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दैनिक चालू घडामोडी 23.05.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

जागनतक आनथिक मंच 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरिची वामषडक बैठक 22 िे 2022 ते 26 िे 2022 दरम्यान दावोस, स्वित्झरं्लड येथे आयोमित 

करण्यात आर्ली होती, ज्याचे भारतीय मिष्टिंडळाचे नेतृत्व भारताचे वामिज्य आमि उद्योग िंत्री श्री पीयूष गोयर्ल करत 

आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरि'च्या यंदा झारे्लल्या वामषडक सभेचा मवषय 'एका वळिावरचा इमतहास' (History at a 

turning point) हा आहे. 

• युके्रनचे अध्यक्ष वोर्लोडीमिर झेरे्लन्स्की, युरोमपयन कमििनच्या अध्यक्ष उसुडर्ला फॉन डेर रे्लएन आमि ििडनीचे चॅने्सर्लर 

ओर्लाफ कोल्झ यांना िागमतक आमथडक िंचाच्या वामषडक बैठकीर्ला वके्त म्हिून उपस्वथथत राहण्याचे मनिंत्रि देण्यात 

आरे्ल आहे. 

World Economic Forum म्हणजे काय? 

• वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरि ही १९७१ सार्ली थथापन झारे्लर्ली ना-नफा व आंतरराष्टर ीय संथथा असून मतच्या थथापनेचे शे्रय 

क्लॉस श्वाब यांना मदरे्ल िाते. 

• वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरिचे िुख्यार्लय नजनिव्हा, स्वित्झरं्लड येथे आहे. 

• िागमतक, प्रादेमिक आमि औद्योमगक अिेंड्ांना आकार देण्यासाठी आघाडीच्या रािकीय, व्यावसामयक, सािामिक 

आमि िैक्षमिक नेत्ांना एक सिान व्यासपीठ उपर्लब्ध करून देिे हे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरिचे उद्दीष्ट आहे. 

• Source: The Hindu  

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

राजा राम मोहि रॉय 

बातम्यांमधे्य का: 

• रािा राि िोहन रॉय यांची 250 वी ियंती 22 िे 2022 ते 22 िे 2023 या कार्लावधीत कें द्रीय सांकृमतक िंत्रार्लयाच्या 

'आझादी का अिृत िहोत्सव' अंतगडत सािरी केर्ली िाईर्ल. 
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मुख्य मुदे्द: 

• रािा राि िोहन रॉय यांनी केरे्लर्ली मवमवध सिािसुधारिेची कािे र्लोकांसिोर िांडिे हा या कायडक्रिाचा िुख्य उदे्दि 

आहे. 

• रािा राि िोहन रॉय र्लायब्ररी फाउंडेिन, सॉल्ट रे्लक, कोर्लकाता आमि कोर्लकाता येथीर्ल सायन्स मसटी सभागृहात 

या कायडक्रिाचे आयोिन करण्यात आरे्ल आहे. 

• या सोहळ्यादरम्यान, सांकृमतक िंत्री िीके रािा राि िोहन रॉय यांच्या पुतळ्याचे आभासी अनावरि करण्यात आरे्ल. 

या कायडक्रिात र्लहान िुर्लांसाठी चचाडसत्र आमि प्रश्निंिुषा कायडक्रिाचे आयोिन करण्यात आरे्ल असून राि िोहन 

रॉय यांच्या िीवनातीर्ल मवमवध पैरंू्लवर िल्टीिीमडया सादरीकरिही या कायडक्रिात सादर करण्यात आरे्ल. 

संबंनित तथे्य 

• रािा राि िोहन रॉय (१७७२ - १८३३) हे भारतीय सुधारक होते. त्ांना अनेक इमतहासकारांनी "बंगार्ल पुनिाडगरिाचा 

िनक" िानरे्ल आहे. 

• त्ांनी सती, बहुपत्नीत्व, बार्लमववाह आमि िामतव्यवथथा यासारख्या महंदू प्रथांमवरुद्ध धिडयुद्ध छेडरे्ल आमि िार्लिते्तत 

िमहर्लांच्या हक्ांची िागिी केर्ली. 

• ब्राह्मो सिािाची थथापना रािा राि िोहन रॉय यांनी १८२८ िधे्य केर्ली होती. 

• 1817 िधे्य डेस्विड हेअरच्या िदतीने त्ांनी कर्लकत्ता येथे महंदू कॉरे्लिची थथापना केर्ली. 

