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दैनिक चालू घडामोडी 17.08.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

UK: Omicron लस मंजूर करणारा पनहला देश 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• युनायटेड क िं गडमने प्रथमच ओकमक्रॉन आवृत्तीसाठी COVID-19 लसी रणास मान्यता किली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• ओकमक्रॉन लसी रण प्रथम युनायटेड क िं गडममधे्य अकि ृत  रण्यात आले. 

• यू ेच्या मेकडकसन्स आकण हेल्थ ेअर उत्पािने कनयाम  प्राकि रणाने ओकमक्रॉन आवृत्तीशी सुसिंगत असलेल्या 

COVID-19 लसी रणास मान्यता किली आहे, ज्यामुळे मॉडनााच्या िोन-स्ट्र ेन इिंजेक्शनचा वापर  रून शरि ऋतूतील 

बूस्ट्र मोकहमेचा मागा मो ळा झाला आहे. 

• औषिे आकण आरोग्य सेवा उत्पािने कनयाम  प्राकि रणाने लसी रणास सशता अकि ृतता किली. 

• अनुमत लसी रण हे मूळ  ोरोनाव्हायरस आकण ओकमक्रॉन BA.1 स्ट्र ेनला पूर  आहे. 

• 18 वषाांपेक्षा जास्त वयाच्या लो ािंना ते वापरण्याची परवानगी आहे. 

• यू े सध्या आपला बूस्ट्र प्रोग्राम 50 पेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्ी िंवर  ें कित  रेल ज्यािंना COVID होण्यास अत्यिंत 

सिंवेिनाक्षम आहेत. 

• SARS-Omicron CoV-2 चे B.1.1.1.529 ए  किन्नता आहे. 

• नोव्हेंबर 2021 मधे्य बोत्सवानामधे्य प्रथमच या प्र ाराचा शोि लागला आकण सुरुवातीला नेटव ा  फॉर जीनोकमक्स 

सर्व्व्हालन्सने िकक्षण आकि ेत नोिंिवले. तेव्हापासून, सध्या वापरात असलेला ए  महत्त्वपूणा प्र ार बनण्यासाठी तो 

जगिरात पसरला आहे. 

स्रोत: िवभारत टाईम्स 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

जगातील सवाात उंच नचिाब रेले्व पुलाचे उद्घाटि 

बातम्यांमधे्य का: 

• कचनाब निी ओलािंडणाऱ्या जगातील सवाात उिंच रेले्व पुलाला आता सोनेरी जोड आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

• कचनाब निीच्या सवोच्च कसिंगल- मान रेले्व पुलावरील ओव्हरच डे निंतर, स्वातिंत्र्यानिंतर प्रथमच श्रीनगर उवाररत 

िारतामधे्य सामील होईल. 

• आयफेल टॉवर नु त्याच बािंिलेल्या रेले्व पुलापेक्षा 35 मीटर  मी असेल. 

• िारताच्या कहमाचल प्रिेश राज्याच्या पकिमे डील (पिंजाब) कहमालयामधे्य, चिंि आकण िागा या िोन प्रवाहािंचे 

ए त्री रण होऊन कचनाब तयार होते. 

• जमू्म आकण  ाश्मीरचा  ें िशाकसत प्रिेश, जो कववाकित  ाश्मीर के्षत्राचा िारत-प्रशाकसत िाग आहे, कचनाब निीने 

मागाक्रमण  ेले आहे  ारण ती  मी कहमालय आकण िकक्षणे डील (उत्तर) कशवाकल  पवातरािंगािंच्या कनखळ 

चट्टानािंच्या िरम्यान पकिमे डे जाते. 

• कत्रमूच्या जवळ झेलम निी कमळाल्यानिंतर कचनाब कसिंिू निीची उपनिी असलेल्या सतलज निीला कमळते. 

