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दैनिक चालू घडामोडी 24.01.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: जग 

UNSC प्रथमच 3-D व्हर्च्युअल नडप्लोमसी  

 

• संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा पररषद (UNSC) ने प्रथमच 3-D आभासी मुत्सदे्दगिरी (virtual diplomacy) वापरली. 

• वरुु्च्अल ररअॅगलटी (VR) तंत्रज्ञानार्च्ा मदतीने UNSC चे सदस्य कोलंगियाला व्हरुु्च्अल फील्ड गटर पवर िेले, ऐकले, 

पाहणे आगण शांतता प्रगियेिद्दल अंतरु्दष्ट्ी गमळवली.  

नडनिटल नडप्लोमसी: 

• गिगिटल गिप्लोमसीला गिगिप्लोमसी (Digiplomacy) आगण ई-गिप्लोमसी असेही संिोधले िाते. 

• रािनगयक उगद्दषे्ट् साध्य करण्यासाठी नवीन मागहती संपे्रषण तंत्रज्ञान आगण इंटरनेटचा वापर अशी त्याची व्याख्या 

केली िाते. 

UNSC (ययिायटेड िेशन्स नसक्ययरिटी कौन्सन्सल) बद्दल तथे्य: 

• गनगमुती: 24 ऑक्टोिर 1945 

• सदस्यत्व: 15 देश 

• स्थायी सदस्य: 5 (चीन, फ्रान्स, रगशया, युनायटेि गकंग्िम आगण युनायटेि से्टट्स) 

• स्थायी सदस्य: भारतासह 10 

Source: Business Standard 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

अमि िवाि ज्योती िाष्ट्र ीय ययद्ध स्मािक ज्योतीमधे्य नवलीि झाली 
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• गदल्लीतील इंगिया िेटवरील अमर िवान ज्योतीची ज्योत राष्ट्र ीय युद्ध स्मारकार्च्ा गचरंतन ज्योतीमधे्य गवलीन झाली. 

अमि िवाि ज्योती बद्दल: 

• इंगिया िेट स्मारकातील अमर िवान ज्योती येथील ज्योतीने 1971 आगण इतर युद्धातील हुतात्म्ांना श्रद्धांिली वागहली, 

तथागप, देशासाठी त्या सवोच्च िगलदान देणार् या नावांपैकी कोणीही तेथे उपस्स्थत नव्हते. 

• दुसरीकिे, इंगिया िेट स्मारक, गिगटश सरकारने 1914-1921 दरम्यान प्राण िमावलेल्या गिगटश भारतीय सैन्यार्च्ा 

सैगनकांर्च्ा स्मरणाथु िांधले होते. 

• तेथील अमर िवान ज्योतीचा समावेश 1970 र्च्ा दशकात भारताने पागकस्तानवर मोठ्या गवियानंतर केला होता 

ज्यामधे्य शतू्र देशार्च्ा 93,000 सैन्याने आत्मसमपुण केले होते. 

िाष्ट्र ीय ययद्ध स्मािक बद्दल: 

• नॅशनल वॉर मेमोररयल, िे इंगिया िेट कॉम्प्पे्लक्समधे्य नरेंद्र मोदी सरकारने िांधले होते आगण 2019 मधे्य उद्घाटन 

करण्यात आले होते, त्यामधे्य सवु भारतीय संरक्षण कमुचार् यांची नावे आहेत ज्यांनी 1947-48 र्च्ा पागकस्तानशी 

युद्धापासून ते िलवान खोर्यात गचनी सैन्याशी चकमक वेिवेिळ्या ऑपरेशन्समधे्य आपले प्राण िमावले आहेत.  

• दहशतवादगवरोधी कारवायांमधे्य प्राण िमावलेल्या िवानांची नावेही स्मारकार्च्ा गभंतीवंर लावण्यात आली आहेत. 

• Source: HT 

सयभाषचंद्र बोस आपदा प्रबंध पयिस्काि 2022 

 

• वषु 2022 साठी, (i) िुिरात आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (संस्थात्मक शे्रणीतील) आगण (ii) प्राध्यापक गवनोद शमाु 

(वैयस्क्तक शे्रणीतील) यांची आपत्ती व्यवस्थापनातील उतृ्कष्ट् कायाुसाठी सुभाष चंद्र िोस आपदा प्रिंध पुरस्कारासाठी 

गनवि करण्यात आली आहे. . 

• त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांर्च्ा हसे्त 2019, 2020 आगण 2021 या वषाुतील पुरस्कार गविेत्यांसह पुरस्काराने 

सन्मागनत करण्यात आले आहे. 

