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दैनिक चालू घडामोडी 22.11.2021 

राष्ट्र  रक्षा समर्पण र्र्प 

 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील झाशी येथे ‘राष्ट्र  रक्षा समपपण पर्प’ला हजेरी लार्ली. 

• संरक्षण मंत्री राजनाथ ससंह यांनी 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी झाशी येथे तीन सदर्सीय 'राष्ट्र  रक्षा समपपण पर्प' चे उद्घाटन 

केले. 

• हे 17-19 नोव्हेंबर 2021 या कालार्धीत झाशी, उत्तर प्रदेश येथे आयोसजत करण्यात आले होते. 

• झाशी सकल्ल्याच्या पररसरात आयोसजत ‘राष्ट्र  रक्षा समपपण पर्प’ या भव्य समारंभात पंतप्रधानांनी संरक्षण मंत्रालयाचे 

अनेक नर्ीन उपक्रम राष्ट्र ाला अपपण केले. 

Source: PIB 

फामापसु्यनिकल्स के्षत्रातील ग्लोबल इिोवे्हशि सनमि 

 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 18 नोव्हेंबर 2021 रोजी फामापसु्यसटकल्स के्षत्राच्या पसहल्या ग्लोबल इनोवे्हशन ससमटचे 

उद्घाटन केले. 

• हा एक सर्सशष्ट् उपक्रम आहे ज्याचा उदे्दश सरकार, उद्योग, शैक्षसणक संस्था, गंुतर्णूकदार आसण संशोधक यांच्यातील 

प्रमुख भारतीय आसण आंतरराष्ट्र ीय भागधारकांना एकत्र आणणे आसण भारतातील फामापसु्यसटकल्स उद्योगात एक 

समृद्ध नर्ोने्मसिक पररसंस्था र्ाढसर्ण्यासाठी प्राधान्यक्रमांर्र चचाप करणे आसण धोरण आखणे हे आहे. 

• हे भारतीय फामाप उद्योगातील संधी देखील अधोरेखखत करेल ज्यामधे्य मोठ्या प्रमाणात र्ाढीची क्षमता आहे. 

• भारतीय फामापसु्यसटकल इंडस्ट्र ीही या आव्हानाचा सामना करत आहे. भारतीय आरोग्य सेर्ा के्षत्राने कमार्लेल्या 

जागसतक सर्श्वासामुळे अलीकडच्या काळात भारताला “जगातील फामपसी” म्हटले जात आहे. 
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Source: PIB 

जागनतक बँकेचा रेनमिन्स नकिं मती जागनतक डेिाबेस अहर्ाल 2021 

 

• जागसतक बँकेच्या पे्रिण सकंमतीचं्या जागसतक डेटाबेस अहर्ाल 2021 नुसार, भारत 2021 मधे्य USD 87 अब्ज 

(मागील र्िापच्या तुलनेत 4.6% र्ाढ) समळरू्न जगातील सर्ापत मोठा रेसमटन्स प्राप्तकताप बनला आहे. 

• 2020 मधे्य भारताला USD 83 अब्ज पेक्षा जास्त रेसमटन्स समळाले होते. 

• युनायटेड से्ट्ट्स हा भारतातील रेसमटन्सचा सर्ापत मोठा स्त्रोत होता, या सनधीपैकी 20 टक्क्ांहून असधक सनधीचा 

र्ाटा होता. 

• भारतानंतर चीन, मेखिको, सफसलपाइन्स आसण इसजप्तचा क्रमांक लागतो. 

• भारतात, 2022 मधे्य रेसमटन्स तीन टके्क र्ाढून $89.6 अब्ज होण्याचा अंदाज आहे. 

• 2021 मधे्य कमी आसण मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना पाठर्ले जाणारे पैसे 7.3 टक्क्ांनी र्ाढून $589 अब्जांपयंत 

पोहोचण्याचा अंदाज आहे. 

• रेसमटन्स हे सहसा स्थलांतररतांनी मूळ समुदायातील समत्र आसण नातेर्ाईकांना आसथपक सकंर्ा सानुकूल हस्तांतरण 

समजले जातात. 

