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दैनिक चालू घडामोडी 16.08.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

रनियािे इराणचा उपग्रह यिस्वीपणे कके्षत सोडला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• रशियन रॉकेटद्वारे इराणचा उपग्रह दशिण कझाकस्तानमधून किेत यिस्वीपणे प्रिेशपत करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कझाकस्तानमधील रशियाच्या भाडेतत्त्वावरील बायकोनूर प्रिेपण सुशवधेतून सोयुझ रॉकेटद्वारे खय्याम नावाचा इराणी 

उपग्रह यिस्वीररत्या किेत सोडण्यात आला आहे. 

• 11व्या आशण 12व्या ितकात इराणमधे्य राहणारे पशिियन िास्त्रज्ञ ओमर खय्याम याांच्या नावावरून या उपग्रहाला 

नाव देण्यात आले. 

• इराणच्या मते, हा उपग्रह कृषी उदे्दिाांसाठी रेशडएिन आशण पयािवरण शनरीिणासह वैज्ञाशनक सांिोधनासाठी तयार 

करण्यात आला आहे. 

• इराणच्या अांतराळ सांस्थेने पाठवलेल्या पशहल्या उपग्रहावरून टेलीमेटर ी डेटा प्राप्त झाला आहे. 

• इराणने प्रिेशपत केलेल्या हाय-ररझोलू्यिन कॅमेऱ्याने सज्ज असलेला हा उपग्रह पयािवरण शनरीिणासाठी वापरला 

जाणार असून तो पूणिपणे त्याच्या शनयांत्रणाखाली असेल. 

• इराणचा हा उपग्रह यिस्वीरीत्या कायिरत झाल्यास, हा उपग्रह इराणला आपला कट्टर ितू्र इस्रायल आशण मध्यपूवेतील 

इतर देिाांवर लि ठेवण्याची िमता देईल. 

• रशियाची राजधानी मॉस्को आहे आशण रशियाचे अशधकृत चलन रुबेल आहे. 

• रशियाचे सध्याचे राष्ट्र ाध्यि व्लाशदमीर पुशतन आहेत. 

स्रोत: द नहंदू 

निलेमो पाब्लो ररओस यांची UNMOGIP चे प्रमुख म्हणूि नियुक्ती 

बातम्यांमधे्य का: 

• अजेंशटनाच्या नौदलाचे अनुभवी सदस्य ररअर अॅडशमरल शिलेमो पाब्लो रोस याांची यूएनचे सरशचटणीस अँटोशनयो 

िुटेरेस याांनी UNMOGIP चे शमिनचे प्रमुख आशण भारत आशण पाशकस्तानमधील मुख्य लष्करी शनरीिक म्हणून 

शनयुक्ती केली आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

• उरुगे्वचे मेजर जनरल जोस एलाशडओ अल्कान याांनी या मोशहमेची कमान अजेंशटनाचे ररअर अॅडशमरल शिलेमो पाब्लो 

रो याांच्याकडे सोपवली आहे.  

• ररअर अॅडशमरल शिलेमो पाब्लो रॉस नेव्हल अकादमीमधून पदवी घेतल्यानांतर 1988 मधे्य मध्यम नाशवक म्हणून 

सामील झाल्यापासून बराच काळ अजेंशटनाच्या नौदलाचे सदस्य आहेत. 

• 2022 पूवी, ररअर अॅडशमरल शिलेमो पाब्लो रोआ हे सांयुक्त कमिचाऱ्याांसाठी शििण, प्रशििण आशण शसद्ाांताचे 

महासांचालक होते. 

• 2018 आशण 2020-21 या वषाांमधे्य, ररअर अॅडशमरल शिलेमो पाब्लो रोसास याांनी मरीन इन्फां टर ी फ्लीट कमाांडर आशण 

मरीन इन्फां टर ी कमाांडर (वषे 2020-2021) ही पदे भूषवली. 

• 2002-2003 मधे्य, ररअर अॅडशमरल शिलेमो पाब्लो रॉस याांनी यूएस मरीन कॉर्प्ि रेशजमेंटमधे्य प्रशििण अशधकारी 

म्हणून काम करताना अजेंटाइन मरीनसोबत एक्सचेंज प्रोग्राममधे्य भाि घेतला. 

