
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

दैनिक चालू घडामोडी 06.09.2022 
महत्वाची बातमी : आंतरराष्ट्र ीय 

होनमओपॅथी इंटरिॅशिल हेल्थ सनमट 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• दुबई मधे्य पहिल्या िोहमओपॅथी आंतरराष्ट्र ीय आरोग्य पररषदेचे आयोजन करण्यात आले िोते. 

मुख्य मुदे्द: 

• दुबईने आयोहजत केलेल्या पहिल्या िोहमओपॅथी इंटरनॅशनल िेल्थ सहमटचा उदे्दश िोहमओपॅहथक पद्धती, औषधे 

आहि पद्धती हशकविे आहि प्रोत्सािन देिे आिे. 

•  बनेट िोहमओपॅथी प्रायवे्हट हलहमटेडने या सहमटचे आयोजन केले आिे. 

• िोहमओपॅथी कोित्यािी आजारावर उपचार करण्याचे सवाात मोठे तंत्र आिे, कारि त्याचे नकारात्मक पररिाम 

इतरांच्या तुलनेत खूप कमी असतात. 

• पहिल्या ग्लोबल िोहमओपॅथी िेल्थ सहमटमधे्य भारत आहि जगातील मोठ्या संखे्यने टॉप डॉक्टर सिभागी झाले िोते.  

• २०३० सालापयंत िवामान बदलामुळे आरोग्य उद्योगाला दरवषी २०० ते ४०० कोटी रुपये खचा करावे लागतील, असा 

अंदाज आिे, अशी चचाा पहिल्या ग्लोबल िोहमओपॅथी िेल्थ सहमटमधे्य करण्यात आली िोती. 

• िोहमओपॅहथक औषध प्रिाली पुढे नेण्यासाठी भारत सरकारने इतरिी अनेक योजना सुरू केल्या आिेत. 

• दुबई येथे झालेल्या पहिल्या िोहमओपॅथी आंतरराष्ट्र ीय आरोग्य पररषदेत पयाावरि, वनीकरि आहि िवामान बदल 

राज्यमंत्री अहिनीकुमार चौबे यांनी या बैठकीला संबोहधत केले आहि खासदार मनोज हतवारी, भारतीय हिकेट संघाचा 

माजी किाधार मोिम्मद अझरुद्दीन, माजी भारतीय हिकेटपटू श्रीशान उपस्थथत िोते. 

Source: Indian Express 

महत्वाची बातमी : राष्ट्र ीय 

'SPARK' काययक्रम 

 

बातम्ांमधे्य का: 
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• कें द्रीय आयुवेहदक हवज्ञान संशोधन पररषदेने (CCRAS) 'SPARK' िा एक नवीन प्रकल्प सुरू केला आिे. हवद्यार्थ्ांच्या 

शोधासाठी एक कौशल्य हवकहसत करिे आहि त्यांचे शोध घेिे त्यांना पुढे समथान आहि प्रोत्सािन देिे, िा उदे्दश्य 

आिे.  

मुख्य मुदे्द: 

• कें द्रीय आयुवेहदक हवज्ञान संशोधन पररषदेने हवद्यार्थ्ांच्या हवकसनशील मनांना मदत करण्यासाठी आहि वैज्ञाहनक 

संशोधनाला मित्त्व देिार् या वातावरिाची प्रगती करण्यासाठी स्पाका  उपिम तयार केला. 

• हवद्याथी संशोधन कौशले्य हमळवतील आहि त्यांच्या संशोधन कल्पना स्पाका  प्रोग्रामद्वारे समहथात असतील. 

• Long Form of SPARK: Studentship Program for Ayurveda Research Ken 

• सवा भारतीय आयुवेद मिाहवद्यालयांमधे्य प्रवेश घेतलेल्या तरुि हवद्यार्थ्ांच्या संशोधन कल्पनांना वाव देिे, िे स्पाका  

उपिमाचे मुख्य उद्दीष्ट् आिे. 

• स्पाका  प्रोग्रामची अजा प्रहिया ऑनलाइन घेण्यात येिार आिे. 

