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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

दुसरा आठवडा मे 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

मध्य प्रदेश पीआरआय हिवडणूक  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणाशिर्वाय राज्यात पंचायती राज शनर्वडणुका घेण्याचे 

आदेि शदले. 

बातमीचा तपशील: 

• पूर्वी राज्य सरकारने शदलेल्या ओबीसी आरक्षणाशिर्वाय िहरी स्थाशनक स्वराज्य संस्था आशण पीआरआय 

शनर्वडणुका घेण्याचे शनदेि माननीय न्यायालयाने सरकारला शदले आहेत. 

• न्यायमूती अजय माशणकरार्व खानशर्वलकर, एएस ओका आशण सीटी रशर्वकुमार यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण 

शर्वचाराधीन होते. 

• न्यायालयाने सरकारला दोन आठर्वड्ांत शनर्वडणुकीची अशधसूचना देण्यास सांशितले. 

• न्यायालयाने देिातील इतर राज्यांनाही या शनकालाचे पालन करण्याचे आदेि शदले आहेत. 

• र्वरील शनणणय हा केर्वळ खासदार आशण महाराष्ट्र ापुरता मयाणशदत नसून संपूणण देिासाठी आहे. 

• पुढे म्हणाले की, आरक्षणाची तरतूद लािू करण्यापूर्वी सरकारने “शटर पल टेस्ट” उत्तीणण होणे आर्वश्यक आहे. 

• या चाचणीमधे्य पॅनेलची शनयुक्ती, स्थाशनक संस्था-शनहाय संबंशधत अनुभर्वजन्य डेटा संग्रशहत करणे आशण आरक्षण 

50% कमाल मयाणदेपेक्षा जास्त नाही याची खात्री करणे समाशर्वष्ट् आहे. 

• न्यायालयाने देखील पुनरुच्चार केला की शनर्वडणूक प्रशिया अशधक शर्वलंब होऊ िकत नाही कारण ती 

घटनात्मकदृष्ट्या अशनर्वायण आहे. 

सरकारी भूहमका: 

• सरकारने माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर पुनशर्वणलोकन याशचका भरण्याची शचने्ह दाखर्वली आहेत. 

तज्ाांची मते: 

• कायदेशर्वषयक आशण घटनातज्ज्ांच्या मते, न्यायालय या शनणणयार्वर पुनशर्वणचार याशचका स्वीकारण्याची िक्यता फारच 

कमी आहे. 
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लाडली लक्ष्मी योजिा-2.0: मध्य प्रदेश सरकार 

 

बातमीत का 

• मध्य प्रदेिात, मुख्यमंत्री शिर्वराज शसंह चौहान यांनी लाडली लक्ष्मी योजना-2.0 लााँच करताना, रै्वद्यकीय, 

आयआयटी, आयआयएम शकंर्वा कोणत्याही संस्थेत प्ररे्वि घेतल्यास लाडली लक्ष्मीची संपूणण फी राज्य सरकार भरेल, 

अिी घोषणा केली आहे. 

• मध्यप्रदेिात दरर्वषी 2 मे ते 12 मे दरम्यान लाडली लक्ष्मी उत्सर्वही साजरा केला जाणार आहे. 

• मुख्यमंत्र्ांनी लाडली ई-सर्वाद अॅप लााँच केले. 

लाडली लक्ष्मी योजिेबद्दल: 

• मुलीच्या जन्मापासून शतच्या लग्नापयंतची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी मध्यप्रदेिातील सरकारने 1 एशप्रल 2007 

पासून लाडली लक्ष्मी योजना लािू केली आहे. 

• मध्य प्रदेिात लाडली लक्ष्मी योजनेंतिणत यार्वषी एशप्रल २०२२ पयंत ४२ लाखांहून अशधक मुलीचंी नोदंणी झाली आहे. 

• कॉलेजमधे्य प्ररे्वि घेणाऱ्या लाडली लक्ष्मीनंा राज्य सरकारकडून दोन हप्त्ांमधे्य 25 हजार रुपये स्वतंत्रपणे शदले 

जाणार आहेत. 

Source: TOI 

 

ताजमहालचे दरवाजे उघडण्याची याचचका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली 

 

बातम्ाांमधे्य का? 

• अलीकडेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने ताजमहालचे २२ दरवाजे उघडण्यासाठी दाखल केलेली जनहहत याहचका नाकारली. 

 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• रजनीश हसंग यांच्या वतीने जनहहत याहचका दाखल करण्यात आली होती. 
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• असा युक्तिवाद केला गेला की ताजमहाल ऐहतहाहसकदृष्ट्या एक हशव मंहदर आहे ज्यावर मुघल शासक शाहजहानने समाधी बांधली होती. 

• रजनीश हसंग यांनी 22 बंद दरवाजे उघडून पुरातत्व सवेक्षणाचे आदेश देण्यासाठी UP उच्च न्यायालयात जनहहत याहचका दाखल केली. 

• लखनौ खंडपीठाने याहचका फेटाळून लावली की या याहचकेत जनहहत याहचकाचा उदे्दश पूणण झालेला नाही आहण हा मुद्दा येथे सावणजहनक हहताचा 

हवचार करत नाही. 

टीप: जनहहत याहचका ही संकल्पना भारताच्या सवोच्च न्यायालयाचे न्यायमूती पी. एन. भगवती यांनी सुरू केली होती. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांचडया. 

 

 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 
सुप्रीम कोर्ाािे देशद्रोिाच्या आरोपाांशी सांबांहित सवा खर्ल्ाांची सुिावणी स्थहित केली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• काल माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंशबत प्रकरणे स्थशित ठेर्वण्याचे आदेि शदले. देिद्रोहाचे आरोप. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• कलम 124A च्या रै्वधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोरील मािील सुनार्वणीत, भारत सरकारने या कलमाची 

पुनतणपासणी करणार असल्याचे आश्वासन देण्यासाठी िपथपत्र दाखल करण्यास सहमती दिणर्वली. 

• न्यायालयासमोर असा युक्तक्तर्वाद करण्यात आला की आयपीसीच्या कलम 124A अंतिणत तरतुदी नािरी स्वातंत्र् 

आशण मानर्वी हक्ांचे उलं्लघन करतात. 

• या संदभाणत सरकारने राष्ट्र ीय सुरक्षा आशण नािरी स्वातंत्र् यांच्यातील समतोल साधण्यासाठी तोडिा काढण्याचे 

आश्वासन शदले. 

• दरम्यान, कोटाणने आधीच कोटाणसमोर प्रलंशबत असलेल्या देिद्रोहाच्या आरोपांच्या संदभाणत चालू असलेल्या 

खटल्यांना स्थशिती देण्यास सांशितले. 

• जोपयंत सरकार नर्वीन कायदा करत नाही तोपयंत कोणतीही नर्वीन प्रकरणे दाखल करू नयेत, असे शनदेिही 

सर्वोच्च न्यायालयाने कें द्र आशण राज्य सरकारांना शदले आहेत. 

स्रोत: इांहडयि एक्सपे्रस आहण द हिांदू 

 

वैवाहिक बलात्काराचे िुने्हिारीकरण 

बातम्याांमधे्य का: 

• अलीकडेच शदल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शतच्यासमोर प्रलंशबत असलेल्या रै्वर्वाशहक बलात्काराच्या मुद्द्यार्वर 

शर्वभाशजत शनणणय शदला. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• शदल्ली उच्च न्यायालयाने मंिळर्वारी लग्नानंतर झालेल्या बलात्काराबाबत खंशडत शनकाल शदला. 

• या शनकालात शदल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूतींच्या खंडपीठाने न्यायमूती िकधर यांनी पत्नीच्या 

संमतीशिर्वाय शतच्यािी िारीररक संबंध ठेर्वण्याला बलात्कार ठरर्वला होता. 
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• न्यायमूती िंकर म्हणाले की, आयपीसी अंतिणत संमतीशिर्वाय लैंशिक संबंध घटनात्मकदृष्ट्या रै्वध आहे. 

 
इतर मित्त्वाचे तथ्य: 

• याशचकाकत्यांनी आयपीसीच्या कलम 375 मधील तरतुदीनंा आव्हान शदले आहे ज्यामधे्य मशहलेर्वर बलात्काराच्या 

तरतुदीचंा समारे्वि आहे. 

• उपरोक्त कलमातील तरतुदीनुंसार पतीने पत्नीिी शतच्या संमतीशिर्वाय केलेले लैंशिक संबंध, ती अल्पर्वयीन 

नसल्यास, बलात्काराच्या कृत्यामधे्य समाशर्वष्ट् होणार नाही. 

• टीप: शर्वभाशजत शनकालानंतर प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर शर्वचाराथण दाखल केले जाऊ िकते. 

