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दैनिक चालू घडामोडी 27.09.2022 
 

महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

फूड बॅरन्स 2022 अहवाल 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• वर्ल्ड फूड सेफ्टी कमिटी अंतर्डत ईटीसी गु्रपने फूड बॅरन्स (Food Barons) 2022 अहवाल प्रमसद्ध केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• "od Barons 2022 — Crisis Profiteering, Digitalization and Shifting Power" या शीर्डकाचा अहवाल 

कॅनडास्थित जार्मतक संशोधन संथिा ETC गु्रपने प्रमसद्ध केला आहे. 

• हा अहवाल 2020 च्या मवक्री आमि अनेक कृर्ी-खाद्य कंपन्ांच्या तीन वामर्डक अहवालांच्या मवशे्लर्िाच्या आधारे 

याची मनमिडती करण्यात आली होती. 

• फूड बॅरन्स 2022 च्या अहवालानुसार, िोठ्या कॉपोरेशन्सना कोमवड-19 सािीचा रोर्, हवािान बदल आमि युद्धाचा 

फायदा झाला आहे. 

• या अहवालानुसार, भारतातील प्रिुख फूड मडमलव्हरी पॅ्लटफॉिडला पमहल्या 10 ई-कॉिसड-आधाररत फूड मडमलव्हरी 

कंपन्ांिधे्य थिान देण्यात आले आहे. 

• अहवालानुसार, वॉलिाटडला जर्भरातील ग्राहकांच्या खचाडच्या 30 टके्क रक्कि मिळते. 

• फूड बॅरन्स 2022 च्या अहवालानुसार, कृर्ी रसायन के्षत्रातील चीनचा मसंजेंटा सिूह मबयािे, कीटकनाशके आमि खते 

यासारख्या कृर्ी रसायनांसाठी जार्मतक बाजारपेठेचा एक चतुिाांश भार् व्यापतो. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

फ्रायडे फॉर द फु्यचर 
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बातम्यांमधे्य का: 

• जिडनी आमि इतर देशांिधे्य 'फ्रायडे फॉर फु्यचर'च्या कायडकर्त्ाांकडून हवािान बदलाचा मनरे्ध सुरू करण्यात आला 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• फ्रायडे फॉर द फु्यचर चळवळीचा भार् म्हिून, जिडनीतील 270 हून अमधक शहरे आमि र्ावांिधे्य 280,000 हून 

अमधक लोकांनी मनदशडनांिधे्य भार् घेतला. 

• फ्रायडे फॉर द फु्यचर िोमहिेचा एक भार् म्हिून, आंदोलक ग्लोबल वॉमिांर्ला िांबवण्याचे आवाहन करत आहेत 

आमि जिडन सरकारला अक्षय ऊजेच्या वापराचा मवस्तार करण्यासाठी 100-अब्ज-युरो मनधी थिापन करण्याचे 

आवाहन करत आहेत. 

• इमजप्तिधील शिड अल-शेख येिे होिार् या संयुक्त राष््टांच्या हवािान मशखर पररर्देच्या (COP27) सुरुवातीच्या 6 

आठवड्ांपूवी या मनरे्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. 

• इटली, दमक्षि कोररया, युनायटेड से्टट्स आमि डेिोकॅ्रमटक ररपस्िक ऑफ कााँर्ो यांसारख्या देशांिधे्यही अशीच 

मनदशडने झाली आहेत. 

• फ्रायडेज फॉर द फु्यचर ही एक आंतरराष््टीय मवद्यािी चळवळ आहे. 

• हवािान आिीबािीकडे राजकीय लक्ष वेधण्यासाठी स्वीमडश संसदेसिोर तीन आठवडे मनदशडने करिार्या गे्रटा 

िनबर्डने या चळवळीला पे्ररिा मदली होती.  

