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दैनिक चालू घडामोडी 28.01.2022 
महत्वाच्या बातम्या: जग 

पनहली भारत-मध्य आनिया व्हच्ययुअल सनमट 

 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 27 जानेवारी 2022 रोजी व्हर्च्युअल स्वरूपात पहिल्या भारत-मध्य आहिया हिखर 

पररषदेचे आयोजन केले िोते, ज्यामधे्य कझाहकस्तान, हकहगुझ प्रजासत्ताक, ताहजहकस्तान, तयकुमेहनस्तान आहि 

उझबेहकस्तानचे राष्ट्र पती उपस्थित िोते. 

• िी पहिली भारत-मध्य आहिया हिखर पररषद भारत आहि मध्य आहियाई देिांमधील राजनैहतक संबंधांर्च्ा 

थिापनेर्च्ा 30 व्या वधाुपन हदनाहनहमत्त पार पडली. 

• नेत्ांनी व्यापार आहि कनेस्िस्व्हटी, हवकास सिकायु, संरक्षि आहि सयरक्षा आहि हविेषत: सांसृ्कहतक आहि 

लोकांिी संपकु या के्षत्ांमधे्य आिखी सिकायु करण्यासाठी दूरगामी प्रस्तावांवर चचाु केली. 

• एक सवुसमावेिक संययक्त घोषिा या नेत्ांनी स्वीकारली ज्यामधे्य भारत-मध्य आहिया भागीदारी कायमस्वरूपी 

आहि सवुसमावेिकतेसाठी त्ांर्च्ा समान दृष्ट्ीकोनाची गिना केली गेली. 

• एका ऐहतिाहसक हनिुयात, नेत्ांनी दर 2 वषाांनी हिखर पररषद आयोहजत करण्याचा हनिुय घेऊन त्ाचे संथिात्मक 

स्वरूप देण्याचे मान्य केले. 

• हिखर बैठकीसाठी आधार तयार करण्यासाठी परराष्ट्र  मंत्ी, व्यापार मंत्ी, सांसृ्कहतक मंत्ी आहि सयरक्षा पररषदेचे 

सहचव यांर्च्ा हनयहमत बैठकांवरिी त्ांनी सिमती दिुवली. 

• नवीन यंत्िेला पाहठंबा देण्यासाठी नवी हदल्ली येिे भारत-मध्य आहिया सहचवालय थिापन केले जाईल. 

• Source: PIB 

करप्िि पसेप्िि इंडेक्स (CPI) 2021 

 

• टर ान्सपरन्सी इंटरनॅिनलने अलीकडेच करप्िन परसेप्िन इंडेक्स (CPI) 2021 जारी केला आिे. 

• या हनदेिांकात भारताचा क्रमांक 85 वा आिे. 

• डेन्माकु, हिनलंड, नू्यझीलंड आहि नॉवेने सवाुहधक गयि हमळवले. 
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• दहक्षि सयदान, सीररया आहि सोमाहलया या हनदेिांकात तळािी आिेत. 

• भारताची रँक 2020 मधे्य 86 वरून 2021 मधे्य एका थिानाने सयधारून 85 वर आली आिे. 

• भारताचा CPI स्कोअर 40 आिे. 

निदेिांक बद्दल: 

• तज्ज्ञ आहि व्यावसाहयक लोकांर्च्ा मते सावुजहनक के्षत्ातील भ्रष्ट्ाचारार्च्ा पातळीनयसार 180 देि आहि प्रदेिांना 

क्रमवारी लाविारा िा हनदेिांक 0 ते 100 र्च्ा प्रमािात भ्रष्ट्ाचार समज हनदेिांक वापरतो, हजिे 0 िा अतं्त भ्रष्ट् 

आहि 100 अतं्त स्वच्छ आिे. 

• Source: Indian Express 

2022 साठी UN नियनमत बजेट मूल्ांकि 

 

• भारताने 2022 सालासाठी UN हनयहमत बजेट मयल्यांकनामधे्य USD 29.9 दिलक्ष भरले आिेत. 

• भारत 193 पैकी 24 सदस्य राज्यांर्च्ा 2022 ऑनर रोलमधे्य सामील झाला आिे ज्यांनी त्ांचे UN हनयहमत बजेट 

मूल्यांकन पूिु भरले आिे. 

• भारत सध्या 15-राष्ट्र ीय सयरक्षा पररषदेचा अ-थिायी सदस्य आिे आहि हतचा दोन वषाांचा कायुकाळ 31 हडसेंबर 2022 

रोजी संपिार आिे. 

Source: Business Standard 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

निवांगी नसंग 

 

• देिातील पहिली महिला रािेल िायटर जेट पायलट हिवांगी हसंि प्रजासत्ताक हदनार्च्ा 2022 र्च्ा परेडमधे्य भारतीय 

वाययसेनेर्च्ा (IAF) झाकीचा भाग िोती. 

• हिवांगी हसंग िी IAF र्च्ा झाकीचा भाग असिारी दयसरी महिला िायटर जेट पायलट आिे. 

• गेल्या वषी, फ्लाइट लेफ्टनंट भावना कांि, IAF र्च्ा झांकीचा भाग असिारी पहिली महिला िायटर जेट पायलट 

बनली. 
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• हिवांगी हसंग, जी वारािसीची आिे, 2017 मधे्य IAF मधे्य सामील झाली आहि IAF र्च्ा महिला िायटर पायलटर्च्ा 

दयसऱ्या तयकडीत कहमिन प्राप्त झाली. 

• ती पंजाबमधील अंबाला येिील आयएएिर्च्ा गोल्डन एरोज स्क्वाडर नचा भाग आिे. 

Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

ग्राफीि इिोवे्हिि सेंटर 

 

• केरळमधे्य हडहजटल ययहनव्हहसुटी केरळ (DUK) द्वारे हिसूरमधील सेंटर िॉर मटेररयल िॉर इलेिर ॉहनक्स टेक्नॉलॉजी 

(C-MET) सोबत 86.41 कोटी रुपयांमधे्य ग्रािीनसाठी भारतातील पहिले इनोवे्हिन सेंटर उभारले जाईल. 

• टाटा स्टील हलहमटेड िे कें द्राचे औद्योहगक भागीदार बनिार आिे. 

• ग्रािीन िा काबुनचा अ ॅलोटर ोप आिे ज्यामधे्य हद्वहमतीय िनीकॉम्ब जाळीर्च्ा नॅनोस्टर क्चरमधे्य मांडलेल्या अिंूचा एक 

िर असतो. 

• ग्रािीन िे त्ार्च्ा हवलक्षि इलेस्िर कल आहि इलेिर ॉहनक गयिधमाांसाठी ओळखले जाते आहि नवीनतम 

संिोधनानयसार, ते इंहडयमची जागा घेऊ िकते आहि त्ामयळे स्माटुिोनमधील OLED (ऑगेहनक लाइट-एहमहटंग 

डायोड) स्क्रीनची हकंमत कमी करू िकते. 

• Source: The Hindu 

आंध्र प्रदेि सरकारिे 13 िवीि नजल्ह्ांची स्थापिा केली आहे 

 

• आंध्र प्रदेि सरकारने राज्यात 13 नवीन हजल्ह्ांची थिापना केली. 

• नवीन हजल्ह्ांची हनहमुती संसदीय मतदारसंघावर आधाररत करण्यात आली आिे. 

• सध्यार्च्ा 13 हजल्ह्ांना जोडून आंध्र प्रदेिातील एकूि हजल्ह्ांची संख्या आता 26 झाली आिे. 

• नवीन हजले्ह AP हजल्हा हनहमुती कायदा, 1974, कलम 3(5) अंतगुत तयार केले जात आिेत. 
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• िवीि नजल्ह्ांची यादी: मन्यम, अल्लयरी सीताराम राजू, अनकापल्ली, काकीनाडा, कोना सीमा, एलयरु, एनटीआर 

हजल्हा, बापटला, पालनाडू, नांद्याल, श्री सत्साई, अन्नमय आहि श्री बालाजी हजल्हा. 

• Source: Indian Express 

महत्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि 

लहाि उपग्रह प्रके्षपण वाहि (SSLV) 

 

• इस्रो (भारतीय अंतराळ संिोधन संथिा) चे अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाि यांनी एहप्रल 2022 मधे्य “SSLV-D1 मायक्रो 

सॅट” लाँच केल्याचा उले्लख केला आिे. 

• SSLV चा उदे्दि लिान उपग्रिांना कमी पृथ्वीर्च्ा कके्षत प्रके्षहपत करण्यासाठी बाजारपेठेची पूतुता करण्यासाठी आिे 

जो अहलकडर्च्ा वषाांत हवकसनिील देि, खाजगी कॉपोरेिन्स आहि लिान उपग्रिांसाठी हवद्यापीठांर्च्ा गरजेमयळे 

उदयास आला आिे. 

स्मॉल सॅटेलाइट लॉन्च वे्हईकल (SSLV): 

• एसएसएलव्ही िे इस्रोचे 110 टन वजनाचे सवाुत छोटे वािन आिे. 

• लाँच वे्हइकलसाठी आता ७० हदवस लागतील यापेक्षा वेगळे समाकहलत िोण्यासाठी केवळ ७२ तास लागतील. 

• SSLV िे तीन-टप्याचे सवु घन वािन आिे आहि 500 हकमी लो अिु ऑहबुट (LEO) आहि 300 kg ते सन हसंक्रोनस 

ऑहबुट (SSO) मधे्य 500 kg पयांत उपग्रि वस्तयमान सोडण्याची क्षमता आिे. 

• SSLV चे पहिले उड्डाि जयलै 2019 मधे्य प्रके्षहपत िोिार िोते परंतय त्ानंतर ते कोहवड-19 आहि इतर समस्यांमयळे 

उिीर झाले. 

Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयस्तके 

इंनडयाज नवमेि अिसंग नहरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वरील एक सनचत्र पयस्तक 
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• आझादी का मिोत्सवाचा एक भाग म्हिून कें द्रीय सांसृ्कहतक राज्यमंत्ी श्रीमती मीनाकािी लेखी यांर्च्ा िसे्त 

भारतार्च्ा स्वातंत्र्य लढ्यार्च्ा अनसंग हिरोजवरील हचत्मय पयस्तकाचे प्रकािन करण्यात आले. 

• अमर हचत् किा या भारतातील घराघरात नाव असलेल्या भागीदारीतून िे पयस्तक प्रकाहित झाले आिे. 

• सांसृ्कहतक मंत्ालयाने अमर हचत्किा सि भागीदारीत स्वातंत्र्य संग्रामातील 75 अनसंग हिरोजवरील हचत्मय पयस्तके 

प्रकाहित करण्याचा हनिुय घेतला आिे. 

• दयसरी आवृत्ती 25 अज्ञात आहदवासी स्वातंत्र्यसैहनकांवर असेल ज्याची प्रहक्रया सयरू आिे आहि त्ाला िोडा वेळ 

लागेल. 

• हतसरी आहि अंहतम आवृत्ती इतर के्षत्ांतून काढलेल्या 30 अनसन्ग हिरोचंी असेल. 

• Source: PIB 
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