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दैनंददन चालू घडामोडी: 13.01.2022 
 

भारताचा पासपोर्ट रँक 90 वरून 83 वर सुधारला: हेन्ली पासपोर्ट इंडके्स 2022 

 

• 2021 च्या तुलनेत या ततमाहीत भारताच्या पासपोर्ट सामर्थयाटत सुधारणा झाली आहे. हेन्ली पासपोर्ट तनरे्दशाांक 
2022 मध्ये ते आता 83 व्या स्थानावर आहे, गेल्या वर्षी (2021) 90 व्या क्रमाांकावरून सात स्थानाांनी वर चढल े
आहे. 

• सध्याची क्रमवारी 2022 च्या पहहल्या ततमाहीसाठी आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• रवाांडा आणण युगाांडाच्या मागे मध्य आफ्रिकेतील साओ र्ोम आणण प्रिन्न्सप याांच्यासोबत भारताचे स्थान आहे. 
• भारताला आता जगभरातील 60 गांतव्यस्थानाांमध्ये न्व्हसा-मुक्त िवेश आहे ज्यामध्ये ओमान आणण आमेतनया 

नवीनतम जोडले गेले आहेत. 2006 पासून भारताने आणखी 35 गांतव्यस्थाने जोडली आहेत. 
सवोत्तम पासपोर्ट: 

• जपान आणण ससांगापूर पहहल्या क्रमाांकावर आहेत, पासपोर्ट धारकाांना न्व्हसा-मुक्त 192 गांतव्यस्थानाांमध्ये िवेश 
आहे. 

सवाटत वाईर् पासपोर्ट: 
• अवघ्या 26 रे्दशाांमध्ये िवेश असलेला अफगाणणस्तान सवाटत वाईर् कामगगरी करणारा रे्दश ठरला. 

हेन्ली पासपोर्ट इंडेक्स: 
• 2005 पासून, हेन्ली पासपोर्ट इांडेक्स तयाांच्या धारकाांना पूवीच्या न्व्हसासशवाय िवेश करू शकणार् या 

गांतव्यस्थानाांच्या सांख्येनुसार जगातील पासपोर्टची क्रमवारी लावली जाते आणण आांतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक 
सांघर्नेच्या (आयएर्ीए) डेर्ावर आधाररत आहे. 

स्त्रोत: द दहदं ू

 

भारत-दक्षिण कोररया द्ववपिीय व्यापार चचाट 
• र्दक्षिण कोररयाच ेव्यापार मांत्री येओ हान-कू याांनी नवी हर्दल्लीत वाणणज्य आणण उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न 

आणण सावटजतनक प्रवतरण आणण वस्त्रोद्योग मांत्री पीयूर्ष गोयल याांच्याशी चचाट केली. 
मुख्य मुद्दे 

• र्दोन्ही मांत्रयाांनी द्प्रवपिीय व्यापार आणण गुांतवणुकीशी सांबांगधत सवट पैलूांवर प्रवस्ततृ चचाट केली. 
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सीईपीए वार्ाघार्ी: 
• सवटसमावेशक आर्थटक भागीदारी करार (सीईपीए) अपग्रेडेशन वार्ाघार्ीांवर चचेला नवीन गती रे्दण्यास आणण 

र्दोन्ही रे्दशाांच्या उद्योग नेतयाांमधील व्यापार आणण गुांतवणुकीवर व्यापक बी2बी (व्यवसाय-ते-व्यवसाय) 
परस्परसांवार्दाला िोतसाहन रे्दण्यास मांत्रयाांनी सहमती र्दशटप्रवली. 

