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दैनिक चालू घडामोडी 08.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

बायोटेक स्टाटटअप प्रदर्टि-2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• बायोटेक स्टाटटअप प्रदर्टन-2022 चे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त 09 जून रोजी प्रगती मैदान, नवी 

ददल्ली येथे होणार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• बायोटेक स्टाटटअप प्रदर्टन-2022 हा दोन ददवसीय कायटक्रम 09 आदण 10 जून रोजी होणार आहे. 

• बायोटेक स्टाटटअप प्रदर्टन बायोटेक्नॉलॉजी आदण बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्टर ी ररसचट अदसस्टन्स कौन्सन्सल (BIRAC) द्वारे 

आयोदजत केले जात आहे. 

• बायोटेक स्टाटटअप प्रदर्टन 'बायोटेक स्टाटटअप इनोवे्हर्न्स: टुवड्टस अ सेल्फ-ररलेंट इंदडया' या थीमसह BIRAC च्या 

स्थापनेच्या दहा वर्ाांच्या स्मरणाथट आयोदजत केले जात आहे. 

• बायोटेक स्टाटटअप प्रदर्टनाचे उदिष्ट उद्योजक, गंुतवणूकदार, उद्योग नेते, र्ास्त्रज्ञ, संर्ोधक, बायो इन्क्युबेटर, 

उत्पादक, दनयामक, सरकारी अदधकारी इत्यादीनंा जोडण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करणे आहे. 

• या वर्ी बायोटेक स्टाटटअप प्रदर्टनात 300 स्टॉल्स उभारले जातील, ज्यामधे्य आरोग्यसेवा, जीनोदमक्स, बायोफामाट, 

कृर्ी, औद्योदगक जैवतंत्रज्ञान, वेस्ट टू वॅ्हलू्य आदण स्वच्छ ऊजाट यासारख्या के्षत्रातील जैवतंत्रज्ञानाच्या अनुप्रयोगांचे 

प्रदर्टन केले जाईल. 

Source: The Hindu 

कें द्रीय निद्यापीठाांचे कुलगुरू आनि राष्ट्र ीय महत्त्वाच्या सांस्ाांच्या सांचालकाांची पररषद 
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• राष्टर पती राम नाथ कोदवंद यांनी राष्टर पती भवनात कें द्रीय दवद्यापीठांचे कुलगुरू आदण राष्टर ीय महत्त्वाच्या संस्थांच्या 

संचालकांच्या पररर्देचे उद्घाटन केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• यंदा भारतातील ३५ संस्थांचा गुणवत्ता क्रमवारीत समावेर् करण्यात आला असून, त्यापैकी सहा संस्थांचा समावेर् 

यंदा पदहल्या ३०० संस्थांमधे्य करण्यात आला आहे. 

• इंदडयन इन्सिटू्यट ऑफ सायन्सने यंदा संर्ोधनात पूणट रं्भर गुण दमळवत दप्रिन, हावटडट , एमआयटी आदण 

कॅले्टकसह जगातील आठ प्रदतदित संस्थांच्या बरोबरीने इंदडयन इन्सिटू्यट ऑफ सायन्सची नोदं केली. 

• उद्घाटन सत्रादरम्यान, राष्टर पतीनंी हायपोन्सक्सया-पे्रररत थ्रोम्बोदससवरील संर्ोधनासाठी जादमया दमदलया 

इस्लादमयाच्या जैवतंत्रज्ञान दवभागाचे प्राध्यापक मोहम्मद झादहद अश्रफ यांना 2020 सालचा न्सव्हदजटर पुरस्कार प्रदान 

केला. 

• 2020 सालचा टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंटचा न्सव्हदजटर पुरस्कार तेजपूर दवद्यापीठाच्या भौदतकर्ास्त्र दवभागाचे प्राध्यापक 

प्रीतम देब यांना प्रदान करण्यात आला. 

Source: Indian Express 

DD नू्यज कॉन्क्लेव्ह 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील कें द्र सरकारला आठ वरे् पूणट झाल्याच्या स्मरणाथट DD News द्वारे 03 

ते 11 जून 2022 या कालावधीत आठवडाभराच्या नू्यज कॉन्क्लेव्हचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• यंदाच्या डीडी नू्यज कॉन्क्लेव्ह २०२२ ची थीम आहे '8 साल मोदी सरकार: सपने दकतने हुए सकर'. 