• 2012 मधे्य स्थापन झालेली िुिरात आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (GIDM) िुिरातची आपत्ती िोखीम कमी करण्याची 

(DRR) क्षमता वाढवण्यासाठी कायुरत आहे. 

• प्रोफेसर गवनोद शमाु, भारतीय लोक प्रशासन संस्थेतील वररष्ठ प्राध्यापक आगण गसक्कीम राज्य आपत्ती व्यवस्थापन 

प्रागधकरणाचे उपाध्यक्ष, राष्ट्र ीय आपत्ती व्यवस्थापन कें द्राचे संस्थापक समन्वयक होते, ज्याला आता राष्ट्र ीय आपत्ती 

व्यवस्थापन संस्था म्हणून ओळखले िाते. आपत्ती िोखीम कमी करण्यासाठी (DRR) राष्ट्र ीय कायुिमार्च्ा अग्रभािी 

आणण्यासाठी त्यांनी अथक पररश्रम घेतले आहेत. 

सयभाषचंद्र बोस आपदा प्रबंध पयिस्काि बद्दल: 

• आपत्ती व्यवस्थापनार्च्ा के्षत्रात भारतातील व्यक्ती आगण संस्थांनी गदलेल्या अमूल्य योिदानाचा आगण गनिः स्वाथु सेवेचा 

िौरव करण्यासाठी, भारत सरकारने सुभाष चंद्र िोस आपदा प्रिंध पुरस्कार म्हणून ओळखला िाणारा वागषुक 

पुरस्कार सुरू केला आहे. 
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• दरवषी नेतािी सुभाषचंद्र िोस यांर्च्ा ियंती 23 िानेवारीला हा पुरस्कार िाहीर केला िातो. 

• 51 लाख रुपये रोख आगण संस्थेर्च्ा िाितीत प्रमाणपत्र आगण व्यक्तीर्च्ा िाितीत 5 लाख रुपये आगण प्रमाणपत्र असे 

या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्थव्यवस्र्ा 

2021 मधे्य भाितातील FDI प्रवाह 26% घसिला: UNCTAD 

 

• युनायटेि नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन टर ेि अँि िेव्हलपमेंट (UNCTAD) र्च्ा िंुतवणूक टर ेंि मॉगनटरनुसार, 2021 मधे्य 

भारतातील थेट परकीय िंुतवणूक (FDI) मािील वषाुर्च्ा तुलनेत 26 टक्क्ांनी घसरली आहे. 

• 2021 मधे्य िािगतक थेट गवदेशी िंुतवणुकीर्च्ा (FDI) प्रवाहाने 2020 मधे्य $929 अब्ज िॉलसुवरून अंदािे $1.65 

गटर गलयन, 77 टके्क वाढ दशुगवली. 

• गवकसनशील देशांमधे्य िंुतवणुकीर्च्ा प्रवाहाची पुनप्राुप्ती उत्साहवधुक आहे, परंतु उत्पादक क्षमतेसाठी महत्त्वपूणु 

असलेल्या उद्योिांमधे्य कमी गवकगसत देशांमधे्य नवीन िंुतवणूक थांिणे आगण वीि, अन्न गकंवा आरोग्य यासारखी 

प्रमुख शाश्वत गवकास उगद्दषे्ट् (SDG) के्षते्र - हे गचंतेचे प्रमुख कारण आहे. . 

• 2021 मधे्य FDI अंदािे $777 अब्ज पयंत पोहोचल्याने गवकगसत अथुव्यवस्थांमधे्य आतापयंतची सवाुत मोठी वाढ 

झाली आहे. 

• मागहती आगण दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT) उद्योिातील संपादनामुळे भारतातील FDI 2020 मधे्य USD 51 गिगलयन 

वरून 2020 मधे्य 27 टक्क्ांनी वाढून USD 64 अब्ज झाले. 

Source: ET 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

िमू्म आनि काश्मीिमधील पनहला निल्हा सयशासि निदेशांक 
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• कें द्रीय िृहमंत्री आगण सहकार मंत्री अगमत शहा यांनी िमू्म आगण काश्मीरमधे्य भारतातील पगहला “गिल्हा सुशासन 

गनदेशांक” िारी केला. 

• गनदेशांकांतिुत कें द्र तसेच राज्य सरकारची धोरणे, योिना आगण कायुिमांवर गिल्हा स्तरावर देखरेख ठेवण्यात 

आली आहे. 

• गनदेशांक गिल्ह्ांची िमवारी लावेल आगण त्यांचे तुलनात्मक गचत्र देखील सादर करेल. 

• िमू्म आगण काश्मीरमधील 20 गिल्ह्ांसाठी सुरू करण्यात आलेला गिल्हा सुशासन गनदेशांक, प्रशासकीय सुधारणा 

आगण सावुिगनक तिार गवभािाने (DARPG) कें द्रशागसत प्रदेशार्च्ा प्रशासनार्च्ा भािीदारीत तयार केला आहे. 