• रािा राि िोहन रॉय यांचे सवाडत र्लोकमप्रय िामसक होते 'संवाद कौिुदी'. यािधे्य वृत्तपत्र िातंत्र्य, सेवेच्या उच्च पदांवर 

भारतीयांचा सिावेि आमि कायडकारी आमि न्यायपामर्लका वेगळे करिे यासारख्या िुद्द्ांचा सिावेि होता. 

• रािा राि िोहन रॉय यांना िुघर्ल सम्राट अकबर II याने रािा ही पदवी मदर्ली होती. 

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: अथिव्यवस्था 

परकीय थेट गंुतवणूक (FDI) 

बातम्यांमधे्य का: 

• 2021-22 या आमथडक वषाडत भारताने आतापयंतची सवोच्च वामषडक थेट मवदेिी गंुतविूक (FDI) US$ 83.57 अब्ज 

इतकी नोदंवर्ली आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• िागीर्ल आमथडक वषड 2020-21 च्या (12.09 अब्ज डॉर्लसड) तुर्लनेत आमथडक वषड 2021-22 िधे्य (21.34 अब्ज डॉर्लसड) 

यावषी उत्पादन के्षत्रातीर्ल थेट परकीय गंुतविुकीचा ओघ 76 टक्क्ांनी वाढर्ला आहे. 

• थेट परकीय गंुतविुकीतीर्ल अव्वर्ल गंुतविूकदार देिांच्या बाबतीत 'मसंगापूर' २७% सह अव्वर्ल थथानावर आहे, 

त्ाखार्लोखार्ल अिेररका (१८%) आमि िॉररिस (१६%) ही अव्वर्ल राजे्य आहेत. 

• '2021-22 या आमथडक वषाडत संगिक सॉफ्टवेअर आमि हाडडवेअर हे एफडीआय इस्विटी प्रवाहाचे अव्वर्ल प्राप्तकताड 

के्षत्र म्हिून उदयास आरे्ल आहे, त्ानंतर अनुक्रिे सेवा के्षत्र (12%) आमि वाहन उद्योग (12%) हे अव्वर्ल प्राप्तकताड 

के्षत्र आहे. िधे्य सिामवष्ट केरे्ल आहे. 

• भारतातीर्ल 'कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर अँड हाडडवेअर' के्षत्रांतगडत कनाडटक (५३%), मदल्ली (१७%) आमि िहाराष्टर  (१७%) 

ही आमथडक वषड २०२१-२२ या आमथडक वषाडत थेट परकीय गंुतविुकीच्या सिभागांचा ओघ असिारी टॉप 3 

पोमझिन्ससह प्रिुख प्राप्त राजे्य होती. 

• आमथडक वषड 2021-22 िधे्य एकूि थेट परकीय गंुतविुकीत 38% वाटा असरे्लरे्ल कनाडटक हे सवोच्च प्राप्तकताड राज्य 

आहे, त्ानंतर िहाराष्टर  (26%) आमि मदल्ली (14%) यांचा क्रिांक र्लागतो. 

Source: PIB 

कृषी आनण ग्रामीण मजुरांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक नकंमत निदेशांक 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• श्रि आमि रोिगार िंत्रार्लयाने कृषी आमि ग्रािीि कािगारांसाठी अस्वखर्ल भारतीय ग्राहक मकंित मनदेिांक िारी 

केर्ला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• एमप्रर्ल िमहन्यासाठी कृषी आमि ग्रािीि कािगारांसाठी अस्वखर्ल भारतीय ग्राहक मकंित मनदेिांक िारी करण्यात 

आर्ला. 

• कृषी आमि ग्रािीि ििुरांसाठी अस्वखर्ल भारतीय ग्राहक मकंित मनदेिांक 10 अंकांनी वाढून अनुक्रिे 1108 अंक 

आमि 1119 अंकांवर पोहोचर्ला. 

• तांदूळ, गिाचे पीठ, ज्वारी, बािरी, नाचिी, भािीपार्ला आमि फळे यांच्या मकितीत अनुक्रिे 7.32 आमि 7.13 

अंकांच्या वाढीिुळे िेतििूर आमि ग्रािीि ििुरांच्या सािान्य मनदेिांकात वाढ करण्यात प्रिुख योगदान होते. 

