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दैनिक चालू घडामोडी 19.08.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

भारतािे श्रीलंकेला डॉनिियर सागरी टोही निमाि भेट नदले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 15 ऑगस्ट रोजी, भारताने श्रीलंकेला डॉर्नियर सागरी टोपण र्िमान सादर केले, जे बेट राष्ट्र ाला त्याच्या र्कनारपट्टीिरील 

समुद्रात मानिी आर्ण अंमली पदार्ाांची तस्करी, तस्करी आर्ण इतर प्रकारच्या संघर्टत गुने्हगारी यांसारख्या र्िर्िध 

अडचणीचंा सामना करण्यास अनुमती देईल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• भारताने आपला 76 िा स्वातंत्र्यर्दन साजरा केला त्या र्दिशी आर्ण बेटािरील देशाच्या महत्त्वाच्या हंबनटोटा बंदरािर 

उच्च-तंत्रज्ञानाची र्चनी के्षपणासे्त्र आर्ण उपग्रह टर ॅ र्कंग जहाज उतरण्याच्या एक र्दिस आधी नाट्यमय हस्ांतर 

समारंभ झाला. 

• व्हाइस अॅडर्मरल एस.एन. कोलंबोतील भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले यांच्यासमिेत देशाच्या दोन र्दिसीय 

दौऱ्यािर आलेले घोरमाडे यांनी कोलंबो आंतरराष्ट्र ीय र्िमानतळाशेजारी असलेल्या कटुनायके येर्ील श्रीलंका हिाई 

दलाच्या सुर्िधेमधे्य श्रीलंकेच्या नौदलाला र्िमान सुपूदि  केले. 

• हे र्िमान एक बल गुणक म्हणून कायि करेल, ज्यामुळे श्रीलंकेला त्याच्या र्कनारपट्टीिरील जलमागाांमधे्य मानिी आर्ण 

अंमली पदार्ाांची तस्करी, तस्करी आर्ण इतर संघर्टत स्वरूपाच्या गुन्ह्ांसह र्िर्िध प्रकारच्या अडचणीचंा सामना 

करता येईल. 

स्रोत: Livemint 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

'पंच प्राण' लक्ष्य 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2022 रोजी केलेल्या भाषणात, भारताला एक बनिण्यासाठी त्यांच्या "पंच प्राण 

लक्ष्य" (पाच संकल्ांची) रूपरेषा सांर्गतली. 
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मुख्य मुदे्द: 

• पंचप्राणच्या मते, स्वच्छता मोर्हमा, लसीकरण, िीज जोडणी, उघड्यािर शौचास जाण्याचे र्नमूिलन आर्ण सौरऊजेचा 

िापर ही सिि प्रस्र्ार्पत भारतीय मानकांची उदाहरणे आहेत. 

• "गुलामर्गरीच्या संकल्नेतून मुक्ती" याचे प्रमुख उदाहरण म्हणजे निीन राष्ट्र ीय शैक्षर्णक धोरण. 

• पंच प्राण लक्ष्यानुसार, मर्हला हक्क, लैंर्गक समानता आर्ण इंर्डया फस्टि ही एकता आर्ण एकतेची राष्ट्र ीय प्रतीके 

आहेत. 

पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी यांिी नदलेले पंचप्राण खालीलप्रमाणे आहेत. 

1. र्िकर्सत भारतासाठी अर्धक दृढर्नश्चयाने आर्ण दृढर्नश्चयाने पुढे जा 

2. गुलामर्गरीच्या कोणत्याही र्चन्हापासून मुक्त होण्यासाठी. 

3. भारताच्या इर्तहासाचा अर्भमान बाळगा. 

4. एकतेची शक्ती 

5. पंतप्रधान आर्ण मुख्यमंत्री यांसारख्या नागररकांची कतिवे्य. 

• "र्िश्वगुरु भारत" ची पंतप्रधानांची दृष्ट्ी देखील या पाच संकल्ांपैकी एक आहे (पंच प्राण). 

• स्वातंत्र्याला 100 िषे पूणि होत असताना, पंतप्रधान मोदीनंा भारताला "र्िश्वगुरु" बनिायचे आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

मंथि पॅ्लटफॉमि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारत सरकारने देशातील तंत्रज्ञान-आधाररत सामार्जक प्रभाि निकल्ना आर्ण उपाय कायािन्वित करण्यासाठी 

उद्योग आर्ण संशोधन संस्र्ांमधील सहकायि सुधारण्यासाठी "मंर्न" मंच सुरू केला. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• R&D मधे्य उद्योगांच्या सहभागाला प्रोत्साहन आर्ण प्रोत्साहन देण्याच्या आमच्या प्रयत्ांना बळकटी देण्याचे िचन 

देणारे मंर्न हे व्यासपीठ, UN SDG उर्िष्ट्ांप्रती आमचे समपिण दाखिते. 