स्रोत: र्ाइम्स ऑफ इांहडया आहण इांहडयि एक्सपे्रस 

 

देशद्रोि हवरुद्ध िािरी स्वातांत्र्य 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• अलीकडेच भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात IPC च्या कलम 124A च्या पुनरार्वलोकनाबाबत प्रशतज्ञापत्र दाखल 

केले आहे. 

तपशीलवार बातम्या: 

• िृह मंत्रालयाने माननीय न्यायालयाला आश्वासन शदले आहे की ते IPC च्या कलम 124A च्या तरतुदीचंा पुनशर्वणचार 

करेल. 

• र्वर नमूद केलेल्या कलमात राष्ट्र द्रोहाच्या तरतुदीचंा समारे्वि आहे. 

• या तरतुदी नािरी स्वातंत्र् मानर्वी हक्ांच्या शर्वरुद्ध मानल्या जातात. 

• अॅटनी जनरल रे्वणुिोपाल यांनी न्यायालयासमोर पुष्ट्ी केली की आधुशनक नािरी स्वातंत्र् आशण इतर अशधकारांच्या 

पाश्वणभूमीर्वर कलम 124A चे पुनपणरीक्षण करण्यासाठी सरकार र्वचनबद्ध आहे. 
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• सुप्रीम कोटाणने 1962 च्या केदारनाथ शसंह शर्वरुद्ध शबहार राज्य प्रकरणाचा आढार्वा घ्यार्वा का, असेही सरकारला 

शर्वचारले. 

• त्याच्या उत्तरात अॅटनी जनरल म्हणाले की, कोटाणला र्वरील प्रकरणाचा अशधक आढार्वा घेण्याची िरज नाही. 

• त्यांनी न्यायालयाला काही काळ प्रतीक्षा करण्याची शर्वनंती केली. 

• त्यांनी न्यायालयाला आश्वासन शदले की नािरी स्वातंत्र् आशण राष्ट्र ाची सुरक्षा आशण अखंडता यांच्यात संतुलन 

राखण्यासाठी आर्वश्यक सुधारणा केल्या जातील. 

कलम 124A: 

• भारतीय दंड संशहतेच्या कलम 124A चा मसुदा भारतीय संसदेने तयार केलेला नाही. 

• त्याऐर्वजी ते र्वसाहती मूळचे आहे. 

• 1870 मधे्य "थॉमस मॅकॉले" यांनी त्याचा मसुदा तयार केला होता. 

• या कलमाखालील तरतुदीनुंसार राज्याशर्वरुद्ध दे्वष पसरर्वल्याबद्दल दोषी आढळल्यास कोणत्याही व्यक्तीला 3 

र्वषांपयंत तुरंुिर्वासाची शिक्षा देण्याचा अशधकार राज्याला आहे. 

• र्वर नमूद केलेल्या कलमाच्या तरतुदीमंधे्य बोललेले शकंर्वा शलक्तखत िब्द र्वापरणे आशण राज्याचा शनषेध करण्यासाठी 

र्वापरण्यात येणारी शचने्ह देखील समाशर्वष्ट् आहेत. 

• यामुळे सरकार शकंर्वा त्याची धोरणे खरी असली तरीही शर्वरोध करणाऱ्या नािररकांशर्वरुद्ध कायद्याचा िैरर्वापर होऊ 

िकतो. 

 

भारतीय जििणिा हडहजर्ल िोणार आिे 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• अलीकडेच िृहमंत्री श्री अशमत िाह यांनी जाहीर केले आहे की भारताची पुढील जनिणना 100% शडशजटल 

पद्धतीने केली जाईल. 

बातमीचा तपशील: 

• िाह हे दोन शदर्वसीय आसामच्या दौऱ्यार्वर आहेत. 

• राज्याची राजधानी िुर्वाहाटीमधे्य, जनिणना संचालन संचालनालय (आसाम) इमारतीचे उद्घाटन करताना, र्वरील 

मुद्द्याबाबत घोषणा केली. 

• मोबाईलच्या माध्यमातूनच प्रश्ांची उत्तरे देण्याची सोय करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे ते म्हणाले. 

• जनिणनेची कामे करण्यासाठी नर्वीन सॉफ्टरे्वअर तयार करण्यात येत आहे. 

• जनिणना डेटािी जन्म आशण मृतू्य जोडण्याचे प्रयत्न केले जातात ज्यामुळे प्रते्यक जन्म आशण मृतू्यनंतर जनिणना 

स्वयंचशलतपणे अद्यतशनत होऊ िकते. 
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• डेटा मतदार यादीिी देखील जोडला जाईल जेणेकरुन व्यक्ती 18 र्वषे र्वयाची झाल्यार्वर ती आपोआप समाशर्वष्ट् 

होईल. 

इतर तथ्य: 

• येथे हे लक्षात घेण्याजोिे आहे की जनिणना हा शनयशमत दिकीय व्यायाम आहे. 

• 1870 मधे्य भारतात पशहल्यांदा हे केले िेले. 

• 1881 पासून ते शनयशमतपणे चालू आहे. 

• िेर्वटची जनिणना 2011 मधे्य झाली होती. 

• कोशर्वड-19 महामारीमुळे, भारतीय इशतहासात प्रथमच जनिणनेला शर्वलंब झाला आहे. 

मित्त्व: 

• ते ररअल टाइम डेटा प्रदान करेल. 

• हे 1881 पासून अर्वलंबलेल्या दिकीय जनिणना पद्धतीचा ताबा घेईल. 

• लोकसंख्या अद्ययार्वत करण्यासाठी आता दहा र्वषे र्वाट पाहार्वी लािणार नाही. 

• तसेच डोक्यार्वर काम करण्यासाठी लािणारे श्रम कमी केले जातील. 

 

NMCG तफे साांडपाणी व्यवस्थापिावर वेहबिार आयोहजत केला 

 

बातमीत का 

• अलीकडेच, नॅिनल शमिन फॉर क्लीन िंिा (NMCG) ने APAC नू्यज नेटर्वकण च्या सहकायाणने माशसक ‘रे्वशबनार शर्वथ 

युशनव्हशसणटीज’ या माशलकेची ‘इग्नाइशटंि यंि माइंड्स, ररजुवे्हनेशटंि ररव्हसण’ या शर्वषयार्वर सहाव्या आरृ्वत्तीचे 

आयोजन केले होते. 

• रे्वशबनारची थीम ‘रे्वस्ट र्वॉटर मॅनेजमेंट’ होती. 

मुख्य मुदे्द 

• या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी एनएमसीजीचे महासंचालक जी. अिोक कुमार होते. 

• DG, NMCG म्हणाले की 2014 मधे्य पंतप्रधानांनी स्वच्छ भारत अशभयान सुरू केले जे खूप यिस्वी झाले. 

• 2019 मधे्य, आव्हानांना सर्वणसमारे्विकपणे सामोरे जाण्यासाठी जलिक्ती मंत्रालयाची स्थापना करण्यासाठी पाणी 

समस्ांिी संबंशधत शर्वशर्वध शर्वभािांचे शर्वलीनीकरण करण्यात आले. 

• यानंतर जलिक्ती अशभयान-1 आशण जलिक्ती अशभयान-2: कॅच द रेन, वे्हअर इट फॉल्स, वे्हन इट फॉल्स, 

अनुिमे मालमत्ता शनशमणती आशण जािरुकता शनमाणण आशण पार्वसाचे पाणी साठर्वण्यार्वर लक्ष कें शद्रत करून लााँच 

आशण अंमलबजार्वणी करण्यात आली. 
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• िाळ आशण प्रशिया केलेल्या पाण्याचे मुद्रीकरण हे ‘अथण िंिा’ च्या बॅनरखाली नमाशम िंिे कायणिमाच्या फोकस 

के्षत्रांपैकी एक आहे. 

• नमाशम िंिे कायणिमांतिणत, सुमारे 164 सांडपाणी प्रशिया प्रकल्प रुपये शकमतीचे बांधले जात आहेत. सुमारे 5000 

एमएलडी सांडपाण्यार्वर प्रशिया करण्यासाठी 25000 कोटीचंी मदत होईल. 

िॅशिल हमशि फॉर क्लीि िांिा (NMCG) बद्दल: 

• NMCG ची सोसायटी नोदंणी कायदा 1860 अंतिणत 12 ऑिस्ट 2011 रोजी सोसायटी म्हणून नोदंणी करण्यात 

आली. 

• पयाणर्वरण (संरक्षण) कायदा (EPA), 1986 च्या तरतुदीनुंसार स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्र ीय िंिा नदी खोरे 

प्राशधकरण (NGRBA) च्या अंमलबजार्वणी िाखा म्हणून याने काम केले. 

