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दैनिक चालू घडामोडी 02.08.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

चाबहार नदि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• म ुंबईत चाबहार दिन सुंमेलनाचे उि्घाटन कें द्रीय जहाजबाुंधणी मुंत्री सबाानुंि सोनोवाल आदण जहाजबाुंधणी राज्यमुंत्री 

श्रीपाि नाईक याुंच्या हसे्त झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• म ुंबईत झालेल्या चाबहार दिनाच्या उि्घाटन समारुंभाला कझादकस्तान, इराण, तादजदकस्तान, दकदगास्तान, 

उझबेदकस्तान, त का मेदनस्तान आदण अफगादणस्तानमधील मान्यवर उपस्थित होते. 

• मे २०१६ मधे्य भारत, इराण आदण अफगादणस्तान याुंनी दत्रपक्षीय करारावर स्वाक्षरी केली होती, ज्यामधे्य चाबहार 

बुंिराचा वापर करून सागरी वाहत कीसाठी प्रािेदिक कें द्र म्हणून इराणमधे्य टर ास्झझट आदण टर ान्सपोटा कॉररडॉरची 

थिापना करण्यात आली होती. 

• चाबहार बुंिर ओमानच्या आखातात आहे, जे इराणच्या आगे्नय दकनार् यावर आहे. 

• चाबहार बुंिर भारताच्या पदिम दकनार् याला इराणच्या िदक्षण दकनार् यािी जोडते. 

• इराणने चाबहार बुंिराला व्यापारम क्त के्षत्र घोदित केले आहे. 

• चाबहार बुंिर हे भारताला जोडणार्या आुंतरराष्ट्र ीय उत्तर-िदक्षण वाहतूक कॉररडॉर नेटवका चा एक भाग आहे. 

• चाबहार बुंिर हे भारतासाठी राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचे आहे कारण चीन वन बेल्ट वन रोड प्रकल्ाुंतगात स्वत:च्या 

बेल्ट अँड रोड इदनदिएदटव्हला वेगाने प ढे करत आहे आदण चाबहार बुंिर ग्वािर बुंिर म्हणून पादकस्तानमधील दचनी 

ग ुंतवण कीसह दवकदसत केले जात आहे. 

स्रोत: इकॉिॉनमक टाइम्स 

कारनिल युद्ध 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय सिस्त्र िलाुंचा दवजय साजरा करण्यासाठी आदण 'ऑपरेिन दवजय' मधील सैदनकाुंच्या सवोच्च बदलिानाला 

आिराुंजली वाहण्यासाठी द्रास, कारदगल येिील 'पॉइुंट 5140' ला 'गन दहल' असे नाव िेण्यात आले आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• लडाखमधील कारदगलच्या दहमदिखराुंवर पादकस्तानी सैन्यासोबत स मारे तीन मदहने चाललेल्या लढाईनुंतर 26 ज लै 

1999 रोजी भारतीय लष्कराने हा दवजय घोदित केला. 

• कारदगल, लडाखमधे्य पादकस्तानकडून पॉइुंट 5140 काबीज करण्यासाठी स रू केलेल्या मोदहमेला 'ऑपरेिन दवजय' 

असे नाव िेण्यात आले. 

• 1999 मधे्य, काश्मीर प्रश्न िाुंततेने सोडवण्यासाठी भारत आदण पादकस्तानने लाहोर करारावर स्वाक्षरी केली होती, 

परुंत  पादकस्तानी सैन्याने ऑपरेिन बद्र अुंतगात दनयुंत्रण रेिेच्या (LOC) भारतीय बाजूने घ सखोरी करण्यास स रुवात 

केली. भारतीय लष्कराने ऑपरेिन दवजयच्या माध्यमातून ते सुंपवले. 

• आदटालरी रेदजमेंटच्या वतीने तोफखाना महासुंचालक लेफ्टनुंट जनरल टी.के. चावला याुंनी प ष्पहार अपाण केला. 

• पॉइुंट 5140 ही टोलोदलुंग कॉम्प्लेक्समधील ितू्रची सवोच्च चौकी होती जी 20 जून रोजी कॅप्टन दवक्रम बत्रा याुंच्या 

नेतृत्वाखाली भारतीय सैन्याने ताब्यात घेतली होती. 

