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दैनिक चालू घडामोडी 18.05.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

कान्स नचत्रपट महोत्सव 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कान फेस्टिव्हलच्या उद्घाटन समारंभात रेड कारे्पटवर आतार्परं्यतचे सवाात मोठे अधिकृत भारतीर्य प्रधतधनिी मंडळ 

धदसले. 

मुख्य मुदे्द: 

• फ्रान्समधे्य १७ ते २८ मे २०२२ दरम्यान कान्स धफल्म फेस्टिव्हलचे आर्योजन करण्यात आले आहे. 

• कान्स धफल्म फेस्टिव्हलसाठी भारतातील सवाात मोठ्या धिष्टमंडळाचे नेतृत्व कें द्रीर्य माधहती आधि प्रसारि मंत्री 

अनुराग ठाकूर र्यांनी केले. 

• फ्रान्समधे्य झालेल्या र्या फेस्टिव्हलमधे्य एकूि 11 सदस्ांना रेड कारे्पटवर उर्पस्टथिती लावण्याची संिी देण्यात आली. 

• लोककलाकार श्री मामे खान र्यांना रेड कारे्पटचे नेतृत्व करिाऱ्र्या भारतीर्य तुकडीचे र्पधहले सदस् होण्याची संिी 

धमळाली. 

• भारतीर्य धिष्टमंडळात प्रिमच प्रमुख कलाकारांसह धवधवि प्रादेधिक धचत्रर्पट कलावंतांचा समावेि करण्यात आला 

आहे. 

काय आहे कान्स निल्म िेस्टिवल? 

• कान्स धफल्म फेस्टिव्हल, 1946 साली थिार्पन झालेला वाधषाक धचत्रर्पट महोत्सव आहे. 

• फ्रान्समिील कान्स िहरात कान्स धफल्म फेस्टिव्हलचे आर्योजन केले जाते. 

• कान्स धफल्म फेस्टिव्हलमधे्य माधहतीर्पटांसह जगभरातील सवा िैलीतील नवीन धचत्रर्पट प्रदधिात केले जातात. 

Source: Navbharat Times  

िॅशिल इस्टिटू्यट ऑि इलेक्ट्र ॉनिक्स अँड इन्फॉमेशि टेक्नॉलॉजी (NIELIT) 
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बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्रीर्य इलेक्ट्र ॉधनक्स आधि माधहती तंत्रज्ञान, दळिवळि आधि रेले्व मंत्री अधिनी वैष्णव र्यांनी 17 मे 2022 रोजी 

नॅिनल इस्टिटू्यट ऑफ इलेक्ट्र ॉधनक्स अँड इन्फॉमेिन टेक्नॉलॉजी (नीधलट) सेंटर लेह, धवस्तार कें द्र कारधगल आधि 

आर्यटी सक्षम इनकु्यबेिन सेंटर फॉर हस्तकला आधि हातमाग के्षत्रांचे उद्घाटन केले. 

मुख्य मुद्दा: 

• नॅिनल इस्टिटू्यट ऑफ इलेक्ट्र ॉधनक्स अँड इन्फॉमेिन टेक्नॉलॉजी (NIELIT) IECT के्षत्रात और्पचाररक आधि 

अनौर्पचाररक अध्यार्पन देण्याबरोबरच नवीनतम तांधत्रक ज्ञानाच्या के्षत्रात उद्योगाधभमुख चांगल्या दजााचे धिक्षि आधि 

प्रधिक्षि धवकधसत करण्यासाठी कार्या करेल. 

• देिातील अनौर्पचाररक संथिांसाठी गुिवत्तारू्पिा संगिक धिक्षिाची हमी देिारा एकमेव स्त्रोत बनिे हे NIELIT चे 

मुख्य उधिष्ट आहे. 

• इतर उधिष्टांरै्पकी माधहती, इलेक्ट्र ॉधनक्स आधि कमु्यधनकेिन टेक्नॉलॉजी (IECT) के्षत्रातील र्परीक्षा आधि प्रमािनासाठी 

देिातील एक प्रमुख संथिा बनण्याचे उधिष्ट आहे. 

Source: PIB 

'निवडणूक अखांडता' या नवषयावर भारतीय निवडणूक आयोगाच्या िेतृत्वाखाली लोकशाही गट 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 'इलेक्ट्ोरल इंधटधिटी' र्या धवषर्यावरील डेमोकॅ्रसी िुर्पचे नेतृत्व भारतीर्य धनवडिूक आर्योग १०० लोकिाही देिांच्या 

भागीदारीत करिार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'सधमट फॉर डेमोक्रसी'चा एक भाग म्हिून भारत 'डेमोक्रसी िुर्प ऑन इलेक्ट्ोरल इंधटधिटी'चे नेतृत्व करिार आहे. 

