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दैनिक चालू घडामोडी 18.08.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

आंतरराष्ट्र ीय सुरक्षा-2022 वर मॉस्को पररषद 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• मॉस्को कॉन्फरन्स ऑन इंटरनॅशनल सिकु्यररटी-2022 आभािी माध्यमातून आयोसित करण्यात आली होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• मॉस्को कॉन्फरन्स ऑन इंटरनॅशनल सिकु्यररटी-2022 मधे्य भारताकडून िंरक्षण मंत्री रािनाथ सिंह उपस्थथत होते. 

• मॉस्को कॉन्फरन्स ऑन इंटरनॅशनल सिकु्यररटी-2022 च्या उद्घाटन ित्राला िंबोसित करताना ते म्हणाले की, 

व्यापक िुिारणा आसण सनणणय प्रसियेचे लोकशाहीकरण केल्यासशवाय UN आपली प्रभावीता आसण प्रािंसिकता िमावू 

शकते. 

• या पररषदेत भारताने UN प्रणालीच्या िवणिमावेशक िुिारणांवर भर सदला आसण िुचवले की प्रमुख शक्ीनंी UN 

िंथथांमधे्य वेळेवर बदल करण्याि नकार सदला आसण 1945 नंतर उद्भवलेल्या भू-रािकीय वास्तसवकतेकडे दुलणक्ष 

केले िेले, आसथणक आसण तांसत्रक प्रितीकडे दुलणक्ष केले िेले. 

• भारताने मॉस्को कॉन्फरन्स ऑन इंटरनॅशनल सिकु्यररटी-2022 च्या उद्घाटन ित्रात, कौस्न्सलला सवकिनशील 

देशांचे असिक प्रसतसनिी बनवून िंपूणण ििाला नेतृत्व प्रदान केले पासहिे. 

• सहंद-प्रशांत के्षत्राप्रती आपली बांसिलकी दशणवताना भारताने म्हटले आहे की, सहंदी महािािराच्या कें द्रथथानी अिलेले 

एक राष्ट्र  म्हणून भारत मुक्, मुक्, िुरसक्षत आसण िवणिमावेशक इंडो-पॅसिसिक प्रदेशािाठी कसटबद्ध आहे आसण 

सहंदी महािािरात प्रादेसशक आसण प्रादेसशक सवकाि थथासपत करण्याचे भारताचे उद्दीष्ट् आहे.  

स्रोत: ऑल इंनडया रेनडओ 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

 ऑपरेशि यात्री सुरक्षा" 
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बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय रेले्व िंरक्षण दलाने (RPF) ऑपरेशन यात्री िुरक्षा ही अस्खल भारतीय मोहीम िुरू केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ऑपरेशन यात्री िुरक्षा उपिमांतिणत प्रवाशांना चोवीि ताि िुरक्षा प्रदान करण्यािाठी अनेक पावले उचलण्यात 

आली आहेत. 

• ऑपरेशन यात्री िुरक्षा िुरू करण्यािाठी, प्रवाशांना लुटणाऱ्या िुने्हिारांसवरुद्ध एक मसहनाभर चालणारी अस्खल 

भारतीय मोहीम RPF द्वारे िुलै 2022 मधे्य िुरू करण्यात आली. 

• कारवाई दरम्यान, 365 िंशसयतांना आरपीएिने पकडले, त्ांना कायदेशीर कारवाईिाठी िंबंसित िीआरपीकडे 

िोपसवण्यात आले. 

• ऑपरेशन यात्री िुरक्षा प्रयत्ांचा एक भाि म्हणून, थथानकाची उपस्थथती, िीिीटीव्ही पाळत ठेवणे, िसिय िुने्हिारांवर 

निर ठेवणे, िुप्तचर मासहती िोळा करणे आसण िुने्हिारी कारवाई, तिेच प्रवाशांना पररपूणण िंरक्षण देण्यािाठी टर ेन 

एस्कॉसटिंि, "बॅ्लक स्पॉट्ि" ओळखणे यािह अनेक महत्त्वपूणण घटक, "िाड्ांवरील आसण िुने्हिारी प्रवण भािात 

प्रवाशांवरील िुने्हिारी कमी करण्यािाठी एक कायणक्षम िोरण सवकसित करणे आसण िुरक्षा वाढवणे यांचा िमावेश 

