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साप्ताहिक चालू घडामोडी 
तीसरा आठवडा नोवेम्बर 2021 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

ककत्तूर कनााटक 

 
• कनााटक सरकारने ७ जिल्हयाांचा समावेश असलेल्या म ांबई-कनााटक प्रदेशाचे नाव बदलनू 'ककत्तरू कनााटक' 

ठेवण्याचा ननर्ाय घेतला. 
• म ांबई-कनााटक प्रदेशात उत्तरा कन्नड, बेळगावी, धारवाड, ववियप रा, बागलकोट, गदग आणर् िावेरी जिल्हयाांचा 

समावेश िोतो. 
• स्वातांत्र्यापवूी िा प्रदेश पवूीच्या बॉम्बे पे्रससडेंसीच्या अखत्यारीत िोता आणर् या प्रदेशाचे नाव बदलण्याची कन्नड 

समर्ाक सांघटनाांची मागर्ी दीघाकाळापासनू िोती. 
• "ककत्तरू" िे नाव बेलगावी जिल्हयातील एका ऐनतिाससक ताल क्याच्या नावावरून पडले आिे ज्यावर रार्ी 

चेन्नम्मा याांनी राज्य केल ेिोत,े ज्याांनी झाशीची रार्ी लक्ष्मीबाईच्या आधी ब्रिहटशाांववरुद्ध लढा हदला िोता. 
Source: India Today 
 

सवोत्तम पयाटन गाव 

 
• तलेांगर्ा राज्यातील पोचमपल्ली गावाची य नायटेड नेशन्स वल्डा ट ररझम ऑगानायझेशन (UNWTO) द्वारे 

सवोत्तम पयाटन खेडयाांपकैी एक म्िर्ून ननवड करण्यात आली आिे. 
• स्पेनमधील माहिद येर् े 2 डडसेंबर 2021 रोिी UNWTO मिासभेच्या 24 व्या सत्राच्या ननसमत्ताने िा 

प्रनतजठठत प रस्कार प्रदान केला िाईल. 
पोचमपल्ली गावाबद्दल: 

• पोचमपल्ली, िैदराबादपासनू 50 ककमी अांतरावर, तलेांगर्ातील नलगोंडा जिल्हयातील एक शिर आिे आणर् 
इकत नावाच्या अनोख्या शलैीद्वारे ववर्लेल्या उत्कृठट साडयाांसाठी भारताचे रेशीम शिर म्िर्ून ओळखले 
िात.े 
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• पोचमपल्ली इकत या शलैीला 2004 मध्ये भौगोसलक ननदेशक (GI जस्र्ती) प्राप्त झाले. 
• आचाया ववनोभा भावे याांनी 18 एवप्रल 1951 रोिी या गावातनू स रू केलेल्या भदूान चळवळीच्या स्मरर्ार्ा 

पोचमपल्लीला भदूान पोचमपल्ली म्िर्ूनिी ओळखले िात.े 
य नायटेड नेशन्स वल्डा ट ररझम ऑगानायझेशन (UNWTO) बद्दल: 

• वल्डा ट ररझम ऑगानायझेशन िी य नायटेड नेशन्सची एक ववशषे एिन्सी आिे जिला िबाबदार, शाश्वत आणर् 
सवात्र प्रवेश करण्यायोग्य पयाटनाचा प्रचार करण्याची िबाबदारी सोपवण्यात आली आिे. 

• म ख्यालय: माहिद, स्पेन 
• स्र्ापना: 1 नोव्िेंबर 1975 

Source: PIB 
 

पूवा पजश्चम खासी हिल्स 

 
• मेघालयातील 12 वा जिल्िा - 'पवूा पजश्चम खासी हिल्स' चे उद्घाटन म ख्यमांत्री कॉनरॅड के सांगमा याांच्या 

िस्त ेकरण्यात आले. 
• िा नवीन जिल्िा, ज्याचे म ख्यालय मरैाांग येर्े आिे, त्याचे पजश्चम खासी हिल्स या मळू जिल्हयापासनू 

ववभािन करण्यात आले. 
• नवीन जिल्हयात अन क्रमे मरैाांग आणर् मावर्ाहिशन C&RD ब्लॉक समाववठट आिेत. 