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

आरोग्य मंथि 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• आयुष्मान भारत-पंतप्रधान जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) सुरू होऊन चार वरे् आमि आयुष्मान भारत 

मडमजटल मिशन (ABDM) सुरू झाल्याच्या घटनेला एक वर्ड पूिड झाल्याच्या मनमित्ताने भारत सरकारिधील कें द्रीय 

आरोग्यिंत्री डॉ. िनसुख िांडमवया यांच्या हसे्त आरोग्य िंिन 2022 कायडक्रिाचा अमधकृत शुभारंभ करण्यात आला. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• 10 कोटीहंून अमधक र्रीब लोकांना या कायडक्रिाचा लाभ घेण्याचा हेतू आहे, ज्यािुळे असुरमक्षत कुटंुबांना दरवर्ी 

पाच लाख रुपयांचे आरोग्य अनुदान मिळते. 

• पंतप्रधान नरेंद्र िोदी यांनी सप्टेंबर 2018 िधे्य या योजनेची घोर्िा केली होती.  

• या दोन मदवसांच्या आरोग्य िंिन 2022 या कायडक्रिात एकूि 12 सत्रांचा सिावेश होता. 
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• आरोग्य िंिन 2022 च्या पमहल्या मदवशी भारतातील युमनव्हसडल हेल्थ कव्हरेज, मडमजटल हेल्थिधे्य 

इंटरऑपरेमबमलटीला प्रोत्साहन देिे, PM-JAY कायडक्षिता सुधारिे, मडमजटल आरोग्याचा अवलंब, पुरावा-िामहती 

असलेल्या PM-JAY 

•  मनिडयांसाठी आरोग्य तंत्रज्ञान िूल्यांकन आमि मडमजटल आरोग्याशी संबंमधत र्ोपनीयता आमि सुरक्षा सिस्या 

यासारख्या मवर्यांवरील अनेक सते्र आयोमजत करण्यात आली होती. 

• दुसर्या मदवशी ABDM ची अंिलबजाविी करिार्या राज्यांद्वारे सवोत्ति पद्धती, भारतातील मडमजटल हेल्थ इन्शुरन्स, 

राज्यांद्वारे पीएि-जेएई सवोत्ति पद्धती, मडमजटल आरोग्यािधील आंतरराष््टीय सवोत्ति पद्धती, पीएि-जेएव्हीच्या 

िाध्यिातून हेल्थकेअरिधे्य प्रवेश, परवडिारी क्षिता आमि रु्िवत्ता सुमनमित करिे आमि भारतातील मडमजटल 

आरोग्यासाठी वे फॉरवड्डस या मवर्यांवरील सते्र आयोमजत करण्यात आली आहेत. 

स्रोत: िवभारत टाईम्स 

भारतािे विस्पती-आधाररत मांस उत्पादिांची पनहली तुकडी नियाात केली आहे 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• अपेडाने शाकाहारी अन्न शे्रिीअंतर्डत वनस्पती-आधाररत िांस उत्पादनांच्या पमहल्या तुकडीची रु्जरातिधून 

कॅमलफोमनडया, अिेररकेत कॅमलफोमनडया येिे मनयाडत करण्याची सोय केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• शाकाहारी अन्न उत्पादने मवकमसत देशांिधे्य फायबर, उच्च पोर्क सािग्री आमि किी कोलेसे्टरॉलिुळे खूप लोकमप्रय 

आहेत. 

• वनस्पती-आधाररत िांस उत्पादनांच्या भारतातील पमहल्या तुकडीची मनयाडत रु्जरातिधील ग्रीनेस्ट फूड्स या भारतीय 

कंपनीने केली होती. 

• ग्रीनेस्ट फूड्स आमि होलसि फूड्स यांच्या सहकायाडतून हे यश मिळाले आहे. 

• िोठ्या प्रिािावर शाकाहारी जीवनशैलीचा अवलंब केल्याने वनस्पती-आधाररत िांस उत्पादनांचा मवकास होऊ 

शकतो, ज्यािुळे भारताला आंतरराष््टीय बाजारपेठेत प्रिुख पुरवठादार बनण्याची संधी मिळू शकते.  