• यापूवी, कें द्राने 25 गिसेंिर 2021 रोिी राष्ट्र ीय सुशासन गनदेशांक िारी केला होता ज्यामधे्य िमू्म आगण काश्मीरमधे्य 

2019 ते 2021 पयंत सुशासन गनदेशकांमधे्य 3.7% वाढ झाल्याचे सूगचत होते. 

• Source: HT 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

साब यांिी AT4 सपोटु वेपिसाठी भाितीय कंत्राट नदले 

 

• स्वीगिश संरक्षण कंपनी सािला भारतीय सशस्त्र दलांना गसंिल-शॉट अँटी-आमुर शस्त्र AT4 पुरवण्याचे कंत्राट 

देण्यात आले आहे. 

• एका "स्पधाुत्मक कायुिम" मधून पुढे िेल्यावर कंपनीला हलके आगण पूणुपणे गिस्पोिेिल शस्त्रास्त्रासाठी कंत्राट 

देण्यात आले आहे. 

• AT4 चा वापर भारतीय लष्कर आगण भारतीय हवाई दल करणार आहे. 

• भारतातील सािर्च्ा ग्राउंि कॉमॅ्बट ऑफरसाठी ििािदार असलेल्या FFV Ordnance AB ने करारावर स्वाक्षरी 

केली होती. 

• एकाच सैगनकाद्वारे चालवल्या िाणार् या, या गसंिल-शॉट गसस्टमने संरचना, लँगिंि िाफ्ट, हेगलकॉप्टर, गचलखती वाहने 

आगण कमुचार् यांवर पररणामकारकता गसद्ध केली आहे. 

• त्याचे 84 गममी कॅगलिर वॉरहेि वगधुत शक्ती आगण कायुप्रदशुन देते. 

• Source: ET 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार आणण सन्मान 

बाबि आझमची 2021 र्च्ा ICC पयरुष T20I संघाचा किुधाि म्हिूि निवड 
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• पागकस्तानी कणुधार िािर आझमची 2021 र्च्ा ICC पुरुष T20I संघाचा कणुधार म्हणून गनवि करण्यात आली आहे. 

• ICC टीम ऑफ द इयर पुरुष गिकेटमधील 11 सवोतृ्कष्ट् खेळािंूना ओळखते ज्यांनी एका कॅलेंिर वषाुत िॅट, िॉल 

गकंवा त्यांर्च्ा अष्ट्पैलू कामगिरीने सवांना प्रभागवत केले आहे. 

• 11 िणांर्च्ा संघात एकाही भारतीय पुरुष खेळािूला स्थान गमळालेले नाही. 

• तथागप, 2021 र्च्ा ICC मगहला T20I टीम ऑफ द इयरमधे्य, सृ्मती मानधना ही एकमेव भारतीय मगहला खेळािू आहे 

ज्याचे नाव 11 सदस्यीय संघात आहे. 

• इंगं्लिर्च्ा नॅट सायव्हरला 2021 साठी ICC मगहला T20I टीम ऑफ द इयरची कणुधार िनवण्यात आली आहे. 

• Source: India Today 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे णिवस 

पिाक्रम नदवस 

 

• परािम गदवस (शौयु गदवस) भारतात 23 िानेवारी रोिी सािरा केला िातो. 

• 23 िानेवारी 2022, सुभाषचंद्र िोस यांची 125वी ियंती आहे. 

• नेतािी सुभाषचंद्र िोस यांर्च्ा 125 व्या ियंतीपूवी 2021 मधे्य भारत सरकारने ते सादर केले होते. 

• नेतािी सुभाषचंद्र िोस यांर्च्ा ियंतीगनगमत्त हा गदवस सािरा केला िातो. 

• कें द्र सरकारने 23 िानेवारीपासून प्रिासत्ताक गदन सोहळा सुरू करण्याचा गनणुय घेतला असून िोस यांची ियंती 

समागवष्ट् आहे. 

• नेतािी सुभाषचंद्र िोस यांचा िन्म 23 िानेवारी 1897 रोिी कटक, ओररसा येथे झाला. 
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• भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांनी मोलाची भूगमका ििावली. 

• ते िपानी समगथुत इंगियन नॅशनल आमी (आझाद गहंद फौि) चे प्रमुख होते. 

• ते आझाद गहंद सरकारचे संस्थापक प्रमुख होते. 

• यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंगिया िेट येथे नेतािी सुभाषचंद्र िोस यांर्च्ा होलोग्राम पुतळ्याचे अनावरण केले. 

• Source: HT 
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