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दैनिक चालू घडामोडी 19.01.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: जग 

WEF च्या दावोस अजेंडावर पंतप्रधाि मोदीिंी ‘से्टट ऑफ द वर्ल्ड’ नवशेष भाषण केले 

 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 17 जानेवारी 2022 रोजी WEF (वर्ल्ड इकॉनॉममक फोरम) च्या दावोस अजेंडा येथे ‘से्टट 

ऑफ द वर्ल्ड’ मवशेष भाषण केले. 

• दावोस अजेंडा 2022 17 ते 21 जानेवारी 2022 दरम्यान होणार आहे. 

• प्रमुख जागमतक नेत्ांसाठी 2022 साठी त्ांचे व्हिजन शेअर करणारे हे पमहले जागमतक व्यासपीठ असेल. 

• ‘से्टट ऑफ द वर्ल्ड’ या थीमवर हा कायडक्रम आयोमजत करण्यात आला आहे. 

• याला अनेक राज्यप्रमुख संबोमधत करतील. 

• यात उद्योग के्षत्रातील आघाडीचे नेते, आंतरराष्ट्र ीय संस्था आमण नागरी समाज यांचाही सहभाग असेल. 

• त्ांच्या मवशेष भाषणादरम्यान, पंतप्रधान मोदीनंी देशाच्या पूवडलक्षी करप्रणालीच्या समसे्यचे मनराकरण करण्यासाठी 

त्ांच्या प्रशासनाद्वारे लागू केलेल्या सुधारणांची रूपरेषा सांमगतली. 

• त्ांनी त्ांच्या सरकारच्या मालमत्ता मुद्रीकरणाच्या प्रयत्ांचा आमण भारतात सुरू असलेल्या मोठ्या प्रमाणात पायाभूत 

सुमवधा प्रकल्ांचाही उले्लख केला. 

वर्ल्ड इकॉिॉनमक फोरम (WEF) बद्दल तथे्य: ही एक आंतरराष्ट्र ीय एनजीओ आहे. 

• मुख्यालय: कॉलोनी, व्हित्झलंड 

• स्थापना: जानेवारी 1971 

• संस्थापक: क्लॉस श्वाब 

Source: India Today 

BRICS STI सुकाणू सनमतीमधे्य 2022 च्या नियाकलापांवर चचाड: भारत 5 कायडिमांचे आयोजि करेल 
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• 2022 मधे्य भारत पाच कायडक्रमांचे आयोजन करेल, ते म्हणजे स्टाटडअप्स फोरम मीमटंग, ऊजाड वर कायडगटाच्या 

बैठका; जैवतंत्रज्ञान आमण बायोमेमडमसन; आयसीटी आमण उच्च-कायडक्षमता संगणन; BRICS सायन्स टेक्नॉलॉजी 

इनोिेशन (STI) सुकाणू सममतीच्या 15 व्या बैठकीत झालेल्या चचेनुसार STIEP (मवज्ञान, तंत्रज्ञान, नवोने्मष आमण 

उद्योजकता भागीदारी) कायडगटाची बैठक आमण मायक्रोसाइट (नॉलेज हब) म्हणून BRICS इनोिेशन लॉन्चपॅडचा 

शुभारंभ. 

• भारताने जानेवारी 2022 पासून मिक्सचे अध्यक्षपद चीनकडे यशिीपणे सोपवले आहे. 

• BRICS 2022 ची थीम "जागमतक मवकासासाठी नवीन युगात उच्च-गुणवते्तची BRICS भागीदारी अशर" (Foster 

High-Quality BRICS Partnership Usher in a New Era for Global Development) आहे. 

• एकूण 25 कायडक्रमांचे मनयोजन करण्यात आले असून, त्ापैकी एकूण पाच कायडक्रमांचे आयोजन भारत करणार 

आहे. 

निक्स बद्दल तथ्य: 

• मनममडती: 2009 

• देश: िाझील, रमशया, भारत, चीन आमण दमक्षण आमिका 

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

कला उत्सव 2021 चा समापि सोहळा 

 

• मशक्षण राज्यमंत्री श्रीमती. अन्नपूणाड देवी आमण मशक्षण राज्यमंत्री डॉ. राजकुमार रंजन मसंह यांनी कला उत्सव 2021 

च्या समापन समारंभाला संबोमधत केले. 

• कला उत्सव 2021 1 जानेवारी 2022 रोजी मडमजटल पॅ्लटफॉमडद्वारे ऑनलाइन लााँच करण्यात आला. 

• कला उत्सव 2021 मधे्य मवमवध राजे्य, कें द्रशामसत प्रदेश, कें द्रीय मवद्यालय संघटना आमण नवोदय मवद्यालय सममती 

शाळांमधून एकूण 35 संघांनी भाग घेतला आहे मजथे 582 मवद्यार्थ्ांनी आपली प्रमतभा दाखवली. 

• या सहभागीपैंकी 291 मुली आमण 291 मुलांनी कला उत्सव 2021 मधे्य 5 मदव्यांग सहभागीसंह सहभाग घेतला. 

कला उत्सव बद्दल: 

• राष्ट्र ीय कला उत्सव राष्ट्र ीय शैक्षमणक संशोधन आमण प्रमशक्षण पररषद आमण मशक्षण मंत्रालयाच्या शालेय मशक्षण आमण 

साक्षरता मवभागाद्वारे 2015 मधे्य सुरू करण्यात आला. 

• Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

गुरू रनवदास जयंतीनिनमत्त निवडणूक आयोगािे १४ फेिुवारीला पंजाब नवधािसभा निवडणूक पुढे ढकलली 

आहे 
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• भारतीय मनवडणूक आयोगाने (ECI) गुरु रमवदास जयंतीमनममत्त पंजाबमधील १४ फेिुवारी रोजी होणारी मवधानसभा 

मनवडणूक पुढे ढकलण्याचा मनणडय घेतला. 

