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दैनिक चालू घडामोडी 07.01.2022 
संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा पररषद (UNSC) 

• संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा पररषद (UNSC) ला पाच नवीन गैर-स्थायी सदस्य (अल्बेननया, ब्राझील, गॅबॉन, घाना आनि संयुक्त 

अरब अनिराती) निळाले. 

• एस्टोननया, नायजर, सेंट व्हिन्सेंट आनि गे्रनेडाइन्स, टु्यनननिया आनि व्हिएतनाि यांनी अलीकडेच त्ांच्या अटी पूिण 

केल्या. 

• अल्बाननया प्रथिच सािील होत आहे, तर ब्राझील 11 वेळा ननयुक्ती आहे. गॅबॉन आनि घाना प्रते्की तीन वेळा 

पररषदेवर गेले आहेत आनि यूएई एकदा. 

UNSC बद्दल तथ्य 

• नननिणती: 24 ऑक्टोबर 1945 

• िुख्यालय: नू्ययॉकण , यूएसए 

• सदस्यत्व: 15 देि 

• स्थायी सदस्य: 5 (चीन, फ्रान्स, रनिया, युनायटेड नकंगडि आनि युनायटेड से्टट्स) 

• स्थायी सदस्य: भारतासह 10 

 

Source: Indian Express 

रॉक मु्यनियम 

• कें द्रीय राज्यिंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नवज्ञान आनि तंत्रज्ञान; राज्यिंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी नवज्ञान, डॉ नजतेंद्र नसंह यांनी 

भारतातील पनहल्या अनोख्या खुल्या “रॉक” संग्रहालयाचे उद्घाटन केले आनि नंतर CSIR-National 

Geophysical Research Institute (NGRI) येथे हैदराबादच्या िास्त्रज्ञांना संबोनित केले. 

• ओपन रॉक मु्यनझयि, अनेक किी ज्ञात तथ्ांबद्दल जनसािान्यांना निनक्षत आनि प्रबोिन करण्याच्या उदे्दिाने स्थापन 

करण्यात आले आहे, भारताच्या नवनवि भागांतील सुिारे 35 नवनवि प्रकारचे खडक प्रदनिणत करतात ज्यात 3.3 अब्ज 

वषे ते पृथ्वीच्या सुिारे 55 दिलक्ष वषे वयोगटातील आहे. इनतहास 

• हे खडक पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून 175 नकिी अंतरापयंत पृथ्वीच्या सवाणत खोल भागाचे प्रनतनननित्व करतात. 

• डॉ नजतेंद्र नसंह यांनी लखनौ आनि डेहराडून िहरांचे भूकंप िोक्याचे नकािेही जारी केले. 

• CSIR-NGRI ने लखनौ आनि डेहराडून िहरांसाठी भूकंप िोक्याचे नकािे तयार केले आहेत जे भारत-गंगेच्या िैदानी 

भागात भनवष्यातील भूकंपांसाठी असुरनक्षत आहेत. 
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Source: PIB 

ग्रीि एिर्जी कॉररडॉर फेर्ज-II 

• पंतप्रिान नरेंद्र िोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आनथणक घडािोडीचं्या िंनत्रिंडळ सनितीने, सुिारे 10,750 सनकण ट 

नकलोिीटर पारेषि लाईन आनि सबसे्टिन्सची अंदाजे 27,500 िेगािोल्ट-अँनपअसण (MVA) पररवतणन क्षिता इंटर ा-

से्टट टर ान्सनििन नसस्टि (INSTS) साठी ग्रीन एनजी कॉररडॉर (GEC) फेज-II या योजनेला िंजुरी नदली.  

• ही योजना गुजरात, नहिाचल प्रदेि, कनाणटक, केरळ, राजस्थान, तानिळनाडू आनि उत्तर प्रदेि या सात राज्यांिधे्य 

अंदाजे 20 GW च्या अक्षय ऊजाण (RE) उजाण प्रकल्पांचे नग्रड एकत्रीकरि आनि उजाण ननवाणसन सुलभ करेल. 

