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दै निक चालू घडामोडी 24.09.2021
िवीि जागनिक हवा गु णवत्ता मागग दर्ग क ित्त्वे

•

जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) 2005 नंिर प्रथमच त्याच्या हवेच्या गुणवत्तेच्या मागगदर्ग क ित्त्ां मध्ये
सुधारणा केली आहे .

•

डब्ल्यूएचओ ने सहा प्रदू षकां साठी हवेच्या गुणवत्तेची पािळी सुधारली आहे ज्याि कण पदाथग (PM 2.5 आतण PM10),
ओझोन (O₃), नायटर ोजन डायऑक्साइड (NO₂) सल्फर डायऑक्साइड (SO₂) आतण कार्गन मोनोऑक्साइड (CO)
यां चा समावेर् आहे .

•

वायू प्रदू षणामुळे दरवषी तकमान साि लाख लोक अकाली मृत्युमुखी पडिाि.

•

हवेच्या प्रदू षणामुळे मेंदूपासून आईच्या पोटाि वाढणाऱ्या र्ाळापयं ि र्रीराच्या सवग भागां वर पररणाम होिो.

•

डब्ल्यूएचओच्या आकडे वारीनुसार, 2019 मध्ये एकूण 90 टक्के लोकसंख्या 2005 च्या मागगदर्ग क ित्त्ां नुसार अस्वस्थ
मानली जाणारी हवा श्वास घे ि होिी.

•

भारिासह काही दे र्ां मध्ये अजू नही राष्ट्रीय मानके आहे ि जी 2005 च्या तर्फारर्ींपेक्षा कमी आहे ि.

Source: TOI

गुुं िवणू कदार आनण व्यवसायाुं साठी राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली
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•

वातणज्य आतण उद्योग मंत्रालयाने गुंिवणूकदार आतण व्यवसायां साठी राष्ट्रीय एकल खखडकी प्रणाली (NSWS) सुरू
केली आहे .

•

नॅर्नल तसंगल तवंडो तसस्टीम चालवण्याच्या वारर्ापासून सरकारी कायाग लयां मध्ये र्दल घडवून आणेल आतण
व्यवसायाच्या सुलभिेला प्रोत्साहन दे ईल.

राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली (NSWS) बद्दल:
•

DPIIT (उद्योग आतण अं िगग ि व्यापाराच्या प्रमोर्नसाठी इन्व्हेस्ट इं तडया) ने पोटग लला राष्ट्रीय एकल खखडकी प्रणाली
म्हणून तवकतसि करण्याची प्रतिया सुरू केली.

•

हे मंजुरीसाठी गुंिवणूकदारां साठी एक-स्टॉप-र्ॉप र्ने ल.

•

हे इिर योजनां ना र्ळ दे ईल उदा. मेक इन इं तडया, स्टाटग अप इं तडया, पीएलआय योजना इ.

Source: The Hindu

भारि - सुं यु क्त अरब अनमरािी व्यापक आनथग क भागीदारी करार (CEPA)

•

भारिाचे वातणज्य आतण उद्योग मंत्री तपयु ष गोयल आतण सं युक्त अरर् अतमरािीचे परराष्ट्र व्यापार राज्यमंत्री डॉ थानी
तर्न अहमद अल झे उउदी यां नी भारि-संयुक्त अरर् अतमरािी व्यापक आतथग क भागीदारी करारावर (CEPA)
औपचाररक वाटाघाटी सुरू केल्या आहे ि.

व्यापक आनथगक भागीदारी करार (CEPA) बद्दल:
•

2017 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या सवगसमावेर्क धोरणात्मक भागीदारी अं िगगि दोन्ही दे र्ां नी केलेल्या प्रगिीची वाटचाल
करि आहे ि; दोन्ही मंत्र्ां नी परस्पर फायदे र्ीर आतथगक करारावर पोहोचण्याची इच्छा व्यक्त केली.

महत्त्व:
•

नवीन धोरणात्मक आतथगक करारावर स्वाक्षरी केलेल्या कराराच्या पाच वषां च्या आि वस्ूंचा तिपक्षीय व्यापार 100
अब्ज डॉलसगपयंि वाढवणे आतण सेवां मधील व्यापार 15 अब्ज डॉलसगपयंि वाढवणे अपेतक्षि आहे .

भारि-युएई आनथगक सुंबुंध:
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•

युएई सध्या भारिाचा तिसरा सवाग ि मोठा व्यापारी भागीदार आहे जो 2019-2020 मध्ये तिपक्षीय व्यापारासह 59
अब्ज डॉलसगचा आहे .

•

युएई हे अमेररकेनंिर भारिाचे दु सरे सवाग ि मोठे तनयाग ि स्थळ आहे , 2019-2020 मध्ये अंदाजे 29 अब्ज डॉलसगची
तनयाग ि झाली आहे .

•

यूएई भारिािील आठव्या िमां काचा सवाग ि मोठा गुंिवणूकदार आहे , एतप्रल 2000 िे माचग 2021 दरम्यान 11 अब्ज
डॉलसगची गुंिवणूक केली आहे , िर यूएईमध्ये भारिीय कंपन्ां ची गुंिवणू क 85 अब्ज डॉलसगपेक्षा जास् असल्याचा
अंदाज आहे .

Source: PIB

नहमालयि नचत्रपट महोत्सव, 2021

•

‘द तहमालयन तफल्म फेखस्टहल -2021’ (THFF) ची पतहली आवृत्ती 24 िे 28 सप्टेंर्र दरम्यान लेह येथे सुरू होणार
आहे .

