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दैनिक चालू घडामोडी 31.01.2022 
महत्वाच्या बातम्या: जग 

ASEAN नडनजटल मंत्र्ांची (ADGMIN) बैठक 

 

• अलीकडेच, भारतासोबत 2री ASEAN डडडिटल मंत्र्ांची (ADGMIN) बैठक झाली. 

• देवुडसंह चौहान, दळणवळण राज्यमंत्री (MoSC) आडण अॅडडमरल डटन आंग सॅन, वाहतूक आडण दळणवळण 

मंत्रालय, म्यानमार यांनी या बैठकीचे सह-अध्यक्ष केले. 

• मंत्र्ांच्या बैठकीत भारत-आडसयान डडडिटल कायय योिना 2022 ला मंिुरी देण्यात आली. 

• वकय  पॅ्लनमधे्य चोरीच्या आडण बनावट मोबाईल हँडसेटच्या वापराशी लढा देण्यासाठी एक प्रणाली, देशव्यापी 

सावयिडनक इंटरनेटसाठी वायफाय ऍके्सस नेटवकय  इंटरफेस, इंटरनेट ऑफ ड ंग्ज (इंटरनेट ऑफ ड ंग्ज) सारख्या 

माडहती आडण दळणवळण तंत्रज्ञानाच्या के्षत्रातील उदयोनु्मख के्षत्रांमधे्य क्षमता डनमायण आडण ज्ञानाची देवाणघेवाण 

यांचा समावेश आहे. IoT), 5G, अॅडव्हान्स्ड सॅटेलाइट कमु्यडनकेशन, सायबर फॉरेन्सिक्स इ. 

ASEAN नडनजटल मंत्री (ADGMIN): 

• ADGMIN ही 10 ASEAN (Association of South-East Asian Nations) देशांच्या दूरसंचार मंत्र्ांची वाडषयक 

बैठक आहे - बु्रनेई, कंबोडडया, इंडोनेडशया, लाओस, मलेडशया, म्यानमार, डफडलडपि, डसंगापूर,  ायलंड आडण 

न्सव्हएतनाम  

• भागीदार देश - ऑस्ट्र ेडलया, कॅनडा, चीन, EU, भारत, िपान, कोररया प्रिासत्ताक, नू्यझीलंड, रडशया, UK आडण US. 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

पंतप्रधाि मोदीिंी पंनडत जसराज कल्चरल फाउंडेशिचा शुभारंभ केला 
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• प्रख्यात शास्त्रीय गायक डदवंगत पंडडत िसराि यांच्या ियंतीडनडमत्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंडडत िसराि 

कल्चरल फाउंडेशनचे उद्घाटन केले. 

• पंडडत िसराि हे भारतीय शास्त्रीय गायक होते, ते मेवाती घराण्याचे (संगीत डशकाऊ वंश) होते. 

• त्ांना प्रडतडित पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मडवभूषण आडण संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारांसह अनेक पुरस्कार डमळाले. 

• 17 ऑगस्ट् 2020 रोिी वयाच्या 90 व्या वषी त्ांचे डनधन झाले. 

• Source: TOI 

लोकसभा सनचवालयािे नडनजटल संसद अॅप लााँच केले 

 

• लोकसभा सडचवालयाने डडडिटल संसद हे नवीन अॅप लाँच केले आहे. 

• लोकसभेचे अध्यक्ष ओम डबलाय यांनी डनयोडित केलेले अॅप लोकांना सवय संसदीय अपडेट्स डमळण्यास मदत करेल. 

• 1947 पासूनची अ यसंकल्पीय भाषणे, 12व्या लोकसभेपासून 17व्या लोकसभेपयंतच्या सभागृहातील चचाय याडवषयी 

सामान्य माडहती डमळवणे नागररकांना सोपे झाले आहे. 

• या अॅपमधे्य संसदेच्या कामकािाचे  ेट प्रके्षपण, डदवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्या इत्ादी देखील असतील. 

• Source: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

नत्र-सेवा अंदमाि आनण निकोबार कमांडिे प्रगत हलके हेनलकॉप्टर एमके III समानवष्ट केले 

 

• स्वदेशी प्रगत हलके हेडलकॉप्टर (ALH) MK III डवमान पोटय बे्लअर ये ील कमांडर-इन-चीफ, अंदमान आडण डनकोबार 

कमांड (CINCAN) लेफ्टनंट िनरल अिय डसंग यांनी INS उत्क्रोश ये े औपचाररकपणे समाडवष्ट केले. 

• ALH MK III डवमानाची डनडमयती डहंदुस्तान एरोनॉडटक्स डलडमटेड द्वारे करण्यात आली आहे आडण ‘आत्मडनभयर भारत’ 

कडे सरकारच्या प्रयत्नाच्या अनुषंगाने लष्करी डवमानांच्या के्षत्रात आत्मडनभयरतेकडे एक िबरदस्त झेप आहे. 

