दै निक चालू घडामोडी: ०७.०९.२०२१
'प्लास्टिक करार' सरू
ु करणारे भारत पहिले आशियाई राष्ट्र

•

प्लास्टिक कराराला सुरुवात करणारा भारत हा आशियातील पहहला दे ि बनला आहे , प्लास्टिकसाठी
वतळ
ु ाकार प्रणालीला प्रोत्साहन दे ण्यासाठी नवीन व्यासपीठ.

•

कॉन्फेडरे िन ऑफ इंडडयन इंडटरी (CII) द्वारे आयोस्ित 16 व्या हिकाऊपणा शिखर पररषदे त
भारतातील ब्रिहिि उच्चायुक्त अलेक््ांडर एशलस यांनी 03 सप्िें बर 2021 रोिी इंडडया प्लास्टिक
करार प्लॅ िफॉर्ुची सरु
ु वात केली.

•

India नवीन प्लॅ िफॉर्ु 'इंडडया प्लॅ स्टिक करार' हा वर्लडु-वाइड फंड फॉर नेचर-इंडडया (डब्लर्लयूडब्लर्लयूएफ
इंडडया) आणण कॉन्फेडरे िन ऑफ इंडडयन इंडटरी (सीआयआय) यांचा संयुक्त प्रयत्न आहे आणण
प्लास्टिकचे र्ूर्लय आहे आणण नाही असे िग ननर्ाुण करण्याची कर्लपना आहे . पयाुवरण प्रदषू षत करा.

•

हा करार 2030 पयंत व्यवसायाला प्लास्टिकसाठी गोलाकार अर्ुव्यवटर्ेच्या हदिेने संक्रर्ण
करण्याचे लक्ष्य ठे वतो.

•

हा पुढाकार यूके ररसचु द्वारे सर्र्र्ुत आहे .

भारत सरकारिे औषधी रोपाांचे वितरण करण्यासाठी आयुष आप द्िार अशभयाि सुरू केले

•

आ्ादी का अर्त
ृ र्होत्सव सेशलिेिनचा एक भाग म्हणून, आयुष र्ंत्रालयाने 'आयुष आप द्वार'
नावाची र्ोहीर् सुरू केली आहे , ज्याचे उद्हदष्ि एका वषाुत 75 लाख घरांर्ध्ये औषधी वनटपतींचे
रोपिे षवतरीत करण्याचे आहे .

•

या अशभयानाचे उद्घािन केंद्रीय आयुष र्ंत्री सबाुनंद सोनोवाल यांनी र्ुंबई येर्न
ू केले, त्या दरम्यान
त्यांनी नागररकांना औषधी वनटपतींचे रोप वािप केले. त्यानंतर दे िभरातील 45 हून अर्धक हठकाणी
ही र्ोहीर् सुरू करण्यात आली.

•

षवतरीत करण्यात येणाऱ्या औषधी वनटपतींर्ध्ये तेिपट्िा, टिीस्व्हया, अिोक, र्गलोय, अश्वगंधा,
लेर्नग्रास, तुळिी, सपुगंधा आणण आवळा यांचा सर्ावेि आहे . या र्ोहहर्ेअत
ं गुत एका वषाुत
75,000 हे क्िरवर औषधी वनटपतींची लागवड करण्याचे प्रटताषवत आहे .

भारत आणण अमेररकेिे ििाई प्रक्षेपण रहित िाििाांसाठी प्रकल्प करार केला

•

संरक्षण र्ंत्रालय, भारत सरकार आणण अर्ेररकेच्या संरक्षण षवभागाने हवाई प्रक्षेपण रहहत

वाहन (ALUAV) साठी प्रकर्लप करार (PA) वर टवाक्षरी केली आहे . हा करार िॉइंि वर्कंग ग्रप
ु एअर
शसटिम्स इन डडफेन्स िे क्नॉलॉिी अँड रे ड इननशिएहिव्ह (डीिीिीआय) अंतगुत करण्यात आला आहे.

•

सहकायाुअत
ं गुत, दोन दे ि ALUAV प्रोिोिाइप सह-षवकशसत करण्यासाठी शसटिीर्ची रचना,

षवकास, प्रात्यक्षक्षक, चाचणी आणण र्ूर्लयर्ापन करण्यासाठी कायु करतील.
•

DTTI चे लक्ष्य आहे की सहयोगी तंत्रज्ञानाच्या दे वाणघेवाणीला प्रोत्साहन दे ण्यासाठी आणण भारतीय
आणण अर्ेररकन लष्करी दलांसाठी भषवष्यातील तंत्रज्ञानाच्या सह-उत्पादन आणण सह-षवकासासाठी
संधी ननर्ाुण करण्यासाठी सतत नेतत्ृ व लक्ष केंहद्रत करणे.

28 व्या शसांगापूर-भारत सागरी द्विपक्षीय व्यायाम 'SIMBEX-2021'

•

Singapore शसंगापरू -भारत सागरी द्षवपक्षीय व्यायार्ाची 28 वी आवत्त
ृ ी (SIMBEX) 02 ते

04 सप्िें बर 2021 पयंत ्ाली. SIMBEX-2021 वाषषुक द्षवपक्षीय सागरी व्यायार्ाचे आयोिन
ररपस्ब्ललक ऑफ शसंगापरू नेव्ही (RSN) ने केले होते. दक्षक्षण चीनी सर्द्र
ु .