• APEDA सध्या ऑसे््टमलया, इस्रायल, नू्झीलंड आमि इतर देशांिधे्य ही उत्पादने मनयाडत करण्याचे ठरवले आहे. 

• पारंपाररक प्रािी-आधाररत िांस मनयाडत बाजारात अडिळा न आिता या उत्पादनांची जामहरात केली जाईल. 

• ITC आमि Tata Consumer Products सारख्या भारतातील लोकमप्रय ग्राहक वसू्त कंपन्ा या उद्योर्ात रंु्तविूक 

करत आहेत. 

स्रोत: द नहंदू 
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महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

 'हमर बेटी, हमर माि' मोहीम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• छत्तीसर्ड सरकारने िमहलांच्या सुरके्षबाबत 'हिर बेटी हिर िान' (हिारी बेटी, हिारा िान) या नावाने िोहीि 

राबमवण्याचा मनिडय घेतला आहे.  

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• शाळा आमि कॉलेजिधे्य जािार्या िुलीिंधे्य सुरके्षच्या उपाययोजनांबाबत जनजारृ्ती करिे, िमहलांशी संबंमधत 

रु्न््ांची नोदंिी आमि तपासाला प्राधान् देिे, यावर या िोमहिेचा भर आहे. िुख्यिंत्री भूपेश बघेल यांच्या हसे्त या 

िोमहिेच्या शुभारंभाची घोर्िा करण्यात आली. 

• या िोमहिेअंतर्डत िमहला पोमलस अमधकारी व किडचारी राज्यातील शाळा-िहामवद्यालयांना भेटी देऊन चचाड करिार 

असून िुलीनंा कायदेशीर हक्क, good touch-bad touch आमि लैंमर्क छळ व शोर्िामवरुद्ध प्रमतबंधात्मक 

उपाययोजना, सायबर क्राइि व सोशल िीमडयाशी संबंमधत रु्ने्हर्ारी यावर िार्डदशडन करिार आहेत. 

• हिार बेटी हिार िान अमभयानाअंतर्डत एक हेल्पलाइन नंबरही जारी करण्यात येिार आहे. िमहला सुरक्षा अॅप आमि 

र्त्ाचा वापर याचा तपशीलही शाळा आमि कॉलेजला जािार्या िुलीनंा देण्यात येिार आहे. 

• या उपक्रिाच्या अनुरं्र्ाने, पोलीस िुलीचं्या शाळा, िहामवद्यालये आमि िमहला आमि िुली एकत्र जिलेल्या इतर 

िहत्त्वाच्या मठकािी मवशेर् िमहला र्स्त आयोमजत करतील. 

• िमहला आमि िुलीनंा र्त्ांच्यावरील कोिर्त्ाही रै्रवतडनाबद्दल मकंवा रु्न््ासंदभाडत र्त्ांच्या तक्रारी मकंवा सिस्या 

िांडण्यासाठी 'हिर बेटी हिार िान' ही मवशेर् हेल्पलाइन सुरू करण्यात येिार असून, र्त्ासाठी एक िोबाइल क्रिांक 

सावडजमनक डोिेनिधे्य शेअर करण्यात येिार आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि आनि तंत्रज्ञाि 

भारतातील पनहले नहमस्खलि-निरीक्षि रडार नसक्कीममधे्य स्थानपत केले  

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय लष्कर आमि Defence Geoinformatics and Research Establishment (DGRE) यांनी 

संयुक्तपिे उत्तर मसक्कीििधे्य भारतातील पमहले महिस्खलन सवेक्षि रडार (Avalanche Monitoring Radar) 

थिामपत केले आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• महिस्खलन रडारचा वापर भूस्खलन, तसेच महिस्खलन शोधण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो. 

• भारतातील पमहले महिस्खलन सवेक्षि रडार उत्तर मसक्कीििधे्य 15,000 फूट उंचीवर थिामपत करण्यात आले आहे. 

