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दैनिक चालू घडामोडी 24.05.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

टोनकयो येथे आयोनित व्यवसाय गोलमेि बैठक 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 23 मे 2022 रोजी टोकियो येथे आयोकजत व्यावसाकयि गोलमेज पररषदेचे 

अध्यक्षपद भूषवले. 

मुख्य मुदे्द: 

• या िाययक्रमाला 34 जपानी िंपन्ांचे उच्च अकधिारी आकि मुख्य िाययिारी अकधिारी उपस्थथत होते, त्यापैिी 

बहुतांश िंपन्ांची गंुतविूि आकि ऑपरेशन्स भारतात आहेत. 

• िाययक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांनी 'मेि इन इंकिया फॉर द वर्ल्य ' अंतगयत भारतातील व्यवसायासाठी िेलेल्या 

उपाययोजनांवर प्रिाश टािला. 

• िाययक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांनी नॅशनल इन्फ्रास्ट्र क्चर पाइपलाइन (NIP), प्रोिक्शन कलंक्ि इन्सेंकटव्ह (PLI) योजना 

आकि सेमीिंिक्टर धोरि यासारख्या उपक्रमांसह भारताच्या मजबूत स्ट्ाटयअप इिोकसस्ट्मवर प्रिाश टािला. 

• 2020 - 2021 या आकथयि वषायत भारताला USD 84 कबकलयनची कवक्रमी FDI प्राप्त झाली आहे जी भारताच्या आकथयि 

क्षमतेवर कवश्वास दशयवते. 

Source: PIB 

भारतािे गंुतवणूक प्रोत्साहि करारावर स्वाक्षरी केली 
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बातम्यांमधे्य का: 

• भारताचे परराष्ट्र  सकचव आकि अमेररिेच्या इंटरनॅशनल िेव्हलपमेंट फायनान्स िॉपोरेशनचे सीईओ यांनी टोकियो, 

जपानमधे्य गंुतविूि प्रोत्साहन िरारावर स्वाक्षरी िेली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• गंुतविूि प्रोत्साहन िरारावर भारताचे परराष्ट्र  सकचव कवनय क्वात्रा आकि अमेररिेच्या इंटरनॅशनल िेव्हलपमेंट 

फायनान्स िॉपोरेशनचे मुख्य िाययिारी अकधिारी स्कॉट नॅथन यांनी स्वाक्षरी िेली. 

• गंुतविूि प्रोत्साहन िराराच्या आधारे, भारतातील कविास कवत्त महामंिळाची गंुतविूि वाढवण्याचे भारताचे उकिष्ट् 

आहे जेिेिरून देशाच्या कविासासाठी अकधि समथयन कमळू शिेल. 

• टोकियो, जपानमधे्य स्वाक्षरी िेलेला गंुतविूि प्रोत्साहन िरार, कविास कवत्त महामंिळाव्यकतररक्त गंुतविूि सहाय्य 

िाययक्रमांना प्रोत्साहन देण्याच्या उिेशाने दोन्ही देशांदरम्यान स्वाक्षरी िेलेल्या 1997 च्या िराराची जागा घेईल. 

• िॉपोरेशन आकि संबंकधत एजन्सी भारतात 1974 पासून सकक्रय आहेत, ज्याद्वारे भारतात आतापयंत $ 5 अब्ज 800 

दशलक्ष गंुतविूि सहाय्य प्रदान िेले गेले आहे. 

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

"िूतिीकरणाद्वारे हररत भारत" या नवषयावर काययशाळेचे आयोिि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• इंकियन ररनु्एबल एनजी िेव्हलपमेंट एजन्सी कलकमटेि (IREDA) द्वारे पुिे, महाराष्ट्र  येथे महाराष्ट्र  चेंबर ऑफ िॉमसय 

इंिस्ट्र ीज अँि अॅकििल्चर (MCCAI) यांच्या संयुक्त कवद्यमाने “नूतनीिरिाद्वारे हररत भारत” या कवषयावर िाययशाळा 

आयोकजत िरण्यात आली होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारताने 2030 पयंत 500 GW गैर-जीवाश्म ऊजाय क्षमतेचे महत्त्वािांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. 

• इंकियन ररनू्एबल एनजी िेव्हलपमेंट एजन्सी कलकमटेि (IREDA) ििून 422 RE प्रिल्प खात्यांसाठी 14,445 िोटी 

रुपये महाराष्ट्र ाला मंजूर िरण्यात आले आहेत. 

• िाययशाळेचा मुख्य उिेश स्वच्छ ऊजाय कनकमयती तसेच CO2 उत्सजयन िमी िरून जीवनाचा दजाय सुधारिे हा आहे. 