• मंर्न भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या िधािपन र्दनापासून सुरू झाले होते आर्ण राष्ट्र ीय आर्ण जागर्तक समुदायांना 

भारताच्या तांर्त्रक क्ांतीच्या जिळ आणण्याची संधी प्रदान करते. 

• मंर्न पॅ्लटफॉमि से्टकहोल्डर संपकि  िाढिण्यासाठी, संशोधन आर्ण निकल्ना सुलभ करण्यासाठी आर्ण सामार्जक 

प्रभािासह र्िर्िध र्िकसनशील तंत्रज्ञान आर्ण िैज्ञार्नक हस्के्षपांमधील समस्या सामार्यक करण्यात मदत करेल. 

• मंर्न मंच देशाच्या न्वस्र्रतेच्या उर्िष्ट्ांची पूतिता करण्यासाठी निीन कल्ना, सजिनशील र्िचार आर्ण साििजर्नक-

खाजगी-शैक्षर्णक सहकायािद्वारे राष्ट्र ाचा कायापालट करण्यासाठी पाया घालेल.  
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• मंर्न भर्िष्यातील र्िज्ञान, निकल्ना आर्ण तंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वाखालील र्िकासासाठी एक फे्रमिकि  तयार 

करण्यासाठी मार्हती देिाणघेिाण सते्र, प्रदशिने आर्ण कायिक्म आयोर्जत करून ज्ञान प्रसार आर्ण परस्परसंिादाला 

प्रोत्साहन देते. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

 मंडला हा देशातील पनहला 'कायाित्मक साक्षर' निल्हा ठरला आहे 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• र्बसाहुलाल र्संग, राज्यमंत्री, यांनी सांर्गतले की, मध्य प्रदेशातील आर्दिासीबहुल के्षत्र असलेला मांडला र्जल्हा १००% 

साक्षर र्जल्हा बनला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• मध्य प्रदेश सरकारच्या मते, 2011 च्या अभ्यासानुसार र्जल्ह््ातील साक्षरता दर 68 टके्क होता, परंतु 2020 मधील 

दुसऱ् या अहिालात असे नमूद केले आहे की र्जल्ह््ातील 2.25 लाखांहून अर्धक लोक र्नरक्षर आहेत, बहुतेक लोक 

जंगलात राहतात. र्तरे् आर्दिासी समाज राहत होता. 

• "आर्दिासीनंी िारंिार अर्धकाऱ्यांकडे तक्ार केली आहे की फसिणूक करणारे त्यांच्या बँक खात्यांमधून पैसे 

चोरतात, याचे मुख्य कारण म्हणजे ते कायिक्षमपणे साक्षर नव्हते." 

• जेव्हा एखादी व्यक्ती कायिक्षमपणे साक्षर असते, तेव्हा तो आपले नाि, मोजणी आर्ण र्हंदीमधे्य िाचू आर्ण र्लहू 

शकतो. 

• मध्य प्रदेश सरकार मर्हला आर्ण िृद्ध व्यक्तीनंा र्शक्षण देऊ इन्वच्छते; अशा प्रकारे शालेय र्शक्षण र्िभाग, मर्हला ि 

बालर्िकास र्िभाग, अंगणिाडी आर्ण सामार्जक कायिकत्याांच्या सहभागाने साक्षरता मोहीम सुरू करण्यात आली 

आहे. 

• त्यांनी दािा केला की, दोन िषाांत संपूणि र्जल्हा कायिक्षमपणे साक्षर झाला आहे, मंडलातील नागररकांना त्यांची नािे 

र्लर्हणे, मोजणे आर्ण िाचणे शक्य झाले आर्ण असे करणारा मंडला हा देशातील पर्हला र्जल्हा बनला. 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडि 
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महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

भनिष्यातील पायदळ सैनिक (F-INSAS) प्रणाली 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारताचे संरक्षण मंत्री राजनार् र्संह यांनी र्दल्ली येरे् र्िर्िध संरक्षण आर्ण धोरणात्मक प्रणालीचें अनािरण 

करण्यासाठी आयोर्जत केलेल्या समारंभात बहुप्रतीर्क्षत भर्िष्यातील पायदळ सैर्नक (F-INSAS) ही यंत्रणा (F-

INSAS) भारतीय लष्कराकडे सुपूदि  करण्यात आली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• F-INSAS मधे्य AK-203 असॉल्ट रायफल, रर्शयन बनािटीची गॅस-फायर, मॅगर्झन-फेड, र्सलेक्ट-फायर असॉल्ट 

रायफल आहे. 

• इंडो-रर्शयन संयुक्त कंपनी रायफल बनिते, ज्याची रेंज 300 मीटर आहे. 