• रडारिधे्य प्रके्षपिानंतर तीन सेकंदात महिस्खलन शोधण्याची क्षिता आहे आमि सैमनकांचे प्राि वाचमवण्यात आमि 

उच्च उंचीच्या भार्ात िालिते्तचे नुकसान किी करण्यात िहत्त्वपूिड भूमिका बजावेल. 

• हे रडार बफड , धुके आमि रात्रीच्या वेळीही पाहू शकते. 

• हे दोन चौरस मकिीपेक्षा जास्त के्षत्र व्यापू शकते आमि धोकादायक महिस्खलन-प्रवि भार्ात अमतररक्त उपकरिे 

तैनात करण्याची आवश्यकता देखील टाळते. 

• रडार अलािड मसस्टिशी देखील जोडलेले आहे जे महिस्खलन सुरू झाल्यास स्वयंचमलत मनयंत्रि आमि चेताविी 

उपाय सक्षि करते. तज्ञांकडून भमवष्यातील मवशे्लर्िासाठी इव्हेंटच्या प्रमतिा आमि स्व्हमडओ स्वयंचमलतपिे रेकॉडड 

केले जातात. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार 

बे्रकथू्र पुरस्कार 2023 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• "ऑस्कर ऑफ सायन्स" म्हिून ओळखल्या जािार् या बे्रकथू्र पुरस्कारांच्या 2023 च्या मवजेर्त्ांची घोर्िा करण्यात 

आली. 

मुख्य मुदे्द: 

• 2023 बे्रकथू्र पाररतोमर्क मवजेते, िूलभूत भौमतकशास्त्र, जीवन मवज्ञान आमि र्मितातील र्त्ांच्या रे्ि-चेंमजंर् 

शोधांसाठी ओळखले जातात, तसेच कररअरच्या सुरुवातीच्या काळात ज्यांनी र्त्ांच्या के्षत्रात िहत्त्वपूिड योर्दान मदले 

आहे अशा शास्त्रज्ञांना देखील ओळखले जाते. डॅमनयल ए. स्पीलिन यांना सैद्धांमतक संर्िक मवज्ञान आमि र्मितातील 

अनेक शोधांसाठी र्मितातील 2023 च्या बे्रकथू्र पुरस्काराने सन्मामनत करण्यात आले आहे. 
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• जीवन मवज्ञान, िूलभूत भौमतकशास्त्र आमि र्मित या के्षत्रांिधे्य बे्रकथू्र पुरस्कार मदला जातो. 

• यामशवाय, भौमतकशास्त्रातील तीन नू् होरायझन्स पुरस्कार, र्मितातील तीन नू् होरायझन्स पुरस्कार आमि तीन 

िररयि मिझाडखानी नू् फं्रमटयसड पुरस्कार प्ररे्त्क वर्ी संशोधकांना मदले जातात. 

• बे्रकथू्र अवॉड्डसची थिापना सेरे् मब्रन, मप्रमसला चॅन आमि िाकड  झुकरबर्ड, जु्यमलया आमि युरी मिलनर आमि अॅनी 

वोमजकी यांनी केली होती. 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडा 

महत्वाचे नदवस 

जागनतक फामाानसस्ट नदि 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जर्भरात आरोग्य सुधारण्यासाठी फािाडमसस्टच्या भूमिकेचा प्रचार आमि सििडन करण्यासाठी 25 सप्टेंबर रोजी साजरा 

केला जातो. हा मदवस फािाडमसस्टचे िहत्त्व आमि भूमिका यामवर्यी जार्रूकता पसरवतो. 

मुख्य मुदे्द: 

• हा मदवस जर्भरातील फािाडमसस्टने केलेल्या सेवांचा उत्सव साजरा केला जातो. मवशेर्त: िहािारीच्या वेळी दयाळूपिे 

आमि सहानुभूतीने सेवा देिार्या सवड फािाडमसस्टना श्रद्धांजली वाहण्याची आठवि करून देते. 