• िाययशाळेचे थीम पे्रझेंटेशन ररनू्एबल एनजी िेव्हलपमेंट एजन्सी ऑफ इंकिया कलकमटेिचे तांकत्रि संचालि श्री कचंतन 

शहा यांनी िेले. 

• ररनु्एबल एनजी िेव्हलपमेंट एजन्सी ऑफ इंकिया कलकमटेिचे उकिष्ट् आरई उत्पादन आकि साठवि कनकमयतीसाठी 

एि पररसंथथा तयार िरिे आहे ज्याच्या मदतीने देशांतगयत उत्पादन के्षत्राला प्रोत्साहन कदले जाऊ शिते. 

Source: The Hindu 
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हि 2022 प्रनतनिधीसंाठी दोि नदवसीय अिुकूलि-सह-प्रनशक्षण काययक्रमाचे उद्घाटि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• हज 2022 प्रकतकनधीसंाठी दोन कदवसीय अनुिूलन-सह-प्रकशक्षि िाययक्रमाचे उद्घाटन िें द्रीय अल्पसंख्याि 

व्यवहार मंत्री, श्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्या हसे्त नवी कदल्ली येथे िरण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• दोन कदवसीय प्रकशक्षि िाययक्रमाचा उिेश हज प्रकतकनधीनंा हज यात्रा, मक्का आकि मकदना येथे राहण्याची व्यवथथा, 

वाहतूि, आरोग्य सुकवधा, सुरक्षा उपाय इत्यादीबंाबत सवय माकहती प्रदान िरिे आहे. 

• हज 2022 साठी, याते्रिरू भारतीय हज सकमतीमाफय त अहमदाबाद, बेंगळुरू, िोचीन, कदल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, 

िोलिाता, लखनौ, मंुबई आकि श्रीनगर या 10 कनगयमन कबंदंूवरून हज याते्रला जातील. 

• भारतीय हज याते्रिरंूच्या मदतीसाठी एिूि 357 हज समन्वयि, सहाय्यि हज अकधिारी, हज सहाय्यि, िॉक्टर 

आकि पॅरामेकिि हे सौदी अरेकबयामधे्य तैनात िेले जातील. 

• भारतीय हज याते्रिरंूसाठी योग्य आरोग्य सुकवधा सुकनकित िरण्यासाठी मकदना येथे तीन शाखा दवाखाने आकि एि 

रुग्णालय थथापन िरण्यात आले आहे. 

Source: Indian Express 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

िेव्ही फाउंडेशिची 29 वी गव्हनििंग कौन्सिलची बैठक 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 22 मे 2022 रोजी गोव्यात आयोकजत नौदल प्रकतष्ठानचे अध्यक्ष म्हिून हरी िुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली नौदल 

िमयचारी (CNS) अ ॅिकमरल आर 29 वी गव्हकनंग िौस्न्सलची बैठि आकि वाकषयि सवयसाधारि सभेचे अध्यक्षथथान 

होते. 
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मुख्य मुदे्द: 

• नेव्ही फाउंिेशन ही सोसायटी नोदंिी िायदा 1860 अंतगयत नोदंिीिृत कनवृत्त नौदल अकधिारी संथथा आहे. 

• नेव्ही फाउंिेशनच्या 16 चॅप्टसयचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सकचव, नेव्ही फाउंिेशनच्या संरक्षिांसह, त्यांच्या संबंकधत 

कवभागातील कनवृत्त अकधिाऱयांचे प्रकतकनकधत्व िेले. 

• बैठिीत, नेव्ही फाउंिेशन गव्हकनंग िौस्न्सलने भोपाळमधील नेव्हल फाउंिेशनच्या 17 व्या अध्यायाचा समावेश 

िरण्यास मान्ता कदली. 

• या बैठिीत नौदल प्रमुखांनी वेब-सक्षम सॉफ्टवेअर अॅस्ििेशन हँिशेि पोटयल लाँच िेले. 

• हँिशेि पोटयलचे प्रमुख उकिष्ट् म्हिजे सेवारत आकि सेवाकनवृत्त िमयचारी तसेच सेवाकनवृत्त िमयचारी यांच्यातील 

कमत्र/िोसय सोबती/बॅचमेट यांच्यातील संवाद/लॉिेकटंग सुलभ िरिे. 

Source: The Hindu 

महत्त्वाचे पुरस्कार 

संगीत कलानिधी पुरस्कार 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• संगीत अिादमीने 2020 ते 2022 या िालावधीत कवकवध िलािारांना संगीत िलाकनधी आकि इतर पुरस्कार देण्याची 

घोषिा िेली, ज्यांचे कवतरि ताकमळनािूचे मुख्यमंत्री एमिे सॅ्ट्कलन यांच्या हसे्त िरण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• नागस्वराम वादि किझवेलूर जी गिेशन यांना 2020 चा संगीता िला आचायय पुरस्कार, गाकयिा आकि संगीततज्ज्ञ 

रीथा राजन आकि संगीततज्ज्ञ वैकनिा आरएस यांना 2021 साठी कमळाला. 

