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दैनिक चालू घडामोडी 17.01.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: जग 

आंतरराष्ट्र ीय नचत्रपट महोत्सव 

 

• 15 जानेवारी 2022 रोजी बाांगलादेशचे परराष्ट्र  मांत्री डॉ. ए.के. अबु्दल मोमेन याांच्या हसे्त ढाका येथील राष्ट्र ीय सांग्रहालय 

पररसरात 9 ददवस चालणाऱ्या 20 व्या ढाका आांतरराष्ट्र ीय दचत्रपट महोत्सवाचे (DIFF) उद्घाटन करण्यात आले. 

• बाांगलादेशातील भारताचे उच्चायुक्त दवक्रम दोराईस्वामी यावेळी दवशेष अदतथी म्हणून उपस्थथत होते. 

• या दचत्रपट महोत्सवात दहा शे्रणी ांमधे्य 225 दचत्रपट प्रददशित केले जात आहेत. 

• महोत्सवादरम्यान 70 देशाांतील दचत्रपट दवदवध दिकाणी दाखवले जात आहेत. 

• फेस्िव्हलमधील भारतीय प्रवेशाांमधे्य पीएस दवनोथराज ददग्ददशित कूझांगल, सुभ्रदजत दमत्रा ददग्ददशित अदवजादत्रक, 

इांद्रनील रॉयचौधरी ददग्ददशित मयार जोांजाळ आदण शरीफ इसा ददग्ददशित आांदाल या ३५ दचत्रपटाांचा समावेश आहे. 

• माररया इव्हानोव्हा ददग्ददशित 'द अँगर' हा लेबनीज-जमिन दचत्रपट महोत्सवाचा उद्घाटनाचा दचत्रपट होता. 

ढाका आंतरराष्ट्र ीय नचत्रपट महोत्सवानवषयी (DIFF): 

• 1977 मधे्य थथापन झालेल्या रेनबो दफल्म सोसायटीद्वारे DIFF चे आयोजन केले जाते. 

• DIFF 1992 मधे्य सुरू झाला. 

• Source: newsonair 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

राष्ट्र ीय स्टाटटअप पुरस्कार 2021 

 

• कें द्रीय वादणज्य आदण उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आदण साविजदनक दवतरण आदण वस्त्रोद्योग मांत्री, पीयूष गोयल 

याांनी राष्ट्र ीय िाटिअप पुरस्कार 2021 प्रदान केले. 
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• 1 इनकू्यबेटर आदण 1 एक्सीलरेटरसह एकूण 46 िाटिअप्सना राष्ट्र ीय िाटिअप पुरस्कार 2021 चे दवजेते म्हणून 

ओळखले गेले आहे. 

• दडपाटिमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इांडिर ी अँड इांटरनल टर ेड (DPIIT) ने उतृ्कष्ट् िाटिअप्स आदण इकोदसिम सक्षमकाांना 

ओळखण्यासािी आदण पुरसृ्कत करण्यासािी राष्ट्र ीय िाटिअप पुरस्काराांची सांकल्पना केली आहे जे नादवन्यपूणि 

उत्पादने दकां वा सोलू्यशन्स आदण से्कलेबल एां टरप्राइजेस, रोजगार दनदमिती दकां वा सांपत्ती दनदमितीच्या उच्च क्षमतेसह, 

मोजता येण्याजोगे सामादजक प्रदशिन करतात.  

श्री गोयल याांनी िाटिअप्सना भारताला जगातील नांबर 1 िाटिअप इकोदसिम बनवण्यासािी प्रामुख्याने पाच के्षत्राांवर लक्ष 

कें दद्रत करण्याचे आवाहन केले: 

1. भारतीय भाषाांमधे्य उपाय आदण सामग्री दवकदसत करा 

2. मोठ्या सामादजक आदण आदथिक प्रभाव असलेल्या उत्पादनाांना आदण उपायाांना प्रोत्साहन द्या 

3. देशभरातील प्रते्यक दजल्ह्यात िाटिअपला प्रोत्साहन देणे, - प्रते्यक दजल्ह्यात ‘िाटिअप प्रवेश कें दे्र’ थथापन करणे 

4. शहरी थथादनक स्वराज्य सांथथाांच्या स्तरावर इनोवे्हशन झोन तयार करणे 

5. जगभरातील सवोत्तम पद्धती ांचा अवलांब करा आदण भारताची जागदतक स्पधाित्मकता वाढवा 

• टीप: पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी िाटिअप सांसृ्कतीला देशाच्या दूरवरच्या भागात नेण्यासािी १६ जानेवारी हा राष्ट्र ीय 

िाटिअप ददवस म्हणून साजरा केला जाईल अशी घोषणा केली. 

