
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

दैनिक चालू घडामोडी 12.08.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

स्वीडि आनि नििलंडला यूएस नसिेटिे िाटोमधे्य सामील होण्यास मान्यता नदली  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• स्वीडन आणि णिनलंडच्या नाटो सदस्यत्वाला अमेरिकन णसनेटने अणिकृतपिे मान्यता णदली. 

मुख्य मुदे्द: 

• नाटोमधे्य णिनलंड आणि स्वीडनच्या सदस्यत्वाच्या प्रस्तावाला अमेरिकेचे अध्यक्ष जो णिडेन यांनी पाण ंिा णदला होता, 

त्ांनी जुलैमधे्य हा प्रस्ताव णवचािार्थ णसनेटकडे पा वला होता. 

• िणियाने युके्रनवि केलेल्या आक्रमिाच्या पार्श्थभूमीवि वेस्टनथ णडिेन्स अलायन्समधे्य सामील होण्यासा ी स्वीडन 

आणि णिनलंडने अजथ सादि केला होता. 

• यापूवी फ्रें च नॅिनल असेंब्लीनेही या प्रस्तावाला मंजुिी णदली होती. 

• NATO चे सदस्य होण्यासा ी देिाला सवथ 30 NATO सदस्य देिांचा पाण ंिा आवश्यक आहे, स्वीडन आणि णिनलंड 

यांना सध्या दोन तृतीयांि सदस्य िाष््टांचा पाण ंिा आहे. 

• यापूवी, मॉने्टनेग्रो आणि उत्ति मॅसेडोणनयाला 2017 आणि 2020 मधे्य NATO मधे्य समाणवष्ट किण्यात आले होते, 

ज्यासह त्ांच्या सदस्य देिांची संख्या 30 झाली आहे. 

• नॉर्थ अटलांणटक ट्ीटी ऑर्थनायझेिन म्हिून ओळखल्या जािार् या नाटोची स्र्ापना 4 एणप्रल 1949 िोजी वॉणिंग्टन, 

यूएसए येरे् 12 संस्र्ापक सदस्यांनी केली. 

• NATO ही एक आंतिसिकािी लष्किी संघटना आहे ज्याचे मुख्यालय िेल्जियमची िाजिानी बु्रसेल्स येरे् आहे. 

• नाटो सामूणहक संिक्षिाच्या तत्त्वावि कायथ किते, त्ानुसाि एक णकंवा अणिक सदस्यांवि हल्ला झाल्यास हा हल्ला सवथ 

सदस्य देिांवि हल्ला मानला जातो. 

• सामूणहक संिक्षिाचे तत्त्व नाटोच्या कलम 5 मधे्य समाणवष्ट आहे जे अमेरिकेवि दहितवादी हल्ल्यानंति लारू् केले 

रे्ले. 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडड 

लंग्या हेनिपाव्हायरस 

बातम्यांमधे्य का: 

• चीनच्या काही भार्ात लंग्या हेणनपाव्हायिसच्या 35 नवीन प्रकििांची पुष्टी झाली आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• लांग्या हेणनपाव्हायिस प्रर्म 2018 मधे्य िेंडोरं् आणि हेनान या ईिाने्यकडील प्रांतांमधे्य आढळून आला होता. 

• द र्ाणडथयनच्या म्हिण्यानुसाि लंग्या हेणनपाव्हायिस हा प्राण्यांपासून मानवांमधे्य पसितो. लंग्या हेणनपा णवषािू पाळीव 

िेळ्या आणि पाळीव कुत्र्ांमधे्य सहज पसितो, णजरू्न तो सहजपिे मानवांमधे्य संक्रणमत होतो. 

• लंग्या हेणनपाव्हायिस हा एक नवीन प्रकािचा णवषािू आहे जो प्राण्यांपासून मानवांमधे्य पसितो. 

• लांग्या हेणनपाव्हायिस मुख्यतः  लांग्या हेणनपाव्हायिस लेव्ही म्हिून देखील ओळखले जाते. 

• वर्ल्थ हेल्थ ऑर्थनायझेिनच्या डेटानुसाि, हेणनपाव्हायिस प्रािी आणि मानवांमधे्य रं्भीि िोर् होऊ िकतो आणि जैव 

सुिक्षा स्ति 4 व्हायिस म्हिून वर्ीकृत आहे. 

• ताप, र्कवा, खोकला आणि मळमळ यासािखी लक्षिे लंग्या हेणनपाव्हायिसने संक्रणमत व्यक्तीमधे्य आढळतात. 

