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दैनिक चालू घडामोडी 25.05.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

क्वाड लीडर्स र्नमट 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जपानमधील टोकियो येथे 24 मे 2022 रोजी झालेल्या क्वाड लीडर्स पररषदेला उपस्थथत अर्लेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 

यांचा र्मावेश होता, ज्यात जपानचे पंतप्रधान फुकमयो किकशदा, अमेररिेचे राष्ट्र ाध्यक्ष जोरे्फ जोरे्फ बायडन आकि 

ऑस्ट्र ेकलयाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज यांचा र्मावेश होता. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• क्वाड देशांच्या प्रमुखांची ही दुर्री वैयस्िि बैठि होती, तर क्वाडच्या आतापयंत एिूि चार बैठिा झाल्या आहेत. 

• क्वाड देशांची पकहली आभार्ी बैठि माचस 2021 मधे्य, दुर्री आभार्ी बैठि र्प्टेंबर 2021 मधे्य वॉकशंग्टन डीर्ी येथे 

झाली आकि कतर्री आभार्ी बैठि माचस 2022 मधे्य झाली. 

• इंडो-पॅकर्कफि प्रदेशातील आपत्ीकंवरूद्ध अकधि प्रभावी आकि वेळेवर प्रकतर्ाद देण्यार्ाठी राजिारण्यांनी 

मानवतावादी र्हाय्य आकि आपत्ी कनवारि (HADR) वर चतुभुसज भागीदारी जाहीर िेली. 

• क्वाडचा र्िारात्मि आकि रचनात्मि अजेंडा पूिस िरण्याच्या धे्ययावर पंतप्रधानांनी भर कदला. 

Source: PIB 

क्वाड स्कॉलरनिप फेलोनिप प्रोग्राम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• अमेररिेचे अध्यक्ष जो कबडेन यांनी क्वाड र्कमटमधे्य कवज्ञान, तंत्रज्ञान, अकभयांकत्रिी आकि गकित के्षत्रातील र्हयोगीनंा 

एित्र आिण्यार्ाठी क्वाड स्कॉलरकशप र्ारखा नवीन फेलोकशप िायसक्रम रु्रू िेला. 

मुख्य मुदे्द: 
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• क्वाड स्कॉलरकशप युनायटेड से्ट्ट्र्, जपान, ऑस्ट्र ेकलया आकि भारतातील कवद्यार्थ्ांना अमेररिन कवद्यापीठांमधे्य 

कवज्ञान, तंत्रज्ञान, अकभयांकत्रिी आकि गकितामधे्य पदवु्यत्र आकि डॉक्टरेट पदवी प्रदान िेली जाईल. 

• प्रते्यि वषी एिूि शंभर कवद्यार्थ्ांना क्वाड स्कॉलरकशप कदली जाईल ज्या अंतगसत प्रते्यि क्वाड गटातील 25 कवद्यार्थ्ांना 

ती कदली जाईल. 

• हा अशा प्रिारचा एि उपक्रम आहे ज्या अंतगसत कवद्यार्थ्ांना चांगल्या कशक्षिाच्या रं्धी कमळिार आहेत. 

• या उपक्रमाचा मुख्य उदे्दश पुढील कपढीतील शास्त्रज्ञ आकि तंत्रज्ञान व्यावर्ाकयि यांच्यात रं्बंध प्रथथाकपत िरिे हा 

आहे. 

Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

'ABHA' मोबाईल ऍप्लिकेिि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• राष्ट्र ीय आरोग्य प्राकधिरिाने आयुष्मान भारत कडकजटल कमशन अंतगसत आरोग्य नोदंी ठेवण्यार्ाठी ABHA मोबाईल 

ऍस्ििेशनची रु्धाररत आवृत्ी जाहीर िेली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ABHA App, ज्याला पूवी एनडीएचएम हेल्थ रेिॉड्सर् APP म्हिून ओळखले जाते, ते Google Play Store वर 

उपलब्ध आहे. 

