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दैनिक चालू घडामोडी 15.02.2022 

महत्वाची बातमी : जागनतक 

कंदाहारमधे्य WFP ला गहू सुपूदद  करण्यासाठी भारतािे सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या  

 
• मानवतेच्या मदतीचा एक भाग म्हणून अफगाणणस्तानला पाठवण्यासाठी कणिबद्ध असलेल्या ५०,००० मेणिि क िन 

गव्हाच्या णवतरणासाठी भारताने युनायिेड नेशन्सच्या वर्ल्ड फूड प्रोग्रामशी (डबू्ल्यएफपी) करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. 

• हा गहू पाणकस्तानमागे अफगाण सीमा क्रॉणसिंगवर नेला जाईल आणण फेबु्रवारी २०२२ पासून किं दाहारमधील 

डबू्ल्यएफपी अणधकाऱ्यािंकडे सुपूदड  केला जाईल. 

• इराणने चाबहार बिंदरातून काही गहू आणण निंतर जहेदानमागे अफगाणणस्तानच्या सीमेवर जाण्याची सुणवधा देण्याची 

ऑफरही णदली आहे. 

World Food Program (WFP): 

• WFP ही सिंयुक्त राष्टि ािंची अन्न-सहाय्य शाखा आहे.  

• रचना : १९ णडसेंबर १९६१ 

• मुख्यालय: रोम, इिली 

• Source: The Hindu 

 QUAD परराष्ट्र  मंत्र्ांची बैठक 

 

• अलीकडेच चौथ्या जपान-ऑस्ट्ि ेणलया-भारत-यू.एस. (क्वाड) परराष्टि  मिंत्र्ािंची बैठक मेलबनड, ऑस्ट्ि ेणलया येथे झाली. 

• परराष्टि  मिंत्री एस जयशिंकर, अमेररकेचे परराष्टि  मिंत्री अँिोनी ब्लिंकन, जपानचे परराष्टि  मिंत्री योणशमासा हयाशी आणण 

ऑस्ट्ि ेणलयाचे माररस पेन यािंनी मेलबनडमधे्य चचाड केली. 

• त्ािंनी "२०२२ च्या पूवाडधाडत" िोणकयो येथे जपानचे पिंतप्रधान णकणशदा यािंच्या हसे्त पिंतप्रधान मोदी, अमेररकेचे अध्यक्ष 

णबडेन आणण ऑस्ट्ि ेणलयन पिंतप्रधान मॉररसन यािंच्या समवेत क्वाड सणमिची योजना जाहीर केली. 

• Source: Indian Express 
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महत्वाची बातमी : भारत 

भारतातील जपािी औद्योनगक टाउिनिप  

 

• भारतातील जपानी औद्योणगक वसाहती (जेआयिी) अिंतगडत प्रगतीचा वाणषडक आढावा घेण्यासाठी भारत (उद्योग आणण 

अिंतगडत व्यापार णवभाग ( डीपीआयआयिी) आणण जपान (अथडव्यवस्था, व्यापार आणण उद्योग मिंत्रालय (एमईिीआय) 

यािंच्यात सिंयुक्त बैठक आयोणजत करण्यात आली होती.  

• हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की हे वषड भारत आणण जपान दरम्यान राजनैणतक सिंबिंधािंच्या स्थापनेचा 70 वा 

वधाडपन णदन आहे.  

• दोन्ही देशािंनी एणप्रल १९५२ मधे्य राजनैणतक सिंबिंध प्रस्थाणपत केले होते. 

• हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, एणप्रल 2015 मधे्य एमईिीआय, जपान सरकार आणण डीपीआयआयिी, भारत सरकार 

यािंच्यात स्वाक्षरी केलेल्या "भारत-जपान गुिंतवणूक आणण व्यापार प्रोत्साहन आणण आणशया-पॅणसणफक इकॉनॉणमक 

इिंणिगे्रशनसाठी कृती अजेंडा" च्या अनुषिंगाने जपान औद्योणगक िाउनणशप (जेआयिी) ची स्थापना करण्यात आली 

होती, जेणेकरून भारतात णवशेषत: णदल्ली मुिंबई औद्योणगक कॉररडॉर (डीएमआयसी) आणण चेन्नई बिंगळुरू 

औद्योणगक कॉररडॉर (सीबीआयसी) के्षत्रािंमधे्य जपानी गुिंतवणूक सुलभ करण्यासाठी पावले उचलली जातील. 