• कें द्र सरकारचे प्रमुख उपक्रम, गेल्या आठ वर्ाांत झालेली प्रगती आदण त्यातून पुढे जाण्याचा मागट यावर कें द्रीय कॅदबनेट 

मंत्र्ांर्ी थेट संवाद साधून या संमेलनादरम्यान चचाट होणार आहे तसेच पे्रक्षकांच्या उपन्सस्थतीत या के्षत्रातील तज्ज्ांर्ी 

पॅनेलवरील चचाट थेट सु्टदडओत जाणार आहे. 

• डीडी नू्यज कॉन्क्लेव्ह २०२२ चा मुख्य उिेर् सामादजक सबलीकरण, सवाांसाठी आरोग्य, पायाभूत सुदवधांचा दवकास, 

संरक्षण स्वदेर्ीकरण, अंतगटत सुरक्षा आदण दवश्वगुरू म्हणून भारत यासारख्या कल्पनांवर चचाट करणे हा आहे. 

• Source: PIB 
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महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

सागरी जीिरक्षक प्रनर्क्षि कायटक्रम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• सागरी जीवरक्षक प्रदर्क्षण कायटक्रमाचे उद्घाटन तादमळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके सॅ्टदलन यांच्या हसे्त करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• मरीन लाईफ सेन्सवं्हग टर े दनंग प्रोग्रामचा मुख्य उिेर् लोकांना बुडण्यापासून वाचवणे हा आहे. 

• मरीन लाईफ सेन्सवं्हग टर े दनंग प्रोगॅ्रम हा राज्यव्यापी प्रदर्क्षण कायटक्रम असून त्यादरम्यान राज्यातील चौदा दकनारी 

दजल्ह्ांतील एक हजार तरुण मन्सच्छमारांना समुद्र दकंवा इतर पाणवठ्ांमधे्य संकटात सापडलेल्या लोकांना 

वाचवण्यासाठी प्रदर्क्षण ददले जाईल. 

• पाण्याच्या के्षत्रातील लोकांच्या सुरके्षसाठी लाइफगाडट जबाबदार असतो, ज्या के्षत्रासाठी ते जबाबदार आहेत त्या 

भागातील वापरकत्याांना कोणतीही हानी होणार नाही याची खात्री करणे हे त्यांचे प्राधान्य आहे. 

• तादमळनाडू राज्याचा समुद्रदकनारा १०७६ दकमी असून, त्यात ६०८ मन्सच्छमार वस्त्या असून त्यात सुमारे १० लाख ४८ 

हजार लोक राहतात, त्यामुळे या व्यक्ीचं्या जीदवताचे रक्षण व्हावे, या उिेर्ाने सागरी जीवरक्षक प्रदर्क्षण कायटक्रम 

आखण्यात आला आहे. 

Source: News on Air 

महत्त्वाच्या बातम्या: अ ट्व्यिस्ा 

जागनतक बँकेच्या मते, आन ट्क िषट 2023 साठी भारताचा आन ट्क निकास दर 7.5 टके्क 
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• प्रामुख्याने वाढती महागाई, पुरवठा साखळीतील अडथळे आदण भूराजकीय तणाव आदी कारणांमुळे जागदतक बँकेने 

२०२३ या आदथटक वर्ाटसाठी भारताच्या आदथटक दवकासाचा अंदाज कमी करून ७.५ टक्कयांवर आणला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• चालू आदथटक वर्ट 2022-23 (एदप्रल 2022 ते माचट 2023) मधे्य जागदतक बँकेने भारतासाठी GDP वाढीचा अंदाज 

सुधारण्याची ही दुसरी वेळ आहे. 

• यापूवी एदप्रलमधे्य जागदतक बँकेने भारताच्या आदथटक दवकासाचा अंदाज 8.7 टक्कयांवरून 8 टक्कयांवर आणला 

होता, जो जागदतक बँकेने पुन्हा सुधाररत केला आहे. सध्या जागदतक बँकेनुसार आदथटक दवकास दर ७.५ टके्क 

राहण्याचा अंदाज आहे. 

• यासह, जागदतक बँकेच्या मते, आदथटक वर्ट 2023-24 मधे्य भारताचा दवकास दर 7.1 टक्कयांपयांत घसरण्याचा अंदाज 

आहे. 