• लांग्या हेणनपाव्हायिस हा 'संसर्थ' कुटंुिातील एक सदस्य आहे, ज्याची लक्षिे णनपाह व्हायिस आणि हेंड्ा णवषािूपेक्षा 

वेर्ळी आहेत. 

स्रोत: जिसत्ता 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

ITU चा प्रादेनिक मािकीकरि मंच 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• आणिया आणि ओिणनया प्रदेिासा ी ITU च्या प्रादेणिक मानकीकिि मंच (RSF) चे उद्घाटन श्री देवुणसंह चौहान 

यांच्या हसे्त झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• िोिमची र्ीम "दूिसंचाि/आयसीटीचे णनयामक आणि िोििात्मक पैलू" आहे. 
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• िोिमच्या िै कीनंति इंटिनॅिनल टेणलकमु्यणनकेिन युणनयन-टी स्टडी गु्रप 3 िीजनल गु्रप एणिया अँड ओिणनया 

(ITU-T SG3RG-AO) ची चाि णदवसीय िै क (9 ऑर्स्ट 2022 ते 12 ऑर्स्ट 2022) आयोणजत किण्यात आली 

आहे. 

• प्रादेणिक मानकीकिि मंच हा णवचािांच्या िचनात्मक देवािघेवािीसा ी एक मंच आहे, ज्यामधे्य इति र्ोष्टीिंिोििच, 

िार्श्त णडणजटल परिवतथनामधे्य ITU मानकांची भूणमका, उदयोनु्मख िाजािपे ांमधे्य णडणजटल आणि आणर्थक 

समावेिासा ी तंत्रज्ञानाचा उपयोर्, डेटा मूल्य साखळी आणि णडणजटल आिोग्य यांचा समावेि आहे. तंत्रज्ञानाच्या 

णवणवि के्षत्रातील भािताच्या अनुभवासह मानकीकिि णवषयांवि चचाथ समाणवष्ट किण्यात आली आहे. 

• आयटीयूच्या प्रादेणिक मानकीकिि मंचाचे उणिष्ट आणिया आणि ओिणनया प्रदेिाच्या अनुभवामधे्य णवणवि उप-

र्ीम अंतर्थत िोिि आणि णनयामक दृष्टीकोनातून अंतदृथष्टी प्रदान कििे आहे. 

• ITU च्या प्रादेणिक मानकीकिि मंचाच्या या वषीच्या िै कीत 20 देिांतील 250 हून अणिक प्रणतणनिीनंी भार् घेतला 

आहे. 

• ITU ची स्र्ापना मे 17, 1865 िोजी झाली आणि ती UN ची एक णविेष एजन्सी म्हिून काम किते. 

• हे माणहती आणि दळिवळि तंत्रज्ञानाचे प्रभािी आहे आणि 900 हून अणिक व्यावसाणयक, आंतििाष््टीय आणि 

प्रादेणिक संस्र्ा, तसेच 193 सदस्य िाज्यांमिील िैक्षणिक संस्र्ांचा समावेि आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

K-DISC िे रोजगाराला चालिा देण्यासाठी LinkedIn सोबत सामंजस्य करार केला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• केिळ डेव्हलपमेंट अँड इनोवे्हिन सॅ््टटेजी कौल्जन्सलने केिळ नॉलेज इकॉनॉमी णमिन (KKEM) अंतर्थत LinkedIn 

सह केिळच्या ICT Academy (ICTAK) द्वािे सामंजस्य किािावि स्वाक्षिी केली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• हा किाि केिळ सिकािने िाज्य सिकािच्या करिअि टू कॅम्पस कॅमे्पन (CCC) या उपक्रमांतर्थत केला आहे. 

• करिअि टू कॅम्पस ही मोहीम िाइट जॉि @ िाइट टाइम या उणिष्टाच्या अनुषंर्ाने कायथ किते, जार्णतक श्रणमक 

िाजािपे ेतील िदलांििल तरुि जार्रूकता आणि णवद्यार्थ्ाांना प्रोत्साहन देण्यासा ी कौिल्याची आवश्यकता आहे. 

• णलंक्डइनचा वापि करून संिंणित नोकर्या णमळवण्यासा ी केिळमिील तरुिांमधे्य या भार्ीदािीद्वािे िोजर्ािक्षमता 

कौिल्यांना चालना देण्याचे केिळ सिकािचे उणिष्ट आहे. 

