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दैनिक चालू घडामोडी 26.09.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

5 दनिण आनियाई देिांिी पाम ऑइल अलायन्सची स्थापिा केली 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• दक्षिण आक्षियातील भारत, पानकस्ताि, श्रीलंका, बांगलादेि आनण िेपाळ या पाच पाम तेल आयात करणाऱ्या 

देिांतील खाद्यतेल व्यापार संघटनांनी एनियि पाम ऑइल अलायन्स (APOA) स्थापन करण्याची घोषणा केली. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• ग्लोबोइल ऑइल क्षिखर पररषदेच्या बरोबरीने , एक्षियन पाम ऑइल अलायन्सची पक्षिली सर्वसाधारण सभा झाली. 

• ग्लोबोइल खाद्यतेल आक्षण कृषी र्ाक्षणज्यसाठी सर्ोच्च पररषद, आक्षण पुरस्कारांपैकी एक म्हणजे ग्लोबोइल क्षिखर 

पररषद. 

• एक्षियन पाम ऑइल अलायन्स पाम तेल र्ापरणाऱ्या राष््टांच्या व्यार्साक्षयक आक्षण आक्षथवक क्षिताचे रिण करताना, 

त्याच्या सदस्य राष््टांमधे्य पाम तेलाचा र्ापर र्ाढर्ण्याचे काम करेल.  

• आक्षियाई पाम तेल अलायन्स पाम तेलाचे उत्पादन क्षकंर्ा िुद्धीकरण करण्यासाठी संपूणव खंडात काम करणार् या 

व्यर्साय क्षकंर्ा व्यापार संघटनांचा समारे्ि करण्यासाठी आपली सदस्यता आणखी क्षर्सृ्तत करेल. 

• सध्या जगभरात सर्ावक्षधक र्ापरले जाणारे र्नस्पती तेल म्हणजे पाम तेल. 

• क्षडटजंट, पॅ्लस्टिक, स दंयव प्रसाधने आक्षण जैर्इंधन यासि अनेक उत्पादने पाम तेलाने बनक्षर्ली जातात. 

• एकक्षितपणे, इंडोनेक्षिया आक्षण मलेक्षिया जगातील पाम तेलाचे जर्ळजर्ळ 90% उत्पादन करतात. 

• पॅ्लम तेलाचे पक्षिले तीन ग्रािक युरोक्षपयन युक्षनयन, चीन आक्षण भारत आिेत. 

• जगातील पाम तेलाचा सुमारे 40% आक्षिया र्ापरतो, तर केर्ळ 12% पाम तेलाचा व्यापार युरोपमधे्य िोतो. 

• जगभरात सर्ावक्षधक पाम तेल क्षनयावत करणारे दोन देि इंडोनेक्षिया आक्षण मलेक्षिया आिेत. 

• जगातील 15% आयातीसि, भारत आक्षियातील पाम तेलाचा अव्वल आयातदार आिे, त्यानंतर चीन (9%), पाक्षकस्तान 

(4%) आक्षण बांगलादेि (2%) आिे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

बालमृतू्यचे प्रमाण कमी करण्यात भारतािे साध्य केला महत्वपूणण टप्पा  

बातम्यांमधे्य का: 

• भारताने बालमृतू्य दर आणखी कमी करत मित्वपूणव टप्पा साध्य केला आिे. भारताचे रक्षजि्ार जनरल यांनी 22 

सप्टेंबर 2022 रोजी प्रक्षसद्ध केलेल्या नमुना नोदंणी प्रणाली सांस्टिकी अिर्ाल 2020 नुसार, 2030 पयंत िाश्वत 
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क्षर्कास उक्षिषे्ट साध्य करण्याच्या क्षदिेने प्रयत्न करताना 2014 पासून देिात बाल मृतु्यदर, 5 र्षांखालील मुलांचा 

मृतु्यदर आक्षण नर्जात बालक मृतु्यदरात लिणीय घट िोत आिे. 