• जमू्म आकण  ाश्मीरमिील िो ािाय  प्रिेशात  ो ण रेले्व  ॉपोरेशन कलकमटेड (KRCL) साठी AFCONs द्वारे 

कचनाब पूल आकण आणखी 16 रेले्व पूल बािंिले जात आहेत. 

• उिमपूर, श्रीनगर आकण बारामुल्ला रेले्व कलिं  बािंिण्याच्या प्र ल्पात सवा पूल बािंिणीचा समावेश आहे. 

स्रोत: Livemint 

इंनडया इंटरिॅशिल सीफूड शो (IISS) 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 23वा इिंकडया इिंटरनॅशनल सीफूड शो (IISS) पुढील वषी 15 फेबु्रवारी ते 7 फेबु्रवारी िरम्यान  ोल ाता, कसटी ऑफ 

जॉय येथे आयोकजत  ेला जाईल. सीफूड एक्सपोटासा असोकसएशन ऑफ इिंकडया (SEAI) च्या सह ायााने सागरी 

उत्पािने कनयाात कव ास प्राकि रण (MPEDA) द्वारे याचे आयोजन  ेले जाईल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• 2021-2022 या वषाांमधे्य िारता डून आतापयांतची सवाात मोठी कनयाात 13,69,264 टन सागरी उत्पािनािंची होती, 

ज्याचे मूल्य US$ 7.76 अब्ज होते. 
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• अकल डच्या वषाांत िारतासह इतर िेशािंमधे्यही  ोळिं बीचे उत्पािन वाढले आहे, कजथे ते आता िहा लाख मेकटर  

टनािंच्या पुढे गेले आहे. 

• िारताला पुढील पाच वषाांत बहुआयामी िोरण वापरून $15 अब्ज क मतीची मत्स्यपालन आकण मत्स्यपालन उत्पािने 

कनयाात  रण्याची आशा आहे. 

•  ोल ात्यातील कवशाल कबस्वा बािंगला मेळा मैिान हे सीफूड उद्योगातील दै्ववाकषा  शोपीस इव्हेंटचे कठ ाण असेल, 

जे िारताची कनयाात क्षमता िशाकवण्याच्या उदे्दशाने उद्योगातील सवाात मोठे आहे, असे एमपीडीएचे अध्यक्ष डॉ.  े. एन. 

राघवन यािंनी सािंकगतले. 

• िारतीय सागरी उत्पािन कनयाातिार आकण जागकत  आयातिार यािंच्यातील सिंवािासाठी ही पररषि ए  प्रमुख मिंच 

म्हणून  ाम  रेल. 

स्रोत: इकॉिॉनमक टाइम्स 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

मुख्यमंत्री अिुप्रीती कोनचंग योजिा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• राजस्थान सर ारने 2022-2023 या आकथा  वषाात "मुख्यमिंत्री अनुकप्रती  ोकचिंग स्कीम" साठी सुमारे 17  ोटी 

रुपयािंचे बजेट किले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• मुख्यमिंत्री अनुप्रीती  ोकचिंग योजनेंतगात कवद्यार्थ्ाांना स्पिाा परीक्षािंसाठी मोफत प्रकशक्षण किले जाईल. 

• राजस्थानचे मुख्यमिंत्री अशो  गेहलोत यािंनी 2021-2022 मधे्य मुख्यमिंत्री अनुप्रीती  ोकचिंग योजना सुरू  ेली. 

•  ायाक्रमाचा ए  िाग म्हणून, सर ार पात्र कवद्यार्थ्ाांना नामािंक त प्रकशक्ष ािं डून मोफत प्रकशक्षण िेईल जेणे रून 

ते त्यािंचे धे्यय साध्य  रू श तील. 

• सर ारने या  ायाक्रमािंतगात कनिी आकण वाटप  ेलेल्या जागािंची सिंख्या िोन्ही िुप्पट  रून ए ूण 15,000 जागा 

आणल्या आहेत. 