Source: PIB 

परकीय चलि संकटावर मात करण्यासाठी भारतािे श्रीलंकेला USD 900 दशलक्ष पेक्षा जास्त आनथटक सहाय्य 

नदले 

 

• भारताने श्रीलांकेला 900 दशलक्ष डॉलसि कजि देण्याची घोषणा केली आहे. 

• आयातीसािी देय देण्यासािी डॉलरच्या तुटवड्यामुळे श्रीलांकेला सध्या जवळपास सवि जीवनावश्यक वसू्तांचा तुटवडा 

जाणवत आहे. 

• यामधे्य $509 दशलक्षपेक्षा जास्त एदशयन स्िअररांग युदनयन सेटलमेंट आदण $400 दशलक्ष चलन सॅ्वपचा समावेश 

आहे. 

श्रीलंकेबद्दल तथ्यः  

• राजधानी: कोलांबो, श्री जयवधिनेपुरा कोटे्ट 

• चलन: श्रीलांकन रुपया 

• अध्यक्ष: गोटाबाया राजपके्ष 

• पांतप्रधान: मदहांदा राजपके्ष 

Source: ET 

महत्वाच्या बातम्या: सांरक्षण 
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प्रथमच, भारत निनलपाइन्सला ब्राह्मोस के्षपणास्त्ांची नियाटत करणार आहे  

 

• भारताचे ब्रह्मोस सुपरसॉदनक कू्रझ के्षपणास्त्र प्रथमच दनयाित केले जाईल आदण के्षपणास्त्र दफदलदपन्सकडून खरेदी 

केले जाईल. 

• दफदलपाइन्सने जहाजदवरोधी कू्रझ के्षपणास्त्र ब्रह्मोस खरेदीला मांजुरी ददली आहे. हा करार सुमारे $374.9 दशलक्ष 

मधे्य झाला आहे. 

• ब्रह्मोस एरोसे्पस, भारत-रदशयन सांयुक्त उपक्रम, सुपरसॉदनक कू्रझ के्षपणास्त्र ब्रह्मोस तयार करते जे पाणबुडी, जहाजे, 

दवमाने दकां वा लँड पॅ्लटफॉमिवरून सोडले जाऊ शकते. 

• ब्रह्मोस ऑडिर ही भारताची पदहली मोिी लष्करी दनयाित आहे. 

• गेल्या वषी, भारत आदण दफलीदपन्सने सांरक्षण व्यवथथेवर स्वाक्षरी केली ज्यामुळे मदनलाला सांरक्षण उपकरणे दनयाित 

करणे शक्य होईल. 

• स्व्हएतनाम आदण इांडोनेदशयासह आगे्नय आदशयातील इतर देशाांनीही भारताकडून ब्रह्मोस खरेदी करण्यात स्वारस्य 

व्यक्त केले आहे, ज्यावर चचाि सुरू आहे. 

• Source: India Today 

भारतीय िौदल रनशयि िौदलासोबत पॅसेज एक्सरसाइज (PASEX) आयोनजत करते 

 

• भारतीय नौदलाचे स्वदेशी दडझाइन केलेले आदण तयार केलेले मागिददशित-के्षपणास्त्र दवनाशक, INS कोचीने 14 

जानेवारी 2022 रोजी अरबी समुद्रात रदशयन नौदलाच्या RFS अॅडदमरल दटर बू्यटसह पॅसेज एक्सरसाइज (PASEX) 

आयोदजत केले. 

• रदशयन नौदलाच्या RFS अॅडदमरल दटर बु्यट्ससह भारतीय नौदलाने स्वदेशी बनावटीचे आदण तयार केलेले गाईडेड 

दमसाइल दडिर ॉयर INS कोची याांनी 14 जानेवारी 2022 रोजी अरबी समुद्रात पॅसेज एक्सरसाइज (PASEX) हाती 

घेतली. 
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• हे प्रथमच आहे की भारतीय नौदलाने आपल्या स्वदेशी बनावटीच्या आदण तयार केलेल्या मागिददशित-के्षपणास्त्र 

नाशकाची चाचणी केली आहे आदण भारताच्या सांरक्षण क्षमताांचे प्रदशिन करण्यासािी रदशयन फेडरेशनच्या 

नौदलासोबत चाचणी घेण्यात आली आहे. 

• या सरावाने दोन नौदलाांमधील सुसांगतता आदण आांतरकायिक्षमता दशिदवली आदण त्यात सामररक युक्ती, क्रॉस-डेक 

हेदलकॉप्टर ऑपरेशन्स आदण सीमनदशप दक्रयाकलापाांचा समावेश होता. 