स्स्थर घसरणीच्या कल कायम ठेवत बाल मृतु्यदर, 5 वर्ाांखालील मुलांचा मृतु्यदर आनण िवजात बालक मृतु्यदरात 

आणखी घट झाली आहे : 

• देिातला 5 वर्ाांखालील बालकांच्या मृतू्य दरात (U5MR) 2019 पासून 3 अंकांची (र्ाक्षषवक घसरण दर: 8.6%) 

लिणीय घट झाली आिे (2020 मधे्य 1000 जन्ांमागे 32 च्या तुलनेत 2019 मधे्य 35 प्रक्षत 1000 ). ग्रामीण भागात 

36 तर ििरी भागात 21 पयंत त्यात बदल िोत आिेत. 

1. 5 र्षांखालील मुलीचंा मृतु्यदर (33 ) मुलांच्या (31) तुलनेत जास्त आिे. त्याच कालार्धीत 5 र्षांखालील मुलांच्या 

मृतु्यदरात 4 अंकांची आक्षण मुलीचं्या मृतु्यदरात 3 अंकांची घट झाली आिे. 

2. 5 र्षांखालील र्योगटातील मृतु्यदरात सर्ावक्षधक घसरण उत्तर प्रदेि (5 अंक ) आक्षण कनावटक (5 अंक ) राज्यात 

क्षदसून आली आिे. 

• िवजात बालक मृतू्य दरात 2019 मधील 1000 जन्ांमागे 30 च्या तुलनेत 2020 मधे्य 2 अंकांनी घट िोऊन तो 28 प्रक्षत 

1000 झाला आिे (र्ाक्षषवक घसरणीचा दर: 6.7%). 

1. ग्रामीण-ििरी तफार्त 12 अंकांपयंत कमी झाली आिे (ििरी 19, ग्रामीण-31). 

2. 2020 मधे्य कोणतािी क्षलंगभेद आढळला नािी (पुरुष -28, मक्षिला - 28). 

• िवजात बालकांचा मृतू्य दर देखील 2019 मधील 1000 जन्ांमागे 22 र्रून 2020 मधे्य 20 प्रक्षत 1000 म्हणजेच 2 

अंकांनी कमी झाला आिे (र्ाक्षषवक घसरणीचा दर: 9.1%). ििरी भागात िे प्रमाण 12 तर ग्रामीण भागात 23 पयंत आिे. 

एसआरएस 2020 अहवालािुसार, 

1. सिा (6) राजे्य/ कें द्रिाक्षसत प्रदेिांनी NMR (<=12 by 2030) आधीच 2030 पयंतचे िाश्वत क्षर्कास उक्षिष्ट गाठले 

आिे: केरळ (4), क्षदल्ली (9), ताक्षमळनाडू (9), मिाराष््ट (11), जमू्म आक्षण काश्मीर (12) आक्षण पंजाब (12). 

2. अकरा (11) राजे्य/कें द्रिाक्षसत प्रदेिांनी 2030 पयंत U5MR (<=25) चे िाश्वत क्षर्कास उक्षिष्ट आधीच गाठले आिे: 

केरळ (8), ताक्षमळनाडू (13), क्षदल्ली (14), मिाराष््ट (18), जमू्म आक्षण काश्मीर (17), कनावटक (21), पंजाब (22), 

पक्षिम बंगाल (22), तेलंगणा (23), गुजरात (24), आक्षण क्षिमाचल प्रदेि (24). 

स्रोत: PIB 

निमणला सीतारामि ई-लनिांग पॅ्लटफॉमण 'भारत नवद्या' लााँच करणार 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीय अथणमंत्री निमणला सीतारामि भारत क्षर्द्या लााँच करणार आिेत, जी ओररएंटल आक्षण दक्षिण आक्षियाई 

अभ्यासांसाठी एक ऑनलाइन क्षििण मंच असेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• भारत क्षर्द्या िी भांडारकर प्राच्यनवद्या संिोधि संस्था (BORI) द्वारे नडझाइि आनण नवकनसत केली आहे. 
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• भारत नवद्या िे अिा प्रकारचे पक्षिले ऑनलाइन पॅ्लटफॉमव आिे, जे कला, स्थापत्य, तत्त्वज्ञान, भाषा आक्षण क्षर्ज्ञान 

यांक्षर्षयी इंडोलॉजीच्या क्षर्क्षर्ध पैलंूचा अंतभावर् करणारे क्षर्नामूल्य आक्षण सिुल्क अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देईल. 