करण्यात आला आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

भारतातील पनहला खाऱ्या पाण्याचा कंदील 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीय भू-सवज्ञान मंत्री सितेंद्र सिंह यांनी प्रकाश एसमसटंि डायोड (एलईडी) सदवे लावण्यािाठी िमुद्राच्या पाण्याचा 

वापर करणार् या देशातील पसहल्या खारट पाण्याच्या कंसदलाचे अनावरण केले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• िािरी िंशोिनािाठी नॅशनल इस्िटू्यट ऑि ओशन टेक्नॉलॉिी (NIOT) चेन्नई द्वारे िंचासलत िािर अने्वसशका या 

िािरी िंशोिन िहािाच्या भेटीदरम्यान, िरकारने आपल्या प्रकारच्या पसहल्या कंदीलचे अनावरण केले. 

• LED सदवे चालू करण्यािाठी िमुद्राच्या पाण्याचा वापर खाऱ्या पाण्याच्या कंसदलांमधे्य खाि तयार केलेल्या 

इलेक्ट्र ोड्िमधे्य इलेक्ट्र ोलाइट म्हणून केला िातो. 

• या तंत्रज्ञानाच्या सवकािामुळे भारताच्या 7,500 सकलोमीटरच्या सकनारपट्टीवर राहणाऱ् या मािेमारी िमुदायाचे, 

सवशेषत: लोकांचे िीवन िोपे होईल. 

• खाऱ्या पाण्याचा कंदील पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांच्या UJALA कायणिमाला देखील िमथणन देईल, ज्याची थथापना 2015 

मधे्य देशभरात एलईडी सदवे सवतरीत करण्यािाठी करण्यात आली होती. 
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• लक्षद्वीपच्या कें द्रशासित प्रदेशात (UT) LTTD तंत्रज्ञानावर आिाररत तीन सडिॅसलनेशन िुसविा कावरत्ती, आिती आसण 

समसनकॉय बेटांवर यशस्वीररत्ा सवकसित आसण प्रात्सक्षक केल्या िेल्या आहेत. 

• UT ची बेटे िेथे िमुद्राच्या पृष्ठभािावरील पाणी आसण खोल िमुद्रातील पाणी यांच्यातील तापमानाचा िरक 15°C 

आहे तो लक्षद्वीप सकनाऱ् यांच्या िवळ आढळतो ते LTTD तंत्रज्ञानािाठी योग्य आहेत. 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडड 

स्वातंत्र्याला ७५ वषे पूर्ड झाल्यानिनमत्त अवकाशात भारतीय ध्वज फडकवला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• स्वातंत्र्याच्या 75 वषािंच्या स्मरणाथण भारतीय राष्ट्र ीय ध्वि 30 सकलोमीटरपेक्षा िास्त उंचीवर अंतराळात िडकवण्यात 

आला. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• देशािाठी तरुण शास्त्रज्ञ सनमाणण करणारी एरोसे्पि िंथथा म्हणून स्वतः चे वणणन करणाऱ्या से्पि सकड्ि इंसडयाने 

िुग्यावर सतरंिा िडकवला. 

• ध्विारोहण हा आझादीच्या अमृत महोत्सवाचा एक भाि होता, ज्याने भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वषे पूणण झाली. 

• से्पि सकड्ि इंसडया ही एक ना-निा िंथथा आहे िी "देशािाठी तरुण वैज्ञासनक तयार करते आसण मुलांमधे्य 

िीमासवरसहत ििाच्या महत्त्वाबद्दल िािरूकता वाढवते." 

• िंथथेने लो अथण ऑसबणटमधे्य एक उपग्रह प्रके्षसपत केला आहे. 

• देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या विाणपन सदनासनसमत्त भारतभरातील ७५० सवद्यासथणनीनंी AzadiSAT ची सनसमणती केली. 

• भारतीय अमेररकन अंतराळवीर रािा चारीने आंतरराष्ट्र ीय अंतराळ थथानकावर (ISS) भारतीय ध्विाचा िोटो शेअर 

केला आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्त्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि आनर् तंत्रज्ञाि 

भारतातील पनहला 3D-मुनित मािवी कॉनिडया 
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बातम्यांमधे्य का: 

• भारतात पसहल्यांदाच हैदराबादच्या िंशोिकांनी थ्रीडीने कृसत्रम कॉसनणया (ह्युमन कॉसनणया) छापून िशाच्या डोळ्यात 

यशस्वीपणे रोपण केले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• LV Prasad Eye Institute (LVPEI), इंसडयन इस्िटू्यट ऑि टेक्नॉलॉिी-हैदराबाद (IIT-H), आसण िेंटर िॉर 

िेलु्यलर अँड मॉसलकु्यलर बायोलॉिी (CCMB) च्या िंशोिकांनी मानवी दात्ाच्या कॉसनणयल सटशू्यपािून तयार केलेला 

3D-मुसद्रत मानवी कॉसनणया सवकसित केला आहे. 