• NGRBA 7 ऑक्टोबर 2016 पासून शर्वसशजणत करण्यात आली आहे, पररणामी िंिा नदीच्या पुनरुत्थान, संरक्षण 

आशण व्यर्वस्थापनासाठी राष्ट्र ीय पररषद (राष्ट्र ीय िंिा पररषद म्हणून संदशभणत) स्थापन करण्यात आली आहे. 

स्रोत: PIB 

 

सािरमाला प्रकल्प 

 

• कें द्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आशण जलमािण मंत्री सबाणनंद सोनोर्वाल यांनी नर्वी शदल्ली येथील शर्वज्ञान भर्वन येथे राष्ट्र ीय 

सािरमाला सर्वोच्च सशमती (NSAC) च्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान केले. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

• बंदरे शिशपंि आशण जलमािण मंत्रालयाने सािरमाला कायणिमांतिणत "शकनारपट्टीर्वरील शजल्ह्ांचा सर्वांिीण शर्वकास" 

करण्यासाठी एक योजना तयार केली आहे. 

• या सशमतीने सािरमाला कायणिमाचा आढार्वा घेतला आशण बंदरािी संबंशधत रसे्त आशण रेले्व कनेक्तक्टक्तव्हटी 

प्रकल्पाच्या शर्वकासाचा आढार्वा घेतला, तरंित्या जेट्टी आशण अंतदेिीय जलमािांचा शर्वकास तसेच इतर अजेंडा 

बाबीचंा आढार्वा घेतला.  

• 'सािरतृष्ठ समृद्धी योजना' या नव्या उपिमाच्या माध्यमातून शकनारपट्टीर्वरील समाजाच्या सर्वांिीण शर्वकासाबाबतही 

बैठकीत चचाण करण्यात आली. 

• मंत्रालयाने कन्व्व्हजणन्स मोड अंतिणत एकूण 567 प्रकल्पांची ओळख झाली आहे, ज्याची अंदाजे शकंमत रु. 58,700 

कोटी आहे. 

• सािरी शकनाऱ्यालितच्या शजल्ह्ांच्या सर्वांिीण शर्वकासात ओळखल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांची आशण सािरमाला अंतिणत 

प्राप्त झालेल्या नर्वीन प्रकल्प प्रस्तार्वांची भर पडल्याने एकूण प्रकल्पांची संख्या 6.5 लाख कोटी रुपयांच्या 1537 

इतकी झाली आहे. 
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• सािरमाला कायणिमांतिणत 5.5 लाख कोटी रुपयांचे 802 प्रकल्प आहेत, जे 2035 पयंत अंमलात आणण्याचे लक्ष्य 

ठेर्वण्यात आले आहे.  

सािरमाला बद्दल: 

• सािरमाला हा 2014 मधे्य पंतप्रधानांनी घोशषत केलेल्या आशण 25 माचण 2015 रोजी कें द्रीय मंशत्रमंडळाने मंजूर 

केलेल्या भारताच्या 7,500 शकमी लांबीच्या शकनारपट्टीच्या आशण 14,500 शकमी संभाव्य जलमािाणच्या संभाव्यतेचा 

उपयोि करून देिातील आशथणक शर्वकासाला िती देण्याच्या उदे्दिाने राष्ट्र ीय कायणिम आहे. 

Source: PIB 

 

'JITO किेक्ट 2022' 

 

• जैन इंटरनॅिनल टर ेड ऑिणनायझेिनच्या 'JITO कनेक्ट 2022' च्या उद्घाटन सत्राला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 

संबोशधत केले. 

मुख्य मुदे्द 

• जैन समाज आशण जीतोच्या तरुणांचे कौतुक करताना पंतप्रधान मोदीनंी त्यांना स्थाशनकांसाठी आर्वाज देण्याचे 

आर्वाहन केले. 

• EARTH या िब्दाचा अथणही त्यांनी स्पष्ट् केला. 

• ते म्हणाले की E म्हणजे Environment आहे शजथे पयाणर्वरणाचे रक्षण करणाऱ् या पद्धतीनंा प्रोत्साहन शदले पाशहजे. 

• त्यांनी A, म्हणजे Agriculture िेती आशण नैसशिणक िेतीमधे्य िंुतर्वणूक करार्वी. 

• R म्हणजे Recycling रीसायकशलंि आशण र्वतुणळाकार अथणव्यर्वस्थेर्वर लक्ष कें शद्रत करा. 

• T म्हणजे सर्वांसाठी Technology तंत्रज्ञान आशण एच म्हणजे आरोग्य सेरे्वचा शर्वचार केला पाशहजे. 

जैि इांर्रिॅशिल र्र ेड ऑिािायझेशि (JITO) बद्दल: 

• JITO ही जिभरातील जैनांना जोडणारी जािशतक संस्था आहे. 

• JITO Connect मु्यचु्यअल नेटर्वशकंि आशण रै्वयक्तक्तक परस्परसंर्वादासाठी एक मािण प्रदान करून व्यर्वसाय आशण 

उद्योिांना मदत करण्याचा एक प्रयत्न आहे. 

Source: newsonair 

 

मित्वाच्या बातम्या: जि 

भारतािे श्रीलांकेत सैन्य पाठवण्यास िकार हदला 

बातम्याांमधे्य का: 

• अलीकडेच कोलंबोमधील भारतीय उच्चायुक्तांनी कायदा आशण सुव्यर्वस्था राखण्यासाठी श्रीलंकेत भारतीय सैन्य 

पाठर्वण्याच्या कयासांचे खंडन केले. 
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मित्त्वाचे मुदे्द: 

• अलीकडे प्रसारमाध्यमांद्वारे अिी अटकळ बांधली जात होती की देिातील िृहयुद्धासारखी पररक्तस्थती क्तस्थर 

करण्यासाठी भारत लंका सरकारला मदत करण्यासाठी आपले सैन्य पाठरू्व िकतो. 

• मशहंदा राजपके्ष आशण त्यांच्या कुटंुबीयांना भारतात आश्रय देण्यात आला आहे आशण लर्वकरच भारत लंकेच्या 

संकटात हस्तके्षप करेल अिी व्यापक सोिल मीशडया अटकळ होती. 

• काल भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या प्रर्वक्त्याने अिा सर्वण अनुमानांचे खंडन केले. 

• येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की श्रीलंका त्याच्या स्वातंत्र्ानंतरच्या सर्वाणत र्वाईट आशथणक संकटाचा सामना करत 

आहे. 

• श्रीलंकेतील लोकांचा असा शर्वश्वास आहे की देिार्वर सध्याच्या संकटासाठी राजपके्ष सरकारच जबाबदार आहे. 

स्रोत: र्ाईम्स ऑफ इांहडया 

 

ओमाि भारतीय फामाासु्यहर्कल उत्पादिाांिा वेिवाि मान्यता देईल  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• अलीकडेच 11 मे रोजी राष्ट्र ीय राजधानी शदल्लीत भारत-ओमानच्या संयुक्त आयोिाची बैठक आयोशजत करण्यात 

आली होती. 

• कें द्रीय मंत्री शपयुष िोयल आशण त्यांचे समकक्ष श्री. कैस शबन मोहम्मद अल युसूफ यांच्या अध्यक्षतेखाली हे सह-

अध्यक्ष होते. 

मुख्य मुदे्द: 

• या उच्चस्तरीय बैठकीत दोन्ही पक्षांनी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांर्वर सहमती दिणशर्वली, जसे की: 

• ओमानने यापूर्वीच यूएसएफडीए, यूकेएमएआरए आशण ईएमएकडे नोदंणीकृत असलेल्या इंशडयन फामाण 

उत्पादनांच्या मंजुरी प्रशियेस िती देण्यास सहमती दिणशर्वली. 

• दोन्ही देि संयुक्त बाजार संिोधन अहर्वाल जाहीर करणार असून, त्यात ओमानमधील औषध के्षत्रातील भारतीय 

कंपन्यांच्या भशर्वष्यातील िक्यता आशण संधीरं्वर प्रकाि टाकण्यात येणार आहे. 

• हररत ऊजेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आशण सौर ऊजेच्या र्वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्र ीय सौर आघाडी 

(आयएसए) अंतिणत र्वन सन र्वन र्वर्ल्ण र्वन ग्रीडच्या संदभाणत भारताच्या पुढाकारामधे्य सामील होण्याच्या ओमानच्या 

प्रयत्नांचे भारताने कौतुक केले. 

• दोन्ही देिांनी शद्वपक्षीय व्यापाराला अशधक चालना देण्याचे मान्य केले आशण सर्वण िुल्क आशण नॉन-टेररफ 

अडथळ्याचे प्रश् सोडशर्वण्यार्वर सहमती दिणशर्वली. 