• सध्या जेआयिीमधे्य ११४ जपानी किं पन्या आहेत.  

• ५ व्या क्रमािंकाचा सवाडत मोठा गुिंतवणूकदार म्हणून, जपानने 2000 पासून एकणत्रत गुिंतवणूकीमधे्य ३६.२ अब्ज 

डॉलसडपेक्षा जास्त योगदान णदले आहे, णवशेषत: ऑिोमोबाईल्स, इलेक्ट्ि ॉणनक्स णसस्ट्म णडझाइन अँड मॅनु्यफॅक्चररिंग 

(ईएसडीएम), वैद्यकीय उपकरणे, ग्राहकोपयोगी वसू्त, वस्त्रोद्योग, अन्न प्रणक्रया आणण रसायने यासारख्या प्रमुख 

के्षत्रािंमधे्य. 

• Source: PIB 

इस्रोिे EOS-04 या उपग्रहाचे यिस्वी प्रके्षपण केले 
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• इस्रोने इतर दोन उपग्रहािंसह पृथ्वी णनरीक्षण उपग्रह ईओएस-०४ चे यशस्वी प्रके्षपण केले. 

• भारताचे धु्रवीय उपग्रह प्रके्षपण यान PSLV-C52 ने पृथ्वी णनरीक्षण उपग्रह EOS-04 यशस्वीपणे सतीश धवन अिंतराळ 

कें द्र, एस.ए.आर., श्रीहररकोिा येथून 529 णकमी उिंचीच्या अपेणक्षत सूयड समकाणलक धु्रवीय कके्षत प्रके्षणपत केले. 

• ईओएस -04 हा उपग्रह एक रडार इमेणजिंग उपग्रह आहे जो कृषी, वनीकरण आणण वृक्षारोपण, माती ओलावा आणण 

जलणवज्ञान आणण पूर मॅणपिंग सारख्या अनुप्रयोगािंसाठी सवड हवामान पररब्स्थतीत उच्च-गुणवते्तच्या प्रणतमा प्रदान 

करण्यासाठी णडझाइन केलेला आहे.  

• पीएसएलव्ही सी ५२ ने दोन छोिे उपग्रहही ठेवले. कोलोरॅडो णवद्यापीठातील लॅबोरेिरी ऑफ अॅिमॉसे्फररक अँड 

से्पस णफणजक्स यािंच्या सिंयुक्त णवद्यमाने इिंणडयन इब्िटू्यि ऑफ से्पस सायन्स अँड िेक्नॉलॉजीने णवकणसत केलेला 

'इन्सपायरसॅि-१' हा णवद्याथी उपग्रह त्ापैकीच एक आहे. आणखी एक म्हणजे इस्रोचा तिंत्रज्ञान प्रात्णक्षक करणारा 

उपग्रह आयएनएस-२ िीडी, जो भारत-भूतान सिंयुक्त उपग्रह आयएनएस-२बीचा अग्रदूत आहे. 

• गेल्या वषी सुरू करण्यात आलेल्या ईओएस-०३ मोणहमेच्या अपयशानिंतर पीएसएलव्हीचे हे पणहलेच प्रके्षपण होते.  

• 2022 च्या पणहल्या प्रके्षपणामुळे यावषी चािंद्रयान-3 चे चिंद्रावरील हायप्रोफाईल प्रके्षपण आणण देशाच्या गगनयान 

मोणहमेचे बहुप्रतीणक्षत न झालेले प्रके्षपण यासह इतर 18 मोणहमा राबणवण्याची इस्रोची योजना गणतमान झाली आहे. 

• Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

मेदारम जठारा 2022 

 

• कें द्रीय आणदवासी व्यवहार मिंत्रालयाने मेदारम जथारा 2022 च्या उत्सवाशी सिंबिंणधत णवणवध उपक्रमािंसाठी 2.26 कोिी 

रुपये मिंजूर केले आहेत. 

• मेदारम जठारा हा भारतातील दुसरा सवाडत मोठा मेळा आहे, कुिं भमेळ्यानिंतर, जो तेलिंगणातील दुसऱ्या क्रमािंकाचा 

आणदवासी समुदाय- कोया जमातीने चार णदवस साजरा केला. 

