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दैनिक चालू घडामोडी 16.09.2022 
महत्वाची बातमी : आंतरराष्ट्र ीय 

अबबि वेस्टवॉटर लँडसे्कप 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• कोपनहेगन येथे World Water Congress and Exhibition 2022 मधे्य डेन्माकक सह भारताने 'Urban 

Wastewater Scenario in India' या विषयािर संयुक्त व्हाईटपेपर प्रवसद्ध केले आहे. जलशक्ती मंत्री गजेंद्रवसंग 

शेखाित यांच्यासह डॅवनश पयाकिरण मंत्री ली िेमेवलन आवण विकास सहकार मंत्री फे्लवमंग मोलर मॉटेन्सन यांनी 

'Urban Wastewater Scenario in India' ही सुविधा उपलब्ध करून विली. 

मुख्य मुदे्द: 

• शहरी सांडपाणी व्यिस्थापनािर शे्वतपवत्रका तयार करण्यासाठी भारत सरकारने अटल इनोवे्हशन वमशन, नीती 

आयोग, जलशक्ती मंत्रालय आवण राष्ट्र ीय स्वच्छ गंगा वमशन, International Agency Innovation Center 

Denmark आवण Academic Indian Institute of Technology Bombay यांच्या भागीिारांसह एक बहुआयामी 

संघ स्थापन केला होता.  

• या शे्वतपवत्रकेत संपूणक भारतातील सांडपाण्यािर प्रविया करण्याची सद्य:स्स्थती तसेच भविष्यातील प्रविया प्रणालीनंा 

सहकायक, सह-वनवमकती आवण वडझाइन करण्यासाठी उचलल्या जाणार् या संभाव्य प्रयत्ांचे िणकन केले आहे. 

• भारत आवण डेन्माकक  यांच्यातील हररत धोरणात्मक भागीिारी, ज्यात ग्रीन हायडर ोजन, निीकरणीय ऊजाक, सांडपाणी 

व्यिस्थापन आवण त्ांचे विपक्षीय संबंध यािर भर िेण्यात आला आहे आवण हेच या शे्वतपवत्रकेचे स्रोत आहे. 

• इंटरनॅशनल सेंटर फॉर स्िअर िॉटर आवण AIC- Sangam and AIC FISE यांनाही या धोरणांतगकत आयआयटी 

विल्ली, आयआयटी मंुबई आवण आयआयटी मद्रास येथे मागकिशकन वमळणार आहे. 

• नेक्स्ट जनरेशन िॉटर अ ॅक्शन (NGWA) या जागवतक कायकिमाचे उविष्ट् मधे्य IWA िर्ल्क िॉटर कााँगे्रस 2022 मधे्य 

शीषक विद्यापीठे आवण इनोवे्हशन हबमधील तरुणांना सहभागी करून घेणे. 

• िावनश िूतािासाने अटल इनोवे्हशन वमशन, नीती आयोगाच्या सहकायाकने, या कायकिमािरम्यान AIM- ICDK- 2.0 

Water Innovation Challenge चे आयोजन केले आहे. 

Source: PIB 
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भारतातूि इराणला जाणारी पनहली Inter-Modal Digital TIR आधाररत वाहतूक मंुबईच्या जेएि बंदरातूि 

रवािा 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• न्हािा शेिा (जिाहरलाल नेहरू बंिर), निी मंुबई, महाराष्ट्र  येथून आंतरराष्ट्र ीय एसटीआर वकंिा आंतरराष्ट्र ीय रसे्त 

िाहतूक (TIR) आधाररत पायलट िाहतूक ही भारत आवण इराण िरम्यानच्या आंतरराष्ट्र ीय उत्तर-िवक्षण पररिहन 

कॉररडॉर (International North-South Transport Corridor-INSTC) कॉररडॉरसह पवहली आंतरमागीय 

वडवजटल िाहतूक आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• TIR प्रणालीचे सीमाशुल्क कायम ठेिताना सीमेपलीकडील प्रिास पेपरलेस होणार आहे. 

• िाहतूक खचक आवण इतर औपचाररकता कमी करून, टीआयआर प्रणाली सीमेपलीकडील व्यापार आवण िळणिळण 

सुलभ करण्यात आवण ऑपरेशनल विलंब रोखण्यात महत्त्वपूणक योगिान िेईल. 

• फेडरेशन ऑफ इंवडयन चेंबसक ऑफ कॉमसक अाँड इंडस्ट्र ी (वफक्की) च्या म्हणण्यानुसार, या प्रणालीमुळे 64 हून अवधक 

टीआयआर कायकरत राष्ट्र ांना प्रिेश िेऊन िेशांतगकत आवण आंतरराष्ट्र ीय िाहतुकीचा प्रिाह सुलभ होईल. 

