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दैनिक चालू घडामोडी 20.05.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

सोवा-ररग्पा वैद्यकीय प्रणालीवर राष्ट्र ीय काययशाळा 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या नामग्याल ततबेट इन्स्टिटू्यट ऑफ सायन्स (NIT), तसक्कीम, राष्ट्र ीय सोवा-ररग्पा 

संस्था यांच्या सहकायागने पूवोत्तर राज्ांतील सोवा-ररग्पा अभ्यासकांसाठी सोवा-ररग्पा (Sowa-Rigpa) या तवषयावर 

दोन तदवसीय राष्ट्र ीय कायगशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• 20-21 मे 2022 दरम्यान सोवा-ररग्पा वैद्यकीय प्रणालीवर दोन तदवसीय राष्ट्र ीय कायगशाळा आयोतजत केली जाईल. 

• सोवा-ररग्पा वैद्यकीय प्रणालीवरील कायगशाळेचे औपचाररक उद्घाटन 21 मे 2022 रोजी मनन कें द्र, रं्र्टोक येथे 

होणार आहे. 

• रं्र्टोक येथे होणाऱ्या कायगशाळेत ईशाने्यकडील राज्ांसह संपूणग भारतातील पारंपाररक सोवा-ररग्पा अभ्यासक 

सहभार्ी होतील. 

सोवा-ररग्पाच्या मूळ तत्त्वाचे वणयि खालील पाच मुद्द्ाांवर करता येईल. 

• शरीर हा रोर् बरे करण्याचा पाया आहे 

• ततरस्करणीय, म्हणजे, उपचार (repulsive, i.e., healing) 

• रेपेलंट्सच्या मदतीने उपचार करण्याची पद्धत 

• औषध जे रोर्ावर उपचार करते 

• मटेररया मेतडका, फामगसी आतण औषधतनमागणशास्त्र 

सांबांनित तथे्य: 

• सोवा-ररग्पा, वैद्यकीय प्रणाली ही 2500 वषाांहून अतधक वषाांच्या इततहासासह जर्ातील सवागत जुनी तजवंत आतण 

सुप्रतसद्ध वैद्यकीय परंपरा आहे. 

• सोवा-ररग्पा औषध पद्धतीला स्थातनक पातळीवर आमची (Aamchi) म्हणूनही ओळखले जाते. 

• लडाख, तहमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तसक्कीम आतण दातजगतलंर् या ईशाने्यकडील राज्ांमधे्य सोवा-ररग्पा औषध 

प्रणाली ही एक अततशय लोकतप्रय औषध प्रणाली आहे. 

• स्रोत: PIB 
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भारतातील असमाितेचा स्थिती अहवाल 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 'भारतातील तवषमतेची न्स्टस्थती' हा अहवाल आतथगक सल्लार्ार पररषदेने पंतप्रधानांना (EAC-PM) जारी केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हा अहवाल देशातील असमानतेच्या तवतवध पररसंस्थांचे व्यापक तवशे्लषण करून मातहती सादर करतो, ज्ाचा थेट 

पररणाम लोकसंखे्यच्या कल्याणावर आतण सवाांर्ीण तवकासावर होतो. 

अहवालात दोि भाग आहेत -  

• 1. आतथगक पैलू (Economic Facets) 

• 2. सामातजक-आतथगक अतभव्यक्ती (Socio-Economic Manifestations)  

तसेच समाितेच्या स्वरूपावर प्रभाव टाकणारी काही मुख्य के्षते्र सुद्धा नदलेली आहेत ती खालील प्रमाणे: 

1. उत्पन्न तवतरण  

2. श्रतमक बाजाराची र्ततशीलता (labour market dynamics) 

3. आरोग्य 

4. तशक्षण 

5. घररु्ती वैतशष्ट्टे्य (household characteristics) 

अहवाल कशावर आिाररत आहे? (Report is Based on) 

• हा अहवाल पीररयतडक लेबर फोसग सरे्व्ह (PLFS), नॅशनल फॅतमली अँड हेल्थ सरे्व्ह (NFHS) आतण युनायटेड 

इन्फॉमेशन तसस्टम फॉर एजु्केशन प्लसच्या तवतवध फेऱ्यांमधून तमळवलेल्या डेटावर आधाररत आहे. 

• प्रते्यक प्रकरण सद्यन्स्टस्थती, तचंतेचे के्षत्र, पायाभूत सुतवधांच्या क्षमतेच्या दृष्ट्ीने यश आतण अपयश आतण शेवटी 

असमानतेवर होणारा पररणाम स्पष्ट् करण्यासाठी समतपगत आहे. 