• या  ायाक्रमाच्या अनुषिंगाने, कवद्यार्थ्ााला िुसऱ्या शहरातील  ोकचिंग सुकविेसाठी कनयुक्  ेल्यास सर ार िर वषी 

बोकडांग आकण लॉकजिंगसाठी अकतररक् 40,000 रुपये िेईल. 

• अनुसूकचत जाती, अनुसूकचत जमाती, अल्पसिंख्या  आकण इतर मागासवगीय, कवशेष अपिंग आकण आकथा दृष्ट्या 

मागास प्रवगाातील जे कवद्याथी वाकषा  8 लाख रुपयािंपेक्षा  मी उत्पन्न असलेल्या  ुटुिंबातील आहेत, ते मुख्यमिंत्री 

अनुकप्रती  ोकचिंग योजनेच्या माध्यमातून मोफत  ोकचिंगसाठी पात्र आहेत. 

• या  ायाक्रमाचा ए  िाग म्हणून, कवद्यार्थ्ाांना आयआयटी जेईई, नागरी सेवा, राजस्थान प्रशास ीय सेवा, राजस्थान 

पात्रता परीक्षा फॉर टीचसा (आरईईटी) आकण वैद्य ीय महाकवद्यालयीन प्रवेशासह अने  स्पिाा परीक्षािंची तयारी 

कमळणार आहे. 
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• राज्य सर ारने 2021-2022 या शैक्षकण  वषाात 10,000 कवद्यार्थ्ाांना मोफत  ोकचिंग िेण्याचे उकद्दष्ट ठेवले आकण 

त्यापै ी 9,000 कवद्यार्थ्ाांना ए  लाखाहून अकि  अजाांमिून कनवडण्यात आले. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

अरुणाचलच्या नतसऱ्या नवमाितळाचे िाव 'डोिी पोलो एअरपोटा ' 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• अरुणाचल प्रिेश सर ारने राज्यातील कतसरा कवमानतळ किला आहे, जो सध्या इटानगरमधे्य बािंिला जात आहे, त्याला 

‘डोनी पोलो कवमानतळ’ असे नाव िेण्यात आले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• मुख्यमिंत्री  ायाालयाच्या प्रवक्त्याने किलेल्या माकहतीनुसार अरुणाचल प्रिेशचे मुख्यमिंत्री पेमा खािंडू यािंच्या 

अध्यक्षतेखाली राज्य मिंकत्रमिंडळाच्या बैठ ीत "डॉनी पोलो कवमानतळ" या कवमानतळाचे नाव मिंजूर  रण्यात आले. 

• अकि ाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, राजिानीतील ए मेव कवमानतळाचे नाव सूयाा (डोनी) साठी िीघा ाळ चालत आलेली 

स्थाकन  पूजा तसेच राज्याचा समृद्ध सािंसृ्ककत  इकतहास आकण िीघा ालीन चालीरीती िशावेल. 

• िारतीय कवमानतळ प्राकि रणाने पवातीय प्रिेशािंमधे्य कवमान वाहतू   नेर्व्िर्व्व्हटीला चालना िेण्याच्या उदे्दशाने 

कवमानतळ सुिारण्यासाठी 650  ोटी रुपयािंचा प्र ल्प सुरू  ेला आहे. 

• पासीघाट आकण तेजू कवमानतळािंसोबत, इटानगरमिील "डॉनी पोलो कवमानतळ" हे ईशान्य िारतातील 16 वे 

कवमानतळ आकण अरुणाचल प्रिेशातील कतसरे कवमानतळ असेल. 