• या योजनेंतर्थत केिळ िाज्य सिकाितिे णलंक्डइन इनसाइट्स, कु्यिेटेड णलंक्डइन लणनांर् कोसथ आणि णलंक्डइन 

जॉब्ससह णलंक्डइनविील णवद्यार्थ्ाांना णवणवि उत्पादने आणि सेवा पुिवल्या जािाि आहेत. 
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• केिळ डेव्हलपमेंट अँड इनोवे्हिन सॅ््टटेजी कौल्जन्सल ही केिळ सिकािने स्र्ापन केलेली एक िोििात्मक णरं्क टँक 

आणि सल्लार्ाि संस्र्ा आहे. 

• ICTAK हा केिळमिील तरुिांना ICT कौिले्य प्रदान किण्यासा ी सावथजणनक भार्ीदािी मॉडेलमधे्य तयाि केलेला 

एक सामाणजक उपक्रम आहे, ज्याला केिळ सिकाि आणि IT उद्योर् यांच्या भार्ीदािी अंतर्थत भाित सिकाि द्वािे 

समणर्थत आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

भारत रंग महोत्सव 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• मंुिईतील िवीदं्र नाट्य मंणदिात 22 व्या 'भाित िंर् महोत्सवा'चे उद्घाटन महािाष््टाचे िाज्यपाल यांच्या हसे्त झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• मंुिईत कें द्रीय सांसृ्कणतक मंत्रालय आणि पु.ल.देिपांडे महािाष््ट कला अकादमी यांच्या संयुक्त णवद्यमाने २२ व्या भाित 

िंर् महोत्सवाचे आयोजन किण्यात आले आहे. 

• 22 वा भाित िंर् महोत्सव 9 ऑर्स्ट ते 13 ऑर्स्ट 2022 या कालाविीत आपल्या स्वातंत्र्सैणनकांना श्रद्ांजली अपथि 

किण्यासा ी पाच णदवसीय नाट्य महोत्सव आयोणजत किण्यात आला आहे. 

• या कायथक्रमादिम्यान भाित णर्एटिच्या मंचावि महािाष््टातील नामवंत िंर्कमींचा र्ौिव किण्यात येिाि आहे. 

• 22 व्या भाित िंर् महोत्सव, 2022 चा एक भार् म्हिून, 16 जुलै ते 14 ऑर्स्ट 2022 या कालाविीत णदल्ली, भुवनेर्श्ि, 

वािािसी, अमृतसि, िेंर्ळुरू आणि मंुिई येरे् 30 नाटके सादि केली जातात. 

• भाित िंर् महोत्सव हा नॅिनल सू्कल ऑि ड्ामा, नवी णदल्ली यांनी 1999 साली सुरू केलेला वाणषथक नाट्य महोत्सव 

आहे. 

• संपूिथ देिभिात िंर्भूमीचा णवकास आणि प्रर्ती व्हावी हा भाित िंर् मंचचा उिेि होता. 

• मूळत: भाितातील सवाथत सजथनिील णर्एटि कामर्ािांच्या कायाथचे प्रदिथन कििािा िाष््टीय उत्सव, तो आंतििाष््टीय 

स्तिावि वाढला आहे, जर्भिातील णर्एटि कंपन्यांचे आयोजन कित आहे आणि आता हा आणियातील सवाथत मो ा 

णर्एटि महोत्सव आहे. 

• नॅिनल सू्कल ऑि ड्ामा, भाित सिकािद्वािे अर्थसहाल्जित, आपल्या देिातील अग्रर्ण्य नाट्य प्रणिक्षि संस्र्ा आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षि 

वज्र प्रहार 2022 

बातम्यांमधे्य का: 

• णहमाचल प्रदेिातील िाकलोह येर्ील से्पिल िोसथ टे्णनंर् सू्कलमधे्य भाित-अमेरिका संयुक्त णविेष सैन्याचा सिाव 

पूवथ वज्र प्रहाि 2022” सुरू झाला आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• पूवथ वज्र प्रहाि २०२२ ही वाणषथक सिावाची 13 वी आवृत्ती आहे. 

• पूवथ वज्र प्रहाि संयुक्त सिावाचा मुख्य उिेि संयुक्त मोणहमेचे णनयोजन आणि ऑपिेिनल ििनीती यासािख्या 

के्षत्रातील सवोत्तम पद्ती आणि अनुभव सामाणयक कििे हा आहे. 