Source: Indian Express 

खाद्य सिंग्रहालय 
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• कें द्रीय र्ासणज्य, उद्योग, अन्न आसण सार्पजसनक सर्तरण मंत्री पीयूि गोयल यांनी तासमळनाडूमधील तंजार्र सजल्ह्यात 

भारतातील पसहले खाद्य संग्रहालय सुरू केले. 

• फूड कॉपोरेशन ऑफ इंसडया (FCI) ने सर्शे्वश्वरय्या इंडखस्ट्र यल अँड टेक्नॉलॉसजकल मु्यसझयम (VITM), बेंगळुरू यांच्या 

संयुक्त सर्द्यमाने 1.1 कोटी रुपये खचूपन खाद्य संग्रहालयाची स्थापना केली आहे. 

• तंजार्र हे FCI चे जन्मस्थान आहे सजथे त्याचे पसहले कायापलय 14 जानेर्ारी 1965 रोजी उदघाटन झाले. 

Source: TOI 

अर्प-उर्ग्रह कामोआलेर्ा 

 

• अलीकडे, शास्त्रज्ांनी सूयापभोर्ती पृथ्वीच्या कके्षचा मागोर्ा घेणारा कामोओलेर्ा नार्ाचा अधप-उपग्रह पासहला आहे, 

जो चंद्राचा एक तुकडा असू शकतो. 

• कामोआलेर्ाचे नमुने गोळा करण्याचे समशन 2025 मधे्य प्रके्षसपत करण्यासाठी सनयोसजत केले आहे. 

• 2016 मधे्य, हर्ाई मधील PanSTARRS दुसबपणीने एक अधप-उपग्रह सदसला - पृथ्वीच्या जर्ळची एक र्सू्त जी 

सूयापभोर्ती सफरते आसण तरीही पृथ्वीच्या जर्ळ असते. 

• शास्त्रज्ांनी त्याला कामोआलेर्ा असे नार् सदले, हा शब्द हर्ाईयन मंत्राचा भाग आहे. 

• लघुग्रहाचा आकार साधारणत: फेरीस व्हील इतका आहे - व्यास 150 ते 190 फूट दरम्यान - आसण पृथ्वीपासून सुमारे 

9 दशलक्ष मैलांच्या जर्ळ येतो. 

• आता, जनपल कमु्यसनकेशन्स अथप अँड एन्व्व्हायनपमेंटमधील अभ्यासात हा उपग्रह कुठून आला असेल यासर्ियी अंतर्दपष्ट्ी 

देण्यात आली आहे. 

• एक श्ता अशी आहे की कामोआलेर्ा पृथ्वीच्या चंद्राचा एक भाग होता, असे अभ्यास सूसचत करते. 

• दुसरी श्ता अशी आहे की कमोआलेर्ा त्याच्या पृथ्वीसारख्या कके्षत पृथ्वीजर्ळच्या र्संू्तच्या सामान्य 

लोकसंखे्यमधून पकडला गेला होता. 

• सतसरी श्ता अशी असू शकते की ती पृथ्वीच्या टर ोजन लघुग्रहांच्या अद्याप न सापडलेल्या अधप-खस्थर 

लोकसंखे्यपासून उद्भर्ली आहे. 

Source: Indian Express 
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युिेस्को कायपकारी मिंडळ 

 

• UNESCO (युनायटेड नेशन्स एजु्यकेशनल, सायंसटसफक अँड कल्ह्चरल ऑगपनायझेशन) च्या कायपकारी मंडळार्र 

2021-25 या कालार्धीसाठी 164 मतांनी भारताची पुन्हा सनर्ड झाली. 

• आसशयाई आसण पॅसससफक राज्यांच्या गट IV मधे्य भारताची पुन्हा सनर्ड झाली ज्यात जपान, सफलीसपन्स, खव्हएतनाम, 

कुक बेटे आसण चीन यांचा समारे्श आहे. 

• UNESCO चे कायपकारी मंडळ हे UN एजन्सीच्या तीन घटनात्मक अंगांपैकी एक आहे. 

• इतर दोन जनरल कॉन्फरन्स आसण ससचर्ालय आहेत. 