Source: PIB' 

स्वराज पासूि िवीि भारताकडे भारताच्या नवचाराांचा आढावा ' पररसांवाद 
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बातम्याांमधे्य का: 

•   तदल्ली तवद्यापीठाने आयोतजत केलेल्या 'स्वराजपासून नव-भारतापयांतच्या भारताच्या तवचारांचा आढावा' या 

आंतरराष्ट्र ीय चचागसत्राचे उद्घाटन कें द्रीय रृ्ह आतण सहकार मंत्री श्री अतमत शाह यांच्या हसे्त नवी तदल्लीत करण्यात 

आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• तदल्ली तवद्यापीठाच्या शताब्दी समारंभाच्या स्मरणाथग तवद्यापीठाच्या राज्शास्त्र तवभार्ातफे या तीन तदवसीय 

पररसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

• तदल्ली तवद्यापीठाच्या स्थापनेला 100 वषे पूणग झाल्याच्या स्मरणाथग हा सोहळा साजरा करण्यात आला. 

• 'स्वराजपासून नव-भारतापयांतच्या भारताच्या कल्पनांचा आढावा' या पररसंवादाचा मुख्य उदे्दश देशातील तरुणांना 

भारतीय नवतनतमगतीबद्दल प्रतशक्षण देणे हा आहे. 

स्रोत: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

41 वा "हुिर हाट", उत्सव 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• ४१व्या "हुनर हाट", "कौशल कुबेर के कंुभ" समारंभाचे औपचाररक उद्घाटन कें द्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री श्री 

मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्या हसे्त करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• 18 ते 29 मे 2022 दरम्यान तशल्पग्राम, ताजरं्ज, आग्रा येथे 41 वा "हुनर हाट", "कौशल कुबेरचा कंुभ" आयोतजत 

करण्यात आला आहे. 

• 12 तदवस चालणाऱ्या "हुनर हाट" मधे्य देशातील 32 राजे् आतण कें द्रशातसत प्रदेशातील 800 हून अतधक कारार्ीर 

आतण कारार्ीर सहभार्ी होणार आहेत. 

• "हुनर हाट" हा पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या "वोकल फॉर लोकल" आतण "आत्मतनभगर भारत" च्या आवाहनाला 

बळ देण्यासाठी "तवश्वसनीय" व्यासपीठ म्हणून सुरू करण्यात आलेला एक उपक्रम आहे. 

• देशातील कला आतण हस्तकलेच्या प्राचीन समृद्ध वारशाचे "संरक्षण, जतन, संवधगन" करण्यात "हुनर हाट" महत्वाची 

भूतमका बजावते. 

Source: Indian Express 
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महत्त्वाच्या बातम्या: अियव्यवथिा 

नू्य डेव्हलपमेंट बँकेच्या बोडय  ऑफ गव्हियसयची वानषयक बैठक 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• नवी तदल्ली येथे न्स्टर्व्हडीओ कॉन्फरन्सद्वारे अथगमंत्री श्रीमती तनमगला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली नू्य डेर्व्हलपमेंट 

बँकेच्या र्र्व्हनगर मंडळाची 7 वी वातषगक बैठक झाली. 

मुख्य मुदे्द: 

• ब्राझील, चीन, रतशया, दतक्षण आतिका आतण बांर्लादेश आतण संयुक्त अरब अतमराती (UAE) चे नवीन सदस्य 

राज्पाल/वैकन्स्टल्पक र्र्व्हनगर देखील 7 व्या वातषगक सभेला उपन्स्टस्थत होते. 

• नू्य डेर्व्हलपमेंट बँकेच्या बोडग ऑफ र्र्व्हनगसगच्या 7 व्या वातषगक सभेची यावषीची थीम "NDB: नवकास प्रभाव अिुकूल 

करणे (NDB: Optimizing the Development Impact)" आहे. 

• या बैठकीत तनमगला सीतारामन यांनी जाहीर केले की चालू आतथगक वषागत भारताची आतथगक वाढ 8.9 टके्क राहण्याचा 

अंदाज आहे. नू्य डेर्व्हलपमेंट बँकेचे मुख्य उतद्दष्ट् म्हणजे उदयोनु्मख बाजार अथगव्यवस्थांसाठी एक तवश्वासाहग तवकास 

भार्ीदार म्हणून स्वत:ला यशस्वीररत्या स्थातपत करणे. 