• लक्ष्य संपादनासाठी, 200-मीटर शे्रणीसह रायफल-माउंटेड होलोग्रार्फक दृष्ट्ी प्रदान केली जाते. 

• पायदळांना आता हेले्मट-माउंट नाईट न्वव्हजन उपकरणे उपलब्ध आहेत. हेले्मट आर्ण बर्नयान 9mm बुलेट तसेच 

AK-47 असॉल्ट गनला प्रर्तरोधक आहेत. 

• कमांड पोस्ट आर्ण युद्धभूमीिरील इतर घटकांशी संिाद साधण्यासाठी, हँड्स-फ्री हेडसेट प्रदान केला जातो. 

• पायदळ सैर्नकांचे अन्वस्त्व सुर्नर्श्चत करण्यासाठी या प्रणालीमधे्य बॅर्लन्वस्टक हेले्मट, बॅर्लन्वस्टक गॉगल, बुलेटपू्रफ 

जॅकेट, एल्बो पॅड आर्ण गुडघा पॅड समार्िष्ट् आहेत. 

• F-INSAS मधे्य एक अत्याधुर्नक लक्ष्य संपादन आर्ण संपे्रषण प्रणाली देखील आहे. F-INSAS प्रकल्ाची संकल्ना 

संरक्षण संशोधन आर्ण र्िकास संस्र्ा (DRDO) द्वारे 2000 च्या दशकाच्या सुरुिातीला लष्कराच्या पायदळ दलाच्या 

आधुर्नकीकरण कायिक्माच्या उर्िष्ट्ांमधे्य पूणित: बसण्यासाठी आर्ण लष्करी ऑपरेशन दरम्यान सैर्नकांची कामर्गरी 

िाढिण्यासाठी करण्यात आली. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या: अथिव्यिस्था 

निमा मंथि 2022 

बातम्यांमधे्य का: 

• पॉर्लसीधारकांच्या र्हतसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी, र्िमा र्नयामक, IRDAI ने कंपन्ांना स्वयंचर्लत मृतू्य दािा 

सेटलमेंट, चुकीची र्िक्ी कमी करणे आर्ण र्िमा इकोर्सस्टमच्या इतर घटकांसाठी तांर्त्रकदृष्ट्ट्या प्रगत नार्िन्पूणि 

उपाय तयार करण्यास सांर्गतले आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

• भारतीय र्िमा र्नयामक आर्ण र्िकास प्रार्धकरण (IRDAI) ने "र्िम्यामधील नािीन्" या र्िषयािर सुरू झालेल्या 

र्बमा मंर्न 2022 हॅकार्ॉनसाठी अजाांचे स्वागत केले आहे. 

• हॅकार्ॉनमधील सहभागीनंा पॉर्लसीधारकांच्या र्हतसंबंधांचे रक्षण करताना तंत्रज्ञानाच्या िापराद्वारे र्िमा प्रते्यकासाठी 

अखंड आर्ण िेळेिर उपलब्ध करून देण्याची क्षमता असलेल्या कल्नांचा शोध घेण्यास सांर्गतले जाते. 

• IRDAI र्िमा नसलेली मोटार िाहने ओळखण्यासाठी, आिश्यक मोटर र्डि पाटी इन्हशुरन्स जारी करणे सुर्नर्श्चत 

करण्यासाठी आर्ण तंत्रज्ञानाद्वारे र्िमा िसू् र्ितरीत करण्यासाठी तांर्त्रकदृष्ट्ट्या सक्षम पद्धती तपासत आहे, ज्यात 

"आव्हानात्मक भूभाग आर्ण खराब प्रिेश" यांचा समािेश आहे. सूक्ष्मर्िमा "पात्र र्ठकाणी" समार्िष्ट् आहे. 

• IRDAI नुसार, Bima Manthan 2022 सहभागीनंा त्यांचे नार्िन्पूणि उपाय प्रर्सद्ध पॅनेलसमोर सादर करण्याची 

आर्ण आकषिक पुरस्कारांसाठी स्पधाि करण्याची संधी देईल. 

• र्बमा मंर्न 2022 च्या र्िजेत्याला र्िजेत्या प्रकल्/पॅ्लटफॉमििर र्िमा कंपनी (र्कंिा र्िमाकते) सह सहयोग करण्याचा, 

र्िमाकते/मध्यस्र् आर्ण इतर भागधारकांसमोर डेमो डेमधे्य सहभागी होण्याचा र्कंिा रे्ट IRDAI र्नयामक सँडबॉक्स 

प्रणालीमधे्य प्रिेश करण्याचा पयािय र्दला जातो. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्वाचे व्यक्तिमत्व 

नलस्बि टर ायिेल िीििगौरि पुरस्कार 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• मरीना तबसु्सम, एक प्रख्यात बांगलादेशी िासु्र्िशारद, संशोधक आर्ण र्शक्षणतज्ज्ञ यांना प्रर्तर्ित र्लस्बन टर ायनेल 

र्मलेर्नयम BCP जीिनगौरि पुरस्काराने ग्लोबल साउर् आर्ण फस्टि साउर् एर्शयन या पर्हल्या र्िजेत्या म्हणून 

सन्मार्नत करण्यात आले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 
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• पाररतोर्षकासाठीच्या आंतरराष्ट्र ीय जु्यरीनुसार, मररना तबसु्समचा र्िर्शष्ट् दृष्ट्ीकोन, िासु्शास्त्राच्या तान्वत्वक 

आधाराला स्पशि करतो. 