स्रोत: द नहांदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

तानमळिाडू पोनलसाांिा 'राष्ट्र पनत निशाि' (पे्रनसडें ट्स कलसस)  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• तादमळनाडूचे म ख्यमुंत्री एम.के. सॅ्टदलन याुंनी तादमळनाडू पोदलसाुंना प्रदसद्ध "'राष्ट्र पदत दनिान' (पे्रदसडेंट्स कलसा) " 

सािर केले. 
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मुख्य मुदे्द: 

• तादमळनाडू पोलीस हे िेिातील अिा काही पोलीस दवभागाुंपैकी एक आहे ज्याुंना प्रदतदित "'राष्ट्र पदत दनिान' 

(पे्रदसडेंट्स कलसा)" प रस्काराने सन्मादनत करण्यात आले आहे. 

• तादमळनाडूचे दिवुंगत नेते एम. करुणादनधी याुंच्या काळात 19 ऑगस्ट 2009 रोजी तादमळनाडू पोदलसाुंना मान्यता 

दमळाली होती, परुंत  त्यानुंतर हा सन्मान तादमळनाडू पोदलसाुंना िेण्यात आला नाही. 

• पररििेिरम्यान, म ख्यमुंत्र्ाुंनी राज्यातील कायद्याची अुंमलबजावणी करणार् या अदधकार् याुंसाठी दनवासाचे पयााय 

उपलब्ध करून दिल्याबद्दल तादमळनाडू प्रिासनाचे कौत कही केले. 

• या पररििेत उपराष्ट्र पती आदण म ख्यमुंत्र्ाुंना राज्य आपत्ती प्रदतसाि िल, कमाुंडो, तटीय स रक्षा गट आदण दनलदगरी 

पोदलसाुंच्या त कड्ाुंकडून गाडा ऑफ ऑनर िेण्यात आला. 

• उपराष्ट्र पती व्युंकय्या नायडू याुंच्या हसे्त तादमळनाडूचे म ख्यमुंत्री एम.के. सॅ्टदलन याुंना 'पे्रदसडेंट माका ' प्रिान करण्यात 

आला. 

• 'राष्ट्र पती दनिाण' हा िेिासाठी दकमान 25 विाांच्या अपवािात्मक सेवेसाठी कोणत्याही लष्करी/राज्य पोदलसाुंना दिला 

जाणारा सवोच्च सन्मान आहे. हा सन्मान िौया, धैया, वचनबद्धता, व्यावसादयकता, सचोटी आदण मानवतेच्या सेवेची 

भावना ििावतो. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: आरोग्य 

मांकीपॉक्सचे निरीक्षण करण्यासाठी टास्क फोसस  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िेिातील माुंकीपॉक्सच्या स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी कें द्र सरकारने एक टास्क फोसा थिापन केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सरकारने थिापन केलेले टास्क फोसा भारतातील रोगदनिानदवियक स दवधाुंचा दवस्तार आदण माकडपॉक्सवरील लस 

िोधण्याबाबत सरकारला मागाििान करेल. 

• या टास्क फोसाचे अध्यक्ष डॉ. व्ही.के. पॉल, सिस्य, NITI आयोग, आदण कें द्रीय आरोग्य मुंत्रालयाचे सदचव आदण फामाा 

आदण बायोटेक दवभागातील सिस्याुंसह इतर सिस्य असतील. 

• सध्या भारतात मुंकीपॉक्सची चार प्रकरणे नोुंिवली गेली आहेत, त्यापैकी तीन प्रकरणे केरळमधे्य आदण एक प्रकरण 

दिल्लीत नोुंिवले गेले आहे. 
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• जागदतक आरोग्य सुंघटनेच्या म्हणण्यान सार, 78 िेिाुंमधे्य मुंकीपॉक्सची 18,000 हून अदधक प्रकरणे नोुंिवली गेली 

आहेत. 

• मुंकीपॉक्स हा एक दविाणूजन्य झ नोदटक रोग आहे जो माकडाुंमधील चेचक सारखाच आजार म्हणून ओळखला जातो. 

• मुंकीपॉक्स हा नायजेररयाचा थिादनक रोग म्हणून ओळखला जातो. 

• मुंकीपॉक्स दविाणू हा पॉक्सदवररडे क ट ुंबातील ऑिोपॉक्सवायरल वुंिाचा सिस्य आहे. 

• मुंकीपॉक्स पदहल्याुंिा 1958 मधे्य, डेमोकॅ्रदटक ररपस्िक ऑफ काुंगोमधील माकडाुंमधे्य आदण 1970 मधे्य 

मानवाुंमधे्य आढळून आले. 