•

Navy भारतीय नौदलाचे प्रनतननर्धत्व गाइडेड शर्साइल डडटरॉयर INS रणषविय यांनी

िहािवाहक हे शलकॉप्िर, ASW Corvette INS Kiltan आणण र्ागुदशिुत शर्साइल Corvette INS
Kora आणण एक P8I लाँग रें ि र्ेरीिाइर् पेरोल एअरक्राफ्ि ने केले.

•

Exercise दोन्ही दे िांर्धील द्षवपक्षीय संरक्षण संबंध र्िबूत करण्यासाठी या अभ्यासाचा हे तू

•

7 ५ व्या वषाुच्या उत्सवाच्या वेळी आयोस्ित होणाऱ्या शसर्बेक्सची या वषीची आवत्त
ृ ी दे खील

•

SIM SIMBEX-2021 चे यि हे पुढील वषांर्ध्ये द्षवपक्षीय भागीदारी आणखी र्िबूत

आहे . भारताच्या टवातंत्र्याच्या
एक षविेष प्रसंग आहे .
करण्यासाठी दोन्ही बािंच्
ू या परटपर संकर्लपचे आणखी एक प्रदिुन आहे .
िोककयो पॅराशलस्पपक 2020: भारत विक्रमी 19 पदकाांसि 24 व्या टथािािर आिे

•

भारताने िोर्कयो पॅराशलस्म्पक २०२० र्ध्ये आपली र्ोहीर् १ र्ेडल

पदकांसह पूणु केली,

ज्यात पाच सुवणु, आठ रौप्य आणण सहा कांटय आहे त.

•

भारतासाठी पॅराशलस्म्पक क्रीडा टपधेची ही एकर्ेव आवत्त
ृ ी आहे . एकूण 162 राष्रांपैकी भारत

एकूण पदकताशलकेत 24 व्या टर्ानावर आहे .

•
•

भाला फेकणारा िे क चंद िोर्कयो पॅराशलस्म्पकच्या उद्घािन सर्ारं भात ध्विवाहक होता.
Closing िूिर अवनी लेखरा सर्ारोपीय सर्ारं भात भारताची ध्विवाहक होती.

िीर सांघिी याांचे "अ रुड लाइफ: द मेमॉयर" या पुटतकाचे िीषषक

•

वीर संघवी, भारतातील सवाुत र्ान्यताप्राप्त पत्रकारांपैकी एक, एक असभ्य िीवन नावाचे

टर्रणपत्र घेऊन आले आहे . पें स्ववन रँ डर् हाऊसने 'अ रुड लाइफ: द र्ेर्ोअर' प्रकाशित केले आहे .

•

या पट
ु तकाद्वारे , लेखकाने आपले र्त आणण भारतीय पत्रकाररतेतील सवाुत घिनात्र्क

कारकीदीचे अनुभव सार्ानयक केले आहे त, ज्यात त्यांचे वैयस्क्तक िीवन, सेशलब्रििीि आणण
रािकारणी, र्ध्यटर् आणण पडद्यार्ागील अशभनेत्यांच्या कर्ा आहे त.

आयओसीचे माजी अध्यक्ष जॅ क रोग याांचे निधि

•
•

आंतरराष्रीय ऑशलस्म्पक सशर्तीचे (IOC) र्ािी अध्यक्ष िॅ क रोग यांचे ननधन ्ाले.
त्यांनी 2001 ते 2013 या कालावधीत IOC चे अध्यक्ष म्हणून 12 वषे घालवली होती, तीन

उन्हाळी खेळ आणण तीन हहवाळी खेळांचे ननरीक्षण केले होते, तसेच यव
ु ा ऑशलस्म्पक तयार केले होते.
त्यानंतर त्याच्यानंतर र्ॉर्स बाख हे नषवन अध्यक्ष ्ाले. ते IOC चे 8 वे अध्यक्ष आहे त.

किाषिक सरकार ऑिलाईि जुगारािर बांदी घालणार आिे .

•

कनाुिक सरकारने 4 सप्िें बर 2021 रोिी लॉिरी वगळून कनाुिक पोलीस अर्धननयर्, 1963

र्ध्ये सुधारणा करून ऑनलाइन गेर् र्कंवा सट्िे बािीवर बंदी घालण्याचा ननणुय घेतला. बंदीर्ध्ये

ऑनलाइन

गेर्

सर्ाषवष्ि

आहे त

ज्यात

संगणक

र्कंवा

र्ोबाईल

फोनसारख्या

इलेक्रॉननक

उपकरणांवरील व्यवहारांचा सर्ावेि आहे .

•

सुधाररत षवधेयक षवर्धर्ंडळाच्या आगार्ी अर्धवेिनात सादर केले िाईल, िे 13 सप्िें बर

•

कनाुिकात

2021 रोिी सरू
ु होणार आहे आणण 24 सप्िें बर 2021 पयंत चालेल.
ऑनलाइन

िुगारावर

बंदी

फसवणक
ु ीबाबत अनेक तक्रारी आर्लयानंतर आला.

घालण्याचा

ननणुय

राज्य

सरकारला

सायबर