• अवधक आंतर-प्रािेवशक िावणज्य िाढीस चालना िेण्यासाठी टीआयआर प्रणाली आिश्यक आहे. 

• मध्य आवशयाई बाजारपेठांमधे्य युरोपमधून येण्यासाठी आवण युरोपमधे्य जाण्यासाठी manufactured emergency 

shipments (EXIM) साठी लागणारा िेळ कमी करणे हे INSTC चे धे्यय आहे. 

• भारतीय मितीतून बांधण्यात आलेले 'चाबहार बंिर' या प्रिेशाचे प्राथवमक आवथकक संिमण कें द्र (region's primary 

economic transit hub) म्हणून काम करणार आहे. 

• इराण सरकारबरोबरच भारत चाबहार बंिरात शहीि बेहती टवमकनलच्या पवहल्या टप्प्यातील बांधकामात सहभागी 

आहे.  

Source: Times of India 

भारत एक उजाब अनधशेष राष्ट्र  बिला आहे 
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बातम्ांमधे्य का: 

• भारत हा उजाक अवधशेष राष्ट्र  (power surplus nation) बनला आहे. 

• भारताने 2020 मधे्य अक्षय ऊजाक वनवमकती 51 हजार 226 वगगािॅट तासांिरून एक लाख 38 हजार 337 वगगािॅट 

तासांपयंत िाढिली आहे. 

• शाश्वत विकासाच्या िेशाच्या उविष्ट्ाच्या अनुषंगाने भारताच्या ऊजाक वनवमकती के्षत्रातील अक्षय ऊजेचे प्रमाण िेगाने िाढले 

आहे. 

• भारत हा जगातील वतसरा सिाकत मोठा अक्षय ऊजेचा उत्पािक िेश आहे, ज्यामधे्य िेशाच्या स्थावपत िीज क्षमतेपैकी 

40% गैर-जीिाश्म इंधनाचा (non-fossil fuels) िाटा आहे. 

• अनेक भारतीयांना सौरऊजेिर आधाररत साधनांचा फायिा झाला असून, या साधनांचा िापर करून पयाकिरणपूरक 

पद्धतीने आपल्या स्वयंपाक, प्रकाशयोजना आवण इतर ऊजेची मागणी पूणक करण्यासाठी करण्यात आला आहे. 

• भारत 'इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स (ISA) चा सिस्य आहे आवण सौरऊजेिर आधाररत तंत्रज्ञानाच्या उपयोजनामधे्य 

भारताने मोठे यश वमळिले आहे. 

• 'इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स' जीिाश्म इंधनाचा िापर कमी करण्यासाठी आवण आपला ग्रह वहरिागार (planet 

greener) बनिण्याच्या विशेने कायक करते. 

• 2070 पयंत वनव्वळ शून्य उत्सजकन आवण 2030 पयंत अक्षय ऊजाक 500 GW पयंत िाढिण्याचे भारताचे उविष्ट् आहे. 

Source: Times of India 

महत्वाची बातमी : राज्य 

'Smart Sddress' असलेली इंदूर ठरली देशातील पनहली 'स्माटब  नसटी' 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• इंिूर स्माटक वसटीने पूणकपणे वडवजटल अॅडर े वसंग वसस्ट्म (digital addressing system) लागू केल्यानंतर, Indore हे 

स्माटक अॅडर ेससह पवहले स्माटक वसटी बनेल. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'Pataa Navigations' चे सहसंस्थापक रजत जैन आवण इंिूर स्माटक वसटीचे सीईओ गुप्ता (आयएएस) यांनी स्माटक 

वसटीच्या प्रगतीसाठी सामंजस्य करार केला आहे. 

• 'Pataa Navigations' यांनी पेटंट तंत्रज्ञान विकवसत केले असून, ते भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेसोबत (इस्रो) 

िेशासाठी digital addressing system विकवसत करण्यासाठी कायकरत आहेत. 

• या सामंजस्य करारात म्हटले आहे की, "PATAA" अॅपचा िापर सिक सरकारी संस्था आवण आपत्कालीन सेिा, जसे 

की पोवलस, अविशमन विभाग आवण रुग्णिावहका यािारे केला जाईल. ई-केिायसी आवण बाँवकंग वजओटॅवगंगसारख्या 

आिश्यक सेिांसाठी patta अॅपचा िापर करण्यात येणार आहे.  