• नागरी संरक्षि, लोकिाही आधि मानवाधिकार धवभागाच्या सधचव उजरा झेर्या र्यांच्या नेतृत्वाखालील अमेररकेच्या चार 

सदस्ीर्य धिष्टमंडळाने नवी धदल्लीतील इलेक्ट्ोरल हाऊसमधे्य झालेल्या बैठकीत ही घोषिा केली आहे. 

• र्या र्पररषदेत भारत आर्पले ज्ञान, तांधत्रक कौिल्य आधि अनुभव जगातील इतर लोकिाही देिांिी िेअर करिार 

आहे. 

• 'सधमट फॉर डेमॉक्रसी' हा वषाभरातील सवाात मोठा उर्पक्रम असून लोकिाहीिी संबंधित धवषर्यांवरील कार्याक्रम 

आधि संवाद आहेत. 

भारत निवडणूक आयोग 

• भारत धनवडिूक आर्योग ही एक स्वार्यत्त घटनात्मक संथिा आहे जी भारतातील कें द्र आधि राज्य धनवडिूक प्रधक्रर्यांचे 

संचालन करते.  

• देिात लोकसभा, राज्यसभा, राज्य धविानसभा, राष्टर र्पती आधि उर्पराष्टर र्पतीचं्या धनवडिुकाही भारत धनवडिूक 

आर्योगाकडून घेतल्या जातात. 

• Source: All India Radio 
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महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

कोलकाता येथे नवभागीय पररषदेचे आयोजि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• राष्टर ीर्य महामागा प्राधिकरि-एनएचएआर्यच्या अध्यक्षा श्रीमती अलका उर्पाध्यार्य र्यांच्या हसे्त कोलकाता रे्यिे प्रादेधिक 

अधिकाऱ्र्यांच्या दोन धदवसीर्य र्पररषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्टर ीर्य महामागा प्राधिकरिाचे अधिकारी आधि र्पधिम बंगाल, झारखंड, ओधडिा आधि आसाममिील प्रादेधिक 

भागिारकांना माधहती, र्यि आधि आव्हाने (share information, achievements and challenges) सामाधर्यक 

करण्यासाठी एकाच व्यासर्पीठावर आिण्याचा एक प्रकारचा उर्पक्रम म्हिजे प्रादेधिक र्पररषद होर्य. 

• प्रादेधिक र्पररषदेत प्रकल्प आढाव्यासोबतच प्रादेधिक अधिकारी आधि प्रकल्प संचालक र्यांच्या खुल्या चचेसाठी 

'ओर्पन हाउस' सत्राचेही आर्योजन करण्यात आले आहे. 

• आझादीच्या अमृत महोत्सवांतगात र्या र्पररषदेचे आर्योजन करण्यात आले असून, र्याअंतगात देिाच्या धवधवि प्रांतात 

अिा आिखी संमेलनांचे आर्योजन करण्यात रे्यिार आहे. 

भारतीय राष्ट्र ीय महामागग प्रानिकरण (NHAI) 

• भारतीर्य राष्टर ीर्य महामागा प्राधिकरि ही भारतीर्य राष्टर ीर्य महामागा अधिधनर्यम, 1988 अंतगात थिार्पन करण्यात आलेल्या 

महामागा मंत्रालर्याच्या अंतगात एक वैिाधनक संथिा आहे. 

• भारतीर्य राष्टर ीर्य महामागा प्राधिकरिाचे उधिष्ट देिातील राष्टर ीर्य महामागांचा धवकास, देखभाल आधि व्यवथिार्पन हे 

आहे. 

Source: News on Air 

अपांग व्यक्ी ांच्या कौशल्य नवकास, पुिवगसि आनण सक्षमीकरणासाठी CRC च्या सेवा 
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बातम्याांमधे्य का: 

• कौिल्य धवकास, रु्पनवासन आधि अरं्पग व्यक्ीचं्या सबलीकरिासाठी कॉम्पोधझट ररजनल सेंटरच्या (सीआरसी) 

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

Empowerment of Persons with Disabilities) सेवेचे कें द्रीर्य सामाधजक न्यार्य आधि सबलीकरि राज्यमंत्री 

प्रधतमा भौधमक र्यांच्या हसे्त धिलाँग रे्यिे व्हचु्याअली उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• मेघालर्यातील धिलाँग रे्यिील रू्य सोसो िाम (U Soso Tham) सभागृहात र्या कार्याक्रमाचे आर्योजन करण्यात आले 

होते. 