• राज्यातील 117 मवधानसभा जागांसाठी आता 20 फेिुवारी रोजी मतदान होणार असल्याचे मनवडणूक आयोगाने 

जाहीर केले आहे. 

• 16 फेिुवारी 2022 रोजी साजरी होणार् या श्री गुरु रमवदास जी जयंती सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी पंजाब ते 

वाराणसी येथे मोठ्या संखे्यने भामवकांच्या हालचालीकंडे लक्ष वेधण्यासाठी आयोगाला राज्य सरकार, राजकीय पक्ष 

आमण इतर संघटनांकडून अनेक मनवेदने प्राप्त झाली आहेत. 

गुरु रनवदास जयंती बद्दल: 

• गुरु रमवदास जयंती" हा गुरु रमवदासांचा जन्ममदवस आहे, जो माघ ममहन्यातील पौमणडमेच्या मदवशी साजरा केला जातो. 

• Source: TOI 

महत्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि 

भारतातील पनहला कोळसा ते नमथेिॉल प्ांट BHEL िे बांधला 

 

• कें द्रीय अवजड उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे यांनी भारतातील पमहला BHEL-मनममडत 'कोळसा ते ममथेनॉल' (CTM) 

पायलट प्लांट राष्ट्र ाला सममपडत केला. 

• भारत हेवी इलेव्हरर कल्स मलममटेड (BHEL) च्या हैदराबाद युमनटमधे्य आयोमजत आत्ममनभडर भारत अंतगडत मवकमसत 

केलेल्या उत्पादनांच्या प्रदशडनाचे उद्घाटनही मंत्री महोदयांनी केले. 

• गॅमसमफकेशन मागाडद्वारे उच्च राख असलेल्या भारतीय कोळशाचे ममथेनॉलमधे्य रूपांतरण हे भारतातील अशा प्रकारचे 

पमहले तंत्रज्ञान प्रदशडन आहे. 
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• BHEL द्वारे िदेशी मडझाइन, मवकमसत आमण स्थामपत केलेला 0.25 TPD (प्रमतमदन टन) क्षमतेचा CTM पायलट प्लांट 

सध्या उच्च राखेच्या भारतीय कोळशापासून 99 टके्क पेक्षा जास्त शुद्धतेसह ममथेनॉल तयार करत आहे. 

• Source: Business Standard 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

िरें द्र गोएंका यांिी AEPC चे िवे अध्यक्ष म्हणूि पदभार स्वीकारला 

 

• नरेंद्र कुमार गोयंका यांनी पररधान मनयाडत प्रोत्साहन पररषद (AEPC) चे नवीन अध्यक्ष म्हणून पदभार िीकारला. 

• पद्मश्री डॉ ए शक्तीवेल यांच्याकडे पदभार सोपवला. 

• AEPC चे अध्यक्षपद िीकारण्यापूवी नरेंद्र कुमार गोयंका हे भारतीय पररधान मनयाडतदारांच्या सवोच्च संस्थेचे उपाध्यक्ष 

होते. 

पररधाि नियाडत प्रोत्साहि पररषद (AEPC) बद्दल: 

• AEPC ही भारतातील वस्त्र मनयाडतदारांची अमधकृत संस्था आहे, जी भारतीय मनयाडतदारांना तसेच 

आयातदार/आंतरराष्ट्र ीय खरेदीदारांना अमूल्य सहाय्य पुरवते. 

• Source: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: व्यक्तक्तमत्व 

प्रनसद्ध वं्यगनचत्रकार िारायण देबिाथ यांचे निधि 

 

• प्रख्यात वं्यगमचत्रकार नारायण देबनाथ - बतुल द गे्रट, नांटे आमण फाँ टे यांसारख्या अमवस्मरणीय पात्रांचे मनमाडते - यांचे 

मनधन झाले. 

• देबनाथ यांना 2021 मधे्य पद्मश्रीने सन्मामनत करण्यात आले. त्ांना 2013 मधे्य सामहत् अकादमी पुरस्काराने 

सन्मामनत करण्यात आले आमण पमिम बंगाल सरकारनेही त्ांना बंग मबभूषणने सन्मामनत केले. 

• रवीदं्र भारती मवद्यापीठाने त्ांना 2015 मधे्य मानद डी मलट मदली. 

Source: TOI 
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महत्त्वाच्या बातम्या: पुस्तके 

िेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे िवीि चररत्र 'बोस: द अिटोर्ल् स्टोरी ऑफ एि इिकन्व्हेनिएंट िॅशिनलस्ट ' 

 

• नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे 'बोस: द अनटोर्ल् स्टोरी ऑफ अॅन इनकन्व्िेमनयंट नॅशनमलस्ट' नावाचे नवीन चररत्र 

फेिुवारी 2022 मधे्य ररलीज होणार आहे. 

• हे चररत्र संशोधक आमण 'ममशन नेताजी'चे संस्थापक चंद्रचूर घोष यांनी मलमहले आहे आमण पेंव्हिन राँडम हाउस 

इंमडयाने प्रकामशत केले आहे. 

• ितंत्र भारताच्या मवकासाबाबत नेताजीचें मवचार, सांप्रदामयकतेची समस्या, भू-राजकारण, त्ांची राजकीय मवचारधारा 

आमण त्ांनी राजकीय पक्ष, क्रांमतकारी समाज आमण सरकार यांच्याशी कशी वाटाघाटी केल्या यामवषयी या चररत्रात 

नवीन दृष्ट्ीकोन आणण्याचा प्रयत् केला आहे. 

• Source: TOI 
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