• (3D-मुसद्रत मानवी कॉसनणया) उत्पादन पूणणपणे नैिसिणक आहे, कृसत्रम घटकांपािून मुक् आहे आसण रुग्ांिाठी 

वापरण्यािाठी िुरसक्षत आहे. हे िरकारी आसण िमाणदाय िटांच्या मदतीने थथासनक पातळीवर तयार केले िेले. 

• LVPEI, IITH आसण CCMB मिील िंशोिकांनी एक असद्वतीय बायोसममेसटक हायडर ोिेल तयार करण्यािाठी 

सडिेलु्यलराइज्ड कॉसनणयल सटशू्य मॅसटर क्स आसण मानवी डोळ्यांमिून तयार केलेल्या से्टम पेशीचंा वापर केला. 

• 3D-मुसद्रत मानवी कॉसनणयािाठी पायाभूत िामग्री हे हायडर ोिेल आहे. 

• मानवी कॉसनणयल सटशू्यचा वापर 3D-मुसद्रत मानवी कॉसनणया तयार करण्यािाठी केला िेला, िो बायोकॉमॅ्पसटबल, िवण-

नैिसिणक आसण कोणत्ाही प्राणी घटकांपािून मुक् आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्वाची सरकारी योजिा 

पालि 1000 राष्ट्र ीय मोहीम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी मंुबईत पालकत्व अॅप, पालन 1000 राष्ट्र ीय असभयान आसण अली 

चाइल्डहुड डेव्हलपमेंट कॉन्फरन्सचे अक्षरशः  उद्घाटन केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• "पालन 1000 राष्ट्र ीय मोहीम - पसहल्या 1000 सदविांचा प्रवाि" हा सवषय आयुष्याच्या पसहल्या दोन वषािंमधे्य अभणकांचा 

िंज्ञानात्मक सवकाि आहे. 

• पलन 1000 राष्ट्र ीय मोहीम दोन वषाणपूवी लहान मुलांचा िंज्ञानात्मक सवकाि िुिारण्याचा प्रयत् करते. 

• Palan 1000 राष्ट्र ीय मोसहमेचे उसद्दष्ट् पालक, कुटंुबे आसण इतर काळिीवाहू यांना िुरुवातीच्या वषािंचे प्रसशक्षण देऊन 

कुटंुबांच्या मूलभूत िरिा पूणण करणे हे आहे. 

• कायणिमाचे उसद्दष्ट् राष्ट्र ीय बाल आरोग्य कायणिम (RBSK) च्या अनुषंिाने आहे, पसहल्या 1000 सदविात हस्तके्षप आसण 

प्रसतिादात्मक उपचार यावर लक्ष कें सद्रत केले आहे. 
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• Palan 1000 Parenting App काळिी घेणाऱ्यांना त्ांच्या दैनंसदन सियाकलापांमधे्य काय करता येईल यािाठी 

उपयुक् िूचना देईल, पालकांच्या िामान्य प्रश्ांचे सनराकरण करण्यात मदत करेल आसण मुलाच्या वाढीिाठी आमच्या 

प्रयत्ांना लक्ष्य करेल. 

• पालन 1000 राष्ट्र ीय मोसहमेच्या िहा मािणदशणक िंकल्पना आहेत 

1. पे्रम वाढवा, 

2. िास्तीत िास्त बोलणे, 

3. व्यस्त राहा. 

4. हालचाल आसण खेळाद्वारे माता आसण त्ांच्या बाळांमिील नसििंि िंबंिांबद्दल िाणून घ्या, 

5. कथा वाचणे आसण चचाण करणे, आसण 

6. तणाव कमी करणे आसण शांत राहणे. 

• 2014 मधे्य प्रसत 1000 सिवंत िन्ांमािे 45 वरून 2019 मधे्य बालमृतू् दर 1000 सिवंत िन्ांमािे 35 पयिंत कमी 

करण्यािाठी, भारत िरकारने वेिाने हालचाल केली. 

