुंना त्ाुंचे गुरू स्वामी रामानुंद याुंनी उद्धव पुंथात समाशवष्ट केले आशण त्ाुंना सहजानुंद 

स्वामी असे नाव देण्यात आले. 

• 1802 मधे्य स्वामीनारायण याुंच्याकडे उद्धव पुंथाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• सहजानुंद स्वामी ुंनी सभा आयोशजत करून स्वामीनारायण मुंत्र शशकवला. इथून ते स्वामीनारायण म्हणून ओळ ले 

जातात आशण उद्धव सुंप्रदाय स्वामीनारायण सुंप्रदाय म्हणून ओळ ला जातो. 

• स्रोि: PIB 

सांवाद हवथ हसांहिया 

 

बािम्याांमधे्य का: 

•   नागरी शवमान वाहतूक मुंत्री श्री ज्योशतराशदत् एम शसुंशिया याुंनी देशभरातील शवशवि शेतकऱ्याुंशी "सुंवाद शवथ 

शसुंशिया" उपक्रमाुंतगभत शेतकरी डर ोनचे फायदे आशण आव्हाने यावर चचाभ केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• शसुंशिया इशनशशएशटव्हसोबत सुंवाद आभासी स्वरूपात आयोशजत केला होता. 

• "सुंवाद शवथ शसुंशिया" या उपक्रमाचे उिीष्ट शेतकर् याुंना शेतीसाठी डर ोनचे सािन म्हणून वापरण्यापेक्षा डर ोनच्या 

फायद्ाुंशवषयी जागरूक करणे हा होता. 

• "सुंवाद शवथ शसुंशिया" उपक्रमाचे नेतृत्व नागरी शवमान वाहतूक मुंत्रालयाच्या डर ोन शवभागाचे प्रिान सहसशचव श्री अुंबर 

दुबे याुंनी केले. 

• "सुंवाद शवथ शसुंशिया" उपक्रमाुंतगभत, नागरी उड्डाण मुंत्र्ाुंनी डर ोनशी सुंबुंशित शवशवि सरकारी िोरणे शेतकऱ्याुंशी 

शेअर केली आशण शेतकऱ्याुंना सरकारने सुरू केलेल्या शवशवि योजनाुंचा लाभ कसा घेता येईल याची जाणीव करून 

शदली. 

Source: PIB 

प्राचीन काने्हरी लेण्याांमिील सुहविाांचे उद्घाटन 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• बुद्ध पौशणभमेच्या मुहूताभवर कें द्रीय पयभटन, साुंसृ्कशतक आशण देणगी मुंत्री श्री प्रल्हाद शसुंह पटेल याुंनी प्राचीन काने्हरी 

लेणी येथील सुशविाुंचे उद्घाटन केले. 
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मुख्य मुद्दा: 

• काने्हरी लेणी हा पूवीच्या सालसेट बेटावरील सुंजय गाुंिी राष्टर ीय उद्ानाच्या जुंगलात मोठ्या बेसाल्ट आऊटक्रॉपमधे्य 

पसरलेल्या गुहा आशण  डकाळ स्मारकाुंचा एक समूह आहे. 

• काने्हरी लेणी ही देशातील सवाभत मोठ्या एकेरी उत्खननाुंपैकी एक आहे, ज्यात ११० पेक्षा जास्त वेगवेगळ्या  डकाुंनी 

कापलेले मोनोशलशथक उत्खनन समाशवष्ट आहे. 

• काने्हरी लेण्याुंमिील उत्खनन प्रामुख्याने बौद्ध िमाभच्या हीनयान अवथथेत करण्यात आले होते.  

• काने्हरी हे नाव प्राकृतमिील 'कान्हाशगरी' वरून आले आहे आशण ते सातवाहन शासक वशसिपुत्र पुलुमावीच्या नाशशक 

शशलाले ात आढळते. 

•  काने्हरी लेण्याुंचा सवाभत जुना सुंदभभ फा-हेन नावाच्या शवदेशी तत्त्ववेत्त्याने शदला होता, जो 399-411 CE मधे्य भारतात 

आला होता. 

• Source: PIB 
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