द्ववपिीय व्यापार: 
• भारत आणण र्दक्षिण कोररयाने 2030 पूवी 50 अब्ज अमेररकन डॉलसटचे द्प्रवपिीय व्यापार लक्ष्य तनधाटररत केले 

होत,े जे 2018 मध्ये सशखर बैठकीत मान्य करण्यात आले होते. 
• या तनयसमत वार्ाघार्ी र्दोन्ही रे्दशाांतील व्यावसातयक समुर्दायाच्या अडचणी आणण पुरवठा साखळीतील 

लवगचकतेसह उर्दयोन्मुख व्यापार-सांबांगधत समस्याांवर चचाट करण्यासाठी एक मांच असेल. 
• आगथटक वर्षट 21 मध्ये भारताची र्दक्षिण कोररयाला एकूण तनयाटत $12.77 अब्ज आयातीच्या तुलनेत सुमारे 

$4.68 अब्ज होती. 
दोन्ही देशांनी शेअर केलेले बहुपिीय व्यासपीठ: 

• सांयुक्त राष्ट्र 

• जी20 

• जागततक व्यापार सांघर्ना (डब्ल्यूर्ीओ) 

• आससयान प्लस 

• पूवट आसशया ससमर् (ईएएस) 

नोर्: 
भारताचा सवटसमावेशक आर्थटक भागीदारी करार (सीईपीए): 

• भारताने र्दक्षिण कोररया आणण जपानसोबत सीईपीए वर स्वािरी केली आहे 

• 2021 मध्ये, भारत आणण सांयुक्त अरब असमरातीने औपचाररकपणे भारत-युएई सीईपीए वर वार्ाघार्ी सुरू 
केल्या. 

स्त्रोत: इंडडयन एक्सप्रेस 

 

पंतप्रधान मोदींनी पुद्दचेुरी येथे एमएसएमई तंरज्ञान कें द्राचे उद्घार्न केले 

• पांतिधान नरेंद्र मोर्दी याांनी राष्ट्रीय युवा हर्दनातनसमत्त पुद्र्दचुेरी येथे स्थापन केलेल्या एमएसएमई मांत्रालयाच्या 
तांत्रज्ञान कें द्राच ेउद्घार्न केले. 

• तयाांनी तासमळनाडूमध्ये 11 नवीन वैद्यकीय महाप्रवद्यालये आणण सेंरल इन्न्स्र्ट्यूर् ऑफ क्लाससकल तसमळ 
(सीआयसीर्ी) च्या नवीन कॅम्पसचे उद्घार्न केले. 
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मुख्य मुद्दे 

• सुमारे रु.122 कोर्ी च्या गुांतवणुकीत हे जागततक र्दजाटच ेतांत्रज्ञान कें द्र उभारण्यात आले आहे जे 10 एकरमध्ये 
पसरलेले आहे, 20,000 तरुणाांना िसशक्षित करेल, 2000 एमएसएमई ला समथटन रे्दईल आणण 200 स्र्ार्ट अप 
वाढतील, ज्यामुळे स्थातनक अथटव्यवस्थेला मोठ्या उांचीवर नेले जाईल. 

• फ्लॅगसशप रे्क्नॉलॉजी सेंर्र ससस्र्ीम िोग्राम अांतगटत प्रवकससत केलेली रे्दशभरातील तांत्रज्ञान कें दे्र उतपार्दन 
सुप्रवधा, मनुष्ट्यबळ प्रवकससत करून, सल्लामसलत िर्दान करून आणण सवोत्तम पद्धतीांचा अवलांब करून 
स्पधाटतमक धार प्रवकससत करून प्रवद्यमान आणण सांभाव्य एमएसएमईंना समथटन रे्दत आहेत. 

स्त्रोत: पीआयबी 
 

रैमाससक रोजगार सवेिण (क्यूईएस) च्या दसुऱ्या ततमाहीचा अहवाल 

• कें द्रीय श्रम आणण रोजगार मांत्री, भूपेंद्र यार्दव याांनी अखिल भारतीय रैमाससक आस्त्थापना-आधाररत रोजगार 
सवेिण (एक्यूईईएस) च्या रैमाससक रोजगार सवेिण (क्यूईएस) भागाच्या र्दसुर्या ततमाहीचा अहवाल जारी 
केला. 

• क्यूईएस च्या या फेरीत (जलैु-सप्र्ेंबर 2021) तनवडलेल्या नऊ िेत्राांमधील अांर्दाजे एकूण रोजगार अांर्दाजे 3.10 

कोर्ी बाहेर आला, जे क्यूईएस च्या पहहल्या फेरीपासून (एप्रिल-जून 2021) अांर्दाजे रोजगार (3.08 कोर्ी) पिेा 2 

लाख जास्त आहे. 
• सहाव्या ईसी (2013-14) मध्ये एकत्रत्रतपणे घेतलेल्या या नऊ िेत्राांसाठी एकूण रोजगार 2.37 कोर्ी नोंर्दवला 

गेला होता हे येथे नमूर्द करणे योग्य आहे. 