स्रोत: Livemint 

महत्वाचे व्यक्तिमत्व 

दादाभाई िौरोजीचं्या लंडिच्या घराला बू्ल पे्लकचा माि नमळाला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• दादाभाई नौरोिी यांच्या लंडनमिील घराला 'बू्ल पे्लक' समळेल, हा िन्ान लंडनमधे्य राहून काम केलेल्या उले्लखनीय 

व्यक्ीिंाठी राखीव आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सिटनमधे्य िंिद िदस्य म्हणून सनवडून आलेले दादाभाई नौरोिी हे पसहले आसशयाई होते. 

• इंस्िश हेररटेि चॅररटीद्वारे चालवलेली बू्ल पे्लक योिना, लंडनमिील सवसशष्ट् इमारतीचं्या ऐसतहासिक महत्त्वाचा 

िन्ान करते. 

• दादाभाई नौरोिीनंा "भारताचे गँ्रड ओल्ड मॅन" म्हणून ओळखले िाते, दादाभाई नौरोिी 1897 मधे्य वॉसशंग्टन हाऊि, 

72 अनली पाकण , पेंिे, िॉमली येथे िेले. 

• यापूवी रािा राम मोहन रॉय, महात्मा िांिी, श्री अरसबंदो, िवाहरलाल नेहरू आसण बीआर आंबेडकर यांच्या घरांमधे्य 

सनळा िलक बांिण्यात आला होता. 

• 1863 मधे्य, हाऊि ऑि कॉमन्सचे खािदार सवल्यम इवाटण यांनी स्मारक िलक योिनेची कल्पना मांडली, िी तीन 

वषािंनंतर िोिायटी ऑि आट्णिने स्वीकारली. 

• 20 व्या शतकाच्या िुरुवातीि, लंडन काउंटी कौस्न्सल (LCC) द्वारे िलक योिनेिाठी असिक औपचाररक सनवड 

सनकष लािू करण्यात आला आसण या योिनेचे नाव 'लंडनमिील ऐसतहासिक सहतिंबंिांचे िंकेत' अिे ठेवण्यात आले. 
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• 1986 पयिंत, इंस्िश हेररटेिने सनयोिनाची िबाबदारी घेतली आसण इंस्िश हेररटेिने लंडनमिील 900 पेक्षा िास्त 

इमारतीमंधे्य 360 पेक्षा िास्त िलक लावले. 

स्रोत: द नहंदू 

मारवाडी योद्धा वीर दुर्ाडदास राठोड यांचा पुतळा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• िंरक्षण मंत्री रािनाथ सिंह यांनी रािथथानमिील िोिपूर येथे वीर दुिाणदाि राठौर यांच्या पुतळ्याचे लोकापणण केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• मारवाडी योद्धा वीर दुिाणदाि राठोड यांचा िन् आिपािून ३८५ वषािंपूवी झाला होता. 

• 17 व्या शतकात महारािा ििवंत सिंह यांचे सनिन झाले, मारवाड (िोिपूर) हे वीर दुिाणदाि राठोड यांच्या 

नेतृत्वाखालील राठोड घराण्याच्या िंपूणण सनयंत्रणाखाली होते. 

• िनरल दुिाणदाि राठोड यांनी 13 ऑिस्ट 1638 ते 22 नोव्हेंबर 1718 पयिंत मारवाड राज्यािाठी राठोड रािपूत 

म्हणून काम केले. 

• महारािा ििवंत सिंि यांना १७व्या शतकात त्ांच्या मृतू्नंतर भारतातील मारवाडवर राठोड घराण्याचे सनयंत्रण 

ठेवण्याचे शे्रय सदले िाते. 

• वीर दुिाणदाि राठोड, मारवाडी योद्धा, रािपूत युद्धादरम्यान (१६७९-१७०७) राठोड िैन्यावर देखरेख करत होते, 

आसण रािपूत बंडखोरी (१७०८-१७१०) वर देखील त्ांचा महत्त्वपूणण प्रभाव पडला होता, िो मुघलांच्या पतनात एक 

महत्त्वाचा घटक होता. 

• वीर दुिाणदाि राठोड, मारवाडी योद्धा आसण ियपूरचे रािा ियसिंि सद्वतीय यांची बंडखोर नेते म्हणून सनवड करण्यात 

आली. 

• मारवाडी योद्धा वीर दुिाणदाि राठौर यांनी अनेक प्रिंिी मुघलांचा पराभव केला आसण अिंख्य मुघल असिकाऱ्यांना 

चौथला एक प्रकारची श्रद्धांिली म्हणून द्यायला भाि पाडले. 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडड 
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