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दैनिक चालू घडामोडी 21.01.2022 

महत्त्वाच्या बातम्या: जग 

पंतप्रधाि मोदी आनि मॉरिशसचे पंतप्रधाि प्रन ंद जगन्नाथ यांिी संयुक्तपिे मॉरिशसमधे्य 

सोशल हाऊनसंग युनिट्स प्रकल्पाचे उद्घाटि केले. 

 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मॉररशसचे पंतप्रधान श्री प्रण ंद कुमार जुगनाथ यांनी संयुक्तपिे मॉररशसमधे्य सामाणजक 

गृहणनमााि युणनट प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. 

• भारताच्या ण कास समथानाचा एक भाग म्हिून हाती घेतलेल्या अत्याधुणनक णसव्हिल सव्हिास कॉलेजचे बांधकाम आणि 

8 मेगा ॅटचे सोलर पीिी फामा- या दोन अन्य प्रकल्पांच्या आभासी पायाभरिी समारंभात दोन्ही पंतप्रधानांनी भाग 

घेतला. 

• राष्ट्र  उभारिीत णसव्हिल सव्हिास कॉलेज प्रकल्पाचे महत्त्व पंतप्रधानांनी मान्य केले आणि णमशन कमायोगी णशकण्याची 

ऑफर णदली. 

• पंतप्रधानांनी ऑक्टोबर 2018 मधे्य आंतरराष्ट्र ीय सौर आघाडी (ISA) च्या पणहल्या संमेलनात मांडलेल्या  न सन  न 

 र्ल्ा  न ग्रीड (OSOWOG) उपक्रमाचे स्मरि केले आणि म्हिाले की 8 मेगा ॅट सोलर पीिी फामा प्रकल्पामुळे 

ह ामानातील आिाने कमी करण्यात मदत होईल. मॉररशस 13,000 टन CO2 उत्सजान टाळण्याचा सामना करत 

आहे. 

• समारंभात दोन प्रमुख णिपक्षीय करारांची दे ािघे ाि समाण ष्ट् होती: मेटर ो एक्सपे्रस आणि इतर पायाभूत सुण धा 

प्रकल्पांसाठी भारत सरकारकडून मॉररशस सरकारला USD 190 दशलक्ष के्रणडट लाइनच्या ण स्तारासाठी करार 

आणि लहान ण कास प्रकल्पांच्या अंमलबजा िी र सामंजस्य करार. 

• Source: PIB 

पॅनसनिक 'रिंग ऑि िायि' 

• नुकताच उदे्रक झालेला हंगा टोगंा-हंगा हापाय ज्वालामुखी पॅणसणफक ‘ररंग ऑफ फायर’ च्या बाजूला आहे. 

• हंगा टोगंा-हंगा हापाय ज्वालामुखीचा उदे्रक होऊन हजारो फूट राख आणि धूर ह ेत पसरला. 

• णनजान बेटा र असलेला ज्वालामुखी 2009 मधे्य सणक्रय झाला. 
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• हे पॅणसणफक 'ररंग ऑफ फायर' च्या बाजूने आहे आणि टोगंा बेट राष्ट्र ापासून फक्त 60 णकलोमीटर अंतरा र आहे. 

पॅनसनिक 'रिंग ऑि िायि': 

• पॅणसणफक ‘ररंग ऑफ फायर’ णकं ा पॅणसणफक ररम, णकं ा सका म-पॅणसणफक बेल्ट, पॅणसणफक महासागरालगतचा एक 

के्षत्र आहे जो सणक्रय ज्वालामुखी आणि  ारं ार भूकंपांनी  ैणशष्ट्यीकृत आहे. 

• हे जगातील सुमारे 75 टके्क ज्वालामुखी 450 पेक्षा जास्त ज्वालामुखीचें घर आहे. तसेच, जगातील सुमारे ९० टके्क 

भूकंप येथेच होतात. 

• त्याची लांबी 40,000 णकलोमीटरहून अणधक आहे आणि नू्यझीलंडपासून घड्याळाच्या णदशेने ज ळज ळ  तुाळाकार 

कंसात टोगंा, केमेडेक बेटे, इंडोनेणशया, णफलीणपन्स, जपानपयंत सरकते आणि  दणक्षि अमेररका आणि उत्तर 

अमेररकेच्या पणिम णकनार् याने दणक्षिेकडे अलेउणटयन बेटांपयंत पसरते. 

• हे के्षत्र पॅणसणफक पे्लट, णफलीपीन पे्लट, जुआन डी फुका पे्लट, कोकोस पे्लट, नाझ्का पे्लट आणि उत्तर अमेररकन 

पे्लट यासह अनेक टेक्टोणनक पे्लट्ससह आहे. 