• 2017 मधे्य, नायजेररयाने िेवटच्या प ष्ट्ी झालेल्या प्रकरणानुंतर 40 विाांनी सवाात मोठा िस्तऐवजीकरण केलेला उदे्रक 

अन भवला. 

स्रोत: द नहांदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : सांरक्षण 

भारत-व्हिएतिाम निपक्षीय लष्करी सराव "East VINBAX 2022" 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• स्व्हएतनाम-भारत दिपक्षीय लष्करी सराव Ex VINBAX - 2022 ची दतसरी आवृत्ती चुंडीमुंदिर, हररयाणा येिे स रू 

झाली. 

मुख्य मुदे्द: 

• Ex VINBAX - 2022 सराव 2019 मधे्य स्व्हएतनाममधे्य झालेल्या भारतासोबतच्या पदहल्या दिपक्षीय लष्करी सरावाचा 

हा भाग आहे. 

• दिपक्षीय सरावाच्या मागील आवृत्त्ाुंमधून वाढीव व्याप्तीसह के्षत्रीय प्रदिक्षण सराव म्हणून Ex VINBAX - 2022 चे 

आयोजन परस्पर दवश्वास, आदण आुंतरकायाक्षमता तसेच भारतीय लष्कर आदण स्व्हएतनाम पीपल्स आमी याुंच्यात 

बळकट करण्यासाठी उपय क्त ठरेल. सवोत्तम पद्धती सामादयक करण्यात मित करेल. 

• Ex VINBAX - 2022 हा सराव िोन्ही पक्षाुंच्या सैदनकाुंना सुंय क्त सरावािारे एकमेकाुंच्या सामादजक आदण साुंसृ्कदतक 

वारिाबद्दल जाणून घेण्याची सुंधी िेखील प्रिान करेल. 

• एक्स VINBAX - 2022 च्या सरावात, 105 अदभयुंता रेदजमेंटचे सैदनक भारतीय सैन्याचे प्रदतदनदधत्व करत आहेत. 

• EX VINBAX - 2022 व्यायामािरम्यान मानवतावािी सहाय्य आदण आपत्ती दनवारण प्रात्यदक्षक आदण उपकरणाुंचे 

प्रात्यदक्षक िेखील नैसदगाक आदण मानवदनदमात आपत्ती ुंमधे्य स्विेिी उपाय वापरून बचाव आदण मित काया हाती 

घेण्याची भारताची क्षमता ििावेल. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 
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महत्त्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि आनण तांत्रज्ञाि 

पृथ्वीचा सवासत लहाि नदवस 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पृथ्वीने आपल्या अक्षावरील पूणा पररवलन मानक 24 तासाुंपेक्षा कमी 1.59 दमदलसेकुं िात पूणा करून सवाात कमी 

दिवसासाठी एक नवीन दवक्रम प्रथिादपत केला. 

मुख्य मुदे्द: 

• पृथ्वीला त्याचे पररभ्रमण पूणा करण्यासाठी 1.47 दमलीसेकुं ि लागले, जे 24 तासाुंच्या मानक वेळेपेक्षा कमी आहे. 

• पृथ्वीच्या दफरण्याच्या वाढीव गतीचे कारण अद्याप िास्त्रज्ाुंना अज्ात आहे, जरी िास्त्रज् त्याचे शे्रय महासागराुंच्या 

आतील दकुं वा बाहेरील िरातील प्रदक्रया, भरती-ओहोटी आदण हवामानातील बिलाुंना िेतात. 

• काही िास्त्रज्ाुंच्या मते, पृथ्वीच्या दफरण्याच्या वाढीव गतीचे कारण पृथ्वीच्या भौगोदलक ध्र वाुंच्या पृिभागावरील गतीिी 

सुंबुंदधत असू िकते, ज्याला "चॅुंडलरचे वोबल" म्हणून ओळखले जाते. 

• एवढ्या उच्च वेगाने पृथ्वीचे पररभ्रमण नकारात्मक लीप वेळा नोुंिवू िकते. 

• स्माटाफोन, सुंगणक आदण इतर सुंपे्रिण उपकरणे दकुं वा प्रणाली ुंसारख्या इलेक्ट्र ॉदनक गॅझेट्ससाठी नकारात्मक लीप 

सेकुं िाुंचे दििाभूल करणारे पररणाम होऊ िकतात. 