• रु्धाररत आयुषमान भारत आरोग्य खाते (ऑरा) मोबाइल अॅस्ििेशन अकधि व्यावहाररि िरण्यात आले अरू्न 

उपयोकगता रु्धारण्यार्ाठी त्यात नवीन युजर इंटरफेर् (यूआय) जोडण्यात आला आहे, या मदतीने नवीन APP च्या 

मदतीने िोितीही व्यिी एबीएचए अॅडर ेर्र्ह एबीएचए APP, कलंि किंवा अनकलंि एबीएचए नंबर (१४ अंि) वर 

आपले प्रोफाइल एकडट िरू शिते. 

• नवीन ABHA APP च्या मदतीने आरोग्याशी रं्बंकधत नोदंीही कडकजटल स्वरूपात या APP मधे्य जोडल्या जाऊ 

शितात. 

• एबीएचए APP र्ध्या गुगल िे स्ट्ोअरवर उपलब्ध आहे, त्याची आयओएर् आवृत्ी लविरच प्रकर्द्ध होिार आहे. 

Source: The Hindu 

स्वच्छ र्रे्वक्षण 2023 

बातम्यांमधे्य का: 

• गृहकनमासि आकि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या र्कचवांनी स्वच्छ भारत कमशन अबसन 2.0 अंतगसत स्वच्छ र्वेक्षि 2023 

लाँच िेले. 
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मुख्य मुदे्द: 

• स्वच्छ र्वेक्षि 2023 च्या िचरामुि शहरांर्ाठी 'वेस्ट् टू वेल्थ' ही थीम आहे. 

• स्वच्छ र्वेक्षि 2023 चे मूल्यांिन पूवीच्या स्वच्छ र्वेक्षिाच्या 3 टप्प्ांच्या तुलनेत 4 टप्प्ात िेले जाईल. 

• स्वच्छ र्वेक्षि 2023 मधे्य कतर्ऱ्या टप्प्ात तरे्च चौर्थ्ा टप्प्ात नागररि पडताळिी व प्रकक्रया रु्कवधांचे के्षत्र 

मूल्यांिन रु्रू िरण्यात येिार आहे. 

• स्वच्छ र्वेक्षि 2023 मधे्य तीन 'R' च्या तत्त्वाला प्राधान्य कदले आहे - Reduce, Recycle and Reuse. 

स्वच्छ र्रे्वक्षण 

• शहरी स्वच्छतेची स्थथती रु्धारण्यार्ाठी आकि मोठ्या प्रमािात नागररिांच्या र्हभागार् प्रोत्साहन देण्यार्ाठी 

शहरांना प्रोत्साहन देण्यार्ाठी एि स्पधासत्मि फे्रमविस  म्हिून गृहकनमासि आकि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने 2016 मधे्य 

स्वच्छ र्वेक्षि रु्रू िेले होते. 

Source: PIB 

र्वर्ल्स इकॉिॉनमक फोरम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतातील हवामान िृती आकि िाबसन िमी िरण्याच्या प्रयत्ांना गती देण्यार्ाठी वर्ल्स इिॉनॉकमि फोरमने 

क्लायमेट अॅक्शन िोकलशनची भारतीय शाखा थथापन िेली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• वर्ल्स इिॉनॉकमि फोरमच्या क्लायमेट टास्क फोर्सचा एि भाग म्हिून भारतीय शाखा, शे्वतपकत्रिा कमशन 2070 मधे्य 

कनधासररत उकद्दषे्ट् र्ाध्य िरण्याचे उकद्दष्ट् ठेवते. 

• भारतातील िाबसन उत्सजसनाचा दर िमी िरिे हा भारतीय शाखेचा मुख्य उदे्दश आहे. 

• 2070 पयंत िमी िाबसनयुि देश बनण्याचे भारताचे उकद्दष्ट् आहे. 

• िमी िाबसन उत्सजसनार्ाठी भारताच्या मोकहमेमधे्य र्रिार, व्यवर्ाय आकि इतर भागधारिांना पंतप्रधान नरेंद्र 

मोदीचं्या महत्त्वािांक्षी रं्िल्प पंचामृताची पूतसता िरण्यार्ाठी र्ामील िेले जाईल. 

• वर्ल्स इिॉनॉकमि फोरमची भारतीय शाखा भारतातील वर्ल्स इिॉनॉकमि फोरमच्या क्लायमेट टास्क फोर्सचा एि 

भाग म्हिून िाम िरेल. 