• मरीना तबसु्समची कामे, बक्षीसासाठी जु्यरीच्या उद्धरणानुसार, तात्काळ समकालीन र्ीम संबोर्धत करतात आर्ण 

र्िर्शष्ट् सांसृ्कर्तक आर्ण भौगोर्लक संदभाांनी प्रभार्ित आहेत. 

• मरीना तबसु्समचे कायि िासु्र्िशारद हिामान आपत्ीनंा कसा प्रर्तसाद देऊ शकतात आर्ण सामार्जक बदलांिर 

कादंबरी, अंतज्ञािनी आर्ण रोमांचक मागाांनी कसा प्रभाि टाकू शकतात याचे उदाहरण देते. 

• र्लस्बन टर ायनेल, र्लस्बन, पोतुिगाल येरे् 29 सप्टेंबर रोजी उघडले गेले, कालोस नोगुएरा, पोतुिगीज र्शल्कार आर्ण 

कलाकार यांनी बनिलेल्या कलेचे अनोखे कायि पुरसृ्कत केले जाईल. 

• मरीना तबसु्समची िासु्र्शल् रचना व्यािसार्यकतेकडे दुलिक्ष करण्यासाठी आर्ण पयाििरणाच्या र्चंतांिर जोर 

देण्यासाठी ओळखली जाते. 

• ढाका येर्ील मरीना तबसु्समची बाईत उर रौफ मशीद ही र्तच्या अनेक प्रर्सद्ध कलाकृतीपैंकी एक आहे. 

• मशीद त्याच्या "िैर्शष्ट्ट्यपूणि मर्शदीच्या प्रर्तकृतीचा अभाि, सामग्री, स्र्ान आर्ण प्रकाश यािर लक्ष कें र्द्रत करणे 

आर्ण केिळ पूजास्र्ान म्हणून नवे्ह तर ढाक्याच्या बाहेरील त्याच्या लहान समुदायाचे कें द्र म्हणून कायि करण्याची 

क्षमता" यासाठी प्रर्सद्ध आहे. मरीना तबसु्सम यांनी कॉक्स बाजारजिळील उन्वखया येर्ील रोर्हंग्या र्निािर्सत 

र्शर्बरांसाठी बांबूच्या कॉटेजची रचनाही केली आहे, जी "र्कमान पररणामकारक, सिाित कमी खचाित र्ितररत होऊ 

शकणारी र्फरती घरे आहेत." 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडि 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

ईशान्य ऑनलंनपक 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• ईशान् ऑर्लन्विकची आगामी दुसरी आिृत्ी मेघालय राज्य 30 ऑक्टोबरपासून आयोर्जत करेल. 

मुख्य मुदे्द: 

• क्ीडा र्िषयांची यादी अंर्तम करण्यासाठी मेघालयातील क्ीडा आर्ण युिा व्यिहार र्िभाग आर्ण ईशान् ऑर्लन्विक 

संघटना यांच्यात मेघालयमधे्य बैठक झाली. 

• ईशान् ऑर्लन्विक खेळांची पर्हली आिृत्ी मर्णपूरमधे्य 2018 मधे्य 12 र्िषयांसह आयोर्जत करण्यात आली होती. 

• ईशाने्कडील ऑर्लन्विकमधे्य, आठ ईशाने्कडील राज्यांतील सुमारे 4,000 स्पधिक र्शलाँगमधे्य पसरलेल्या 13 

र्ठकाणी 18 र्िषयांमधे्य भाग घेतील. 
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• र्तरंदाजी, अॅर्लेर्टक्स, बॅडर्मंटन, बासे्कटबॉल, बॉन्वकं्सग, फुटबॉल, जु्यडो, कराटे, नेमबाजी, जलतरण, टेबल टेर्नस, 

तायक्ांदो, टेर्नस, िुशू, सायकर्लंग (माउंटन बाईक), गोल्फ, िेटर्लन्वटंग आर्ण कुस्ी यासारख्या र्िषयांमधे्य 

सहभागी स्पधाि करतील. 

• मेघालय राज्याचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा आहेत आर्ण राज्यपाल सत्यपाल मर्लक आहेत आर्ण मेघालय राज्याची 

राजधानी र्शलाँग आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 
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