• प्रख्यात गायि आकि गुरू थामरक्कि गोकवंदन नंबूकदरी, अष्ट्पैलू तालवादि नेमानी सोमायाझुलु आकि प्रकसद्ध 

िंजारा िलािार AV आनंद यांना अनुक्रमे 2020, 2021 आकि 2022 चे T TK पुरस्कार प्रदान िरण्यात आले. 

• 2020 चा मु्यकझिोलॉकजस्ट् पुरस्कार िॉ. व्ही पे्रमलथा यांना 2020, नृत्य िलाकनधी यांना भरतनाट्यमचे प्रकतपादि 

राम वैद्यनाथन (2020), आकि नथयिी नटराज (2021) यांना प्रदान िरण्यात आला. 

• व्यापिपिे आदरिीय अकभनय तज्ञ आकि मागयदशयि, ब्राघा बेसेल यांना 2022 मधे्य पुरस्काराने सन्माकनत िरण्यात 

आले आहे. 

संगीता कलानिधी पुरस्कार म्हणिे काय? 

• िनायटि संगीत के्षत्रातील सवोच्च सन्मान मानला जािारा संगीता िलाकनधी पुरस्कार 1942 मधे्य अस्स्तत्वात आला. 

• यापूवी, संगीत अिादमीच्या वाकषयि संमेलनाच्या अध्यक्षतेसाठी जे्यष्ठ संगीतिार/तज्ञांना आमंकत्रत िरण्यात आले 

होते. 
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• 1942 मधे्य, असे ठरले िी अशा प्रिारे आमंकत्रत िेलेल्या संगीतिाराला संगीत िलाकनधी ही पदवी कदली जाईल, हा 

पुरस्कार सुविय पदि आकि कबरुिू पत्र (प्रशस्स्तपत्र) असेल. 

• 2005 पासून, संगीता िलाकनधी यांना द कहंदू द्वारे थथाकपत एमएस सुबु्बलक्ष्मी पुरस्कार देखील कमळाला आहे. 

• Source: The Hindu 

महत्वाची नियुक्ती 

नदल्लीच्या िवीि लेफ्टिंट गव्हियरची नियुक्ती 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कवनय िुमार सके्सना, जे सध्या खादी आकि िामोद्योग आयोग (KVIC) चे अध्यक्ष म्हिून िाययरत आहेत, यांची कदल्लीचे 

नवीन लेफ्टनंट गव्हनयर (L-G) म्हिून कनयुक्ती िरण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कवनय िुमार सके्सना यांनी जेिे िुपमधे्य 11 वषे सहाय्यि व्यवथथापि म्हिून िाम िेले आकि नंतर गुजरातमधील 

प्रस्ताकवत बंदर प्रिल्पाची देखरेख िरण्यासाठी महाव्यवथथापि म्हिून पदोन्नती झाली. 

• कवनय िुमार सके्सना यांची कदल्लीचे नवीन लेफ्टनंट गव्हनयर म्हिून कनयुक्ती होण्यापूवी ऑक्टोबर 2015 मधे्य KVIC 

चे अध्यक्ष म्हिून कनयुक्ती िरण्यात आली होती. 

• सात वषांत, कवनय िुमार सके्सना यांनी 'हनी कमशन', 'िुम्हार सशस्क्तिरि योजना', 'लेदर िाराकगरांचे सक्षमीिरि', 

खादी नेचर पेंट्स, प्रिल्प यासारख्या योजना आकि उत्पादनांवर आपली सेवा कदली आहे. 

• Source: Indian Express 

महत्वाचे नदवस 

राष्ट्र कुल नदवस 2022 
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• दरवषी 24 मे रोजी राष्ट्र िुल कदन साजरा िेला जातो. 

• या वषीच्या राष्ट्र िुल कदनाची थीम "एि समान भकवष्य प्रदान िरिे" (Delivering a Common Future") आहे. 

• िॉमनवेल्थ िे इंगं्लिच्या रािी स्व्हक्टोररयाच्या वाढकदवसाच्या स्मरिाथय साजरा िेला जातो (24 मे 1819) 

• िॉमनवेल्थ िे प्रामुख्याने सवय देशांनी साजरा िेला आहे जे एिेिाळी कब्रकटश साम्राज्याच्या वसाहती होत्या. 

• युनायटेि किंगिम, ऑस्ट्र ेकलया आकि िॅनिा सारख्या जगभरात वेगवेगळ्या तारखांना िॉमनवेल्थ कदवस साजरा 

िेला जातो, तर दुसरीििे, 24 मे रोजी भारत आकि बेलीझ सारखे देश िॉमनवेल्थ िे पाळतात. 

• Source: News on Air 
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