Source: News on Air 
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महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

निरूई नलली महोत्सर्व 2022 

 

• मकिपूरमधे्य आयोकजत राज्यस्तरीय कशरुई कलली महोत्सव २०२२ च्या चौर्थ्ा आवृत्ीचे आयोजन िरण्यात आले होते.  

• कशरुई कलली या फुलाकवषयी जनजागृती िरण्यार्ाठी मकिपूर र्रिारच्या पयसटन कवभागातफे दरवषी या वाकषसि 

महोत्सवाचे आयोजन िरण्यात येते. 

• कशरुई कललीची फुले फुलण्याचा हा िाळ अर्ल्याने दरवषी एकप्रल व मे मकहन्यात कशरुई कलली महोत्सव भरकवला 

जातो. 

• कशरुई कलली हे फूल िेवळ मकिपूरच्या उखरूल कजल्ह्यातच आढळते आकि जगात िुठेही लावता येत नाही. 

निरुई नलली 

• कशरुई कलली हे मकिपूरचे राज्य फूल आहे, जे तीन फूट उंच आकि घंटेच्या आिाराचे कनळ्या-गुलाबी रंगाचे फूल आहे. 

• याचे वैज्ञाकनि नाव कलकलयम मॅस्क्लकनया अरे् आहे. 

• याला थथाकनि पातळीवर तंगखुल जमातीने िाशर्ोगं कतमारावोन अरे् नाव कदले आहे, ज्याला कतमरवोनचे नाव 

देण्यात आले आहे. 

Source: News on Air 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्सव्यर्वस्र्ा 

नर्वदेिी गंुतर्वणूक रु्नर्वधा पोटसल 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• फॉरेन इन्व्हेस्ट्मेंट प्रमोशन बोडासची जागा घेिाऱ् या फॉरेन इन्व्हेस्ट्मेंट फॅकर्कलटेशन पोटसलने (FIF) 5 वषे पूिस िेली 

आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• परिीय गंुतविूि रु्कवधा पोटसल 24 मे 2017 रोजी रु्रू िरण्यात आले. 

• वाकिज्य आकि उद्योग मंत्रालय परिीय गंुतविूि रु्कवधा पोटसलर्ाठी नोडल कवभाग म्हिून िाम िरते. 
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• फॉरेन इन्व्हेस्ट्मेंट फॅकर्कलटेशन पोटसल (एफआयएफ) अस्स्तत्वात आल्यापारू्न ५ वषांत 853 थेट परिीय गंुतविूि 

(एफडीआय) प्रस्तावांचे कनरािरि झाले अरू्न त्याच्या मदतीने थेट परिीय गंुतविुिीत (एफडीआय) ३९% वाढ 

झाली आहे. 

• परिीय गंुतविूि रु्कवधा पोटसलचा मुख्य उदे्दश भारतात थेट परिीय गंुतविूि (एफडीआय) वाढविे हा आहे. 

Source: Times of India 

महत्त्वाची नियुक्ती 

न्यायमूती र्नबिा 

 

• न्यायमूती र्कबना यांची कहमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या िायसिारी मुख्य न्यायाधीशपदी कनयुिी िरण्यात आली 

आहे. 

• भारतीय राज्यघटनेच्या िलम 223 चा वापर िरून राष्ट्र पतीनंी न्यायमूती र्कबना यांची कहमाचल प्रदेश उच्च 

न्यायालयाचे िायसिारी मुख्य न्यायाधीश म्हिून कनयुिी िेली आहे. 

• नवकनयुि न्यायमूती र्कबना हे हायिोटासचे कवद्यमान र्रन्यायाधीश मोहम्मद रकफि यांची जागा घेतील. 

• र्कबना या कहमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या र्वासत वररष्ठ न्यायाधीश अरू्न त्या 25 मे पारू्न पदभार स्वीिारतील. 

काय आहे कलम 223? 

• जेहा एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचे पद ररि अरे्ल किंवा जेहा अरे् र्रन्यायाधीश आपल्या 

िायासलयाची ितसवे्य पार पाडण्यात अर्मथस ठरल्यामुळे अर्तात, तेहा न्यायालयातील इतर न्यायाधीशांपैिी एि, 

जरे् राष्ट्र पती या िामार्ाठी कनयुि िरू शितात, ते त्या पदाची ितसवे्य पार पाडतील. 
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