• आनथणक वषण 2021-22 ते 2025-26 या पाच वषांच्या कालाविीत पारेषि प्रिाली तयार केली जाईल. 

• ही योजना 2030 पयंत 450 GW स्थानपत आरई क्षितेचे उनद्दष्ट् साध्य करण्यात िदत करेल. 

• ही योजना GEC-फेज-I व्यनतररक्त आहे जी आिीपासून आंध्र प्रदेि, गुजरात, नहिाचल प्रदेि, कनाणटक, िध्य प्रदेि, 

िहाराष्ट्र , राजस्थान आनि तानिळनाडू या राज्यांिधे्य ग्रीड एकत्रीकरि आनि वीज ररकािी करण्यासाठी लागू आहे. 

24 GW RE पॉवर आनि 2022 पयंत पूिण होण्याची अपेक्षा आहे. 

 
Source: PIB 

र्जगन्नाथ मंनदर कायदा, 1954 

• एका ऐनतहानसक ननिणयात, ओनडिा राज्य िंनत्रिंडळाने 1954 च्या श्री जगन्नाथ िंनदर कायद्यातील सुिारिांना िंजुरी 

नदली, जगन्नाथ िंनदराच्या िालकीच्या जनिनीिी संबंनित सिस्या सुलभ केल्या. 

• सन १८०६ िधे्य तत्कालीन नब्रटीि सरकारने जगन्नाथ िंनदराच्या व्यवस्थापनासाठी ननयि जारी केले होते ज्याला 

वसाहतवादी राज्यकत्ांनी जुगरनॉट िंनदर म्हिून संबोिले होते. 

• या ननयिांनुसार, िंनदराला भेट देिाऱ्या याते्रकरंनी कर भरिे अपेनक्षत होते. 

• तीन वषांनंतर, िंनदराच्या व्यवस्थापनाचे अनिकार खोरिाच्या राजाकडे देण्यात आले, तर वसाहती सरकारने काही 

ननयंत्रि कायि ठेवले. 
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• भारताला स्वातंत्र्य निळाल्यानंतरच ओनडिा राज्याने 1952 िधे्य औपचाररकपिे जगन्नाथ िंनदर कायदा लागू केला, 

जो 1954 िधे्य लागू झाला. 

• या कायद्यात िंनदराचे जनिनीचे हक्क, सेवेतची कतणवे्य, श्री जगन्नाथ िंनदर व्यवस्थापन सनितीचे प्रिासकीय अनिकार, 

पुरीच्या राजाचे अनिकार आनि नविेषानिकार आनि िंनदराच्या व्यवस्थापन आनि प्रिासनािी संबंनित इतर व्यक्तीचंी 

तरतूद आहे. 

अलीकडील सुधारणा: 

• राज्य िंनत्रिंडळाने िंजूर केलेल्या अलीकडील दुरुस्तीिुळे आता िंनदराच्या जनिनीिी संबंनित सिस्यांचे ननराकरि 

करण्याच्या अनिकाराचे नवकें द्रीकरि करण्यात आले आहे. 

• िंनत्रिंडळाने जगन्नाथ िंनदराच्या नावावर जिीन नवक्री आनि भाडेतत्त्वावर घेण्याचे अनिकार िंनदर प्रिासन आनि 

संबंनित अनिकाऱ्यांना नदले आहेत. 

 
Source: Indian Express 

राष्ट्र ीय युवा महोत्सव 

• 12 जानेवारीपासून सुर होिाऱ्या 25 व्या राष्ट्र ीय युवा िहोत्सवाचे उद्घाटन करण्यासाठी पंतप्रिान नरेंद्र िोदी 

पुद्दुचेरीला जािार आहेत. 

• कें द्रीय युवा व्यवहार आनि क्रीडा िंत्री, अनुराग ठाकूर आनि पुद्दुचेरीचे लेफ्टनंट राज्यपाल डॉ. तनिनलसाई 

संुदरराजन यांनी 25 व्या राष्ट्र ीय युवा िहोत्सवाच्या लोगो आनि िुभंकराचे अनावरि केले. 