• भारत नवद्यामधे्य सुरुवातीला वेद नवद्या, भारतीय दिणििास्त्र, संसृ्कत नििण, महाभारताचे १८ पवण, 

पुरातत्विास्त्राची मूलभूत तते्त्व आनण कानलदास आनण भार्ा असे सिा अभ्यासक्रम असतील .  

• BORI आपल्या अभ्यासक्रमांसाठी के्रक्षडट प्रदान करण्यासाठी भारतीय आक्षण परदेिी क्षर्द्यापीठांिी सियोग करेल. 

• उद्घाटन कायवक्रमादरम्यान, अथवमंिी क्षनमवला सीतारामन यांनी जािीर केले की ऑफर केलेले अभ्यासक्रम िवीि 

िैिनणक धोरण (NEP) 2020 चे पालि करतात. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: अथणव्यवस्था 

रुपयाच्या व्यापारासाठी RBI ची मान्यता नमळवणारी UCO बाँक पनहली कजणदार ठरली 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• UCO बाँकेला भारतीय रुपयात व्यापार सेटलमेंटसाठी रक्षियाच्या Gazprom बाँकेत क्षर्िेष व्होि्ो खाते 

उघडण्यासाठी भारतीय ररझर्व्ण बाँकेची मंजुरी क्षमळाली आिे . 

मुख्य मुदे्द: 

• जुलैमधे्य भारतीय बाँकांना भारतीय चलनातील व्यापार ााचा क्षनपटारा करण्याची परर्ानगी देण्याच्या आरबीआयच्या 

क्षनणवयानंतर कोलकाता स्टस्थत बाँक असलेली युको बाँक िी क्षनयामकाची मान्यता क्षमळर्णारी पक्षिली बाँक आिे. 

• UCO बाँक पूर्ी युिायटेड कमनिणयल बाँक म्हणूि ओळखली जात होती जी 1943 मधे्य कोलकाता येथे स्थापन 

झाली िोती .  

• िी भारतातील राष््टीयीकृत बाँकांपैकी एक आिे. िे भारत सरकारच्या क्षर्त्त मंिालयाच्या मालकीखाली आिे. 

• गॅझप्रॉम बाँक िी रनियि कजणदाता आहे, जी जगातील सर्ावत मोठी गॅस उत्पादक आक्षण क्षनयावतदार गॅझप्रॉमने गॅस 

उद्योग उपक्रमांसाठी बाँक्षकंग सेर्ा प्रदान करण्यासाठी स्थापन केली िोती.  

• गॅझप्रॉम बाँक 1990 पासून कायवरत आिे. िे रक्षियामधील पक्षिल्या तीन बाँकांपैकी एक आिे.  

• िे 45,000 हून अक्षधक कॉपोरेट आक्षण 30 लाख खाजगी ग्रािकांना बाँनकंग आनण गंुतवणूक सेवांची संपूणव शे्रणी 

प्रदान करते.  

स्रोत: नबझिेस स्टाँडडण 
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REC नलनमटेड 'महारत्न' कंपिी दजाण नमळवणारी 12 वी कंपिी ठरली आहे 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पॉर्र सेक्टर-कें क्षद्रत नॉन-बाँक्षकंग फायनान्स कंपनी (NBFC) REC नल. ला 'महारत्न' कें द्रीय सावणजनिक िेत्रातील 

उपक्रमाचा दजाव देण्यात आला आिे 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• आरईसी क्षलक्षमटेड िी मिारत्न दजाव क्षमळर्णारी 12 वी कंपिी आहे. 