• भारत आशण ओमान यांनी 3-टीएस म्हणजेच व्यापार, तंत्रज्ञान आशण पयणटन के्षत्रात सहकायण र्वाढर्वण्यार्वर सहमती 

दिणशर्वली. 
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सभेचे मित्त्व : 

• भारतीय फामाण उद्योि हा जिातील सर्वोतृ्कष्ट् उद्योिांपैकी एक आहे आशण भारतीय महसूल शनशमणतीतही महत्त्वपूणण 

भूशमका बजार्वतो. या बैठकीमुळे आिामी काळात त्याला आर्वश्यक ती चालना शमळेल. 

• भारत आशण ओमानचे शद्वपक्षीय संबंध नव्या उंचीर्वर पोहोचतील. 

• आयएसएमधे्य ओमानचा करार हा एक स्वािताहण पाऊल आहे कारण तो उष्णकशटबंधीय देि आहे, येत्या भशर्वष्यात 

सौर ऊजाण शनशमणतीत तो खूप उपयुक्त ठरेल. 

Source: PIB 

 

श्रीलांकेत शूर् अॅर् साइर् ऑडार 

 

बातमीत का: 

• अलीकडेच संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रर्वक्त्याने पे्रसला माशहती शदली की श्रीलंकेच्या सिस्त्र दलांना सार्वणजशनक 

मालमते्तचे नुकसान करताना आढळलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला पाहताच िोळ्या घालण्याचे आदेि देण्यात आले 

आहेत. 

बातम्याांचा तपशील: 

• श्रीलंकेतील पररक्तस्थती िृहयुद्धासारखी झाली आहे. 

• राष्ट्र ीय राजधानीत सरकारी समथणकांकडून िांततापूणण शनदिणनांर्वर हल्ला झाल्यानंतर लंकेतील लोक लिेचच रै्वर 

झाले. 

• देिात अिा अनेक घटना घडल्या ज्यात लोक शहंसक झाले आशण सरकारी संस्था आशण राजकारण्यांर्वर हले्ल करू 

लािले. 

• दरम्यान, तत्कालीन पंतप्रधान मशहंदा राजपके्ष आपल्या कुटंुबासह नौदल तळार्वर पळून िेले आहेत. 

• अशधकाऱ्यांचा शनषेध करताना लोक आपत्कालीन आशण संचारबंदीचे सातत्याने उलं्लघन करत आहेत. 

• लंकेला लर्वकरच शदर्वाळखोरीचा सामना करार्वा लािेल, असा इिारा IMF आशण जािशतक बाँकेने शदला आहे. 

भारताची भूहमका: 

• लंकेचे लोक ज्या संकटातून जात आहेत त्याबद्दल भारताला काळजी आहे. 

• बेट राष्ट्र ात िक्य शततक्या लर्वकर सामान्य क्तस्थती शनमाणण व्हार्वी अिी त्यांची इच्छा आहे. 

• भारताने राजपके्ष कुटंुबाचा थेट उले्लख करणे टाळले असले तरी. 

• बेट राष्ट्र  िांततापूणण राहणे हे भारताच्या शहताचे आहे. 
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श्रीलांकेचे पांतप्रिाि महिांदा राजपके्ष याांचा राजीिामा 

 
• श्रीलंकेचे पंतप्रधान मशहंदा राजपके्ष यांनी आशथणक संकटािी शनिशडत सरकारच्या व्यापक शनषेधादरम्यान राजीनामा 

शदला आहे. 

• कोलंबोमधे्य राजपके्ष समथणक आशण सरकारशर्वरोधी शनदिणकांमधे्य झालेल्या शहंसक चकमकीनंतर बेटार्वर करू्फ्ण 

लार्वण्यात आल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले. 

• यापूर्वी राष्ट्र पती िोटाबाया राजपके्ष यांनी देिात आणीबाणी जाहीर केली होती. अर्वघ्या मशहनाभरात श्रीलंकेत 

आणीबाणी जाहीर करण्याची ही दुसरी रे्वळ होती. 

• श्रीलंकेचा परकीय चलन साठा अक्षरिः  कोरडा पडला आहे आशण ते यापुढे अन्न, औषधे आशण इंधनासह आर्वश्यक 

र्वसू्त घेऊ िकत नाहीत. 

स्रोत: बीबीसी 

 

मित्वाच्या बातम्या: सांरक्षण 
AFSPA 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• नुकतेच िृहमंत्री अशमत िहा यांनी आसाममधून AFSPA पूणणपणे हटर्वण्याची िक्यता असल्याची घोषणा केली. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• िेल्या सहा र्वषाणतील राज्यातील कायदा आशण सुव्यर्वस्थेची क्तस्थती पाहता सिस्त्र दल शर्विेष अशधकार कायदा 

राज्यातून पूणणपणे रद्द करणे िक्य आहे, असे िृहमंत्र्ांनी जाहीर सभेत सांशितले. 

• ते म्हणाले की, राज्यातील बहुतांि दहितर्वादी संघटनांनी आत्मसमपणण केले आहे आशण मोठ्या प्रमाणार्वर 

राज्यातील कायदा र्व सुव्यर्वस्था शनयंत्रणात आहे. 

AFSPA बद्दल: 

• भारतीय संसदेने 1958 मधे्य सिस्त्र दल शर्विेष अशधकार कायदा लािू केला. 
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• "अिांत भािात" कायदा र्व सुव्यर्वस्था राखण्यासाठी भारतीय सिस्त्र दलांच्या हातात अशधकार देणे हे त्याचे उशद्दष्ट् 

होते. 

• प्रथमच नािा शहल्सच्या काही भािांमधे्य त्याची अंमलबजार्वणी करण्यात आली, नंतर आसामसह सात ईिाने्यकडील 

राज्यांमधे्य लािू करण्यात आली. 

कायद्यावर र्ीका: 

• हा कायदा सिस्त्र दलांच्या हाती असाधारण अशधकार देतो. 

• सिस्त्र दलाचा अशधकारी अिांत के्षत्रातील कोणत्याही व्यक्तीर्वर िोळीबार करू िकतो ज्यामुळे त्याचा मृतू्यही 

होऊ िकतो. 

• संियाच्या आधारार्वर कोणत्याही व्यक्तीला र्वॉरंटशिर्वाय अटक केली जाऊ िकते. 

• कोणत्याही आर्वारात प्ररे्वि करता येते आशण त्याला आर्वश्यक र्वाटल्यास िोध घेता येतो. 

• या अशधकारांमुळे अनेकदा नािरी स्वातंत्र्ांचे उलं्लघन आशण अशधकाऱ्यांच्या िैरर्वापराची पररक्तस्थती शनमाणण होते. 

स्रोत: र्ाईम्स ऑफ इांहडया 

 

हवज्ाि आहण तांत्रज्ाि 
इस्रोिे शुक्र ग्रिावर मोिीम आखली आिे 

 

• भारतीय अंतराळ संिोधन संस्था (इस्रो) चे अध्यक्ष एस. सोमनाथ यांनी सांशितले की, व्हीनस मोशहमेची कल्पना 

करण्यात आली आहे आशण एक प्रकल्प अहर्वाल तयार करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• चंद्र आशण मंिळार्वर मोशहमा पाठर्वल्यानंतर, इस्रो आता सूयणमालेतील सर्वाणत उष्ण ग्रहाच्या पृष्ठभािाच्या खाली काय 

आहे याचा अभ्यास करण्यासाठी आशण त्याच्या आच्छाशदत असलेल्या सल्हरू्फ्ररक ऍशसड ढिांच्या खाली असलेले 

रहस् उलिडण्यासाठी िुिाची पररिमा करण्यासाठी अर्वकाियान तयार करत आहे. 

• अंतराळ संस्था शडसेंबर 2024 च्या क्तखडकीर्वर (2024 window) लक्ष ठेर्वत आहे, ज्याच्या पुढील र्वषाणसाठी 

शनयोशजत पररभ्रमण युक्तीने प्रके्षपण केले जाईल जेव्हा पृथ्वी आशण िुि इतके संरेक्तखत केले जातील की 

कमीतकमी प्रणोदक (propellant) र्वापरून अंतराळयान िेजारच्या ग्रहाच्या कके्षत ठेर्वता येईल. 

• पुढील तत्सम शरं्वडो २०३१ मधे्य उपलब्ध होईल. 

शुक्र बद्दल: 

• िुि हा सूयाणपासूनचा दुसरा ग्रह आहे आशण पे्रम आशण सौदंयाणच्या रोमन देर्वीच्या नार्वार्वरून त्याचे नार्व देण्यात 

आले आहे. 
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• चंद्रानंतर पृथ्वीच्या रात्रीच्या आकािातील सर्वाणत तेजस्वी नैसशिणक र्वसू्त म्हणून, िुि छाया टाकू िकतो आशण 

शदर्वसा उजेडात उघड्ा डोळ्यांना शदसू िकतो. 