• सध्या, ईशान्य प्रिेशात 15 कवमानतळ  ायारत आहेत: गुवाहाटी, कसलचर, किबु्रगढ, जोरहाट, तेजपूर, लीलाबारी आकण 

रुपसी (सवा आसाममधे्य), तेजू आकण पासीघाट (िोन्ही अरुणाचल प्रिेशात), आगरतळा (कत्रपुरामधे्य) , इम्फाळ 

(मकणपूरमधे्य), कशलााँग (मेघालयात), किमापूर (नागालाँडमधे्य), लेंगपुई (कसक्कीममधे्य). 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार 

इंनडयि नफल्म फेस्टिव्हल ऑफ मेलबिा (IFFM) पुरस्कार 2022 

बातम्यांमधे्य का: 

• 13 वा वाकषा  िारतीय कचत्रपट महोत्सव ऑफ मेलबना (IFFM) 2022 12 ऑगस्ट् रोजी सुरू झाला आकण 30 

ऑगस्ट्पयांत चालेल. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

• ऑस्ट्र ेकलयात िरवषी होणारा IFFM  ायाक्रम, िारतीय कचत्रपट उद्योगाला  ाही सुप्रकसद्ध आकण अत्यिंत प्रकतकित 

कचत्रपट आकण टीव्ही शो िाखवून सन्माकनत  रतो. 

• अवॉडा नाईट, कजथे िारतीय कचत्रपटसृष्टीतील आघाडीच्या  ला ारािंना कवशेष पाररतोकष े किली जातात आकण मागील 

वषाातील ओटीटी सीन हा महोत्सवाचा उच्चािं  आहे. 

• रणवीर कसिंग अकिनीत स्पोटटास डर ामा 83, प्राइम र्व्व्हकडओ वेब सीरीज मुिंबई डायरी 26 आकण जलसा कचत्रपटाला या 

 ायाक्रमािरम्यान सवााकि  बकक्षसे कमळाली, ज्याचे आयोजन ररर्व्ि  िनकजयानी यािंनी  ेले होते. 

• 2022 मधे्य मेलबना इिंकडयन कफल्म फेर्व्स्ट्व्हलमधे्य, रणवीर कसिंगला "83" कचत्रपटासाठी सवोतृ्कष्ट अकिनेत्याचे 

पाररतोकष  कमळाले. 

• 2022 मधे्य मेलबना इिंकडयन कफल्म फेर्व्स्ट्व्हलमधे्य शेफाली शाह (जलसा) कहला सवोतृ्कष्ट अकिनेत्रीचा पुरस्कार 

कमळाला. 

• 2022 मधे्य मेलबना इिंकडयन कफल्म फेर्व्स्ट्व्हलमधे्य 83 कचत्रपटािंना सवोतृ्कष्ट कचत्रपटाचा पुरस्कार कमळाला. 

• मेलबनाच्या 2022 िारतीय कचत्रपट महोत्सवात सरिार उिम या कचत्रपटासाठी शुकजत सर ार आकण ि रेकपस्ट् या 

कचत्रपटासाठी अपणाा सेन यािंना सवोतृ्कष्ट किग्दशा ाची टर ॉफी िेण्यात आली. 

• 2022 मधे्य मेलबना इिंकडयन कफल्म फेर्व्स्ट्व्हलमधे्य मुिंबई डायरी 26/11 ला सवोतृ्कष्ट माकल ेचा पुरस्कार िेण्यात 

आला. 

• 2022 मधे्य मेलबना इिंकडयन कफल्म फेर्व्स्ट्व्हलमधे्य  कपल िेव यािंना जीवनगौरव पुरस्कार कमळाला. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

सॅि नदएगो येथील INS सातपुडा येथूि 75 लॅप्स "आझादी का अमृत महोत्सव रि" 
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बातम्यांमधे्य का: 

• 13 ऑगस्ट् रोजी, िारतीय नौिल जहाज (INS) सातपुडा िारताच्या स्वातिंत्र्याच्या 75 व्या विाापन किनाकनकमत्त सॅन 

किएगो बिंिरात पोहोचले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• िारताच्या स्वातिंत्र्य किनाकनकमत्त, INS सातपुडा ने सॅन किएगो येथील यूएस नेव्ही बेस येथे 75-लॅप आझािी  ा अमृत 

महोत्सव शयात पार पाडली. 

