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दैनिक चालू घडामोडी 23.08.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

पॅरागे्व: महात्मा गांधीचं्या पुतळ्याचे अिावरण 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• परराष्ट्र  मंत्री एस जयशंकर यांच्या दक्षिण अमेररकेच्या पक्षिल्या अक्षिकृत दौऱ्यादरम्यान पॅरागे्वमधे्य मिात्मा गांिीचं्या 

पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• शिराच्या मुख्य क्षकनाऱ् यावर मिात्मा गांिीचंा पुतळा उभारण्याच्या असुनक्षसयन नगरपाक्षलकेच्या क्षनणणयाचे परराष्ट्र  मंत्री 

एस जयशंकर यांनीिी कौतुक केले. 

• परराष्ट्र  मंत्री एस जयशंकर 22 ते 27 ऑगस्ट दरम्यान ब्राझील, पॅरागे्व आक्षण अजेंक्षिना या देशांच्या अक्षिकृत दौऱ्यावर 

आिेत. 

• नवीन उघडलेल्या भारतीय दूतावास संकुलाचे उद्घािन त्ांच्या भेिीदरम्यान एस जयशंकर यांच्या िसे्त करण्यात 

आले, ज्याने परागे्व येथे जानेवारी 2022 मधे्य काम सुरू केले. 

• पॅरागे्वच्या त्ांच्या भेिीदरम्यान, एस जयशंकर यांनी ऐक्षतिाक्षसक कासा दे ला इंक्षडपेंडन्सीस देखील भेि क्षदली, क्षजथून 

दोन शतकांपूवी दक्षिण अमेररकन देशाची स्वातंत्र्य चळवळ सुरू झाली. 

• श्री. जयशंकर दक्षिण अमेररकेच्या त्ांच्या सिा क्षदवसांच्या दौऱ्याच्या पक्षिल्या िप्प्यावर ब्राझीलमधे्य पोिोचले, ज्याचा 

उदे्दश या िेत्रासि एकूण क्षिपिीय संबंिांना चालना देणे आिे. 

• श्री जयशंकर यांनी सवाांगीण क्षिपिीय संबंिांना चालना देण्यावर लि कें क्षित करून नवी क्षदल्लीत लॅक्षिन अमेररका 

आक्षण कॅररक्षबयन देशांतील राजदूतांची भेि घेतली. 

• मिामारीनंतरच्या काळात सिकायाणची नवीन िेते्र शोिणे िा परराष्ट्र  मंत्र्यांच्या दौऱ्याचा उदे्दश आिे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

सुपर वासुकी: भारतीय रेले्वची सवाात लांब मालवाहतूक ट्र ेि 
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बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय रेले्वने सुपर वासुकी नावाच्या आपल्या नवीनतम िर ेनची चाचणी घेतली आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सुपर वासुकी भारतीय रेले्वच्या आगे्नय मध्य रेले्व (एसईसीआर) झोनिारे चालक्षवली जाते. 

• आगे्नय मध्य रेले्वने गेल्या वर्षी वासुकी आक्षण क्षत्रसुला येथे क्षवक्रमी लांब पल्ल्याची मालगाडी चालवली िोती आक्षण 

त्ापूवी २.८ क्षकमी लांबीची शेर्षनाग गाडी चालवली िोती. 

• 3.5 क्षकमी लांबीच्या एका युक्षनिमधे्य मालगाड्ांचे पाच रेक क्षवलीन करून सुपर वासुकीची स्थापना करण्यात आली 

आिे. 

• चाचणी िावण्याच्या दरम्यान, िर ेनने सिा लोको, 295 वॅगन आक्षण एकूण वजन 25,962 िन वाहून नेले, ज्यामुळे ती 

रेले्वने चालवली जाणारी सवाणत लांब आक्षण सवाणत वजनदार मालवाहू िर ेन बनली. 

• सुपर वासुकी सध्याच्या रेले्व रेकच्या िमतेच्या क्षतप्पि आिे (प्रते्की 100 िनांच्या 90 गाड्ा), जे एका प्रवासात सुमारे 

9,000 िन कोळसा वाहून नेऊ शकतात. 

• चाचणी दरम्यान, सुपर वासुकी िर ेनने 267 क्षकमी अंतर कापण्यासाठी 11.20 तास घेतले आिेत. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

िौदलािे 6 खंडांमधे्य 6 ट्ाइम झोिमधे्य ध्वज फडकवला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• अशा प्रकारच्या पक्षिल्या प्रयत्नात, अमृताच्या ७५ वर्षाांच्या उत्सवाचा एक भाग म्हणून भारतीय नौदल जिाजे (INS) 

(युद्धनौका) ने उत्तर अमेररका, दक्षिण अमेररका, युरोप, आक्षिका, आक्षशया आक्षण ऑस्टर ेक्षलया या ६ खंडांमधे्य प्रवास 

केला.  