• प्री-वज्र प्रहाि सिावात, भाितीय सैन्य दलाचे प्रणतणनणित्व SFTS च्या नेतृत्वाखालील णविेष दलाच्या कमथचार् यांनी केले 

होते, ति US दलाचे प्रणतणनिीत्व 1st से्पिल िोसेस गु्रप आणि US से्पिल िोसथ से्पिल टॅल्जिक्स स्क्वाड्नचे कमथचािी 

कितात. 

• हा संयुक्त वाणषथक सिाव भाित आणि यूएस दिम्यान आळीपाळीने आयोणजत केला जातो ज्याचा उिेि संयुक्त 

मोणहमेचे णनयोजन आणि ऑपिेिनल ििनीती यासािख्या के्षत्रातील सवोत्तम सिाव आणि अनुभव सामाणयक कििे 

आहे. 

• 21 णदवसांच्या प्री-वज्र प्रहाि सिाव दिम्यान, दोन्ही सैन्याचे संघ संयुक्तपिे णविेष ऑपिेिन्स, िंडखोिी णविोिी 

ऑपिेिन्स आणि पवथतीय भूभार्ातील णसमु्यलेटेड पािंपारिक आणि अपािंपरिक परिल्जस्र्तीमंधे्य हवाई ऑपिेिन्सच्या 

माणलकेचे प्रणिक्षि, योजना आणि अंमलिजाविी कितील. 

• भूतपूवथ वज्र प्रहाि अभ्यास हे दोन्ही देिांच्या णविेष दलांमिील पािंपारिक मैत्रीचे िंि दृढ किण्यासा ी तसेच भाित 

आणि अमेरिका यांच्यातील णद्वपक्षीय संिक्षि सहकायथ सुिािण्याच्या णदिेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

44 वे बुद्धिबळ ऑनलद्धियाड 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 44व्या िुल्जद्िळ ऑणलल्जम्पयाडच्या खुल्या णवभार्ात उझिेणकस्तान संघाने सुविथपदक णजंकले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• आमेणनया संघाने 44 व्या िुल्जद्िळ ऑणलल्जम्पयाडमधे्य िौप्य पदक णजंकले ति भाित-2 संघाने खुल्या र्टात कांस्य 

पदक णजंकले. 

• यंदाच्या 44 व्या िुल्जद्िळ ऑणलल्जम्पयाडमधे्य मणहलांच्या र्टात युके्रनने सुविथपदक णजंकले, ति संघ जॉणजथयाने 

िौप्यपदक णजंकले आणि कांस्यपदक भाित-1 संघाने पटकावले. 

• चेन्नई येरे् 28 जुलै ते 09 ऑर्स्ट 2022 या कालाविीत आंतििाष््टीय िुल्जद्िळ महासंघ णकंवा जार्णतक िुल्जद्िळ 

महासंघ (FIDE) द्वािे 44 व्या िुल्जद्िळ ऑणलल्जम्पयाडचे आयोजन किण्यात आले होते. 

• 1927 पासून आयोणजत, ही प्रणतणित स्पिाथ प्रर्मच भाितात आणि 30 वषाांनंति आणियामधे्य आयोणजत किण्यात 

आली आहे. 

• 44व्या िुल्जद्िळ ऑणलल्जम्पयाडमधे्य या वषी खुल्या आणि मणहलांच्या स्पिाांचा समावेि होता ज्यामधे्य एकूि 1,737 

स्पिथक होते, ज्यामधे्य खुल्या स्पिेत 937 आणि मणहलांच्या स्पिेत 800 सहभार्ी होते. 

• चेन्नईच्या जवाहिलाल नेहरू से्टणडयमवि 44 व्या िुल्जद्िळ ऑणलल्जम्पयाडचा उद्घाटन आणि समािोप समािंभ 

आयोणजत किण्यात आला आहे. 

• आंतििाष््टीय िुल्जद्िळ महासंघ (FIDE) ही एक रै्ि-सिकािी संस्र्ा आहे जी िुल्जद्िळ खेळाची प्रिासकीय संस्र्ा आहे 

आणि सवथ आंतििाष््टीय िुल्जद्िळ स्पिाांचे णनयमन किते. 

• आंतििाष््टीय ऑणलल्जम्पक सणमतीने 1999 मधे्य आंतििाष््टीय िुल्जद्िळ महासंघाला जार्णतक क्रीडा संघटना म्हिून 

मान्यता णदली. 

• इंटिनॅिनल चेस िेडिेिनचे मुख्यालय सध्या लॉसने येरे् आहे पिंतु जेन्स उना सॅमसच्या ब्रीदवाक्याखाली 1924 मधे्य 

पॅरिसमधे्य सुरू झाले. 

स्रोत: Livemint 
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