• उत्तर अमेरर ेतील िारताच्या स्वातिंत्र्याच्या 75 वषाांच्या महत्त्वपूणा प्रसिंगी, िारतीय नौिल जहाजावर उले्लखनीय 

स्थाकन  मान्यवर आकण परिेशी िारतीयािंसमोर िारतीय कतरिंगा ध्वज फड वला जातो. 

• िारतीय नौिलाचा कवनाश  यापूवी  िीही उत्तर अमेरर ेच्या पकिम क नाऱ् यावर पोहोचला नव्हता, ज्यामुळे INS 

सातपुड्याचे सॅन किएगो यूएस नेव्ही बेसवर उतरणे हा ए  ऐकतहाकस  प्रसिंग आहे. 

• स्वातिंत्र्याच्या 75 वषाांनिंतर िारतीय नौिलाची क्षमता आकण कव ास यावर प्र ाश टा णारा हा प्रसिंग. 

• हवाई येथील पला हाबार येथे सवाात मोठा बहुपक्षीय नौिल सराव, ि ररम ऑफ ि पॅकसकफ  एक्सरसाइज (RIMPAC), 

िारतीय नौिल युद्धनौ ा, INS सातपुडा आकण P81 LRMRASW कवमानािंचा समावेश होता. 

• सहा आठवडे चाललेल्या आकण तीव्र ऑपरेशनल आकण प्रकशक्षण कक्रया लाप िशाकवलेल्या सरावात, INS सातपुडा 

आकण P81 सागरी ने िाग घेतला. 

• या सरावाचा उदे्दश कवकवि राष्टर ािंच्या नौिलािंमिील सिंवाि आकण आत्मकवश्वास वाढवणे हा आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि आनण तंत्रज्ञाि 

भारत बायोटेकची इंटर ािासल लस 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• त्याच्या इिंटर ानासल  ोकवड लसीसाठी, BBV154, िारत बायोटे ने लसीचे िोन डोस तसेच बूस्ट्र डोससाठी मिंजुरीची 

कवनिंती  ेली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• िारत बायोटे ला मिंजुरीसाठी BBV154 फेज 3 र्व्िकन ल अभ्यासािं डून डेटा प्राप्त झाला. 

• िारत बायोटे चा िावा आहे  ी BBV154 2 ते 8 °C िरम्यान र्व्स्थर आहे.  ाळजीपूवा  कनरीक्षण  ेलेल्या र्व्िकन ल 

चाचण्यािंनुसार, ते सुरकक्षत, सहनशील आकण इमु्यनोजेकन  आहे. 

• BBV154 नावाच्या इिंटर ानासल लसी रणामधे्य वरच्या श्वासोच्छवासासाठी कवकशष्ट प्रकतकपिंडे तयार  रण्याची शक्ी 

असते. 

• ory टर ॅि आकण सिंक्रमण आकण सिंक्रमण  मी  रू श ते. 

• प्राथकम  डोस आकण बूस्ट्र डोस म्हणून BBV154 च्या पररणाम ार तेचे मूल्यािं न  रण्यासाठी िोन वेगळ्या, 

समवती र्व्िकन ल चाचण्या  ेल्या गेल्या आहेत. 
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• 3000 हून अकि  लो ािंनी औषिाच्या इमु्यनोजेकन ता आकण सुरकक्षततेचे मूल्यािं न  रण्यासाठी प्राथकम  डोस 

फेज III चाचण्यािंमधे्य िाग घेतला. 

• हे लसी रण त्याच्या कडझाइनमुळे ना ातून  ेले जाऊ श ते. 

• वॉकशिंग्टन कवद्यापीठ आकण िारत बायोटे  BBV154 साठी अनुनाकस  लसी रण कव कसत  रण्यासाठी ए त्र  ाम 

 रत आहेत. 

• िारत बायोटे ची स्थापना 1996 मधे्य झाली आकण  िं पनीचे मुख्यालय हैिराबाि येथे आहे. 

स्रोत: इकॉिॉनमक टाइम्स 
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