मुख्य मुदे्द: 

• या मोक्षिमेदरम्यान 6 खंड, 3 मिासागर आक्षण 6 वेगवेगळ्या िाइम झोनमधे्य भारतीय युद्धनौकांनी भारताचा क्षतरंगा 

राष्ट्र ध्वज फडकवला. 

• भारताच्या स्वातंत्र्याच्या उत्सवाचा एक भाग म्हणून, मैत्रीपूणण राष्ट्र े आक्षण सागरी सियोगी देशांसोबत प्रथमच या 

क्षवशालतेचा समन्वित प्रयत्न केला जात आिे. 

• या मोक्षिमेदरम्यान युनायिेड से्टि्स (यूएसए) (उत्तर अमेररका), ब्राझीलमिील ररओ दी जानेरो (दक्षिण अमेररका), 

केक्षनया (आक्षिका)मिील मोम्बासा, ओमानमिील मस्कत आक्षण क्षसंगापूर (आक्षशया), युनायिेड क्षकंगडम (यूके) 

(युरोप) लंडनमधे्य आक्षण पथणमधे्य पक्षिम ऑस्टर ेक्षलया (ऑस्टर ेक्षलया) येथे क्षतरंगा फडकवण्यात आला आिे. 

या मोनहमेअंतगात ज्या देशांमधे्य नतरंगा फडकवला गेला त्यात समानवष्ट् आहे- 

1. ऑस्टर ेक्षलया: INS सुमेिाने 17 ऑगस्ट 2022 रोजी ऑस्टर ेक्षलयन नौदल जिाज HMAS Anzac या रॉयल ऑस्टर ेक्षलयन 

नौदलाच्या Anzac शे्रणीतील युद्धनौकासोबत सागरी भागीदारी सराव (MPX) मधे्य भाग घेतला. 
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2. आक्षशया: INS सरयूने 6 खंडांमधे्य क्षतरंगा फडकवण्याच्या भारतीय नौदलाच्या पुढाकाराचा भाग म्हणून क्षसंगापूरमिील 

चांगी नौदल तळावर प्रवेश केला. 

3. आक्षिका: तलवार-शे्रणीचे क्षिगेि INS Tabar (F44) 14 ऑगस्ट 2022 रोजी केक्षनयाच्या मोम्बासा येथे पोिोचले आक्षण 

ध्वजारोिण समारंभासि अनेक उपक्रमांमधे्य भाग घेतला. 

4. दक्षिण अमेररका: INS Tarkash 15 ऑगस्ट 2022 रोजी ब्राझीलच्या ररओ क्षद जानेरो येथे डॉक केले. 

5. उत्तर अमेरीका: INS सातपुडा 13 ऑगस्ट 2022 रोजी अमेररकेतील सॅन क्षदएगो िाबणर येथे डॉक केले. 

6. युरोप: ईस्ट लंडन, यूके येथील थेम्स के्व येथे नौदलाच्या जिाज INS तरंक्षगनीिारे  

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

नबहारच्या नमनिला मखािाला GI टॅ्ग 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें ि सरकारने क्षमक्षथला मखाना िे भौगोक्षलक संकेत (GI) म्हणून क्षनयुक्त केले आिे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• क्षमक्षथला मखानाला भौगोक्षलक संकेत (GI) िॅग जोडल्याने उत्पादकांना त्ांच्या दजेदार पुरवठ्याचे मूल्य जास्तीत जास्त 

वाढवता येईल. 

• कोणीिी क्षकंवा कॉपोरेशन िे िॅग क्षमळालेल्या उत्पादनासारखे कािीिी क्षवकू शकत नािी. 

• भौगोक्षलक संकेत (GI) लेबल दिा वर्षाांसाठी वैि आिे आक्षण त्ाचे नूतनीकरण केले जाऊ शकते. 

• GI नोदंणीच्या इतर फायद्ांमधे्य कमोक्षडिीसाठी कायदेशीर संरिण, इतरांिारे अनक्षिकृत वापरावर क्षनबांि आक्षण 

क्षनयाणत प्रोत्सािन यांचा समावेश आिे. 

• भौगोक्षलक संकेत, किीकिी GI म्हणून ओळखले जाते, िे क्षवक्षशष्ट् भौगोक्षलक स्थान क्षकंवा प्रदेश, शिर क्षकंवा देशाच्या 

उत्पत्तीशी संबंक्षित असलेल्या क्षवक्षशष्ट् वसंू्तना क्षदलेला शब्द क्षकंवा संकेत आिे. 