• 29 ज लै रोजी पृथ्वी विाातील सवाात लहान दिवस नोुंिवते. 

• याआधी, 19 ज लै 2020 रोजी पृथ्वीने सवाात वेगवान पररभ्रमण पूणा केले होते, ज्यामधे्य पृथ्वीला 1.47 दमलीसेकुं िचा 

वेळ लागला होता. 

स्रोत : दैनिक भास्कर 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

पॅररस ऑनलव्हिक 2024 
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बातम्याांमधे्य का: 

• "गेम्स वाइड ओपन" हे 2024 पॅररस ऑदलस्िकच्या आयोजकाुंनी त्याुंचे अदधकृत घोिवाक्य म्हणून अनावरण केले. 

मुख्य मुदे्द: 

2024 उन्हाळी ऑदलुंदपक 26 ज लै ते 11 ऑगस्ट 2024 या कालावधीत होणार आहे. 

• पॅररस ऑदलस्िक आयोजकाुंनी ऑदलस्िक आदण पॅरादलस्िक "faster", "higher" and "stronger" - as well as 

"more inclusive, more brothers, more beautiful" असे आश्वासन िेणार् या स्व्हदडओसह त्याुंची अदधकृत 

घोिणा जारी केली. 

• 2024 पॅररस ऑदलस्िकमधे्य 32 खेळाुंमधील एकूण 329 स्पधाांमधे्य खेळाडू भाग घेतील. 

• पॅररस 2024 मधे्य दतसर्याुंिा उन्हाळी ऑदलुंदपकचे आयोजन करेल, जे 1924 पॅररस गेम्सचे िताब्दीही आहे. 

• फ्रान्सची राजधानी पॅररस हे 1900 मधे्य आध दनक ऑदलस्िक खेळाुंच्या ि सर्या आवृत्तीचे यजमान िहर िेखील होते. 

• आुंतरराष्ट्र ीय ऑदलस्िक सदमतीची थिापना 23 जून 1894 रोजी झाली, दतचे म ख्यालय ल झने, स्स्वत्झलांड येिे आहे. 

• आुंतरराष्ट्र ीय ऑदलस्िक सदमतीचे अध्यक्ष िॉमस बाख आहेत. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाची पुस्तके 

नमशेल ओबामा पुस्तक, 'द लाइट वी कॅरी' 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• अमेररकेच्या माजी फस्टा लेडी दमिेल ओबामा याुंच्या ‘ि लाइट वी कॅरी: ओव्हरकदमुंग इन अनसटेन टाईम्स’ या 

प स्तकाचे ि सरे प स्तक जाहीर करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• माजी यूएस फस्टा लेडी दमिेल ओबामा याुंचे ि सरे प स्तक "ि लाइट वी कॅरी: ओव्हरकदमुंग इन अनसटेन टाईम्स 

(The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times)" 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रकादित होणार आहे. 

• The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times हे प स्तक जगभरातील 27 िेिाुंमधे्य 14 भािाुंमधे्य 

प्रकादित होणार आहे. 
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• The Light We Carry: अनसटेन टाईम्सवर मात करत, 58 विीय दमिेलने आई, म लगी, पत्नी, मैदत्रण आदण पदहली 

मदहला या नात्याने दतच्या अन भवाुंवर आधाररत, बिलाुंिी ज ळवून घेण्यापासून दिकलेल्या सवयी आदण तते्त्व िेअर 

केली. 

• दमिेलचे आगामी प स्तक ि लाइट वी कॅरी: ओव्हरकदमुंग इन अनसटेन टाईम्स क्राउनिारे प्रकादित केले जाईल. 

• याआधी 2018 मधे्य, त्याुंच्या पदहल्या प स्तक "Becoming" ला प्रचुंड लोकदप्रयता दमळाली, जे एक सुंस्मरण होते 

आदण हे प स्तक 50 भािाुंमधे्य प्रकादित झाले. 

• दमिेलचे पालनपोिण िदक्षण दिकागो येिे झाले दतचे वडील वॉटर पुंट कमाचारी होते आदण दतची आई िाळेची सदचव 

होती. दमिेलने दप्रन्स्टन दवद्यापीठ आदण हावाडा लॉ सू्कलमधून पिवी प्राप्त केली. 

स्रोत: िवभारत टाईम्स 
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