• नोव्हेंबर 2021 पयांत, UNMOGIP चे 111 लोक, ज्यात 68 नािररक आशण 43 शमिन तज्ञ होते. 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडड 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

फोनटडफाइड राईस योजिेचा टप्पा-II 

बातम्यांमधे्य का: 

• "फोशटिफाइड राईस स्कीम" च्या दुसऱ् या टप्प्यात साविजशनक शवतरण प्रणाली (PDS) द्वारे सुमारे 6.83 लाख टन 

फोशटिफाइड ताांदूळाचे शवतरण झाल्याचे वृत्त आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

• सन 2021 मधे्य सरकारने नमूद केलेल्या उशद्दष्ट्ानुसार, 2024 पयांत, सरकारी कायिक्रमाांद्वारे मजबूत ताांदूळ उपलब्ध 

करून द्यायचे होते. 

• ऑक्टोबर 2021 मधे्य सुरू झालेल्या शवतरणाच्या पशहल्या टप्प्यात प्रधान मांत्री पोिन िक्ती शनमािण (PM Poshan) 

आशण एकात्मिक बाल शवकास सेवा (ICDS) कायिक्रमाांद्वारे फोशटिफाइड ताांदूळ प्रदान करण्यात आला. 

• सरकारी आकडेवारीनुसार, दुसऱ्या टप्प्यात 24 राज्याांमधील 151 शजल्ह्ाांना PDS अांतिित मजबूत ताांदूळ प्राप्त झाले 

आशण 52% शजल्ह्ाांना ते प्राप्त झाले. 

• मजबूत ताांदूळ शमसळण्यासाठी शिरण्याांची उत्पादन िमता 15 ऑिस्ट 2021 पयांत शवतरणाव्यशतररक्त 13.67 लाख 

टनाांवरून 60 लाख टन झाली आहे. 

• फोशटिफाइड राइस कनिलची (FRK) सध्याची वाशषिक उत्पादन िमता ०.९ लाख टनाांवरून ३.५ लाख टन झाली आहे. 

• भारतातील अिक्तपणा आशण त्मव्हटॅशमनची कमतरता दूर करण्याच्या उदे्दिाने कें शिय समशथित कायिक्रम, फोशटिफाइड 

राइस प्रोग्रामचे 2019 चे उद्घाटन. 

• योजना 2019-20 मधे्य तीन वषाांसाठी अशधकृत करण्यात आली होती. 

स्रोत: पीआयबी 

'युथ ग्लोबल एम्प्लॉय टर ें ड्स 2022' अहवाल 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• इांटरनॅिनल लेबर ऑििनायझेिनने "युवकाांसाठी ग्लोबल एम्प्लॉय टर ेंड्स 2022: इन्व्वे्हत्मस्टांि इन यूथ टर ान्सफॉशमांि द 

फु्यचर" (ILO) या िीषिकाचा िोधशनबांध प्रकाशित केला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• इांटरनॅिनल लेबर ऑििनायझेिनने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, तरुण त्मस्त्रया रोजिार-ते-लोकसांख्या िुणोत्तर 

(ईपीआर) मधे्य कमी कामशिरी करतात, हे दििशवते की ते तरुण पुरुषाांपेिा अांदाजे 1.5 पट जास्त आहेत. 

• सांिोधनात असे म्हटले आहे की, 2020 मधील त्याच्या मूल्याच्या तुलनेत, 2021 च्या पशहल्या नऊ मशहन्ाांत युवा 

रोजिार सहभाि दर 0.9% कमी झाला, तर त्याच कालावधीत प्रौढाांसाठी तो 2% ने वाढला. 

• 2021 आशण 2022 मधे्य, तरुण भारतीय पुरुषाांच्या तुलनेत तरुण भारतीय मशहलाांच्या नोकरीत सापेि घट झाली. 