 

मुख्य मुद्दे 

• एक्यूईईएस हे नऊ तनवडक िेत्रातील सांघहर्त आणण असांघहर्त र्दोन्ही प्रवभागाांमधील रोजगार आणण 
आस्थापनाांच्या सांबांगधत पररवतटनाांबद्र्दल वारांवार (ततमाही) अपडेट्स िर्दान करण्यासाठी हाती घेण्यात आले आहे 
जे त्रबगरशेती आस्थापनाांमधील एकूण रोजगाराांपैकी एक मोठे बहुसांख्य आहेत. 

• उतपार्दन, बाांधकाम, व्यापार, वाहतूक, सशिण, आरोग्य, तनवास आणण भोजनालय, आयर्ी/बीपीओ आणण प्रवत्तीय 
सेवा ही नऊ तनवडक िते्रे आहेत. 
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• त्रैमाससक रोजगार सवेिणाचा अहवाल पुरवठा बाजूच्या सवेिणासह मागणीच्या बाजूचे सवेिण आहे, म्हणजे, 
तनयतकासलक श्रम बल सवेिण (पीएलएफएस) रे्दशातील रोजगारावरील डेर्ामधील अांतर भरून काढेल. 

स्त्रोत: पीआयबी 
 

भारत सरकार व्होडाफोन आयडडया मधील एकमेव सवाटत मोठे शेअरहोल्डर बनणार आहे 

 

• व्होडाफोन आयडडयाच्या बोडाटने र्दरूसांचार प्रवभागाला कळवले आहे की ते स्पेक्रमवरील व्याज आणण 
समायोजजत सकल महसूल (एजीआर) रे्दय सरकारी इन्क्वर्ीमध्ये रूपाांतररत करण्याचा पयाटय तनवडतील. 

• या िकरणात, याचा अथट असा होईल की सरकार 35.8% हहस्सा धारण करेल आणण रे्दशातील ततसर्या सवाटत 
मोठ्या रे्सलकॉममध्ये एकमेव सवाटत मोठा भागधारक बनेल. 

मुख्य मुद्दे 

• व्होडाफोनला भारत सरकारला समायोन्जत एकूण महसुलाचे 58,254 कोर्ी रुपये द्यावे लागतील. सुमारे 7,000 

कोर्ी रुपये आधीच भरले आहेत. 
• कां पनीने या िलांत्रबत रकमचे ेशेअसटमध्ये रूपाांतर केले आहे. 

स्त्रोत: ईर्ी 
 

डीआरडीओ फ्लाईर् एमपीएर्ीजीएम च्या अतंतम ववतरण करण्यायोग्य कॉजन्फगरेशनची चाचणी 
करत े

• डडफेन्स ररसचट अँड डेव्हलपमेंर् ऑगटनायझेशन (डीआरडीओ) ने मॅन पोरे्बल अँर्ी-रँ्क गाईडेड समसाईल 
(एमपीएर्ीजीएम) च्या अांततम प्रवतरण करण्यायोग्य कॉन्न्फगरेशनची यशस्वी चाचणी केली. 

मुख्य मुद्दे 

• स्वरे्दशी बनावर्ीचे अँर्ी-रँ्क समसाईल हे कमी वजनाचे, आग आणण फॉरगरे् समसाईल आहे आणण ते थमटल 
दृष्ट्र्ीसह एकान्तमक असलेल्या मॅन पोरे्बल लाँचरमधून ििेप्रपत केले जाते. 