• त्ाच्या प्रकारांमधे्य, MK III वे्हररयंट हा एक सागरी भूडमका प्रकार आहे ज्यामधे्य अत्ाधुडनक सेिसय आडण शसे्त्र 

समाडवष्ट आहेत िी समुद्रातील भारताच्या पराक्रमात भर घालतात. 
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• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

डॉ व्ही अिंत िागेश्वरि यांची मुख्य आनथिक सल्लागार म्हणूि नियुक्ती 

 

• सरकारने डॉ व्ही अनं ा नागेश्वरन यांची मुख्य आड यक सल्लागार (CEA) म्हणून डनयुक्ती केली आहे. 

• ते मािी सीईए केव्ही सुब्रमण्यन यांच्यानंतर त्ांच्या तीन वषांच्या काययकाळाच्या शेवटी डडसेंबर 2021 मधे्य परत 

आले. 

• या डनयुक्तीपूवी डॉ नागेश्वरन यांनी लेखक, लेखक, डशक्षक आडण सल्लागार म्हणून काम केले आहे. 

• 2019 ते 2021 पयंत ते पंतप्रधानांच्या आड यक सल्लागार पररषदेचे अधयवेळ सदस्य देखील होते. 

• आड यक सवेक्षण िाहीर करण्यात CEA महत्त्वाची भूडमका बिावते, िे वषयभरातील सरकारचे आड यक अहवाल काडय 

आडण संभाव्य सुधारणांबाबत सूचना सादर करते. 

• Source: Indian Express 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

मनहला आनशया कप हॉकी 2022 

 

• ओमानमधील मस्कत ये े 2022 च्या मडहला आडशया चषक हॉकी स्पधेत भारताने चीनचा 2-0 असा पराभव करून 

कांस्यपदक डिंकले. 

• िपानने दडक्षण कोररयाचा पराभव करत मडहला आडशया कप हॉकी 2022 चे डविेतेपद पटकावले. 

• मडहला हॉकी आडशया चषक ही आडशयाई हॉकी महासंघातफे आयोडित मडहलांची आंतरराष्टर ीय फील्ड हॉकी स्पधाय 

आहे. 

• डविेता संघ आडशयाचा चॅन्सियन बनतो आडण FIH हॉकी डवश्वचषकासाठी पात्र ठरतो. 

Source: newsonair 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुस्तके 

रस्किि बााँडचे िवीि पुस्तक, “अ नलटल बुक ऑफ इंनडया: सेनलबे्रनटंग 75 इयसि ऑफ इंनडपेंडन्स” 
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• रन्सस्कन बाँड यांनी "अ डलटल बुक ऑफ इंडडया: सेडलबे्रडटंग 75 इयसय ऑफ इंडडपेंडि" हे नवीन पुस्तक डलडहले. 

• हे पुस्तक भारतातील "शारीररक आडण आध्यान्सत्मक" गुणधमांचे एकत्रीकरण आहे. 

• हे पेंन्सिन रँडम हाऊस इंडडया (PRHI) ने प्रकाडशत केले आहे. 

• रन्सस्कन बाँड हे साडहत् अकादमी पुरस्कार, साडहत् अकादमीचे बाल साडहत् पुरस्कार, पद्मश्री आडण पद्मभूषण यासह 

इतर प्रडतडित पुरस्कारांचे मानकरी आहेत. 

• Source: TOI 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे नदवस 

जागनतक कुष्ठरोग नदि 2022 

 

• िागडतक कुिरोग डदन (WLD) िानेवारीच्या शेवटच्या रडववारी सािरा केला िातो. 2022 मधे्य, िागडतक कुिरोग 

डदन 30 िानेवारी आहे. 

• िागडतक कुिरोग डदन 2022 ची  ीम 'युनायटेड फॉर डडडिटी' आडण कुिरोग्ांना सन्मानाने िीवन िगण्यासाठी 

वातावरण डनमायण करणे ही आहे. 

• हा डदवस पडहल्ांदा 1954 मधे्य फ्रें च परोपकारी राऊल फोलेरो यांनी सुरू केला होता ज्यांनी लोकांना या प्राचीन 

आिाराबद्दल माडहती डदली. 

• WHO ने सप्टेंबर 2021 मधे्य, कॅलेंडर वषय 2020 साठी प्रकाडशत केलेल्ा डेटामधे्य मागील वषायच्या तुलनेत 37 टके्क 

नवीन प्रकरणांमधे्य घट झाली आहे.  

• आि िगभरात सुमारे २०८,००० लोकांना कुिरोगाची लागण झाली आहे, डबू्ल्यएचओच्या मते, त्ापैकी बहुतेक 

आडफ्रका आडण आडशयातील आहेत.” 

• भारतात दरवषी ३० िानेवारीला कुिरोग डवरोधी डदन पाळला िातो, म्हणिेच महात्मा गांधी यांचा हुतात्मा डदवस. 

• Source: India Today 
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