• Source: Indian Express 

2022 ची पनहली BRICS शेपाा बैठक चीिच्या अध्यक्षतेखाली झाली 

 

• 2022 ची पणहली BRICS शेपाा बैठक 18-19 जाने ारी रोजी चीनच्या अध्यक्षतेखाली अक्षरशः  आयोणजत करण्यात 

आली होती आणि सदस्यांनी 2021 मधे्य BRICS चे अध्यक्षपदासाठी भारताचे आभार मानले होते. 
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• चीनने 2022 मधे्य णिक्सचे णफरते अध्यक्षपद स्वीकारले आहे. 

• 2022 च्या पणहल्या BRICS शेपाा बैठकीत  र्ाासाठीचा कायाक्रम आणि प्राधान्यक्रम या र चचाा करण्यात आली. 

• त्यांनी णिक्स सहकायााची सातत्य, एकमत आणि एकत्रीकरिाची अपेक्षा केली. 

• Source: Business Standard 

महत्त्वाच्या बातम्या: भाित 

दे ास-अँनटिक्स किाि 

 

• अलीकडेच, स ोच्च न्यायालयाने 25 मे 2021 रोजी नॅशनल कंपनी लॉ णटर बु्यनल (NCLT) च्या आदेशा र णशक्कामोताब 

केले आहे की ही फमा फसव्या पररव्हथथतीत तयार केली गेली होती. 

• गंुत िूकदारांनी 14 सप्टेंबर 2015 रोजी इंटरनॅशनल चेंबर ऑफ कॉमसा (ICC) न्यायाणधकरिािारे प्रदान केलेल्या 

$1.2 णबणलयनसह आंतरराष्ट्र ीय न्यायाणधकरिांमधे्य स्वतंत्र नुकसानभरपाई पुरस्कार णजंकले आहेत. 

• स ोच्च न्यायालयाने 1.2 अब्ज डॉलरचा पुरस्कार थथणगत ठे ला आहे. 

• दे ासमधील गंुत िूकदार, अँणटरक्स कॉपोरेशन – भारतीय अंतराळ संशोधन संथथा (ISRO) ची व्या साणयक शाखा – 

आणि दे ास मल्टीमीणडया प्रायिेट णलणमटेड, बेंगळुरू येथे मुख्यालय असलेले स्टाटा-अप यांच्यातील 2005 चा 

उपग्रह करार, भारत सरकार आणि परदेशी यांच्यातील जागणतक कायदेशीर संघर्ााच्या कें द्रथथानी आहे.  

• 2011 मधे्य तत्कालीन यूपीए सरकारने सुरके्षच्या उदे्दशाने दे ास सॅटेलाइट से्पक्टरमची आ श्यकता असल्याचे कारि 

देत हा करार रद्द केल्यामुळे हा  ाद आहे. 

दे ास-अँनटिक्स किाि: 

• या करारानुसार, इस्रो दे ासला दोन कमु्यणनकेशन उपग्रह (GSAT-6 आणि 6A) 167 कोटी रुपयांना 12  र्ांसाठी 

भाड्याने देईल. दे ास उपग्रहां र एस-बँड टर ान्सपॉन्डर  ापरून भारतातील मोबाइल पॅ्लटफॉमा र मल्टीमीणडया से ा 

प्रदान करेल. 

• Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या: अथाव्य स्था 

SEBI िे Saa₹thi मोबाईल अॅप लाँच केले 

• णसकु्यररटीज अँड एक्स्चेंज बोडा ऑफ इंणडया (SEBI) ने गंुत िूकदारांच्या णशक्षिासाठी “साँथी” हे मोबाईल अॅप लाँच 

केले. 
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• णसकु्यररटी माकेटच्या मूलभूत संकल्पनांबद्दल गंुत िूकदारांमधे्य जागरुकता णनमााि करिे हे Saa₹thi मोबाइल 

अॅपचे उणद्दष्ट् आहे. 

• अॅप KYC प्रणक्रया, टर ेणडंग आणि सेटलमेंट, मु्यचु्यअल फंड (MF), बाजारातील अलीकडील घडामोडी, 

गंुत िूकदारांच्या तक्रारी णन ारि यंत्रिा इत्यादीबंद्दल देखील स्पष्ट् करेल. 

नसकु्यरिटीज अँड एक्सचेंज बोडा ऑि इंनडया (सेबी) बद्दल: 

• SEBI ही भारतातील णसकु्यररटीज आणि कमोणडटी माकेटसाठी णनयामक संथथा आहे जी भारत सरकारच्या ण त्त 

मंत्रालयाच्या मालकीखाली आहे. 