• िुि दर 224.7 पृथ्वी शदर्वसांनी सूयाणभोर्वती शफरतो. 

• जरी बुध सूयाणच्या जर्वळ आहे, िुि हा आपल्या सूयणमालेतील सर्वाणत उष्ण ग्रह आहे. 

• त्याचे घनदाट र्वातार्वरण हररतिृह र्वायू काबणन डायऑक्साइडने भरलेले आहे आशण त्यात सल्हरू्फ्ररक ऍशसडचे ढि 

आहेत. 

Source: The Hindu 

 

चमल्की वे बॅ्लक होलचे पचहले चचत्र 

बातम्ाांमधे्य का? 

• • अलीकडेच इव्हेंट हॉरीझॉन टेलेस्कोप (EHT) या नावाने ओळखल्या जाणार् या  आंतरराष्ट्र ीय संघाने आपल्या हमल्की वे च्या 

बॅ्लक होलची प्रहतमा प्रहसद्ध केली. 

 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• हे एक प्रचंड बॅ्लक होल आहे ज्याचा आकार आपल्या सूयाणच्या चार दशलक्ष पट इतका आहे. 

•  या बॅ्लक होलला “धनु रास A” असे नाव देण्यात आले आहे. 

•  हे बॅ्लक होल आपल्या सूयणमालेपासून 26000 प्रकाशवरे्ष दूर आहे. 

•  प्रकाश वर्षण हे अंतराचे एकक आहे. 

•  एक प्रकाशवर्षण हे एका वर्षाणत प्रकाशाने प्रवास केलेल्या अंतराएवढे असते. 

•  या शोधापूवी EHT ने 2019 मधे्य M87 नावाच्या दुसर् या बॅ्लक होलचे यशस्वी हचत्रण  

•   देखील केले. 

टीप: 

•  कृष्णहववर हा महाकाय तार् याचा कोसळल्यानंतर त्याचे अवशेर्ष आहे. 

•  यात खूप तीव्र गुरुत्वाकर्षणण आहण खूप जास्त वसु्तमान घनता आहे. 

•  जे काही त्याच्या संपकाणत येते ते कधीही सुटू नये म्हणून त्याच्याद्वारे पकडले जाते. 

स्रोत: बीबीसी 

 

मित्वाच्या बातम्या: पयाावरण 
NGT िे उत्तर प्रदेश सरकारला वाळू उत्खिि सुरू ठेवू िये असे हिदेश हदले 

बातम्याांमधे्य का: 

• अलीकडेच राष्ट्र ीय हररत न्यायाशधकरणाने यूपीला र्वाळू भरपाई अहर्वाल येईपयंत नद्यांमधील र्वाळू उत्खनन सुरू 

ठेरू्व नये असे शनदेि शदले आहेत. 
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मित्त्वाचे मुदे्द: 

• NGT ने सरकारला नदीपात्रातील र्वाळूच्या पुनर्वाणपराच्या क्तस्थतीबाबत रै्वज्ञाशनक तपासणी करण्यास सांशितले आहे. 

• एनजीटीने पुढे म्हटले आहे की, हा तपास एखाद्या शर्वश्वासाहण संस्थेने केला पाशहजे. 

• हा तपास र्वाळू उत्खनन 2020 साठी अंमलबजार्वणी आशण देखरेख मािणदिणक तत्त्वांनुसार केला िेला पाशहजे 

• राज्यातील र्वाळू उत्खननाचा धोका कमी करण्यासाठी शनयामक प्राशधकरणांना योग्यररत्या सक्षम आशण उपकरणे 

देण्यास सरकारला सांशितले. 

• टीप: उत्तर प्रदेिातील बांदा शजल्ह्ाच्या भािात अरै्वध र्वाळू उत्खननाची उदाहरणे नोदंर्वली िेली आहेत. 

स्रोत: डाउि रू् अथा 

 

‘असिी’ चक्रीवादळ 

 

• दशक्षण अंदमान समुद्रात घोघंार्वणारे 'असनी' (Asani) चिीर्वादळ ८ मे २०२२ पयंत अल्पायुषी चिीर्वादळ 

बनण्याच्या मािाणर्वर असून आंध्र प्रदेिातील शर्विाखापट्टणम ते ओशडिातील भुर्वनेश्वर दरम्यान १० मेपयंत लाँडफॉल 

होईल, असे संकेत भारतीय हर्वामानिास्त्र शर्वभािाने (आयएमडी) शदले आहेत. 

मुख्य मुदे्द 

• आयएमडीच्या र्वररष्ठ अशधकाऱ्यांनी पुष्ट्ी केली आहे की, सध्या या चिीर्वादळामुळे पशिम बंिालमधे्य मोठे नुकसान 

होण्याची िक्यता नाही. 

• तथाशप, 10-13 मे रोजी िंिेच्या पशिम बंिालर्वर जोरदार र्वारे आशण 7-11 सेंटीमीटर इतका मुसळधार पाऊस 

पडण्याची िक्यता आहे. 

• तथाशप, "बांिलादेिच्या शदिेने चिीर्वादळाच्या मािाणर्वर परत येण्याच्या िक्यतेसह, ज्याचा पशिम बंिालच्या 

शकनारपट्टीर्वर अशधक थेट पररणाम होणार आहे" यासह अनेक पररर्वतणनिीलता सामील आहेत. 

• असनी: कमी दाबाचे के्षत्र चिीर्वादळात शर्वकशसत झाल्यास, त्याला असनी म्हटले जाईल, जे श्रीलंकेच्या हर्वामान 

अशधकाऱ्यांनी शदलेले नार्व आहे. शसंहलीमधे्य असनी म्हणजे 'िोध' शकंर्वा 'िोध'. 

Source: DTE 

 

नैऋत्य मानू्सनचे लवकर आगमन 

बातम्ाांमधे्य का? 

• अलीकडेच भारतीय हवामान खात्याने माहहती हदली की दहक्षण पहिम मानू्सन या वर्षी अपेके्षपेक्षा लवकर येऊ शकतो. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

• IMD ने सांहगतले की भारतीय मानू्सनची बंगालच्या उपसागराची शाखा १५ मे पयंत अंदमान आहण हनकोबारवर धडकेल. 

• 26 मे पयंत मानू्सनचे वारे केरळला धडकतील अशीही अपेक्षा आहे. 

• साधारणपणे भारतीय मानू्सन दरवर्षी १ जूनच्या सुमारास केरळमधे्य दाखल होतो. 

• या वर्षी 4 हदवस आधीचा आहे. 

इतर घडामोडी: 

• भारतीय मानू्सनचा भारतीय अथणव्यवस्थेवर व्यापक पररणाम झाल्यामुळे त्याला "भारताचे वास्तहवक अथणमंत्री" असे संबोधले 

जाते. 

• भारतीय मानू्सन ही जगातील एकमेव पजणन्य प्रणाली आहे जी पवन प्रणालीचे "पूणण उलट" अनुभवते. 

• भारतात सवाणहधक पजणन्यवृष्ट्ी वर्षाणच्या ४ महहन्यांत होते. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांचडया 

 

मित्वाच्या बातम्या: योजिा 
हमशि अमृत सरोवर 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• शमिन अमृत सरोर्वराच्या प्रितीचा आढार्वा घेण्यासाठी नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक आयोशजत करण्यात आली 

होती. 

• या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ग्रामशर्वकास सशचर्व होते. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• 24 एशप्रल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त शमिन अमृत सरोर्वर लााँच करण्यात आले. 
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• भार्वी शपढ्ांसाठी पाणी र्वाचर्वणे हे शमिनचे मुख्य उशद्दष्ट् आहे. 

• भारतातील प्रते्यक शजल्ह्ात 75 जलस्रोतांचा शर्वकास आशण पुनरुज्जीर्वन करण्याचे उशद्दष्ट् आहे. हे पाणर्वठे ‘अमृत 

सरोर्वर’ म्हणून ओळखले जातील. 

• यामुळे संपूणण भारतात सुमारे 50000 जलकंुभ शनमाणण होतील. 

• हा सर्वण-सरकारी दृष्ट्ीकोन असणार आहे, म्हणजेच या शमिनसाठी सहा मंत्रालये सहकायाणखाली काम करतील. 

• या शमिनसाठी भास्कराचायण नॅिनल इक्तियूट फॉर से्पस अॅक्तिकेिन आशण शजओ इन्फॉमेशटक्सची तांशत्रक 

भािीदार म्हणून शनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

• या उपिमामधे्य स्वयंसेर्वी संस्थांचा र्वापर आशण नािररकांचा सहभाि देखील समाशर्वष्ट् होऊ िकतो. 