• हनवड झालेल्या हवद्यार्थ्ांना स्पाका  उपिमांतगात या हशष्यवृत्तीअंतगात ५० िजार रुपयांची आहथाक मदत हमळिार 

आिे. 

• या कायािमाच्या अनुषंगाने कें द्रीय आयुवेहदक हवज्ञान संशोधन पररषद आयआयटी, आयसीएमआर, आयसीएआर, 

जेएनयू, बीएचयू आहि एम्स सारख्या नामांहकत शैक्षहिक संशोधन संथथांसि आयुवेद आहि संबंहधत हवज्ञान के्षत्रात 

यशस्वी भागीदारी करण्याचा प्रयत्न करिार आिे.  

Source: PIB 

महत्वाची बातमी : राज्य 

उत्तर प्रदेश: भरतौल हे राज्यातील पनहले गाव आहे निथे प्रते्यक घरात आरओचे पाणी आहे  

 

बातम्ांमधे्य का: 

• प्रते्यक हनवासथथानाला आरओ पािी देिारे उत्तर प्रदेशातील पहिले गाव म्हिून भरतौलने स्वत: ची वेगळी ओळख 

हनमााि केली आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सुमारे 7000 लोकसंख्या असलेल्या बरेलीच्या हबहथरी चैनपूर ब्लॉकमधील प्रते्यक कुटंुबाला स्वच्छ आहि 

हनजंतुकीकरि आरओ पािी उपलब्ध आिे.  

• गावाला हपण्याचे शुद्ध पािी उपलब्ध व्हावे, यासाठी आदशा ग्रामपंचायत कायािमात आरओ बसहवण्यात आला आिे. 

• या योजनेचा एक भाग म्हिून आधीच चार आरओ प्ांट्स वस्तीत ठेवण्यात आले आिेत आहि आिखी अहधक 

आरओ प्ांट्स तयार केले जात आिेत. 

• मुख्य पुरवठा टाक्या या कायािमाचा एक भाग म्हिून थथाहपत केलेल्या आरओ प्ांटशी जोडल्या गेल्या आिेत, जे 

प्रते्यक कुटंुबाला स्वच्छ पािी पुरवण्यास मदत करतात. 

• वस्तीतील जलजन्य आजारांचे प्रमाि कमी करिे िा या योजनेचा मुख्य उदे्दश आिे. 

• आरओ हसस्टम हि osmosis तत्वावर चालते.  
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• ऑस्मोहसस तत्त्व सांगते की सवा खारट पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करण्यासाठी, टू्यबवर थोडासा जास्त बाह्य 

दाब लागू करिे आवश्यक आिे. 

• आरओ टू्यबमधे्य बाह्य दाब प्रदान करण्यासाठी, हवद्युत मोटर आहि पंप वापरला जातो. 

Source: Business Standard 

'ग्रामीण बॅकयाडय  नपगरी स्कीम' 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• पशुधन शेतीच्या हवहवध उपिमांच्या माध्यमातून शेतकऱयांना शाित उदरहनवााि करता यावा, यासाठी मेघालयचे 

मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा यांच्या िसे्त 'ग्रामीि बॅकयाडा हपगरी योजना' सुरू करण्यात आली आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ग्रामीि बॅकयाडा हपगरी योजनेचा उदे्दश शेतकऱयांना यशस्वी उत्पन्न हनहमाती आहि आहथाक समृद्धीच्या संधी उपलब्ध 

करून देिे िा आिे. 

• या योजनेअंतगात 15.18 कोटी रुपये सरकारने राखून ठेवले असून, त्याअंतगात 6000 कुटंुबांना अहधक उत्पन्न देिाऱया 

4 high-yielding varieties चे वाटप करण्यात येिार आिे. 

• या कायािमाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यासाठी सरकारकडून अहतररक्त 25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येिार 

आिे. 

• डुकराच्या मांसाच्या बाबतीत राज्याला स्वावलंबी बनवण्यासाठी 'द मेघालय हपगरी हमशन' िा सवाात मोठा डुक्कर 

शेती कायािम सरकारने राबवला आिे. 