• एमपी टुररझमच्या सिक पयकटन स्थळांना बसस्ट्ॉप, सािकजवनक विश्रामगृहे आवण बसस्ट्ॉपसह वजओटॅग केले जाईल.  
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Source: The Hindu 

राखीगढी , हररयाणा येथे हडप्पा संसृ्कतीचे जगातील सवाबत मोठे संग्रहालय बांधले जात आहे  

 

बातम्ांमधे्य का: 

• राखीगढी , हररयाणात, हडप्पा संसृ्कतीला समवपकत सिाकत मोठे संग्रहालय बांधले जाईल . 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• वसंधू संसृ्कतीचे संस्थापक शहर राखीगढी येथे 32 कोटी रुपये खचूकन अत्ाधुवनक संग्रहालय बांधले जाणार आहे. 

• हडप्पा संसृ्कती संग्रहालय िेखील बांधले जात आहे, आवण ते विश्रामगृहे, िसवतगृहे आवण कॅफे व्यवतररक्त 5000 हून 

अवधक प्राचीन हडप्पा कलाकृतीचें प्रिशकन करेल. 

• राखी खास आवण राखी शाहपूर (Rakhi Khas and Rakhi Shahpur) या गािांव्यवतररक्त राखीगढी हररयाणाच्या 

वहसार वजल्ह्यातील नारनौडं सेक्टरमधे्य आहे. या साइटच्या सभोितालचा पररसर पुरातत्व अिशेषांनी भरलेला आहे. 

• भारतीय पुरातत्व सिेक्षण विभागाने 1963 मधे्य गािाचे प्रारंवभक उत्खनन केले होते. 

• डॉ. अमरेंद्र नाथ यांच्या वनिेशानुसार, भारतीय पुरातत्व सिेक्षण विभागाने 1998 ते 2001 या काळात राखीगढीमधे्य 

उत्खनन सुरू केले होते. 

• राखीगढी , वजथे डीएनए चाचणी घेतली जात आहे, तेथे 1998 पासून 56 सांगाडे सापडले आहेत. 

• राखीगढीची सभ्यता 5000 ते 5500 BC च्या िरम्यान अस्स्तत्वात होती असे मानले जाते, तर मोहेंजोिारोची सभ्यता 

अंिाजे 4000 BC च्या िरम्यान अस्स्तत्वात होती असे मानले जाते. 

• राखीगढी 550 हेक्टरपेक्षा जास्त के्षत्र व्यापते, तर मोहेंजोिारोचा आकार फक्त 300 हेक्टर आहे. 

Source: Livemint 

िागालँडिे पनहला िागा नमरची महोत्सव आयोनजत केला 
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बातम्ांमधे्य का: 

• सेहामा (Seiyhama) गािातील कोवहमा वजल्ह्यात पवहला नागा वचली (नागा वकंग वचली) महोत्सि होणार आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• पवहला नागा वमचाक महोत्सि फलोत्पािन विभागाने प्रायोवजत केला आहे. 

• उत्तरेकडील अनेक अंगामी गािांमधे्य (Angami villages) वह वमरची उगिते आवण सेहामा गाि असा प्रिेश म्हणून 

उियास आला आहे, जो नागा वमरचीच्या विविध जातीचें उत्पािन करतो. 

• नागा वमरची (राजा वमरची), जगातील सिाकत उष्ण वमरची म्हणून ओळखली जाते, SHU नुसार जगभरातील शीषक पाच 

सिाकत उष्ण वमरचीमधे्य वनयवमतपणे स्थान विले आहे. नागा वमरचीची इतर नािे "राजा वचली," " भूत जोलोवकया," 

आवण "भूत वमरची" यांचा समािेश आहे. 

• 2008 मधे्य, सोलानेसी कुटंुबातील आवण कॅस्िकम िंशातील नागा वचलीला भौगोवलक संकेत (GI) िेण्यात आले. 

• नागा वमरची, नागालाँडचे मूळ पीक, पेरेन , सोम , कोवहमा आवण विमापूर येथे मोठ्या प्रमाणािर शेती केली जाते. याचा 

उगम नागालाँडमधील जेवलयांगरांग प्रिेशात झाल्याचे मानले जाते. 