• सर्पसाधारण पररिद कायपकारी मंडळाच्या सदस्यांची सनर्ड करते. 

• कायपकारी मंडळामधे्य 58 सदस्य-राज्यांचा समारे्श असतो, प्रते्यकाचा कायपकाळ चार र्िांचा असतो. 

• युनेस्कोच्या रे्बसाइटनुसार ते संस्थेच्या कामाचा कायपक्रम आसण महासंचालकांनी सादर केलेल्या संबंसधत 

अंदाजपत्रकाचे परीक्षण करते. 

युिेस्को बद्दल तथ्य: 

• मुख्यालय: पॅररस, फ्रान्स 

• स्थापना: 16 नोव्हेंबर 1945 

• पालक संस्था: संयुक्त राष्ट्र  संघ 

• सदस्य राजे्य: 193 

Source: HT 

नगिीज र्र्ल्प  रेकॉडप  
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• बॉडपर रोड्स ऑगपनायझेशन (BRO) च्या उमसलंगला खखंडीत 19,024 फूट उंचीचा जगातील सर्ापत उंच मोटार 

करण्यायोग्य रस्ता बांधण्याच्या आसण बॅ्लकटॉप करण्याच्या कामसगरीबद्दल बॉडपर रोड्स (DGBR) महासंचालक 

लेफ्टनंट जनरल राजीर् चौधरी यांना 16 नोव्हेंबर 2021 रोजी सगनीज र्र्ल्प रेकॉडप प्रमाणपत्र समळाले. लडाख. 

• 52-सकलोमीटर लांबीचा सचसुमले ते डेमचोक डांबरी रस्ता 19,024 फूट उंच उमसलंगला खखंडीतून जातो आसण 

18,953 फूट उंचीर्र ज्वालामुखी उतुरंुकूला जोडणाऱ्या बोसलखव्हयामधील रस्त्याच्या मागील सर्क्रमाला असधक 

चांगला आहे. 

Source: PIB 

भारतातील सिंयुक्त राष्ट्र ािंचे निर्ासी समन्वयक 

 

• युनायटेड नेशन्सचे सरसचटणीस अँटोसनयो गुटेरेस यांनी भारतातील संयुक्त राष्ट्र ांचे सनर्ासी समन्वयक म्हणून युनायटेड 

से्ट्ट्सचे शॉम्बी शापप यांची सनयुक्ती केली आहे. 

• Shombi Sharp हे देशपातळीर्र सर्कासासाठी महाससचर्ांचे प्रसतसनधी म्हणून काम करतील आसण शाश्वत सर्कास 

उसद्दष्ट्ांसाठी भारताच्या COVID-19 प्रसतसाद योजनांना पासठंबा देण्यासह UN संघाचे नेतृत्व करेल. 

• त्यांनी नुकतेच आमेसनयामधे्य संयुक्त राष्ट्र ांचे सनर्ासी समन्वयक म्हणून काम केले. 

Source: newsonair 

जागनतक सनदच्छा दूत 

 

• गोर्ल्न ग्लोब-नामांसकत असभनेता आसण सदग्दशपक डॅसनयल बु्रहल यांची संयुक्त राष्ट्र ांच्या जागसतक अन्न कायपक्रमासाठी 

(WFP) ससदच्छा दूत म्हणून सनयुक्ती करण्यात आली. 
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• संघिप, हर्ामानातील बदल आसण साथीच्या रोगाचा प्रभार् यामुळे जागसतक भूक र्ाढते, बु्रहल झीरो हंगर असलेल्या 

जगापयंत पोहोचण्याच्या आपल्या धे्ययामधे्य जगातील सर्ापत मोठ्या मानर्तार्ादी संस्थेमधे्य सामील होते. 

युिायिेड िेशन्स र्र्ल्प फूड प्रोग्रामबद्दल तथ्यः  

• जागसतक अन्न कायपक्रम ही संयुक्त राष्ट्र ांची अन्न-सहाय्य शाखा आहे. 

• मुख्यालय: रोम, इटली 

• स्थापना: 1961 

Source: wfp.org 
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