• भारतात, कोशवडचा पररणाम म्हणून सवि िाळा सुमारे 18 मशहन्ाांसाठी बांद होत्या, आशण सांिोधनानुसार, ग्रामीण 

भािातील केवळ 8% आशण िहरी भािातील 23% मुलाांना ऑनलाइन शििणाचा योग्य प्रवेि आहे. 

• सवेिणानुसार, शबिर-सरकारी सांस्थाांमधील शििकाांना साविजशनक िाळाांमधील त्याांच्या समकिाांपेिा बरेचदा कमी पैसे 

शमळतात. 
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• व्हसाियच्या तहामुळे १९१९ मधे्य लीि ऑफ नेिन्सची उपकां पनी म्हणून आांतरराष्ट्र ीय कामिार सांघटनेची स्थापना करण्यात 

आली आशण १९४६ मधे्य शतला सांयुक्त राष्ट्र ाांची पशहली शविेष एजन्सी म्हणून मान्ता देण्यात आली. 

शजनेव्हा, त्मस्वत्झलांड येथे आांतरराष्ट्र ीय कामिार सांघटनेचे मुख्य कायािलय आहे. 

आांतरराष्ट्र ीय कामिार सांघटना खालील अहवाल देखील प्रकाशित करते: 

1. कामाच्या अहवालाचे जि 

2. जािशतक रोजिार आशण सामाशजक दृष्ट्ीकोन टर ेंड 2022 

3. जािशतक सामाशजक सुरिा अहवाल 

4. सामाशजक सांपे्रषण अहवाल 

5. जािशतक वेतन अहवाल 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

राष्ट्र ीय बौद्धिक संपदा जािरूकता अनियाि (NIPAM) 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 15 ऑिस्ट 2022 च्या मुदतीपूवी, सन 2021 मधे्य सुरू करण्यात आलेल्या राष्ट्र ीय बौत्मद्क सांपदा ज्ञान शमिनने 

(एनआयपीएएम) 10 लाख शवद्यार्थ्ाांना मूलभूत प्रशििण आशण आयपी जािरूकता प्रदान करण्याचे उद्दीष्ट् िाठले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• राष्ट्र ीय बौत्मद्क सांपदा जािरुकता अशभयानाचे उशद्दष्ट् 10 लाख शवद्यार्थ्ाांना बौत्मद्क सांपदा आशण त्याांच्या हक्ाांबद्दल 

शिशित करणे आहे. 

• राष्ट्र ीय बौत्मद्क सांपदा जािरूकता अशभयानाचा उदे्दि महाशवद्यालयीन आशण शवद्यापीठातील शवद्यार्थ्ाांना त्याांच्या 

नवकल्पनाांचे रिण करण्यासाठी आशण उच्च शििणाच्या शवद्यार्थ्ाांमधे्य (इयत्ता 8 ते 12) सजिनिीलता आशण 

नावीन्पूणितेची भावना वाढवण्यासाठी पे्रररत करणे हा आहे. 

• बौत्मद्क सांपदा कायािलय, पेटांट, शडझाईन आशण टर ेडमाकि चे शनयांत्रक (CGPDTM) कायािलय आशण वाशणज्य आशण 

उद्योि मांत्रालय राष्ट्र ीय बौत्मद्क सांपदा जािरूकता अशभयान राबवत आहेत. 

• व्यक्तीांना त्याांच्या बौत्मद्क मालमते्तवर शनयांत्रण ठेवण्याचा अशधकार देण्यात आला आहे, ज्यामधे्य आशवष्कार, 

साशहत्मत्यक, कलािक आशण व्यावसाशयक कामाांमधे्य वापरलेली शचने्ह, नावे आशण शचत्राांचा समावेि आहे. 

• भारत जािशतक बौत्मद्क सांपदा सांघटना, जी जिभरातील बौत्मद्क सांपदा हक्ाांचे सांरिण पुढे नेण्यासाठी कायि करते 

आशण जािशतक व्यापार सांघटना या दोन्ही सांस्थाांचा सदस्य आहे, जे दोन्ही देि बौत्मद्क सांपदा (शटर र्प् करार) च्या 

व्यापार-सांबांशधत पैलूांच्या कराराला समशपित आहेत. 