• भारतीय लष्ट्कर भूतकाळात िामुख्याने प्रवप्रवध आयाततत अँर्ी-रँ्क गाईडेड समसाईल वापरत आहे, डीआरडीओ 
एकान्तमक मागटर्दसशटत िेपणास्त्र प्रवकास कायटक्रमाचा भाग म्हणून वेगवेगळ्या प्लॅर्फॉमटवरून ििेप्रपत केल्या 
जाणार् या एर्ीजीएम वर काम करत आहे. 
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नोर्: 
 

• स्वरे्दशी प्रवकससत एमपीएर्ीजीएम, एर्ीजीएम नाग आणण हेसलकॉप्र्र लाँच केलेले एर्ीजीएम नाग फ्रकां वा हेसलना 
याांची अलीकडच्या काळात प्रवप्रवध पररन्स्थतीत यशस्वी चाचणी घेण्यात आली आहे 

स्त्रोत: इंडडयन एक्सप्रेस 

 

अलीिान स्त्माइलोव्ह यांची कझाकस्त्तानच्या पंतप्रधानपदी तनवड झाली 

 

• कझाकस्तानचे राष्ट्राध्यि कॅससम-जोमार्ट तोकायेव याांनी अलीखान स्मेलोव्ह याांना पांतिधान म्हणून नेमले. 
मुख्य मुद्दे 

• अलीखान स्मलेोव्ह याांनी 2019 मध्ये कझाकस्तान िजासत्ताकच ेपहहले उपपांतिधान म्हणून काम केले आहे. 
• र्दहशतवार्दी उठावानांतर इांधन तनरे्षधामुळे सरकारने राजीनामा हर्दल्यानांतर या वर्षी तयाांनी कायटवाहक पांतिधान 

म्हणून काम पाहहले 

स्त्रोत: र्ीओआय 

 

आयएमएफ ने पुढील मुख्य अथटशास्त्रज्ञ म्हणून वपयरे-ऑसलजव्हयर गौरींचास यांच ेनाव ददले 

 

• इंर्रनॅशनल मॉनेर्री फंड (आयएमएफ) ने साांगगतले की तयाांनी िें च वांशाच े कॅसलफोतनटया-बकट ल े प्रवद्यापीठाचे 
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अथटशास्त्रज्ञ प्रपयरे-ऑसलन्व्हयर गौरीांचास याांना आयएमएफ च ेपुढील मुख्य अथटशास्त्रज्ञ म्हणून तनयुक्त केले 
आहे. 

• ते गीता गोपीनाथ याांचे उत्तरागधकारी होतील, जे आधी जाहीर केल्यािमाण ेआयएमएफ च्या व्यवस्थापन सांघात 
िथम उपव्यवस्थापकीय सांचालक म्हणून सामील होतील. 

मुख्य मुद्दे 

• प्रपयरे-ऑसलन्व्हयर गौरीांचास 24 जानेवारी 2022 रोजी अधटवेळ सुरू करतील आणण 1 एप्रिल 2022 रोजी पूणट-वळे 
तनधीच्या कामावर जातील. 

आयएमएफ (इंर्रनॅशनल मॉनेर्री फंड) बद्दल तथ्ये: 
• मुख्यालय: वॉसशांग्र्न, डी.सी., यू.एस 

• तनसमटती: डडसेंबर 1945 

• सदस्त्यत्व: 190 रे्दश 

• व्यवस्त्थापकीय संचालक: फ्रक्रस्र्ासलना जॉन्जटएवा 
स्त्रोत: द दहदं ू

 

असभनेरी हर्ाटली मल्होरा दहला भारतरत्न डॉ. आंबेडकर पुरस्त्कार 2022 समळाला 

 

•  ‘बजरांगी भाईजान’ मधील असभनेत्री हर्ाटली मल्होरा हहला िततन्ष्ट्ठत 12 वा भारतरतन डॉ. आांबेडकर पुरस्कार 
2022 समळाला.  

मुख्य मुद्दे 

• हर्षाटली मल्होत्रा हहला महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतससांग कोश्यारी याांच्याकडून गचत्रपर्ातील असभनय आणण 
गचत्रपर् िते्रातील योगर्दानाबद्र्दल पुरस्कार समळाला. 

• कबीर खान हर्दग्र्दसशटत 2015 मध्ये ररलीज झालेल्या बजरांगी भाईजानमध्ये हर्षाटलीची भूसमका होती. 
स्त्रोत: एचर्ी 
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