• भौगोक्षलक संकेतांचा वापर क्षवक्षशष्ट् उत्पादनाचा पुरावा म्हणून पाक्षिला जातो 

• पारंपाररक पद्धती वापरून उत्पाक्षदत केले जाते, कािी क्षवक्षशष्ट् वैक्षशष्ट्ये आिेत क्षकंवा भौगोक्षलक उत्पत्तीमुळे क्षवशेर्ष 

प्रक्षतष्ठा आिे. 

• वाईन आक्षण न्विररि क्षडर ंक्स, पाककृती, कृर्षी उत्पादने, िस्तकला आक्षण औद्ोक्षगक उत्पादने िी सवण भौगोक्षलक 

क्षनदेशकांची उदािरणे आिेत. 

• जीआय िॅग िे सुक्षनक्षित करते की मान्यताप्राप्त वापरकते म्हणून नोदंणी केलेल्या लोकांनंतर कोणीिी लोकक्षप्रय 

उत्पादनाचे नाव वापरू शकत नािी. 

स्रोत: Livemint 
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महत्वाची सरकारी योजिा 

ग्रामीण उद्योजक प्रकल्प - ट्प्पा 2 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• रांची (झारखंड) येथील ग्रामीण उद्ोजक प्रकल्पाचा दुसरा िप्पा राष्ट्र ीय कौशल्य क्षवकास मिामंडळ (NSDC) िारे 

सेवा भारती आक्षण युवा क्षवकास सोसायिीच्या सिकायाणने, आक्षदवासी तरुणांमधे्य कौशल्य क्षवकास आक्षण उद्ोजकतेला 

प्रोत्सािन देण्यासाठी आक्षण न्वस्कल इंक्षडया क्षमशनला चालना देण्याच्या उदे्दशाने, लााँच केले गेले. 

मुख्य मुदे्द: 

• ग्रामीण उद्ोजक प्रकल्पाच्या पक्षिल्या िप्प्यात मिाराष्ट्र , राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आक्षण गुजरातमिील ग्रामीण 

आक्षण आक्षदवासी भागातील सिभागीचंा समावेश करण्यात आला िोता. 

• ग्रामीण उद्ोजक प्रकल्पाच्या पक्षिल्या िप्प्यांतगणत, सात गिांमधे्य 157 सिभागीचें प्रक्षशिण मे 2022 मधे्य भोपाळ, 

मध्य प्रदेश येथे सुरू करण्यात आले ज्यामधे्य सुमारे 133 सिभागीनंी 27 जून 2022 रोजी यशस्वीररत्ा प्रक्षशिण पूणण 

केले. 

• ग्रामीण उद्ोजक प्रकल्पाचा दुसरा िप्पा रांचीमधे्य सुरू झाला आिे. 

• या प्रक्षशिण कायणक्रमाचा उदे्दश आक्षदवासी तरुणांना कौशल्य क्षवकास आक्षण उद्ोजकतेसाठी सिम करणे िा आिे. 

• ग्रामीण उद्ोजक प्रकल्पांतगणत, भारताला ग्रामीण भागातिी स्वावलंबी बनवण्याचे सरकारचे उक्षद्दष्ट् आिे. 

• या प्रकल्पाचा आणखी एक प्रमुख घिक म्हणजे आक्षदवासी समुदायांना दजेदार क्षशिण देणे. 

• ग्रामीण/स्थाक्षनक अथणव्यवस्थेला चालना देणे, रोजगाराच्या संिी वाढवणे िे ग्रामीण उद्ोजक प्रकल्पाचे मुख्य उक्षद्दष्ट् 

आिे जेणेकरुन स्थाक्षनक संिीचं्या अभावामुळे िोणारे स्थलांतर कमी करणे आक्षण नैसक्षगणक संसािनांचे संरिण करणे. 

• सध्या िा प्रकल्प मिाराष्ट्र , राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, झारखंड आक्षण गुजरात या सिा राज्यांमधे्य राबक्षवण्यात 

येत आिे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

UEFA लीग 
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बातम्यांमधे्य का: 

• युवा स्टर ायकर मनीर्षा कल्याण िी UEFA मक्षिला चॅन्वियन्स लीगमधे्य खेळणारी पक्षिली भारतीय फुिबॉलपिू ठरली 

आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मनीर्षा कल्याणने सायप्रसमिील अंगोमी येथे झालेल्या युरोक्षपयन क्लब ििेत अपोलॉन लेडीज एफसीकडून पदापणण 

केले. 

• यापूवी नोव्हेंबर २०२१ मधे्य, २० वर्षीय मनीर्षा कल्याण एएफसी मक्षिला क्लब चॅन्वियनक्षशपमधे्य गोल करणारी पक्षिली 

भारतीय फुिबॉलपिू ठरली िोती. 

• भारतीय मक्षिला लीग (IWL) मधे्य राष्ट्र ीय संघासाठी मनीर्षा कल्याण आक्षण गोकुलम केरळची प्रभावी कामक्षगरी िोती. 