भारत आनण रनशया यांच्यातील सराव: 

• इांद्र: सांयुक्त सराव (लष्कर, नौदल, हवाई दल) 

• Source: TOI 

महत्वाच्या बातम्या: दवज्ञान 

गगियािसाठी क्रायोजेनिक इंनजि: इस्रो 

 

• भारतीय अांतराळ सांशोधन सांथथा (ISRO) ने गगनयान मानवी अांतराळ कायिक्रमासािी क्रायोजेदनक इांदजनच्या पात्रता 

चाचण्या यशस्वीपणे घेतल्या आहेत. 

• तादमळनाडूमधील इस्रो प्रोपल्ह्शन कॉम्प्पे्लक्सने 720 सेकां दाांच्या कालावधीसािी चाचणी घेतली आदण चाचणीची उदिषे्ट् 

पूणि केली. 

• 1810 सेकां दाांच्या एकदत्रत कालावधीसािी इांदजनच्या आणखी चार चाचण्या केल्या जातील. 

• गगनयान कायिक्रमासािी दजओदसांक्रोनस सॅटेलाइट लॉन्च वे्हईकल (GSLV) माकि  III लाँच वे्हईकल दोन क्रायोजेदनक 

इांदजन वापरणार आहे. 

• इस्रोने दवकदसत केलेल्या या इांदजनला दवकास असे नाव देण्यात आले आहे. 

टीप: 

• भारताची पदहली मानवी अांतराळ मोहीम ‘गगनयान’ २०२३ मधे्य प्रके्षदपत होणार आहे. 

• ISRO भारताच्या स्वातांत्र्याच्या 75 व्या वधािपन ददनापयंत गगनयान कायिक्रमाांतगित पदहले मानवरदहत दमशन 

आयोदजत करण्याची योजना आखत आहे. 

• Source: The Hindu 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

वेस्ट इंनडजचे नदग्गज खेळाडू क्लाइव्ह लॉईड यांिा नक्रकेटमधील त्ांच्या सेवांसाठी िाइटहूड प्रदाि करण्यात 

आला 
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• वेि इांदडज दक्रकेट सांघाचे माजी कणिधार िाइव्ह लॉईड याांना दक्रकेट खेळातील त्याांच्या सेवाांसािी नाइटहूडचा 

सन्मान देण्यात आला आहे. 

• तो वेि इांदडजचा माजी सांघ व्यवथथापक आदण दनवडकताि आदण ICC सामनादधकारी देखील होता. 2009 मधे्य त्याचा 

आयसीसी दक्रकेट हॉल ऑफ फेममधे्य समावेश करण्यात आला. 

• नाइटहूड ही पदवी एखाद्या व्यक्तीला दब्रदटश राजा दकां वा राणीने त्याच्या कतृित्वासािी दकां वा त्याच्या देशाच्या सेवेसािी 

ददली आहे. नाइटहुड दमळालेला माणूस त्याच्या नावापुढे 'श्री' ऐवजी 'सर' लावू शकतो. 

• Source: ndtv 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे ददवस 

भारतीय सैन्य नदि 

 

• फील्ड माशिल केएम कररअप्पा याांना भारतीय सैन्याचे पदहले कमाांडर-इन-चीफ म्हणून ओळखण्यासािी दरवषी 15 

जानेवारी रोजी भारतीय लष्कर ददन साजरा केला जातो. 

• यांदा 74 वा लष्कर ददन साजरा केला जात आहे. 

• 2022 सालासािी भारतीय लष्कर ददनाची थीम "भदवष्यातील प्रगतीसह" होती. 

• भारतीय सैन्याची उत्पत्ती ईि इांदडया कां पनीपासून झाली, जी दब्रदटश इांदडयन आमी म्हणून ओळखली जात होती 

आदण नांतर भारताच्या स्वातांत्र्यानांतर राष्ट्र ीय सेना असे नाव देण्यात आले. 

टीप: 

• 28 वे लष्करप्रमुख: जनरल मनोज मुकुां द नरवणे 

• आमी डे परेडच्या दनदमत्ताने भारतीय लष्कराच्या नवीन गणवेशाचे अनावरण करण्यात आले. 

• ७४ व्या लष्कर ददनादनदमत्त, राजथथानमधील जैसलमेर दमदलटरी िेशनजवळील सवाित उांच टेकडीवर जगातील 

सवाित मोिा खादी राष्ट्र ध्वज प्रददशित करण्यात आला. 

• Source: India Today 
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