• 12 एणप्रल 1992 रोजी णसकु्यररटीज अँड एक्स्चेंज बोडा ऑफ इंणडया कायदा, 1992 च्या तरतुदीनुंसार याची थथापना 

करण्यात आली. 

• Source: Indian Express 

महत्वाच्या बातम्या: संिक्षि 

ब्रह्मोस सुपिसॉनिक कू्रझ के्षपिास्त्राची,  नधात क्षमतेसह, यशस्वीपिे चाचिी घेतली 

 

• िह्मोस सुपरसॉणनक कू्रझ के्षपिास्त्र,  ाढी  स्वदेशी सामग्री आणि सुधाररत कायाक्षमतेसह, ओणडशाच्या 

णकनारपट्टी रील एकाव्हिक चाचिी शे्रिी, चांदीपूर येथून यशस्वीररत्या चाचिी घेण्यात आली. 
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• िह्मोस एरोसे्पसने संरक्षि संशोधन आणि ण कास संघटना (DRDO) च्या संघांच्या णनकट समन्वयाने हे प्रके्षपि केले. 

• िह्मोस एरोसे्पस शव्हक्तशाली, अतं्यत अष्ट्पैलू िह्मोसचे समुद्र आणि जणमनी रील लक्ष्ां र पररिामकारकता आणि 

मारक क्षमता  ाढ ण्यासाठी सातत्याने अपगे्रड करत आहे. 

ब्रह्मोस के्षपिासे्त्र: 

• िह्मपुत्रा आणि मॉस्क ा नद्ांच्या ना ांचे णमश्रि, िह्मोस के्षपिासे्त्र रणशयाच्या DRDO आणि NPOM िारे थथाणपत 

संयुक्त उद्म कंपनी, BrahMos Aerospace िारे णडझाइन, ण कणसत आणि उत्पाणदत केली आहेत. 

• िह्मोसच्या प्रारंणभक आ ृत्तीची पणहली चाचिी 2001 मधे्य झाली. 

• िह्मोसचे ण ण ध प्रकार ज्यात जणमनी रून डागता येिारे, युद्धनौका, पािबुड्या आणि सुखोई-३० लढाऊ ण माने 

आधीच ण कणसत केली गेली आहेत आणि तेिापासून त्यांची यशस्वी चाचिी झाली आहे. 

• Source: Indian Express 

बीएसएिचे "ऑपिेशि सिद ह ा" 

 

• सीमा सुरक्षा दल (BSF) 23 ते 28 जाने ारी 2022 या काला धीत त्यांच्या "ऑपरेशन सरद ह ा" अंतगात 

राजथथानमधील पाणकस्तान सीमे र पाळत ठे िार आहे. 

• णह ाळ्यात सीमे र धुके आणि धुक्यामुळे, सीमेपलीकडून होिारी घुसखोरी आणि इतर नापाक कार ायांचा सामना 

करण्यासाठी दल "हाय अलटा"  र आहे. 

• या काळात मुख्यालयातील स ा कमाचारी आणि अणधकारी सीमे र राहतील आणि 24 तास पररव्हथथती र लक्ष ठे तील. 

• बीएसएफ दर र्ी उन्हाळ्यात ‘ऑपरेशन गरम ह ा’ आणि णह ाळ्यात ‘ऑपरेशन सरद ह ा’ राब ते. 

• Source: ET 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

न क्रम दे  दत्त यांची एअि इंनडयाच्या सीएमडीपदी नियुक्ती 

• काणमाक, सा ाजणनक तक्रार आणि णन ृत्ती  ेतन मंत्रालयाने ण क्रम दे  दत्त यांची एअर इंणडया णलणमटेडचे अध्यक्ष 

आणि व्य थथापकीय संचालक (CMD) म्हिून णनयुक्ती केली. 

• ण क्रम दे  दत्त हे AGMUT (अरुिाचल प्रदेश, गो ा, णमझोराम आणि कें द्रशाणसत प्रदेश) कॅडरचे 1993-बॅचचे IAS 

अणधकारी आहेत. 
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• ऑक्टोबर 2021 मधे्य, सरकारने एअर इंणडया आणि एअर इंणडया एक्सपे्रसच्या 100 टके्क इव्हिटी शेअसासाठी टाटा 

सन्स कंपनीने केलेली स ोच्च बोली स्वीकारली आणि ग्राउंड-हँडणलंग कंपनी AISATS मधील 50 टके्क भागभांड ल 

स्वीकारले. 

• राष्ट्र ीय  ाहक एअर इंणडयाची 18,000 कोटी रुपयांची ण क्री करण्यासाठी सरकारने टाटा सन्ससोबत शेअर खरेदी 

करार केला होता. 

• Source: Business Today 
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