• डांगमे गे्रस उझबेक संघ एफसी नासाऊमधे्य सामील झाल्यानंतर परदेशी क्लबसाठी साइन केलेली मनीर्षा कल्याण 

गोकुलम िी केरळमिील दुसरी खेळाडू आिे. 

• यापूवी मनीर्षा कल्याणला 2021-22 िंगामातील AIFF मक्षिला फुिबॉलपिूचा पुरस्कार देण्यात आला िोता. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

आयएिएस कणा येिे कंपोनझट् इिडोअर शूनटं्ग रें जचे उद्घाट्ि करण्यात आले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पूवण नौदल कमांडचे फॅ्लग ऑक्षफसर कमांक्षडंग-इन-चीफ, व्हाइस अॅडक्षमरल क्षबस्वक्षजत दासगुप्ता यांच्या िसे्त पूवण 

सागरी क्षकनाऱ् यावरील INS कणाण येथे अशा प्रकारच्या पक्षिल्या कंपोक्षझि इनडोअर शूक्षिंग रेंज (CISR) चे उद्घािन 

करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• सध्या CISR नौदलाकडे सवण प्राथक्षमक आक्षण दुय्यम शस्त्ांसाठी अत्ािुक्षनक, स्वयंपूणण, 25 मीिर, सिा लेन, थेि 

फायररंग रेंज आिे. 

• संबंक्षित क्षनयंत्रण सॉफ्टवेअर, तसेच प्रगत लक्ष्य प्रणाली, रेंज कमणचाऱ् यांना त्ांच्या फायररंग कौशल्यांमधे्य सुिारणा 

करण्यास सिम करेल, त्ांना आव्हानात्मक पररन्वस्थतीत आव्हान देण्यास आक्षण प्रक्षतिध्याांचा सामना करण्यास सिम 

करेल. 

• िी शे्रणी एका भारतीय कंपनीने समकालीन आंतरराष्ट्र ीय मानकांनुसार स्थाक्षपत केली आिे आक्षण 'आझादी का अमृत 

मिोत्सव' या वर्षाणतील आत्मक्षनभणर भारत उपक्रमाचे उदािरण म्हणून ओळखले जाते. 

• आयएनएस कणण िी नौदलातील पक्षिली आक्षण देशातील एकमेव लष्करी तुकडी आिे ज्याने अशा प्रकारची सुक्षविा 

स्थापन केली आक्षण त्ाचा वापर केला. 
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• या सुक्षविेसि ईएनसी नौदल कमणचाऱ् यांच्या कायणिमतेत लिणीय वाढ करण्याचे सरकारचे उक्षद्दष्ट् आिे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्वाचे नदवस 

प्रवासी भारतीय नदवस 2023 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• परराष्ट्र  मंत्रालयाचे प्रवके्त अररंदम बागची यांनी क्षदलेल्या माक्षितीनुसार, 17 वा प्रवासी भारतीय क्षदवस 2023 जानेवारी 

2023 मधे्य इंदूरमधे्य िोणार आिे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• दरवर्षी 9 जानेवारी रोजी, प्रवासी भारतीय क्षदवस भारताच्या वाढीमधे्य परदेशातील भारतीय लोकसंखे्यच्या योगदानाचे 

स्मरण करतो. 

• मिात्मा गांिी दक्षिण आक्षिकेतून भारतात परतल्याच्या स्मरणाथण 9 जानेवारी 1915 रोजी प्रवासी भारतीय क्षदवस 

साजरा केला जातो. 

• दर दोन वर्षाांनी प्रवासी भारतीय क्षदवस (PBD) साजरा करण्यासाठी 2015 मधे्य त्ाचे स्वरूप बदलण्यात आले आिे. 

• वाराणसी येथे 21 ते 23 जानेवारी 2019 या कालाविीत 16 वा प्रवासी भारतीय क्षदवस आयोक्षजत करण्यात आला 

िोता, मॉररशसचे पंतप्रिान प्रक्षवंद जुगनाथ िे प्रमुख पाहुणे िोते. 

• एल.एम. क्षसंघवी यांच्या अध्यितेखालील भारतीय डायिोरावरील भारत सरकारच्या उच्चस्तरीय सक्षमतीच्या 

(एचएलसी) क्षशफारशीनंा प्रक्षतसाद म्हणून प्रवासी भारतीय क्षदन साजरा करण्याचा क्षनणणय घेण्यात आला. 

• 8 जानेवारी 2002 रोजी नवी क्षदल्लीतील क्षवज्ञान भवन येथे सावणजक्षनक मेळावा आक्षण 9 जानेवारी 2002 ला "प्रवासी 

भारतीय क्षदवस" (PBD) म्हणून घोक्षर्षत केले. 

स्रोत: AIR 
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