• मिारत्न CPSEs बोडावला भारत आक्षण परदेिात आक्षथवक संयुक्त उपक्रम, पूणव मालकीच्या सिाय्यक कंपन्या आक्षण 

क्षर्लीनीकरण आक्षण अक्षधग्रिण सुरू करण्यासाठी CPSE च्या क्षनव्वळ मूल्याच्या 15% पयंत इस्टिटी गंुतर्णूक 

करण्याची परर्ानगी क्षमळणार आिे.  

• भारत सरकारच्या दीिदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजिा (DDUGJY) आनण सौभाग्य यांसारिा प्रमुख 

योजनांच्या यिामधे्य REC ने मित्त्वाची भूक्षमका बजार्ली आिे आक्षण देिातील गार् आक्षण घरगुती क्षर्द्युतीकरण 

साध्य करण्यासाठी योगदान क्षदले आिे. 

• REC सध्या आक्षथवक आक्षण ऑपरेिनल समस्या दूर करण्यासाठी क्षर्तरण िेिाची सुधारणा करण्यासाठी सुधाररत 

क्षर्तरण िेि योजना (RDSS) साठी नोडल एजन्सीची भूक्षमका बजार्त आिे. 

• 1969 मधे्य स्थानपत, REC संपूणव भारतातील ऊजाव िेि क्षर्त्तपुरर्ठा आक्षण क्षर्कासार्र लि कें क्षद्रत करते. 

• िे राज्य र्ीज मंडळे, राज्य सरकारे, कें द्र/राज्य ऊजाव उपयोक्षगता, स्वतंि र्ीज उत्पादक, ग्रामीण क्षर्द्युत सिकारी 

संस्था यांना आक्षथवक सिाय्य प्रदान करते. 

स्रोत: इकॉिॉनमक टाइम्स 

महत्त्वाचे पुरस्कार 

भारतीय लेस्खका आनण कवनयत्री मीिा कंडासामी यांिा जमणि पेि पुरस्कार 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय लेस्टखका आक्षण कर्क्षयिी मीिा कंडासामी यांना जमणिीच्या डामणसॅ्टडमधील पेि सेंटरिे यंदाचा हरमि 

केसे्टि पुरस्कार जािीर केला आिे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• िेमवन केिन पुरस्कार पेन संघटनेच्या सनदेच्या भार्नेतून छळलेल्या लेखक आक्षण पिकारांच्या िक्ांसाठी उभे 

रािणाऱ्या व्यस्टक्तमत्त्वांचा ग रर् करतो. 

• जमवनीचे पेन सेंटर यार्षी 15 नोव्हेंबर रोजी डमविॅड येथे एका समारंभात भारतीय लेखकाला िा पुरस्कार प्रदान 

करेल. 

• क्षर्जेत्याला बिीस रक्म म्हणून €20,000 ($19,996) देखील क्षदले जातील. 

• या र्षी, PEN कें द्र सुद्धा रे्बसाईट “Weiter Schreiben” (“Keep write”) या संकेतस्थळाला प्रोत्सािन देण्यासाठी, 

क्षनर्ावक्षसत लेखकांना आक्षण संघषव िेिांतील लेखकांना त्यांचे क्षर्चार व्यक्त करण्यासाठी व्यासपीठ देण्यासाठी क्षर्िेष 

पुरस्कार देऊन सन्ाक्षनत करत आिे. 

• मीना कंडासामी यांचा जन् 1984 मधे्य चेन्नई येथे झाला िोता, कांदासामी एक स्त्रीर्ादी आक्षण जातीक्षर्रोधी कायवकत्याव 

आिेत. 

• मीना कंडासामी यांना त्यांच्या कादंबऱ्यांसाठी क्षफक्शनसाठी मक्षिला पुरस्कार, आंतरराष््टीय क्षडलन थॉमस पुरस्कार, 

झलक पुरस्कार आक्षण क्षिंदू क्षलट पुरस्कारानेिी सन्ाक्षनत करण्यात आले आिे. 