• Theme: Pharmacy united in action for a healthier world 

• फािडसीचा जर्भरातील आरोग्यावर होिारा सकारात्मक पररिाि दशडमवण्यासाठी आमि व्यवसायातील एकता अमधक 

बळकट करण्यासाठी" हा मवर्य मनवडला रे्ला आहे. 

• 2009 िधे्य इसं्तबूल, तुकी येिे वर्ल्ड कााँगे्रस ऑफ फािडसी अाँड फािाडसु्यमटकल सायने्सस येिे इंटरनॅशनल 

फािाडसु्यमटकल फेडरेशन (FIP) कौस्न्सलद्वारे जार्मतक फािाडमसस्ट मदन तयार करण्यात आला.  

• 25 सप्टेंबर हा मदवस जार्मतक फािाडमसस्ट मदन म्हिून मनवडला रे्ला कारि या तारखेला FIP 1912 िधे्य अस्स्तत्वात 

आली. जर्ातील प्ररे्त्क भार्ात आरोग्य सुधारण्यासाठी फािाडमसस्टची भूमिका आमि मक्रयाकलापांना प्रोत्साहन देिे 

हा या मदवसाचा िुख्य उदे्दश आहे.. 

स्रोत: Livemint 
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महत्त्वाच्या बातम्या: महाराष्ट्र  

संतसानहत्याचे जे्यष्ठ अभ्यासक डाॅॅ. रामचंद्र देखिे यांचे निधि 

 

• संतसमहर्त् आमि लोकसामहर्त्ाचे जे्यष्ठ अभ्यासक-लेखक व ‘बहुरूपी भारूड’कार डाॅॅ. रािचंद्र देखिे (वय 66 ) 

यांचे हृदयमवकाराच्या झटक्याने सोिवारी मनधन झाले. 

• ऐसा वासुदेव बोलतो बोल, मवंचू चावला, दार उघड बये आता दार उघड, सत्वर पाव रं् िला, भवानी आई रोडर्ा 

वाहील तुला, शकुन सांर्ाया आले यिाई िाझे नाव, अशा संत एकनािांच्या भारुडांच्या सादरीकरिाद्वारे 

सिाजप्रबोधनाचं काि डॉ. रािचंद्र देखिे यांनी केलं.  

• बहुरुपी भारूड’ या संत एकनािांच्या पारंपररक भारूडांचे र्त्ांनी अडीच हजारांहून अमधक कायडक्रि िहाराष््टात, इतर 

प्रांतात तसेच अिेररका, दुबई येिे सादर केले असून र्त्ाला रमसकांचा उदंड प्रमतसाद लाभला.  

Source: Loksataa 

गुजरातचा नसंह महाराष्ट्र ात तर महाराष्ट्र ाचा वाघ गुजरातमधे्य जािार 

 

• रु्जरात राज्यातील जुनार्ढ येिील सक्करबार् उद्यानात असलेल्या नर मसंह आमि िादी मसंहांची जोडी (आमशयामटक 

लॉयन ) िंुबई येिील बोररवलीच्या संजय र्ांधी राष््टीय उद्यानात लवकरच मदसिार आहे. या बदल्यात बोररवली येिील 

वाघ (नर आमि िादी ) जुनार्ढ येिे पाठमवण्यात येिार असल्याची िामहती राज्याचे वनिंत्री सुधीर िुनरं्टीवार यांनी 

मदली.  

• वनिंत्री सुधीर िुनरं्टीवार आमि रु्जरातचे राज्यिंत्री मवश्वकिाड यांनी सोिवारी 26 सप्टेंबरला मवसृ्तत चचाड केली. कें द्रीय 

प्रामिसंग्रहालय प्रामधकरि यांच्याकडून या प्रस्तावास िान्ता मिळवण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करण्याचे यावेळी ठरले. 

Source: Mahasamvad 

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