• भारतीय पेटांट आशण शडझाइन कायदा 1911 ची जािा 1972 मधे्य भारताच्या पेटांट प्रणालीसाठी या महत्त्वपूणि 

कायद्याने बदलली. 

स्रोत: द नहंदू 
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महत्त्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि आनण तंत्रज्ञाि 

आयुष ग्रीड प्रकल्प 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• आयुष मांत्रालय आशण इलेक्टर ॉशनक्स आशण माशहती तांत्रज्ञान मांत्रालय (MeitY) याांनी आयुष शग्रड उपक्रमासाठी 

सामांजस्य करार (MoU) करण्यास सहमती दििवली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• या सामांजस्य कराराच्या अटी ांनुसार, MeitY आयुष उद्योिाला शडशजटल करण्यासाठी तीन वषाांच्या कालावधीसाठी 

आयुष मांत्रालयाला ताांशत्रक सहाय्य देईल. 

• हा करार 2019 मधे्य अांशतम झालेल्या करारावर आधाररत आहे. 

• आयुष शग्रड उपक्रमासाठी MeitY अत्याधुशनक तांत्रज्ञानाच्या वापरासह ताांशत्रक सहाय्य देईल. 

• आयुष मांत्रालयाने IT उद्योिाचा साांिाडा म्हणून काम करण्यासाठी 2018 मधे्य आयुष शग्रड उपक्रमाची घोषणा केली. 

• हा प्रकल्प शडशजटल इांशडया कायिक्रमाचा भाि म्हणून सुरू करण्यात आला होता, जो सेवा शवतरण सुधारण्यासाठी, 

सेवेची िुणवत्ता वाढवण्यासाठी आशण कायििमतेत बदल करण्यासाठी "माशहती आशण तांत्रज्ञान" ला प्रोत्साहन देतो. 

• रूग्णालये आशण प्रयोििाळाांसह सवि आयुष सांसाधने एकत्र करणे हा प्रकल्पाचा उदे्दि आहे, तसेच पारांपाररक आरोग्य 

सेवा प्रणाली ांना पुढे नेणे. 

• या सामांजस्य कराराचा मुख्य घटक म्हणजे सांपूणि आयुष िेत्राचे शडशजटायझेिन, जे सांिोधन, अध्यापन, औषधोपचार 

शनयमन आशण शवशवध आरोग्य कायिक्रमाांसह सवि स्तराांवर आरोग्य सेवा किी शदली जाते यात क्राांती घडवून आणेल. 

• सशचव MeitY आशण सशचव आयुष याांच्या सह-अध्यितेखालील एक उच्च-स्तरीय सल्लािार सशमती (HLAC), आयुष 

शग्रड उपक्रमाबद्दल सल्ला देईल. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयाडवरण 

11 िवीि िारतीय पाणथळ स्थळे रामसर यादीत 
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बातम्यांमधे्य का: 

• भारताच्या स्वातांत्र्याच्या 75 व्या वषाित, रामसर स्थळाांच्या यादीत आणखी 11 ओलसर भूभाि जोडले िेले आहेत, 

ज्याची एकूण सांख्या 75 झाली आहे, जी आता देिाच्या 13,26,677 हेक्टर िेत्रावर पसरली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• अकरा नवीन रामसर साइट्समधे्य ताशमळनाडूमधे्य चार, ओशडिात तीन, जमू्म आशण काश्मीरमधे्य दोन आशण मध्य 

प्रदेि आशण महाराष्ट्र ात प्रते्यकी एक रामसर साइट्स आहेत. 

• 1 फेबु्रवारी 1982 रोजी रामसर, इराण येथे स्वािरी झालेल्या रामसर अशधवेिनात भारताचा एक करार करणारा पि 

म्हणून समावेि आहे. 

• 1982 ते 2013 दरम्यान रामसर स्थळाांच्या यादीत एकूण 26 स्थळाांचा समावेि करण्यात आला होता, परां तु 2014 ते 

2022 दरम्यान, 49 नवीन पाणथळ जािा देिाच्या पाणथळ प्रदेिाांच्या यादीत समाशवष्ट् करण्यात आल्या. 