• यावषी जठारा 16 फेबु्रवारी ते 19 फेबु्रवारी 2022 (4-णदवस) या कालावधीत होणार आहे. 

• हा जठारा समक्का आणण सरलाम्मा देवी िंच्या सन्मानाथड आयोणजत केला जातो. 

• Source: newsonair 

सेंटर ल जेल इंदूरला स्वतः चे एफएम रेनडओ चॅिल  
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• मध्य प्रदेशमधे्य इिंदूरच्या सेंिि ल जेलने स्वतः चे रेणडओ चॅनल 'जेल वाणी-एफएम 18.77' सुरू केले आहे. 

• या रेणडओ चॅनलद्वारे तुरुिं गातील कैद्यािंना जगातील घडामोडी िंची माणहती णमळणार आहे. 

• रेणडओ चॅनल तुरुिं गातील कैद्यािंना आरोग्य आणण सामाणजक णवषयािंची माणहती देखील देईल. 

• Source: TOI 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

CRNO ची भारत भेट 

 

• रॉयल नेव्ही ऑफ ओमान (CRNO) चे कमािंडर ररअर अॅडणमरल सैफ णबन नासेर णबन मोहणसन अल राहबी हे 

भारताच्या सणदच्छा भेिीवर (13 - 17 फेबु्रवारी 22) आले आहेत. 

• भारतीय नौदलासोबतचे णद्वपक्षीय सिंबिंध दृढ करणे, तसेच भारतासोबत सिंरक्षण सहकायाडसाठी नवीन मागड शोधणे हा 

या भेिीचा उदे्दश आहे. 

• णवद्यमान CRNO ची भारताची पणहली भेि, भारतीय नौदल आणण ओमानच्या रॉयल नेव्ही यािंच्यातील वाढत्ा 

सहकायाडची पुनरावृत्ती करते, ज्यामधे्य ऑपरेशनल सिंवाद, प्रणशक्षण आणण णवषय तज्ञािंची देवाणघेवाण समाणवष्ट आहे. 

• दोन्ही नौदल १९९३ पासून ‘नसीम अल बहर’ या णद्ववाणषडक सागरी सरावात सहभागी होत आहेत. 

• Source: PIB 

IAF नसंगापूर एअर िो 2022 मधे्य तेजस लढाऊ नवमािे दाखवणार  
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• १५ ते १८ फेबु्रवारी रोजी होणाऱ्या णसिंगापूर एअर शो-२०२२ मधे्य सहभागी होण्यासाठी भारतीय हवाई दलाची 

(आयएएफ) ४४ सदस्यीय तुकडी णसिंगापूरमधील चािंगी आिंतरराष्टि ीय णवमानतळावर पोहोचली. 

• आयएएफ जगभरातील सहभागी िंसोबत स्वदेशी तेजस एमके-आय एसी ची णनवड करणार आहे. 

• णसिंगापूर एअर शो हा एक दै्ववाणषडक कायडक्रम आहे जो जागणतक हवाई वाहतूक उद्योगाला त्ािंची उत्पादने प्रदणशडत 

करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करतो. 

• एअर शोमधे्य आयएएफच्या सहभागामुळे भारताला तेजस णवमानािंचे प्रदशडन करण्याची आणण आरएसएएफ (रॉयल 

णसिंगापूर एअर फोसड) आणण इतर सहभागी तुकड्ािंच्या समकक्षािंशी सिंवाद साधण्याची सिंधी णमळते. 

तेजसबद्दल: 

• तेजस हे णहिंदुस्तान एरोनॉणिक्स णलणमिेडने (एचएएल) भारतीय हवाई दल आणण भारतीय नौदलासाठी एअरोनॉणिकल 

डेव्हलपमेंि एजन्सी (एडीए) यािंच्या सहकायाडने णवकणसत केलेले भारतीय लढाऊ णवमान आहे.  

• आयएएफच्या वाढत्ा णमग-२१ लढाऊ णवमानािंची जागा घेण्यासाठी १९८० च्या दशकात सुरू झालेल्या लाइि कॉमॅ्बि 

एअरक्राफ्ट (एलसीए) कायडक्रमाचा तेजस हा पररणाम होता. 

• तेजस हा एचएएलने णवकणसत केलेला दुसरा सुपरसॉणनक फायिर आहे. 

• Source: India Today  
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