• या अहभयानांतगात फॅहटंग आहि डुक्कर प्रजननाच्या (fattening and pig breeding) उभारिीसाठी शून्य 

व्याजदराचे कजा देण्यात येिार आिे. 

• सध्या या योजनेअंतगात 250 डुक्कर शेती सिकारी संथथांनी 43 कोटी 67 लाख रुपयांचे कजा घेतले आिे. 

Source: Indian Express 

माउंटि सायकल वर्ल्य कप 
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बातम्ांमधे्य का: 

• लेिमधे्य 'Mountain Cycle, MTB, World Cup- 'UCI MTB Eliminator World Cup' चे आयोजन भारतात 

प्रथमच िोिार आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कें द्रशाहसत प्रदेश लडाखचे प्रशासन आहि भारतीय सायकहलंग असोहसएशन यांच्या संयुक्त हवद्यमाने 'UCI MTB 

एहलहमनेटर वर्ल्ा कप' आयोहजत केला जाईल. 

• 'एहलहमनेटर वर्ल्ा कप'चा लडाख से्टज िा जगभरातील वेगवेगळ्या शिरांमधे्य आयोहजत केलेल्या दिा व्यावसाहयक 

शयातीचं्या माहलकेचा भाग आिे. 

• 'UCI MTB एहलहमनेटर हविचषक िॉस कंटर ी एहलहमनेटर, XCE, नैसहगाक आहि कृहत्रम अडथळ्यांसि पाच-शंभर 

मीटर स्वरूपाची शॉटा टर ॅक शयात देखील आयोहजत केली जाईल. 

• या आगामी स्पधेत एकूि 20 आंतरराष्ट्र ीय, 55 राष्ट्र ीय आहि थथाहनक सायकलस्वार सिभागी िोिार आिेत. 

• या कायािमाला लडाखचे खासदार जम्ांग ते्सररंग नामग्याल, लेि सीईसी ताशी ग्यालसन आहि लडाखचे एडीजीपी 

एस एस खंदारे यांच्या िसे्त हिरवा झेंडा दाखवण्यात येिार आिे. 

Source: Times of India 

महत्वाची बातमी : अथयव्यवस्था 

2029 पयंत भारत िगातील नतसरी सवायत मोठी अथयव्यवस्था म्हणूि उदयास येणार 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• से्टट बँक ऑफ इंहडयाच्या अिवालानुसार, 2029 पयंत भारत जगातील हतसऱया िमांकाची अथाव्यवथथा बनिार आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• से्टट बँक ऑफ इंहडयाच्या अिवालानुसार, भारत 2027 मधे्य जमानीला मागे टाकेल आहि 2029 पयंत जपानला मागे 

टाकून, जगातील हतसरी सवाात मोठी अथाव्यवथथा म्हिून उदयास येईल.  

• एसबीआयच्या आहथाक संशोधन हवभागाच्या संशोधन अिवालात असे म्हटले आिे की आहथाक वषा 2023 साठी 

जीडीपी वाढ 6.7-7.7 टक्कक्यांच्या दरम्ान रािण्याचा अंदाज आिे, परंतु जागहतक अहनहिततेमुळे 6-6.5 टके्क दराने 

वाढ िोईल. 

• एसबीआयच्या ररपोटानुसार, हडसेंबर 2021 च्या सुरुवातीलाच हिटनला भारताने मागे टाकत पाचव्या िमांकाची 

अथाव्यवथथा बनली आिे. 

• भारताच्या जीडीपीचा वाटा सध्या 2014 मधील 2.6 टक्कक्यांवरून 3.5 टके्क आिे आहि 2027 मधे्य तो 4 टक्कक्यांच्या 

पुढे जाण्याची शक्यता आिे, जी जमानीचा जागहतक जीडीपीतील सध्याचा वाटा आिे. 

• तथाहप, दरडोई जीडीपीच्या बाबतीत भारत अजूनिी जगातील बहुतेक अथाव्यवथथांच्या तुलनेत मागे आिे. 

• जागहतक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, 2021 मधे्य भारताचा दरडोई जीडीपी 2277 डॉलर िोता, तर हिटनचे दरडोई 

उत्पन्न 47,334 डॉलर िोते. 
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• 2021 मधे्य चीनचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या 12,556 डॉलरच्या जवळपास सिा पट िोते. 