•

केंद्रर्ातसि प्रदे र् लडाखच्या प्रर्ासनाने तचत्रपट महोत्सव संचालनालय, मातहिी आतण प्रसारण मंत्रालय, भारि
सरकार यां च्या सहकायाग ने हा तचत्रपट महोत्सव आयोतजि केला जाि आहे .

•

उत्सवाचा उद्दे र् स्थातनक तचत्रपट तनमाग त्यां ना प्रोत्साहन दे ण्यासाठी आतण लडाखला एक आकषगक तचत्रपट गंिव्य
म्हणून प्रदतर्गि करण्यासाठी परस्परसंवादी आतण एक्सपोजर व्यासपीठ ियार करणे आहे .

Source: ET

SDG प्रगिी पु रस्कार
•

र्ां गलादे र्च्या पंिप्रधान र्े ख हसीना यां ना र्ाश्वि तवकास लक्ष्य (एसडीजी) साध्य करण्याच्या र्ां गलादे र्च्या खस्थर
प्रगिीसाठी एसडीजी प्रगिी पुरस्काराने सन्मातनि करण्याि आले आहे .

SDG प्रगिी पुरस्कार बद्दल:
•

संयुक्त राष्ट्र पुरस्कृि सस्टे नेर्ल डे हलपमेंट सोल्यू र्न्स ने टवकग (SDSN) िारे हे प्रदान करण्याि आले.
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•

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरतचटणीसां च्या ने िृत्वाखाली 2012 मध्ये SDSN ची स्थापना करण्याि आली.

SDG (र्ाश्वि नवकास ध्येय) बद्दल:
•

एसडीजी हे 17 परस्पर जोडलेल्या जागतिक उतद्दष्ट्ां चे सं कलन आहे जे "सवां साठी चां गले आतण अतधक र्ाश्वि भतवष्य
साध्य करण्यासाठी ब्लूतप्रं ट" म्हणून तडझाइन केलेले आहे .

•

SDGs ची स्थापना 2015 मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या महासभे ने केली होिी आतण 2030 पयंि िे साध्य करण्याचे उतद्दष्ट्
आहे .

Source: newsonair

राष्ट्रीय फ्लॉरे न्स िाइनटुं गे ल पु रस्कार 2020

•

तमतलटरी नतसंग सेवेचे उपमहासंचालक तिगेतडयर एस ही सरस्विी यां ना राष्ट्रीय फ्लॉरे न्स नाईतटं गेल पु रस्कार २०२०
प्रदान करण्याि आला आहे .

•
•

राष्ट्रपिी राम नाथ कोतवंद यां नी नसग प्रर्ासक म्हणू न त्यां च्या अिु लनीय योगदानासाठी हा पु रस्कार प्रदान केला.
तिगेतडयर सरस्विी मूळचे आं ध्र प्रदे र्ािील तचत्तू र तजल्ह्यािील असून त्यां ना 28 तडसेंर्र 1983 रोजी तमतलटरी नतसंग
सेवेि दाखल करण्याि आले.
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•

नॅर्नल फ्लॉरे न्स नाइतटं गेल पुरस्कार हा तनस्वाथी भक्ती आतण अपवादात्मक व्यावसातयकिेसाठी पररचाररका तमळवू
र्कणारा सवोच्च राष्ट्रीय फरक आहे .

Source: The Hindu

कॅिडाची निवडणू क 2021

•

जखस्टन ट्रुडो यां नी कॅनडाचे पंिप्रधान म्हणून तिसरे टमग तजंकले आहे कारण त्यां च्या पक्षाने 2021 ची तनवडणूक
तजंकली आहे .

•

जखस्टन ट्रुडो हे कॅनेतडयन राजकारणी आहे ि जे नोहें र्र 2015 पासून कॅनडाचे 23 वे आतण सध्याचे पं िप्रधान आतण
2013 पासून तलर्रल पाटीचे नेिे आहे ि.

•

ट्रूडो जो क्लाकग नंिर कॅनेतडयन इतिहासािील दु सरे सवाग ि िरुण पंिप्रधान आहे ि.

कॅिडा बद्दल िथ्य:
•

राजधानी: ओटावा

•

चलन: कॅनेतडयन डॉलर

Source: Indian Express

आनर्याई फु टबॉल चषक
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•

एतियन फुटर्ॉल कॉन्फेडरे िन (एएफसी) च्या तिष्ट्मंडळाने गुरुवारी भारिािील 2022 मतहला आतियाई
चषकासाठी वापरल् या जाणाऱ्या िीन स्टे तडयमची पाहणी केली. AFC तिष्ट्मंडळ 16 िे 21 सप्टेंर्र दरम्यान नवी
मुंर्ईला भेट दे ईल.

•

D.Y. पाटील स्टे तडयम, अंधेरी िीडा संकुल, मुंर्ई फुटर्ॉल ररं गण आतण र्ाले वाडी येथील तिवछत्रपिी िीडा
संकुलाच्या मैदानाची िसेच प्रतिक्षण सुतवधां ची पाहणी केली. या िीन मैदानाच्या अवस्थेर्द्दल तिष्ट्मंडळाने
समाधान व्यक्त केले .

•

पुढील वषी 20 जानेवारी िे 6 फेिुवारी दरम्यान भारिाि होणाऱ्या या स्पधेि र्ारा संघ सहभागी होिील. मतहला
2023 तफफा तवश्वचषक पात्रिा फेरीसाठी ही आतियािील िेवटची स्पधाग असेल.

Source: Loksatta