• टीप: हे शमिन पूणण करण्याची अंशतम मुदत 15 ऑिस्ट 2023 आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

 

PMSBY, PMJJBY, APY सामाहजक सुरक्षा िेर् प्रदाि करूि 7 वरे्ष पूणा केली 

 

• प्रधानमंत्री सुरक्षा शर्वमा योजना (PMSBY), प्रधान मंत्री जीर्वन ज्योती शर्वमा योजना (PMJJBY) आशण अटल पेन्व्िन 

योजना (APY) सामाशजक सुरक्षा नेट प्रदान करून 7 र्वषे पूणण केली आहेत. 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 9 मे 2015 रोजी कोलकाता, पशिम बंिाल येथून PMJJBY, PMSBY आशण APY लााँच 

केले. 

• या तीन सामाशजक सुरक्षा योजना नािररकांच्या कल्याणासाठी समशपणत आहेत, अनपेशक्षत धोके/तोटा आशण आशथणक 

अशनशिततेपासून मानर्वी जीर्वन सुरशक्षत करण्याची िरज ओळखून. 

प्रिािमांत्री जीवि ज्योहत बीमा योजिा (पीएमजेजेबीवाय): 

• योजना: पीएमजेजेबीर्वाय ही एक र्वषाणची जीर्वन शर्वमा योजना आहे जी र्वषाणनुर्वषे नर्वीकरणीय आहे जी कोणत्याही 

कारणास्तर्व मृतू्यसाठी संरक्षण देते. 

• फायदे : र्वाशषणक रु. 330/- च्या प्रीशमयमच्या तुलनेत कोणत्याही कारणाने मृतू्य झाल्यास रु. 2 लाखाचे आयुमाणन 

कव्हर. 

• यि : 27.04.2022 पयंत, या योजनेंतिणत एकशत्रत नार्वनोदंणी 12.76 कोटीपेक्षा जास्त झाली आहे आशण 5,76,121 

दाव्यांसाठी 11,522 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 
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प्रिािमांत्री सुरक्षा हवमा योजिा (पीएमएसबीवाय): 

• योजना: पीएमएसबीर्वाय ही एक र्वषाणची अपघाती शर्वमा योजना आहे जी अपघातामुळे मृतू्य शकंर्वा अपंित्वासाठी 

संरक्षण प्रदान करते. 

• फायदे : अपघातामुळे मृतू्य शकंर्वा अपंित्व आल्यास 2 लाख रुपयांचे अपघाती मृतू्य सह अपंित्व कव्हसण (आंशिक 

अपंित्व आल्यास रु.1 लाख) . 

• यि : 27.04.2022 पयंत, या योजनेंतिणत एकशत्रत नार्वनोदंणी 28.37 कोटीपेक्षा जास्त झाली आहे आशण 97,227 

दाव्यांसाठी 1,930 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 

अर्ल पेन्शि योजिा (एपीवाय): 

• पाश्वणभूमी : सर्वण भारतीयांसाठी, शर्विेषत: िरीब, रं्वशचत आशण असंघशटत के्षत्रातील कामिारांसाठी सार्वणशत्रक 

सामाशजक सुरक्षा प्रणाली तयार करण्यासाठी APY सुरू करण्यात आले. एपीर्वायचे प्रिासन नॅिनल पेन्व्िन शसस्टम 

(एनपीएस) च्या एकूण प्रिासकीय आशण संस्थात्मक आशकण टेक्चरअंतिणत पेन्व्िन फंड रेगु्यलेटरी अाँड डेव्हलपमेंट 

अथॉररटी (पीएफआरडीए) द्वारे केले जाते. 

• फायदे : योजनेत सहभािी झाल्यानंतर ग्राहकाने शदलेल्या योिदानाच्या आधारे, ग्राहकांना 60 र्वषांच्या र्वयात 1000 

रुपये शकंर्वा रु. 2000 शकंर्वा रु. 3000 शकंर्वा रु. 4000 शकंर्वा रु. 5000 इतके हमी शकमान माशसक पेन्व्िन शमळेल. 

• यि : २७.०४.२०२२ पयंत ४ कोटीहंून अशधक व्यक्तीनंी या योजनेची सदस्ता घेतली आहे. 

Source: PIB 

 

पुरस्कार आहण सन्माि 
पुहलत्झर पुरस्कार 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• अलीकडेच चार भारतीयांना फीचर फोटोग्राफी शे्रणीतील पुशलत्झर पुरस्कार 2022 ने सन्माशनत करण्यात आले. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• रॉयटसण नू्यज एजन्सीचे दाशनि शसद्दीकी, अदनान अशबदी, सन्ना इिाणद आशण अशमत दरे्व यांना पत्रकाररतेच्या 

के्षत्रातील उले्लखनीय योिदानाबद्दल प्रशतशष्ठत पुशलत्झर पुरस्काराने सन्माशनत करण्यात आले आहे. 

• अफिाशणस्तानर्वर ताशलबानच्या आिमणादरम्यान बातम्या कव्हर करताना दाशनिचा मृतू्य अफिाशणस्तानमधे्य 

झाल्यामुळे त्याला हा पुरस्कार मरणोत्तर देण्यात आला. 

• युद्धग्रस्त राष्ट्र ाच्या कव्हरेजसाठी त्यांची जािशतक स्तरार्वर प्रिंसा झाली आहे. 

• भारतातील कोशर्वड लाटेच्या शिखरार्वर शदल्लीत सामूशहक अंत्यसंस्काराच्या हर्वाई िूटसाठीही तो ओळखला जातो. 

• टीप: डॅशनिचा मृतू्य जुलै 2021 मधे्य अफिाशणस्तानमधे्य झाला. 

Source: Times of India 
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िेपाळच्या कामी ररता शेपाािे 26व्याांदा एव्हरेस्टवर चढूि िवा हवश्वहवक्रम केला आिे. 

 

• नेपाळचे शदग्गज शियाणरोहक कामी रीता िेपाण यांनी 26व्यांदा जिातील सर्वाणत उंच शिखर माउंट एव्हरेस्टर्वर चढाई 

करून नर्वा शर्वश्वशर्विम प्रस्थाशपत केला आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• 11-सदस्ीय रोप शफक्तकं्सि संघाचे नेतृत्व करत, कामी रीटा आशण त्यांची टीम शिखरार्वर पोहोचली आशण त्यांनी 

स्वतः चा पूर्वीचा शर्वश्वशर्विम मोडला. 

• मे 1994 मधे्य त्यांनी पशहल्यांदा एव्हरेस्टर्वर चढाई केली होती. 

माउांर् एव्हरेस्ट बद्दल: 

• माउंट एव्हरेस्ट हा समुद्रसपाटीपासूनचा पृथ्वीर्वरील सर्वाणत उंच पर्वणत आहे, जो शहमालयाच्या महालंिूर शहमाल उप-

शे्रणीमधे्य आहे. 

• चीन-नेपाळ सीमा त्याच्या शिखर शबंदू ओलांडून जाते. त्याची उंची (बफाणची उंची) 8,848.86 मीटर सर्वाणत अलीकडे 

2020 मधे्य चीनी आशण नेपाळी अशधकाऱ्यांनी स्थाशपत केली होती. 

स्रोत: एचर्ी 

 

2022 जािहतक अन्न पुरस्कार 

 

• Cynthia Rosenzweig, एक र्वररष्ठ संिोधन िास्त्रज्ञ आशण NASA च्या िोडाडण इक्तियूट फॉर से्पस स्टडीज, 

नू्ययॉकण  िहरातील हर्वामान प्रभार्व िटाच्या प्रमुख, यांना र्वर्ल्ण फूड प्राइज फाउंडेिनकडून 2022 चा जािशतक अन्न 

पुरस्कार शमळाला. 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• जािशतक अन्न पुरस्कार हा एक आंतरराष्ट्र ीय पुरस्कार आहे ज्याची संकल्पना "अन्न आशण कृषीसाठी नोबेल 

पाररतोशषक" म्हणून केली जाते ज्याचा उदे्दि सर्वांसाठी अन्नाची िुणर्वत्ता, प्रमाण आशण उपलब्धता िाश्वतपणे 

र्वाढर्वण्यासाठी नर्वकल्पनांना प्रोत्साहन देणे आशण कृती करण्यास पे्रररत करणे आहे. 

• हर्वामान आशण अन्न प्रणाली यांच्यातील संबंध समजून घेण्यासाठी आशण भशर्वष्यात दोन्ही कसे बदलतील याचा 

अंदाज लार्वण्यासाठी शतच्या संिोधनासाठी रोसेनझ्रे्विची या पुरस्कारासाठी शनर्वड करण्यात आली. 