स्रोत: Livemint 

महत्वाचे नदवस 

राष्ट्र ीय नचत्रपट नदि 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• मल्टीपे्लक्स असोक्षसएिन ऑफ इंक्षडया द्वारे 23 सप्टेंबर िा राष््टीय क्षचिपट क्षदन म्हणून साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• कोक्षर्ड-१९ मिामारीनंतर क्षसनेरक्षसकांचे 'थाँक यू' आक्षण ज्यांनी पुन्हा क्षसनेसृष्टीत प्ररे्ि केला नािी त्यांना आमंिण 

म्हणून राष््टीय क्षसनेमा क्षदन साजरा केला जाणार आिे. 

• िा क्षदर्स साजरा करण्यासाठी, MIA ने पे्रिकांना फक्त रु.75 मधे्य क्षचिपटाची क्षतक्षकटे उपलब्ध करून क्षदली आिेत. 

• MIA द्वारे PVR, INOX, Cinepolis, Carnival, Miraj, City pride, Asia, Mukta A2, Movie Time, Wave, M2K 

आक्षण क्षडलाइट सारिा क्षथएटसवसि 400 स्क्रीन्सर्र MIA द्वारे ऑफर केले जाते. 

• राष््टीय क्षचिपट क्षदन साजरा करण्याची तारीख आधी 16 सप्टेंबर 2022 िी क्षनक्षित करण्यात आली िोती परंतु नंतर 

MIA ने ती 23 सप्टेंबरपयंत र्ाढर्ली. 

• मल्टीपे्लक्स असोक्षसएिन ऑफ इंक्षडया (MAI) िा क्षसनेमा ऑपरेटसवचा एक राष््टव्यापी गट आिे जो क्षसनेमा प्रदिवन 

िेिाच्या र्तीने माक्षिती देतो, क्षिक्षित करतो आक्षण र्क्षकली करतो. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 
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अंत्योदय नदवस 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• दरर्षी 25 सप्टेंबर िा अंत्योदय क्षदर्स म्हणून साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• अंत्योदय क्षदर्स िा भारतीय नेते पंक्षडत दीनदयाळ उपाध्याय यांची जयंती आिे आक्षण त्यांचे जीर्न आक्षण र्ारसा लिात 

ठेर्ण्यासाठी दरर्षी त्यांच्या सन्ानाथव साजरा केला जातो. 

अंत्योदय नदवस म्हणजे काय? 

• अंत्योदय म्हणजे गररबातील गरीबांचे उत्थान करणे, समाजातील सर्ावत दुबवल घटकापयंत पोिोचणे िा क्षर्िेष 

क्षदर्साचा उिेि आिे. या क्षदर्िी उपाध्याय यांचे समाज आक्षण राजकारणातील योगदानाबिल स्मरण केले जाते जे 

त्यांनी गररबांच्या उन्नतीसाठी बजार्ले. 

अंत्योदय नदवस 2022: महत्त्व 

• िा क्षदर्स सरकार आक्षण लोकांना पे्ररणा देतो की, आज समाजातील दुबवल घटक समजल्या जाणाऱ्या समुदायांना 

समृद्धी आक्षण यि क्षमळरू्न देण्यासाठी मदत करार्ी, समाजातील कोणतािी सदस्य मागे राहू नये म्हणून देिाला 

सर्वसमारे्िक क्षर्कास प्रदान करणे िा या क्षदर्साचा उिेि आिे. िा क्षदर्स लोकांना मदत करण्याची अक्षधक गरज 

असलेल्यालोकांना मदत करण्यासाठी प्रोत्साक्षित करण्याबिल आिे जेणेकरून त्यांना समृद्धीचा अनुभर् घेता येईल. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: महाराष्ट्र  

 ‘राजहंस’च्या नदलीप माजगावकर यांिा राष्ट्र ीय सुवणण पुरस्कार 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• प्रकािन व्यर्सायात पन्नास र्षांहून अक्षधक काळ कायवरत असणारे राजिंस प्रकािनचे क्षदलीप माजगार्कर यांना ‘द 

फेडरेिन ऑफ पस्टििसव अाँड बुकसेलसव असोक्षसएिन इन इंक्षडया’ या संघटनेतफे सुर्णव पुरस्कार जािीर झाला 

आिे.  