• नव्याने थिार्पन झालेल्या सीआरसीचा मुख्य उिेि धदव्यांगांसाठी आवश्यक सेवा उर्पलब्ध करून देिे आधि मेघालर्य 

राज्यातील मनुष्यबळाच्या धवकासासाठी मदत करिे हा आहे. 

• CRC ची कार्यमस्वरूर्पी रचना मेघालर्यातील रू्पवा खासी धहल्स धजल्ह्यातील उमसावली रे्यिे थिार्पन केली जाईल. 

• सीआरसी अरं्पग व्यक्ीसंाठी कौिल्य धवकास प्रधिक्षि आर्योधजत करण्यात तसेच धवधवि प्रकारच्या अरं्पग 

व्यक्ीसंाठी रु्पनवासन सेवा र्पार र्पाडण्यास मदत करेल. 

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: अथगव्यवस्था 

राष्ट्र ीय िाटग -अप सल्लागार पररषदेची (NSAC) चौथी बैठक 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारत सरकारमिील कॅधबनेट मंत्री श्री र्पीरू्यष गोर्यल र्यांनी राष्टर ीर्य िाटा-अर्प सल्लागार र्पररषदेच्या (National Start-

up Advisory Council-NSAC) चौथ्या बैठकीचे अध्यक्षथिान भूषवले. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्टर ीर्य िाटा-अर्प सल्लागार र्पररषदेची (NSAC) चौिी बैठक धदल्लीत झाली. 

• धवधवि उर्पक्रम आधि कार्याक्रमांद्वारे िाटा-अर्प इकोधसिम मजबूत करिे हा र्या बैठकीचा प्रमुख उिेि आहे. 

• र्या बैठकीदरम्यान र्पीरू्यष गोर्यल र्यांनी NavIC िँड चॅलेंज लाँच केले होते, ज्याचा मुख्य उिेि भू-स्टथिती समािान म्हिून 

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

• NavIC मधे्य सहभागी होण्यासाठी, सहभागीनंा िाटा-अर्प इंधडर्याच्या वेबसाइटवर अजा करावा लागेल. NavIC सक्षम 

डर ोन धवकधसत करण्यावर काम करिाऱ्र्या िाटा-अप्ससाठी उर्पार्य िोििे हा र्या उर्पक्रमाचा मुख्य उिेि आहे. 

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

• राष्टर ीर्य िाटा-अर्प सल्लागार र्पररषदेची थिार्पना उद्योग आधि अंतगात व्यार्पार, भारत सरकारच्या प्रोत्साहन धवभागाद्वारे 

करण्यात आली आहे. 
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• देिात नवधनधमाती आधि िाटा अप्स जोर्पासण्यासाठी एक मजबूत र्पररसंथिा धनमााि करण्यासाठी भारत सरकारला 

आवश्यक तो सल्ला देिे हा र्या र्पररषदेचा मुख्य उिेि आहे. 

• नॅिनल िाटा-अर्प सल्लागार र्पररषदेचे अध्यक्ष भारत सरकारच्या वाधिज्य आधि उद्योग मंत्री आहेत आधि त्यात 

अधिकृत आधि अिासकीर्य दोन्ही सदस्ांचा समावेि आहे. 

• Source: The Hindu 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

डेिनलस्टिक गेम्स 2021 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारताने 1 मे 2022 ते 15 मे 2022 र्या कालाविीत झालेल्या डेफधलस्टम्पक क्रीडा स्पिेत 16 र्पदके धजंकून 

डेफधलस्टम्पकमिील सवोत्तम कामधगरीची नोदं केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• डेफधलस्टम्पक २०२१ गेम्समधे्य सहभागी होण्यासाठी भारताने ६५ खेळाडंूची धनवड करण्यात आली होती. 

• डेफधलस्टम्पक २०२१ मधे्य भारताची आतार्परं्यतची सवोत्तम कामधगरी भारताने डेफधलस्टम्पक २०२१ मधे्य ८ सुविा 

र्पदकांसह एकूि १६ र्पदके धजंकली. 

• भारताने नेमबाजीत ३, बॅडधमंटनमधे्य ३ आधि कुस्ती आधि गोल्फमधे्य १-१ अिी सुविार्पदके धजंकली. 