Source: worldfoodprize.org 

 

पुस्तके 
इांडो-पाक वॉर 1971- ररहमहिसेन्स ऑफ एअर वॉररयसा: पुस्तक 

 

• संरक्षण मंत्री राजनाथ शसंह यांनी नर्वी शदल्लीतील ३७ व्या एअर चीफ मािणल पीसी लाल मेमोररयल लेक्चरमधे्य 

‘इंडो-पाक र्वॉर 1971- ररशमशनसेन्स ऑफ एअर र्वॉररयसण’ या पुस्तकाचे प्रकािन केले. 

• या पुस्तकात शदग्गजांनी शलशहलेले 50 लेख आहेत ज्यांनी त्यांचे अनुभर्व तपिीलर्वार सांशितले आहेत. 

• एअर मािणल जिजीत शसंि आशण गु्रप कॅप्टन िैलेंद्र मोहन यांनी या पुस्तकाचे संपादन केले आहे. 

स्रोत: द हिांदू 

 

मित्वाचे हदवस 
08 मे, जािहतक थॅलेसेहमया हदि 
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• जािशतक थॅलेसेशमया शदन दरर्वषी ८ मे रोजी साजरा केला जातो. 

• थॅलेसेशमया इंटरनॅिनल फेडरेिन (TIF) द्वारे प्रथम 1994 मधे्य, TIF संस्थापक पॅनोस एंगे्लझोस यांचे पुत्र जॉजण 

एंगे्लझोस यांच्या स्मरणाथण हा कायणिम आयोशजत करण्यात आला होता. या आजाराने त्यांना आपला जीर्व िमर्वार्वा 

लािला होता. तेव्हापासून हा कायणिम दरर्वषी साजरा केला जातो. 

थॅलेसेहमया: 

• थॅलेसेशमया हा रक्ताचा शर्वकार आहे जो मुलांना त्यांच्या पालकांकडून र्वारिाने शमळतो. 

• या आजारात व्यक्तीच्या िरीरातील शहमोग्लोशबन आशण लाल रक्तपेिी शनमाणण करण्याच्या क्षमतेर्वर िंभीर पररणाम 

होतो. 

स्रोत: हबझिेस सँ्टडडा 

 

अिवाल  

राष्ट्र ीय कुरु्ांब आरोग्य सवेक्षण (NFHS-5) अिवाल 

 

• कें द्रीय आरोग्य आशण कुटंुब कल्याण मंत्री, डॉ. मनसुख मांडशर्वया यांनी राष्ट्र ीय कुटंुब आरोग्य सरे्वक्षण (NFHS-5) 

च्या पाचव्या फेरीचा राष्ट्र ीय अहर्वाल जारी केला. 

• त्यांनी 2020-21 (31 माचण 2021 रोजी) या र्वषाणसाठी ग्रामीण आरोग्य सांक्तख्यकी प्रकािन देखील प्रशसद्ध केले आहे. 

NFHS-5 राष्ट्र ीय अिवालाचे प्रमुख पररणाम- 

• अलीकडच्या काळात भारताने लोकसंख्या शनयंत्रण उपायांमधे्य लक्षणीय प्रिती केली आहे. 

• एकूण प्रजनन दर (TFR), राष्ट्र ीय स्तरार्वर NFHS-4 आशण 5 दरम्यान प्रशत मशहला मुलांची सरासरी संख्या 2.2 ते 2.0 

पयंत घसरली आहे. 

• एकूणच िभणशनरोधक प्रसार दर (CPR) देिात 54% र्वरून 67% पयंत र्वाढला आहे. 

• भारतात संस्थात्मक जन्माचे प्रमाण 79 टक्कक्यांर्वरून 89 टक्कक्यांर्वर पोहोचले आहे. ग्रामीण भािातही सुमारे ८७ 

टके् प्रसूती संस्थांमधे्य होतात आशण िहरी भािात हेच प्रमाण ९४ टके् आहे. 

• NFHS-5 मधे्य, 12-23 मशहने र्वयोिटातील तीन-चतुथांि (77%) मुलांचे पूणण लसीकरण झाले,  

• 5 र्वषांखालील मुलांमधील सं्टशटंिचे प्रमाण िेल्या चार र्वषांपासून भारतात 38 ते 36 टक्कक्यांपयंत कमी झाले आहे. 

• 2019-21 मधे्य िहरी भािांपेक्षा (30%) ग्रामीण भािातील मुलांमधे्य (37%) सं्टशटंिचे प्रमाण जास्त आहे. 

• NFHS-4 आशण NFHS-5 दरम्यान, स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाचा र्वापर (44% ते 59%) आशण सुधाररत स्वच्छता सुशर्वधा 

(49% ते 70%), साबण आशण पाण्याने हात धुण्याच्या सुशर्वधेसह (60% ते 78%) ) बऱ्यापैकी सुधारणा झाली आहे. 

Source: newsonair 
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िवीि िेमणुका 
न्यायमूती सुिाांशू िुहलया, जमशेद बुजोर पाडीवाला याांिी घेतली सवोच्च न्यायालयाचे न्यायािीश म्हणूि शपथ  

 

• न्यायमूती सुधांिू धुशलया आशण जमिेद बुजोर पाडीर्वाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीि म्हणून िपथ घेतली. 

मुख्य मुदे्द 

• भारताचे सरन्यायाधीि (CJI) NV Ramana यांनी त्यांना पदाची िपथ शदली. 

• प्रथम न्यायमूती धुशलया यांनी िपथ घेतली आशण त्यानंतर न्यायमूती पाडीर्वाला यांनी िपथ घेतली. ते न्यायालयाचे 

मंजूर न्याशयक सामर्थ्ण पूणण करून 33 आशण 34 न्यायाधीि असतील. 

• सर्वोच्च न्यायालयात 34 न्यायाधीिांची मंजूर संख्या आहे. 

• सीजेआय रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील आशण न्यायमूती यू यू लशलत, ए. एम. खानशर्वलकर, डी. र्वाय. चंद्रचूड आशण 

एल. नािेश्वर रार्व यांचा समारे्वि असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेशजयमने िुर्वाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य 

न्यायाधीि असलेले न्यायमूती धुशलया आशण िुजरात उच्च न्यायालयात न्यायाधीि असलेले न्यायमूती पारडीर्वाला 

यांच्या नार्वाची शनयुक्तीसाठी शिफारस केली होती. 

• न्यायमूती धुशलया आशण पारडीर्वाला यांच्यासमरे्वत, रमण कॉलेशजयमने ऑिस्ट 2021 पासून सर्वोच्च न्यायालयात 

एकूण 11 न्यायाधीिांची शनयुक्ती यिस्वीररत्या पाशहली आहे.  

• या 11 न्यायाधीिांपैकी न्यायमूती बी. व्ही. नािरत्ना हे 2027 मधे्य 36 शदर्वसांसाठी जरी असले तरी ते भारताचे पशहले 

मशहला सरन्यायाधीि होण्याच्या रांिेत आहेत. 

Source: The Hindu 

 

रहनल हवक्रमहसंघे यांनी श्रीलंकेचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला 
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बातम्ाांमधे्य का? 

• अलीकडेच रहनल हवक्रमहसंघे यांनी श्रीलंकेचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• श्रीलंकेत सुरू असलेल्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी हवक्रमहसंघे यांची पंतप्रधान म्हणून हनयुिी करण्यात आली आहे. 

• त्यांनी यापूवीही पाच वेळा देशाचे पंतप्रधान म्हणून काम केले आहे. 

• हे सवण हवश्वासाहणता पुनसंचहयत करण्याचा प्रयत्न देखील केला जातो कारण देश काही  मॉहनटरी IMF साठी वाटाघाटी करत आहे. 

• ततू्पवी महहंदा राजपके्ष यांनी आपला पदाचा उमेदवार हदला होता, तेव्हा संपूणण मंहत्रमंडळ हवराहजत करण्यात आले होते. 

स्रोत: द चहांदू 

 

राजीव कुमार याांची नवे मुख्य चनवडणूक आयुक्त म्हणून चनयुक्ती 

 

बातम्ाांमधे्य का? 

• अलीकडेच हनवडणूक आयुि श्री राजीव कुमार यांची भारताचे मुख्य हनवडणूक आयुि   म्हणून हनयुिी करण्यात आली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• ते १५ मे पासून पदभार स्वीकारतील. 

• 2024 च्या सावणहत्रक हनवडणुका त्यांच्या देखरेखीखाली घेतल्या जातील. 

• यासोबतच ते आगामी राष्ट्र पती आहण उपराष्ट्र पतीचं्या हनवडणुकीवरही देखरेख करतील. 

• ते CEC म्हणून सुशील चंद्रा यांची जागा घेतील. 