• मनदेिांकातीर्ल वाढ मकंवा घसरि राज्यानुसार बदर्लते आमि तमिळनाडू 1275 गुिांसह िीषडथथानी आहे तर महिाचर्ल 

प्रदेि 880 गुिांसह तळािी आहे. 

• िाचड 2022 िधे्य 6.09% आमि 6.33% च्या तुर्लनेत एमप्रर्ल 2022 िधे्य CPI-AL आमि CPI-RL वर आधाररत 

चर्लनवाढीचा पॉइंट रेट 6.44% आमि 6.67% आहे. 

All-India Consumer Price Index Number (General & Group-wise): (Source PIB) 

Group Agricultural Labourers Rural Labourers 

  March 2022 April 2022 March 2022 April 2022 

General Index 1098 1108 1109 1119 

Food 1025 1035 1032 1043 

Pan, Supari, etc. 1914 1917 1924 1926 

Fuel & Light 1222 1233 1216 1226 

Clothing, Bedding &Footwear 1147 1162 1179 1195 

Miscellaneous 1168 1177 1172 1181 

 

महत्त्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

NASM-SR के्षपणास्त्र 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय नौदर्लाने ओमडिातीर्ल बार्लासोर येथीर्ल एकास्विक चाचिी रेंििधे्य िोधिाऱ्या हेमर्लकॉप्टरिधून िदेिी 

नौदर्ल अँटी-मिप के्षपिास्त्र NASM-SR ची यििी चाचिी केर्ली. 
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मुख्य मुदे्द: 

• NASM-SR के्षपिास्त्र मडफेन्स ररसचड अँड डेिर्लपिेंट ऑगडनायझेिन (DRDO) ने मवकमसत केरे्ल आहे. 

• NASM-SR हे किी पल्ल्याचे के्षपिास्त्र आहे ज्याची पल्ला 55 मकिी आमि विन 385 मकर्लो आहे. 

• NASM-SR के्षपिास्त्र सध्या नौदर्लात वापरात असरे्लल्या सी ईगर्ल के्षपिास्त्रांची िागा घेईर्ल. 

• NASM-SR िधे्य 100 kg वॉरहेड आहे आमि त्ात सब-सॉमनक क्षिता आहे, याचा अथड ते Mach 0.8 वर ध्वनीच्या 

वेगाने उडण्यास सक्षि आहे. 

• NASM-SR ची िास्तीत िास्त प्रके्षपि उंची 3 मकिी आहे आमि हे के्षपिास्त्र सिुद्रसपाटीपासून 5 िीटर उंचीवरून 

र्लक्ष्यापयंत पोहोचू िकते. 

• NASM-SR चे िुख्य वैमिष्ट्य म्हििे ते मकनायाडपासून सिुद्रातीर्ल िहािांना र्लक्ष्य करण्यासाठी देखीर्ल गोळीबार 

केर्ला िाऊ िकतो. 

• स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

प्रकल्प वाडेक 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• आिी टर े मनंग किांडने नवी मदल्लीतीर्ल 'वॉरगेि ररसचड अँड डेिर्लपिेंट सेंटर' मवकमसत करण्यासाठी गांधीनगरिधीर्ल 

नॅिनर्ल मडफेन्स युमनिमसडटी (RRU) सोबत सािंिस्य करार केर्ला. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'वॉरगेि ररसचड अँड डेिर्लपिेंट सेंटर' हे िचु्यडअर्ल ररअॅमर्लटी वॉरगेम्स मडझाइन करण्यासाठी आमटडमफमियर्ल 

इंटेमर्लिन्स (AI) वापरिारे भारतातीर्ल पमहरे्ल मसमु्यरे्लिन-आधाररत प्रमिक्षि कें द्र असेर्ल. 

• वॉरगेम्स ररसचड अँड डेिर्लपिेंट सेंटरचा वापर सैमनकांना प्रमिक्षि देण्यासाठी आमि सैमनकांच्या धोरिांची चाचिी 

घेण्यासाठी "िेटािसड-सक्षि गेिपे्ल" द्वारे केर्ला िाईर्ल. 
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• प्रस्तामवत युद्ध िॉडेर्ल युद्धांसाठी तसेच दहितवादमवरोधी आमि दहितवादमवरोधी ऑपरेिनसाठी मडझाइन केरे्ल 

िाईर्ल. 

• वॉरगेि संिोधन आमि मवकास कें द्र नवी मदल्लीत र्लष्करी के्षत्र म्हिून मवकमसत केरे्ल िाईर्ल. 

• Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि आनण तंत्रज्ञाि 

BioRRAP 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीय िंत्री डॉ मितेंद्र मसंह यांनी बायोर्लॉमिकर्ल ररसचड रेगु्यरे्लटरी अपू्रिर्ल पोटडर्ल (BioRRAP) र्लाँच केरे्ल, हे बायोटेक 

संिोधक आमि स्टाटड-अप्ससाठी 'एकर्ल राष्टर ीय पोटडर्ल' आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• "एक राष्टर , एक पोटडर्ल" ही भावना र्लक्षात घेऊन स्टाटड-अपर्ला प्रोत्साहन देण्यासाठी िैमवक संिोधन मनयािक िान्यता 

पोटडर्ल बनवण्यात आरे्ल आहे. 

• सध्या भारतात 2,700 हून अमधक बायोटेक स्टाटड-अप्स आहेत आमि 2,500 हून अमधक बायोटेक कंपन्या 2025 

पयंत िागमतक िैव-उत्पादन के्षत्रातीर्ल पमहल्या 5 देिांिधे्य येण्याचे भारताचे उमद्दष्ट आहे. 

• बायोर्लॉमिकर्ल ररसचड रेगु्यरे्लटरी अपू्रिर्ल पोटडर्लच्या िदतीने, मनयािक मनरीक्षिाची आवश्यकता असरे्लल्या प्रते्क 

संिोधनाची ओळख "BioRRAP ID" नावाच्या युमनक आयडीद्वारे केर्ली िाईर्ल. 

• बायोर्लॉमिकर्ल ररसचड रेगु्यरे्लटरी अपू्रिर्ल पोटडर्लचा उदे्दि भारतातीर्ल संिोधन उपक्रिांना नवीन मदिा प्रदान करिे 

हा आहे. 

• Source: PIB 

महत्वाचे नदवस 

जागनतक कासव नदवस 2022 
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• दरवषी 23 िे हा िागमतक कासव मदन म्हिून सािरा केर्ला िातो. 

• यावषी िागमतक कासव मदन 2022 ची थीि “िेर्लबे्रथ (Shelbreath)” आहे. 

• िागमतक कासव मदन पमहल्यांदा 1990 िधे्य अिेररकन कासव बचाव (ATR) द्वारे सािरा करण्यात आर्ला, त्ानंतर 

दरवषी िागमतक कासव मदन सािरा केर्ला िातो. 

• बेकायदेिीर तकरी, मवदेिी खाद्य उद्योग, अमधवास नष्ट करिे, ग्लोबर्ल वॉमिंग आमि पाळीव प्राण्यांच्या व्यापारापासून 

कासव आमि कासवांचे संरक्षि करिे हे त्ाचे उमद्दष्ट आहे. 

भारतात कासवांच्या संविििासाठी िालील उपाययोजिा करण्यात आल्या: 

• भारतात कासवांच्या पाच प्रिाती आढळतात, ज्यात ऑमर्लि ररडरे्ल, ग्रीन टटडर्ल, र्लॉगर, हॉक्समबर्ल आमि रे्लदरबॅक 

यांचा सिावेि आहे. 

• ऑमर्लि ररडरे्ल, रे्लदरबॅक आमि र्लॉगरहेड हे आययूसीएन रेड मर्लस्ट ऑफ डेन्स्िेके्टड स्वििीििधे्य 'असुरमक्षत' म्हिून 

सूचीबद्ध आहेत, तर हॉक्समबर्ल टटडर्लची नोदं 'मक्रमटकर्लर्ली रु्लप्तप्राय' आमि ग्रीन टटडर्लची आययूसीएन धोका 

असरे्लल्या प्रिाती म्हिून केर्ली गेर्ली आहे. म्हिून सूचीबद्ध केरे्ल आहे. रेड मर्लस्टिधे्य 'रु्लप्तप्राय' म्हिून सूचीबद्ध. 

• भारतातीर्ल कासवांचे संवधडन भारतीय वन्यिीव संरक्षि कायदा १९७२, अनुसूची १ अंतगडत केरे्ल िाते आमि 

िैवमवमवधता संवधडन व गंगा पुनरुज्जीवन कायडक्रिाच्या िाध्यिातून कासवांचे भारतात संरक्षि करण्यात आरे्ल आहे. 

Source: Indian Express 
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