• इंधनापासून भाजीपाला आदण स्वयंपाकाच्या तेलापयांत सवट वसंू्तच्या दकमतीत वाढ झाल्यामुळे घाऊक दकंमत-

आधाररत महागाई एदप्रलमधे्य 15.08 टक्कयांच्या दवक्रमी उच्ांकावर गेली आदण दकरकोळ महागाई 7.7 टक्कयांच्या 

जवळपास आठ वर्ाांच्या उच्ांकावर गेली. 

Source: Indian Express 

महत्वाचे व्यक्तिमत्व 

शे्रयस होसूर 

 

• ददक्षण-पदिम रेले्वतील डेपु्यटी एफए अँड सीएओ शे्रयस होसूर यांनी खडतर 'आयनटमॅन' टर ायथलॉन पूणट करणारे 

पदहले रेले्व अदधकारी आदण युदनफॉमटदर्वाय नागरी सेवेतील प्रथम अदधकारी बनून दवक्रम रचला आहे. 

• टर ायथलॉन स्पधेत ३.८ दकमी जलतरण, १८० दकमी सायकदलंग आदण ४२.२ दकमी धावण्याचा समावेर् होता, जो 

शे्रयसने जमटनीतील हॅम्बगट येथे १३ तास २६ दमदनटांत पूणट केला. 

• टर ायथलॉनची घटना पूणट करणाऱ्या व्यक्ीनंा 'आयनटमॅन' म्हणून ओळखले जाते, जे त्या घटनेसाठी आवश्यक 

असलेल्या मानदसक आदण र्ारीररक र्क्ीर्ी सुसंगत असते. 

Source: PIB 
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महत्वाचे नदिस 

जागनतक बे्रि टू्यमर नदिस 2022 

 

• बे्रन टु्यमरबाबत जगभरात जनजागृती करण्याच्या उिेर्ाने दरवर्ी ८ जून रोजी जागदतक बे्रन टु्यमर डे साजरा केला 

जातो. 

• यावर्ी जागदतक बे्रन टू्यमर डे 2022 ची थीम आहे "Together We are Stronger". 

• सन २००० मधे्य जागदतक बे्रन टु्यमर डे हा डॉइर् हाटेन्क्टू्यमॉमीफ (Remembrance by Deutsche 

Hartentumorhilfe) यांनी आंतरराष्टर ीय स्मरण ददन म्हणून घोदर्त केला. सध्या जागदतक बे्रन टु्यमर डे हा दरवर्ी ८ 

जून रोजी बे्रन टु्यमर ददवस हा बे्रन टु्यमरचे सवट रुग्ण आदण त्यांच्या कुटंुबीयांना श्रद्ांजली म्हणून साजरा केला जातो. 

• बे्रन टू्यमरची व्याख्या सहजपणे मेंदूतील असामान्य पेर्ीचंी मोठ्ा प्रमाणात वाढ म्हणून केली जाऊ र्कते, मेंदूच्या 

टू्यमरचे दवदवध प्रकार आहेत, त्यापैकी काही सौम्य दकंवा ककट रोग नसलेले आहेत, तसेच काही घातक दकंवा 

ककट रोगग्रस्त आहेत. 

Source: National Health Portal 

डर ग्स नडस्टरक्शि डे 

 

•  भारताच्या स्वातंत्र्ाच्या 75 व्या वर्ाटदनदमत्त अथट मंत्रालयाच्या "आझादी का अमृत महोत्सव" (एकेएम) च्या प्रदतदित 

आठवड्याचा एक भाग म्हणून, कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर आदण सीमारु्ल्क मंडळ (सीबीआयसी) 08 जून रोजी 'डर ग्स 

दवनार् ददन' साजरा करणार आहे.  

• अंमली पदाथट नष्ट ददनाअंतगटत देर्भरात १४ दठकाणी सुमारे ४२० दकलो अंमली पदाथट नष्ट करण्यात येतील. 

• और्ध दवनार् ददनाच्या ददवर्ी कें द्रीय दवत्त व कॉपोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती दनमटला सीतारामन यांनी गुवाहाटी, 

लखनौ, मंुबई, मंुद्रा/कांडला, पाटणा आदण दसदलगुडी येथे आयोदजत करण्यात येत असलेल्या दवनार् प्रदक्रयेचे 

आभासी साक्षीदार बनतील.  

Source: PIB 
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