भारतीय चनवडणूक आयोगाचवषयी: 

• ECI ही भारतीय संहवधानाच्या भाग-XV मधे्य तरतुदी असलेली एक घटनात्मक संस्था आहे. 

• ही एक बहु-सदस्यीय संस्था आहे जी भारताच्या राष्ट्र पतीद्वारे हनयुि केली जाते. 

• त्याचे मुख्य कायण म्हणजे लोकसभा, राज्यसभा, हवधानसभा, हवधान पररर्षद, भारताचे    

• राष्ट्र पती आहण उपराष्ट्र पती यांच्या समावेशासह देशात मुि आहण हनष्पक्ष हनवडणुका  

• घेणे आहे. 

स्रोत: PIB 

 

कॅम्पबेल चवल्सन एअर इांचडयाच्या सीईओ पदाचा काययभार स्वीकारतील 

बातम्ाांमधे्य का? 

अलीकडेच कॅम्पबेल हवल्सन यांची भारतीय हवाई वाहतूक कंपनी एअर इंहडयाचे नवीन CEO म्हणून हनयुिी करण्यात आली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• कॅम्पबेल हवल्सन हे हसंगापूरक्तस्थत सू्कट एअरलाइन्सचे प्रमुख म्हणून काम करत आहेत. 

• ही एक एअरलाइन्स आहे जी हतच्या कमी हकमतीच्या जागहतक दजाणच्या सेवेसाठी ओळखली जाते. 

• याआधी इल्कर आयसी यांना पदभार स्वीकारण्यासाठी अहधकार्यांनी संपकण  केला होता. 
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• पण त्याने नकार हदल्यानंतर, हवल्सनचे नाव हनहित करण्यात आले आहे. 

इतर तथ्य: 

• एअर इंहडया ही टाटा समूहाची कंपनी आहे. 

• पूवी ती भारत सरकारच्या मालकीची होती. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांचडया 

 

 

हििि  
पां. हशवकुमार शमाा 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पं. िमाण यांचे काल रात्री मंुबईत शनधन झाले. 

बातम्याांचा तपशील: 

• श्री िमाण हे प्रशसद्ध संतूर र्वादक होते. 

• त्यांना हृदयशर्वकाराचा झटका आला. 

• त्यांच्या पिात पत्नी मनोरमा आशण मुले रोशहत आशण राहुल िमाण असा पररर्वार आहे. 

• संतूर हे जमू्म आशण काश्मीरचे पारंपाररक र्वाद्य आहे. 

• िमाण यांनीच टर ॅपेझॉइडल इिुमेंटला सध्याच्या पातळीर्वर लोकशप्रय केले. 

शमाा बद्दल: 

• िमाण यांचा जन्म 1938 मधे्य पूर्वीच्या जमू्म आशण काश्मीर राज्यातील जमू्म येथे झाला. 

• ते काक्तश्मरी पंशडत होते. 

• त्यांना संिीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986, पद्मश्री 1991 आशण 2001 मधे्य पद्मभूषण यांसारखे अनेक पुरस्कार 

शमळाले. 

• प्रशसद्ध तबलार्वादक झाकीर हुसेन आशण बासरीर्वादक हररप्रसाद चौरसैया यांच्यासोबत त्यांनी अनेक रे्वळा सहकायण 

केले. 

• शसलशसला, चांदनी यांसारख्या अनेक बॉशलरू्वड शचत्रपटांमधे्यही त्यांनी योिदान शदले. 

प्रहसद्ध ओहडया साहित्यिक रजत कुमार कार याांचे हििि 
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• प्रशसद्ध ओशडया साशहक्तत्यक आशण पद्मश्री पुरस्कार शर्वजेते डॉ. रजत कुमार कार यांचे शनधन झाले. 

• रजत कुमार कार यांना 2021 मधे्य साशहत्य आशण शिक्षणातील महत्त्वपूणण योिदानासाठी पद्मश्री पुरस्काराने 

सन्माशनत करण्यात आले. 

• ओशडिाच्या मरणासन्न पाल कलेचे पुनरुज्जीर्वन करण्यातही त्यांचा मोलाचा र्वाटा होता. 

स्रोत: द हिांदू 

 

डॉ. रमाकाांत शुक्ला याांचे चनधन 

 

बातम्ाांमधे्य का? 

• काल पंतप्रधान मोदीनंी डॉ. रमाकांत शुक्ला यांच्या दुुः खद हनधनाबद्दल शोक व्यि केला. 

मुख्य मुदे्द 

• डॉ. शुक्ला हे भारतातील प्रहसद्ध संसृ्कत आहण हहंदी हवद्वान होते. 

• डॉ. शुक्ला हे उत्तर प्रदेशचे रहहवासी होते. 

• ते संसृ्कत आहण हहंदी के्षत्रातील त्यांच्या साहहक्तत्यक योगदानासाठी प्रहसद्ध होते. 

• त्यांचे वय ८१ वरे्ष होते. 

• ते त्यांच्या संसृ्कत टेहलक्तव्हजन माहलका "भाती में भारतम" साठी ओळखले जातात. 
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• डॉ. शुक्ला यांना २०१३ मधे्य पद्मश्री पुरस्काराने सन्माहनत करण्यात आले. 

स्रोत: PIB 

 

सांकीणा 

मोिाली अपडेर् 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• अलीकडील तपासात पाशकस्तानक्तस्थत िंुडाने मोहाली येथील पंजाब पोशलसांच्या िुप्तचर मुख्यालयार्वर मुक्तहल्ला 

केल्याचा संिय आहे. 

नू्यजचा तपशील: 

• शर्विेष म्हणजे काल परर्वा पंजाबच्या मोहालीमधे्य हल्ला झाला होता. 

• त्यामधे्य मुख्यालयाच्या शभंतीर्वर आरपीजीचे लक्ष्य होते. 

• हल्ल्यात पशहल्यांदाच आरपीजीचा र्वापर करण्यात आला होता 

• या हल्ल्याचा एकप्रकारे पाशकस्तानी भूमीिी संबंध असल्याचा संिय व्यक्त केला जात होता. 

• यात कोणतीही जीशर्वतहानी झाली नसली तरी. 

• हा हल्ला हरशरं्वदर शसंि (ररंडा) याने केल्याचे प्राथशमक चौकिीत समोर आले आहे. 

• ररंडा हा पाशकस्तानक्तस्थत िंुड आहे. 

मांकीपॉक्स 

 

• युनायटेड शकंिडम (यूके) मधील आरोग्य अशधकाऱ्यांनी नुकतेच नायजेररयातून त्या देिात प्रर्वास केलेल्या 

व्यक्तीमधे्य मंकीपॉक्स, स्मॉलपॉक्स सारखाच एक दुशमणळ शर्वषाणूजन्य संसिण झाल्याची पुष्ट्ी केली आहे. 

मांकीपॉक्स व्हायरस बद्दल: 

• मंकीपॉक्स शर्वषाणू हा ऑथोपॉक्स शर्वषाणू आहे, जो शर्वषाणंूचा एक रं्वि आहे ज्यामधे्य वॅ्हररओला शर्वषाणूचाही 

समारे्वि आहे, ज्यामुळे चेचक होतो आशण लसीकरण शर्वषाणू, ज्याचा र्वापर चेचक लसीमधे्य केला िेला होता. 
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• मंकीपॉक्समुळे चेचक सारखीच लक्षणे शदसतात, जरी ती कमी तीव्र असतात. 

• १९८० मधे्य लसीकरणाने जिभरात चेचकांचे समूळ उच्चाटन केले असले, तरी मध्य आशण पशिम आशिकेतील 

अनेक देिांमधे्य मंकीपॉक्सचे प्रमाण अजूनही कायम आहे.  

• मंकीपॉक्स एक झुनोशसस आहे, म्हणजेच संिशमत प्राण्यांपासून माणसांमधे्य संिशमत होणारा आजार आहे.  

• मंकीपॉक्स शर्वषाणूचा संसिण खारी, िॅक्तियनने उंदीर, डॉशमणस आशण माकडांच्या काही प्रजातीमंधे्य आढळला आहे. 

लक्षणे: 

• यूएस सेंटसण फॉर शडसीज कंटर ोल अाँड शप्रव्हेंिन (CDC) नुसार, मंकीपॉक्सची सुरुर्वात ताप, डोकेदुखी, स्नायू दुखणे, 

पाठदुखी आशण थकर्वा याने होते. 

• १९७० मधे्य डेमोिॅशटक ररपक्तिक ऑफ कााँिो (डीआरसी) मधे्य चेचक दूर करण्यासाठी तीव्र प्रयत्न सुरू असताना 

पशहल्या मानर्वी केसची नोदं झाली. 

स्रोत: इांहडयि एक्सपे्रस 
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