• कें द्रीय युवा व्यवहार आनि क्रीडा िंत्रालयाच्या संयुक्त नवद्यिाने पुद्दुचेरी येथे होिाऱ्या कायणक्रिांिधे्य देिभरातील 

7,000 हून अनिक तरुि भाग घेतील. 

• स्वािी नववेकानंदांच्या जयंती स्मरिाथण 12 जानेवारी ते 16 जानेवारी या कालाविीत भारत सरकारकडून दरवषी एका 

राज्याच्या सहकायाणने राष्ट्र ीय युवा िहोत्सवाचे आयोजन केले जाते. 

 
Source: Indian Express 

ग्राहक इंटरिेट ऑफ नथंग्ज (IoT) सुरनक्षत करण्यासाठी सराव संनहता 
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• कन्झ्युिर इंटरनेट ऑफ नथंग्ज (IoT) उपकरिे सुरनक्षत करण्यासाठी, दूरसंचार िंत्रालयाच्या दूरसंचार नवभागांतगणत 

दूरसंचार अनभयांनत्रकी कें द्र (TEC) ने “कोड ऑफ पॅ्रव्हक्टस फॉर नसकु्यररंग कन्झ्युिर इंटरनेट ऑफ नथंग्ज (IoT)” हा 

बेसलाइन म्हिून अहवाल प्रनसद्ध केला आहे.  

• हा अहवाल IoT उपकरि ननिाणते, सेवा प्रदाते/नसस्टि इंनटगे्रटसण आनि ऍव्हिकेिन डेिलपर इत्ादीचं्या वापरासाठी 

आहे. 

 
Source: PIB 

सीएमडी म्हणूि ओएिर्जीसीच्या प्रमुखपदी अलका नमत्तल या पनहल्या मनहला ठरल्या आहेत 

• अलका नित्तल यांची ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉपोरेिन (ONGC) चे अंतररि अध्यक्ष आनि व्यवस्थापकीय संचालक 

(CMD) म्हिून ननयुक्ती करण्यात आली आहे, ज्यािुळे त्ा देिातील सवाणत िोठ्या तेल आनि वायू उत्पादक 

कंपनीच्या प्रिुख बनल्या आहेत. 

• 27 नोिेंबर 2018 रोजी अलका नित्तल ONGC च्या बोडाणत सािील होिाऱ् या पनहल्या िनहला ठरल्या. 

• तेल आनि नैसनगणक वायू िहािंडळ (ONGC) बद्दल: 

• हे देिातील सवाणत िोठे सरकारी िालकीचे तेल आनि वायू उत्खनन आनि उत्पादन िहािंडळ आहे आनि भारतातील 

सुिारे 70% कच्च्च्या तेलाचे (देिाच्या एकूि िागिीच्या 57% सितुल्य) आनि सुिारे 84% नैसनगणक वायूचे उत्पादन 

करते. 

• नोिेंबर 2010 िधे्य, भारत सरकारने ONGC ला िहारत्न दजाण बहाल केला. 

 
Source: India Today 

हापपरकॉनलन्सिे 'ममता: नबयॉन्ड 2021' या िवीि पुस्तकाच्या प्रकाशिाची घोषणा केली 

• हापणरकॉनलन्स यांनी ‘ििता: नबयॉन्ड 2021’ या पुस्तकाचे प्रकािन करण्याची घोषिा केली. 

• हे पुस्तक राजकीय पत्रकार जयंता घोषाल यांनी नलनहले आहे आनि अरुिव नसन्हा या काल्पननक आनि गैर-

काल्पननक अनुवादक यांनी अनुवानदत केले आहे. 
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• या पुस्तकात तृििूल काँगे्रसच्या सुप्रीिो आनि पव्हचचि बंगालच्या िुख्यिंत्री ििता बॅनजी यांच्या कायाणचे आनि यिाचे 

यिस्वीपिे नचत्रि करण्यात आले आहे. 

• हे पुस्तक 24 जानेवारी 2022 रोजी प्रकानित होईल. 

 
Source: TOI 
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