मूख्य मुदे्द: 

• क्षदल्ली येथे झालेल्या कायवक्रमात राजिंस प्रकािनच्या संचाक्षलका रेखा माजगार्कर यांनी िा पुरस्कार स्वीकारला. 

प्रकािन िेिातील प्रदीघव आक्षण देदीप्यमान कायावबिल िा पुरस्कार देण्यात येतो.  

• माजगार्कर यांच्या समथव नेतृत्वाखाली राजिंस प्रकािन गेली ५५ र्षे र्ाटचाल करीत आिे. या कालार्धीत 

माजगार्कर यांच्या कल्पनेतून आक्षण कतवबगारीतून अनेक अक्षभनर् उपक्रम राबक्षर्ले.  

• चररि, आत्मचररि, कथा-कादंबरी, काव्य, लक्षलत लेखन, क्षर्ज्ञान, कला अिा क्षर्क्षर्ध क्षर्षयांर्र अनेक प्रक्षथतयि 

त्याचबरोबर नर्ोक्षदत लेखकांनी क्षलक्षिलेली िेकडो पुस्तके माजगार्कर यांच्या कारक्षकदीत प्रकाक्षित झाली.  

• प्रकािन िेिाबरोबरच सामाक्षजक बांक्षधलकीचे सजग भान ठेर्णारा प्रकािक असा ल क्षकक माजगार्कर यांना 

लाभला आिे. 

• क्षर्धायक कामात सिभागी असलेल्या अनेक संस्थांना माजगार्कर यांनी भरीर् आक्षथवक सिाय्य केले आिे. 

Source: Loksatta 

महाराष्ट्र ातील एक कायणक्रम अनधकारी आनण दोि नवद्यार्थ्ाांिा राष्ट्र ीय सेवा योजिा पुरस्कार प्रदाि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• मिाराष््टातील राष््टीय सेर्ा योजनेचे कायवक्रम अक्षधकारी सुिील क्षिंदे यांच्यासि प्रक्षतक कदम आक्षण क्षदरे्ि क्षगन्नारे या 

क्षर्द्यार्थ्ांना उले्लखनीय योगदानासाठी आज राष््टपती द्र पदी मुमूव यांच्या िसे्त राष््टीय सेर्ा योजना पुरस्काराने सन्ाक्षनत 

करण्यात आले. 

मूख्य मुदे्द: 

• सुिील क्षिंदे िे मंुबईच्या कांक्षदर्ली भागातील ठाकूर क्षर्ज्ञान र् र्ाक्षणज्य मिाक्षर्द्यालयाचे कायवक्रम अक्षधकारी आिेत.  
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• त्यांना, राष््टीय सेर्ा योजनेच्या उतृ्कष्ट कायवक्रम अक्षधकाऱ् याच्या पुरस्काराने ग रक्षर्ण्यात आले. प्रक्षतक िा नंदुरबार 

येथील गजमल तुळिीराम पाटील मिाक्षर्द्यालयाचा क्षर्द्याथी आिे.  

• क्षदरे्ि िा नागपूर येथील पिुरै्द्यकीय मिाक्षर्द्यालयाचा क्षर्द्याथी आिे. या दोघांना राष््टीय सेर्ा योजनेच्या उतृ्कष्ट 

स्वयंसेर्काच्या पुरस्काराने ग रक्षर्ण्यात आले. 

• कें द्रीय युर्क कल्याण र् क्रीडा मंिालयाच्यार्तीने राष््टीय सेर्ा योजना स्थापना क्षदनाक्षनक्षमत्त राष््टपती भर्नाच्या दरबार 

िॉलमधे्य ‘राष््टीय सेर्ा योजना पुरस्कार 2020- 21′ प्रदान कायवक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.  

Source: Mahasamvad 
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