Source: Economic Times 

महत्वाची बातमी : पयायवरण 

लडाखमधे्य उभारणार देशातील पनहले 'िाइट स्काय अभयारण्य' 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• लडाख मधे्य लवकरच भारतातील पहिले "नाईट स्काय अभयारण्य" बनिार आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारत सरकार िे अहभनव आहि मित्वपूिा पाऊल उचलत आिे. 

• लडाखमधील िेन्ले येथे सरकारचा प्रस्ताहवत Dark Sky Reserve तयार करण्यात येिार असून, त्यामुळे भारतातील 

Astro tourism पयाटनाच्या हवकासाला मदत िोिार आिे. 

• जगातील दुसऱया िमांकाचे सवाात मोठे नैसहगाक अभयारण्य असलेल्या चांगथांग वन्यजीव अभयारण्यात नाईट स्काय 

अभयारण्याचा समावेश असेल. 

• optical, infrared, and gamma-ray telescopes संदभाात, िा नवीन प्रकल्प जगातील सवाात उंच प्रकल्पांपैकी 

एक असेल. 

• ऑहिकल, इन्रारेड आहि गॅमा-रे दुहबािीसाठी जगातील सवाात उंच हठकािांपैकी एक म्हिून, यामुळे भारतातील 

खगोलीय पयाटनाला चालना हमळेल. 

• लडाखमधे्य प्राण्यांची संख्या खूप वैहवध्यपूिा आहि समृद्ध आिे जी चामड्याच्या संशोधनासाठी, उद्योगासाठी आहि 

प्राण्यांच्या त्वचेपासून बनहवलेल्या वसंू्तसाठी जैव-आहथाक हवकासासाठी वापरली जाते. 

Source: PIB 

महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व 

अमेररकेचे मािी राष्ट्र ाध्यक्ष बराक ओबामा यांिी एमी पुरस्कार नमळाला 

 

बातम्ांमधे्य का:                                                                          

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• अमेररकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांना त्यांनी सांहगतलेल्या नेटस्िक्सच्या माहितीपटासाठी "अवर गे्रट नॅशनल 

पाक्सा" िा एमी पुरस्कार हमळाला. 

मुख्य मुदे्द: 

• ओबामा यांना यापूवी एमी, गॅ्रमी, ऑस्कर आहि टोनी असे चार मित्त्वपूिा अमेररकन मनोरंजन सन्मान हमळाले आिेत. 

• बराक आहि हमशेल ओबामा यांच्या "िायर ग्राउंड" प्रॉडक्शनने तयार केलेल्या नेटस्िक्सच्या पाच भागांच्या 

माहितीपटात जगभरातील राष्ट्र ीय उद्यानांचा समावेश आिे. 

• बराक ओबामा यांच्या "द ऑडेहसटी ऑफ िोप" आहि "अ प्रॉहमथड लँड" या संस्मरिांच्या ऑहडओबुक 

इंटरहप्रटेशन्सना यापूवीच गॅ्रमी पुरस्कार हमळाले आिेत. 

• हमशेल ओबामा यांना 2020 मधे्य हतचे ऑहडओबुक वाचल्याबद्दल गॅ्रमी पुरस्काराने सन्माहनत करण्यात आले िोते. 

• करीम अबु्दल-जब्बार, डेस्व्हड अॅटनबरो आहि लुहपता न्योगं'ओ यांच्यासि अनेक नामांहकत उमेदवार असलेल्या 

एका शे्रिीत ओबामा यांची हवजयी म्हिून हनवड करण्यात आली. 

• एमी अवॉड्ास िा एक टेहलस्व्हजन प्रॉडक्शन सन्मान आिे. 

• एमी पुरस्कार िा गॅ्रमी पुरस्कार, नाटकासाठी टोनी पुरस्कार आहि हचत्रपटासाठी (संगीतासाठी) अकादमी पुरस्कार 

यांच्या समकक्ष मानला जातो. 

Source: Livemint 
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