• र्या वषी दधक्षि ब्राझीलमिील कॅस्टक्सर्यास दो सुल िहरातील फेस्ता दा उवा मेन रॅ्पवे्हधलर्यनमधे्य डेफॅधलंधर्पक 2021 चे 

आर्योजन करण्यात आले होते. 

• डेबॅलीस्टम्पक 2021 मधे्य र्यावषी 72 देिांच्या सुमारे 2,100 खेळाडंूनी डेफधलस्टम्पक 2021 गेम्समधे्य भाग घेतला होता. 

Deaflympics काय आहे? 

• डेफधलस्टम्पक ही आंतरराष्टर ीर्य बहु-क्रीडा स्पिाा आहे जी इंटरनॅिनल कधमटी फॉर स्पोटा फॉर द डेफ (ICSD) द्वारे 

आर्योधजत केली जाते. 

• डेफधलस्टम्पक दर 4 वषांनी आर्योधजत केले जातात. 

• ऑधलंधर्पक खेळांनंतरची सवाात जुनी बहु-क्रीडा स्पिाा म्हिजे Deaflympics 

• डेफधलस्टम्पकला आिी बधिरांसाठीचे आंतरराष्टर ीर्य खेळ (International Games for the Deaf) म्हटले जात होते.  

• 2001 मधे्य किाबधिरांसाठीच्या आंतरराष्टर ीर्य खेळांचे नाव बदलून डेफधलंधर्पक (Deaflympics) असे करण्यात आले. 

• 1924 मधे्य, डेफधलस्टम्पकची र्पधहली आवृत्ती रॅ्पररसमधे्य आर्योधजत केली गेली होती. 

Source: PIB 
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महत्त्वाच्या बातम्या : कृषी 

सांवाद नवथ नसांनिया 

 

बातम्याांमधे्य का: 

•   नागरी धवमान वाहतूक मंत्री श्री ज्योधतराधदत्य एम धसंधिर्या र्यांनी देिभरातील धवधवि िेतकऱ्र्यांिी "संवाद धवि 

धसंधिर्या" उर्पक्रमांतगात िेतकरी डर ोनचे फार्यदे आधि आव्हाने र्यावर चचाा केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• धसंधिर्या इधनधिएधटव्हसोबत संवाद आभासी स्वरूर्पात आर्योधजत केला होता. 

• "संवाद धवि धसंधिर्या" र्या उर्पक्रमाचे उिीष्ट िेतकर् र्यांना िेतीसाठी डर ोनचे सािन म्हिून वार्परण्यारे्पक्षा डर ोनच्या 

फार्यद्यांधवषर्यी जागरूक करिे हा होता. 

• "संवाद धवि धसंधिर्या" उर्पक्रमाचे नेतृत्व नागरी धवमान वाहतूक मंत्रालर्याच्या डर ोन धवभागाचे प्रिान सहसधचव श्री अंबर 

दुबे र्यांनी केले. 

• "संवाद धवि धसंधिर्या" उर्पक्रमांतगात, नागरी उड्डाि मंत्र्ांनी डर ोनिी संबंधित धवधवि सरकारी िोरिे िेतकऱ्र्यांिी 

िेअर केली आधि िेतकऱ्र्यांना सरकारने सुरू केलेल्या धवधवि र्योजनांचा लाभ कसा घेता रे्यईल र्याची जािीव करून 

धदली. 

Source: PIB 

महत्वाचे नदवस 

आांतरराष्ट्र ीय सांग्रहालय नदवस 

 

• आंतरराष्टर ीर्य संिहालर्य धदन हा दरवषी 18 मे रोजी साजरा केला जािारा जागधतक धदवस आहे. 

• इंटरनॅिनल कौस्टन्सल ऑफ मु्यधझर्यम द्वारे दरवषी आंतरराष्टर ीर्य संिहालर्य धदन आर्योधजत केला जातो. 

• आंतरराष्टर ीर्य संिहालर्य धदन 2022 ची िीम "संिहालर्यांची िक्ी" The Power of Museums”. आहे. 

• आंतरराष्टर ीर्य संिहालर्य धदन 1977 मधे्य सुरू झाला आधि आंतरराष्टर ीर्य संिहालर्य र्पररषदेने सुरू केला. 
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• आंतरराष्टर ीर्य संिहालर्य धदनाचा मुख्य उिेि म्हिजे संिहालर्यांसमोरील धवधवि आव्हाने संर्पवण्याची संिी देिे. 

Source: The Hindu 
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