नू्य डेव्हलपमेंट बँक काय आहे? 

• नू्य डेर्व्हलपमेंट बँक ही एक बहुपक्षीय तवकास बँक आहे, जी BRICS देशांद्वारे 2014 मधे्य BRICS तसेच इतर EMDC 

मधील पायाभूत सुतवधा आतण शाश्वत तवकास प्रकल्पांसाठी संसाधने एकतत्रत करण्याच्या उदे्दशाने स्थापन करण्यात 

आली आहे. 

• नू्य डेर्व्हलपमेंट बँक 2015 मधे्य कायागन्स्टित झाली. 

• नू्य डेर्व्हलपमेंट बँकेचे मुख्यालय चीनमधील शांघाय येथे आहे. 

• नू्य डेर्व्हलपमेंट बँकेने आतापयांत भारतात 7.1 अब्ज डॉलसगच्या 21 प्रकल्पांना मंजुरी तदली आहे. 

• स्रोत: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

जागनतक बॉस्सांग चॅस्ियिनशप 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय बॉक्सर तनखत जरीन तहने इसं्तबूल येथे सुरू असलेल्या मतहला जार्ततक चॅन्स्टियनतशपच्या फ्लायवेट (52 

तकलो) र्टात सुवणगपदक तजंकले आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द 

• हे तवजेतेपद पटकावल्यानंतर तनखत झरीन ही जार्ततक तवजेतेपद पटकावणारी भारताची 5वी भारतीय मतहला 

बॉक्सर ठरली आहे. 

• भारतीय बॉक्सर तनखत जरीनने थायलंडच्या तजतपॉन्र् जुटामसचा 5-0 असा पराभव करून तवजेतेपद पटकावले 

आहे. 

• याआधी तनखत जरीन ही फेबु्रवारीमधे्य प्रतततित स्टर ॅन्डजा मेमोररयलमधे्य दोन सुवणगपदके तजंकणारी पतहली भारतीय 

मतहला बॉक्सर ठरली. 

• तनखत जरीनच्या आधी एमसी मेरी कोम, सररता देवी, जेनी आरएल आतण लेखा केसी यांनी मतहला बॉन्स्टकं्सर्मधे्य 

भारतासाठी सुवणगपदके तजंकली आहेत. 

• स्रोत: ऑल इंतडया रेतडओ 

महत्वाचे नदवस 

जागनतक मिमाशी नदि 

 

• दरवषी 20 मे हा तदवस जार्ततक मधमाशी तदन म्हणून साजरा केला जातो. 

• या वषीच्या जार्ततक मधमाशी तदनाची थीम आहे "Bee engaged: Build Back Better for Bees". 

• यंदाच्या जार्ततक मधमाशी तदनातनतमत्त, कें द्रीय कृषी आतण शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने रु्जरातमधे्य एका मोठ्या 

राष्ट्र ीय कायगक्रमाचे आयोजन केले आहे, ज्ाचा मुख्य उदे्दश मधमाशीपालनाला प्रोत्साहन देणे आतण देशातील लहान 

शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा तमळवून देणे हा आहे. 

• जमू्म-काश्मीरमधील पुलवामा, बांदीपोरा आतण जमू्म, कनागटकातील तुमकूर, उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर आतण पुणे 

आतण उत्तराखंड येथे हनी टेन्स्टसं्टर् लॅब आतण प्रोसेतसंर् युतनटची स्थापना केली आहे. 

• मधमाशी पालनाचे प्रणेते अँटोन जान्सा यांचाही जन्म २० मे १७३४ रोजी झाला. 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• स्लोरे्व्हतनयाच्या प्रस्तावानंतर 2017 साली संयुक्त राष्ट्र ांनी 20 मे हा तदवस जार्ततक मधमाशी तदन म्हणून घोतषत केला. 

• Source: PIB 

राष्ट्र ीय सांकटग्रस्त प्रजाती नदि 

 

• जर्भरातील लुप्तप्राय प्रजातीचें संरक्षण करण्याची वाढती र्रज अधोरेन्स्टखत करण्यासाठी दरवषी मे मतहन्याच्या 

ततसऱ्या शुक्रवारी राष्ट्र ीय संकटग्रस्त प्रजाती तदन साजरा केला जातो. 

• राष्ट्र ीय संकटग्रस्त प्रजाती तदवस २०२२ ची थीम आहे "Recovering key species for ecosystem restoration" 

Source: ENDANGERED SPECIES COALITION 
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