• भारतात, 2022 मधे्य एकूण 28 शठकाणे रामसर साइट्स म्हणून शनयुक्त करण्यात आली आहेत. 

• ताशमळनाडूमधे्य सवािशधक रामसर साइट्स असलेले राज्य, 14; त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेि 10 आहे. 

11 िारतीय पाणथळ जािा ज्ांिा िवीि रामसर स्थळे म्हणूि नियुक्त केले आहे: 

1. ओशडिातील ताांपारा तलाव; 

2. ओशडिातील शहराकुड जलािय; 

3. ओशडिातील अनसुपा तलाव; 

4. मध्य प्रदेिात यिवांत सािर; 

5. तशमळनाडूतील शचत्रािुडी पिी अभयारण्य; 

6. ताशमळनाडूतील सुशचांिम थेरूर वेटलँड कॉम्प्लेक्स; 

7. ताशमळनाडूतील वडुवूर पिी अभयारण्य; 

8. ताशमळनाडूमधील काांशजरां कुलम पिी अभयारण्य; 

9. महाराष्ट्र ातील ठाणे खाडी; 

10. जमू्म आशण काश्मीरमधील Hygam वेटलँड सांरिण राखीव; 

11. जमू्म आशण काश्मीरमधील िालबुि वेटलँड कां झवे्हिन ररझव्हि. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्वाचे नदवस 

76 वा स्वातंत्र्यनदि 
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• शब्रशटि वसाहतवादाच्या सुमारे २०० वषाांच्या शनयांत्रणातून मुक्त होण्यासाठी भारत १५ ऑिस्ट २०२२ रोजी आपला 

७६ वा स्वातांत्र्य शदन साजरा करणार आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• पांतप्रधान नरेंि मोदी याांनी नवी शदल्लीच्या लाल शकल्ल्यावरून कायिक्रमाचे अध्यिपद भूषवले. 

• भारत सरकारने स्वातांत्र्याला ७५ वषे पूणि झाल्याच्या शनशमत्ताने "आझादी का अमृत महोत्सव" नावाचा एक प्रयत्न सुरू 

केला आहे. 

• पांतप्रधान नरेंि मोदी याांनी 12 माचि 2021 रोजी स्वातांत्र्याच्या 75 वषाांच्या स्मरणाथि "आझादी का अमृत महोत्सव" 

सुरू केला. 

• अिा प्रकारे, 15 ऑिस्ट 2022 रोजी, भारत स्वातांत्र्याची 75 वषे पूणि करून 76 वा स्वातांत्र्य शदन साजरा करेल. 

• स्वातांत्र्य शदनाचा उत्सव आपल्या देिाच्या आशण सहकारी नािररकाांच्या रिणासाठी आपले प्राण देणाऱ् या िूर नेत्याांना 

आशण स्वातांत्र्य योद्ध्ाांना श्रद्ाांजली अपिण करतो. 

• सन १७५७ मधे्य लासीची लढाई इांत्मग्लि ईस्ट इांशडया कां पनीने शजांकल्यानांतर इांग्रजाांनी भारतावर ताबा शमळवला. 

1619 मधे्य इांग्रजाांनी व्यापारासाठी सुरत आशण िुजरात िाठले. 

• सन 1757 पासून 200 वषाांनांतर शब्रटीि साम्राज्याने भारतातील लोकाांवर राज्य केले. 

• मोहनदास करमचांद िाांधी याांनी पशहल्या महायुद्ात सुरू झालेल्या भारतीय स्वातांत्र्य चळवळीचे नेते म्हणून काम 

केले. 

• 15 ऑिस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातांत्र्य शमळाले आशण 200 वषाांहून अशधक काळ शब्रशटिाांचे शनयांत्रण सांपले. 

• भारताचे पशहले पांतप्रधान जवाहरलाल नेहरू याांनी 15 ऑिस्ट 1947 रोजी शदल्लीतील लाल शकल्ल्याच्या लाहोरी 

िेटवर देिाचा ध्वज फडकवला. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 
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