• नागालाँड आवण अरुणाचल प्रिेशचा राज्य प्राणी वमथुन ( ग्याल ) आहे आवण नागालाँडचा पक्षी िेवलि टर गोपन आहे . 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्ा: अथबव्यवस्था 

EKI Energy Services Limited द्वारे सूचीबद्ध केलेला भारतातील पनहला प्लास्टस्टक प्रकल्प 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• EKI एनजी सस्व्हकसेस (a developer and seller of Carbon credits), ही global accreditation standard 

अंतगकत भारताचा पवहला प्लास्स्ट्क प्रकल्प सूचीबद्ध करणारी पवहली कंपनी ठरली आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• इंिूर-आधाररत काबकन िेवडट विशेषज्ञ, EKI एनजी सस्व्हकसेस, ज्याने गेल्या 14 िषांपासून 16 िेशांमधे्य हिामान कृती 

आवण ऑफसेट सोलू्यशन्सच्या के्षत्रात काम केले आहे, िेशातील प्लास्स्ट्क प्रकल्पाची यािी करणारी पवहली कंपनी 

बनली आहे. 

• EKI एनजी सस्व्हकसेसचा प्रकल्प प्लास्स्ट्क कचरा, प्रामुख्याने पॉवलवथलीन टेरेफ्थालेट (पीईटी) कचरा, पीईटी फे्लक्स 

आवण वचि, Recycled Polyester Staple Fibre (RPSF) तयार करण्यासाठी योग्यररत्ा स्त्रोत आवण 

पुनिाकपराची झाले आहे का नाही, याची खात्री करतो. 

• Recycled Polyester Staple Fibre (RPSF) कापड उद्योगात बनविलेले कपडे आवण इतर उपयुक्त उत्पािने 

बनिण्यासाठी िापरले जाऊ शकते. 

• कचरा िेचकांपासून ते ररसायकवलंग सुविधांपयंत गोळा करण्याच्या आवण पुनिाकपराच्या प्रवियेतील सिक सहभागीनंा 

अशा मूल्य साखळीिारे (value chain) सक्षम केले जाईल. 
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• या प्रकल्पाला VERA या िॉवशंग्टनस्स्थत संस्थेने त्ांच्या प्लास्स्ट्क कचरा कमी करण्याच्या मानकांनुसार मान्यता विली 

आहे. 

• EKI Energy Services Ltd िारे हिामान बिल, काबकन िेवडट आवण शाश्वतता समाधाने ऑफर केली जातात. 

• व्यिसाय गुणित्ता वनयंत्रण आवण व्यिस्थापन तसेच काबकन िेवडट्स, मालमत्ता व्यिस्थापन, काबकन फूटवपं्रट 

व्यिस्थापन, शाश्वतता ऑवडट आवण काबकन िेवडटसाठी प्रवशक्षण प्रिान करतो. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाचे नदवस 

आंतरराष्ट्र ीय लोकशाही नदि: 15 सप्टेंबर 2022 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• िरिषी 15 सप्टेंबर रोजी जगभरातील लोक आंतरराष्ट्र ीय लोकशाही विन साजरा करतात. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• जगभरात लोकशाहीचा प्रचार करणे हे लोकशाही विनाचे प्राथवमक उविष्ट् आहे. 

• आंतरराष्ट्र ीय लोकशाही विन म्हणून ओळखल्या जाणार् या या वििशी मानिी हक्कांच्या मूलभूत तत्त्वांचे संरक्षण आवण 

प्रभािी प्रचाराचे स्मरण केले पावहजे. 

• संयुक्त राष्ट्र  महासभेने 2007 मधे्य आंतरराष्ट्र ीय लोकशाही विनाची स्थापना केली. 

• पवहला आंतरराष्ट्र ीय लोकशाही विन 2008 मधे्य साजरा करण्यात आला. 

• भारताला जगातील सिाकत मोठी लोकशाही म्हणून म्हटले जाते, तेव्हापासून 600 िशलक्ष लोक सरकार वनिडण्यासाठी 

त्ांच्या मतांचा िापर करतात. 

• आंतरराष्ट्र ीय लोकशाही विन सिक नागररक आवण सरकारमधे्य लोकशाहीमधे्य अथकपूणक सहभागाला प्रोत्साहन िेण्याचा 

प्रयत् करतो. 

• आंतरराष्ट्र ीय लोकशाही विनाचे उविष्ट् जागवतक समस्या सोडिण्याच्या प्रयत्ांसाठी राजकीय इच्छाशक्ती आवण 

आवथकक सहाय्य एकवत्रत करणे आवण मानितेच्या कामवगरीचे स्मरण करणे हा आहे. 

• आंतर-संसिीय संघाची स्थापना पॅररस, फ्रान्स येथे 1889 मधे्य झाली आवण आज वतचे मुख्यालय वजवनव्हा, स्स्वत्झलंड 

येथे आहे. 

• मावटकन चंुगॉन्ग हे आंतर-संसिीय संघाचे सरवचटणीस आहेत, तर वकरपान हुसेन चौधरी हे त्ाचे अध्यक्ष आहेत. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 
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