Source: TOI 
 

भट्टू कलान पोलीस स्टेशन 

 
• कें िीय गिृ मांत्रालयाने (MHA) िररयार्ातील फतिेाबाद जिल्हयातील भट्टू कलान पोलीस स्टेशनला २०२१ 

मध्ये भारतातील पहिल्या तीन पोलीस ठाण्याांमध्ये मान्यता हदली आिे. 
• कें ि सरकारने देशातील पोलीस ठाण्याांच्या क्रमवारीचे एकसमान मॉडले स्वीकारले आिे. 
• पोसलससांगचा दिाा स धाररे् आणर् त ेनागररकाांसाठी अन कूल बनवरे् िे रँककां गचे मळू उद्हदठट आिे. 
Source: HT 
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कैसर-ए-हिांद 

 
• म ख्यमांत्री पेमा खाांडू याांच्या नेततृ्वाखाली अरुर्ाचल प्रदेशच्या राज्य मांब्रत्रमांडळाने कैसर-ए-हिांदला राज्य 

फ लपाखरू म्िर्ून मान्यता हदली. 
• कैसर-ए-हिांद िे मोठे आणर् चमकदार रांगाचे फ लपाखरू आिे. 
• िे वजै्ञाननकदृठट्या टेनोपालपस इम्पेररसलस म्िर्ून ओळखले िात.े 
• 90-120 सममी पांख असलेला िा कीटक पवूा हिमालयात आढळतो. 
• नेपाळ, म्यानमार, लाओस, भतूान, जव्िएतनाम आणर् दक्षिर् चीनमध्येिी िे फ लपाखरू उडत.े 

Source: The Hindu 
 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

सीबीआय, ईडी प्रम खाांचा कायाकाळ 

 
• अांमलबिावर्ी सांचालनालय (ईडी) आणर् कें िीय अन्वेषर् ब्य रो (सीबीआय) च्या सांचालकाांचा कायाकाळ पाच 

वषाांपयांत वाढवण्यासाठी कें ि सरकारने दोन अध्यादेश आर्ल ेआिेत. 
• सध्या दोन्िी कें िीय सांस्र्ाांच्या प्रम खाांचा कायाकाळ दोन वषाांचा आिे. 
• िारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशाांन सार, सीबीआय ककां वा ईडी सांचालकाची ननय क्ती दोन वषाांच्या 

कालावधीसाठी केली िाऊ शकत,े परांत  आवश्यक असल्यास, कायाकाळ आर्खी तीन वषाांसाठी वाढववला िाऊ 
शकतो. यासाठी तीन स्वतांत्र वावषाक म दतवाढ आवश्यक आिे. 

• तर्ावप, ईडी ककां वा सीबीआय प्रम खाांना पाच वषाांच्या कालावधीनांतर कोर्तीिी म दतवाढ हदली िाऊ शकत 
नािी. 

• CBI हदल्ली स्पेशल पोसलस एस्टॅजब्लशमेंट (DSPE) कायदा, 1946 द्वारे ननयांब्रत्रत आिे. 
• ED कें िीय दिता आयोग (CVC) कायदा, 2003 द्वारे शाससत आिे. 
• सध्या सांिय क मार समश्रा िे ईडीचे सांचालक आिेत. 
• सध्या स बोध क मार ियस्वाल िे सीबीआयचे सांचालक आिेत. 

Source: India Today 
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नागररकाांचे टेली-लॉ मोबाइल अॅप 

 
• कें िीय कायदा आणर् न्याय मांत्री ककरेन ररजििू याांनी नागररकाांच ेटेसल-लॉ मोबाईल अॅप लॉन्च केले. 
• त्याांनी टेली-लॉ 124 फ्रां टलाइन कायाकत्याांचािी सत्कार केला ज्यात पॅरा लीगल स्वयांसेवक, ग्रामस्तरीय 

उद्योिक, पॅनेल वकील आणर् देशाच्या ववववध कानाकोपऱ्यातनू प्रनतननधधत्व करर्ारे राज्य समन्वयक याांचा 
समावेश आिे. 

• नागररकाांचे टेली-लॉ मोबाईल अॅप िे अशा प्रकारचे पहिले असेल ज्यामध्ये कायद्यासमोर समान सांधी उपलब्ध 
करून देण्याच्या घटनात्मक आदेशाचा भाग म्िर्नू आता प्रत्येक नागररकाला बोटाच्या स्पशााने वकील 
समळण्याचा अधधकार असेल. 

Source: PIB 
 

नागरी ववमान वाितूक मिासांचालनालयात ई-गव्िनान्स 

 
• ज्योनतराहदत्य एम. सस ांधधया, कें िीय नागरी ववमान वाितकू मांत्री याांनी eGCA (नागरी ववमान वाितकू 

मिासांचालनालयात ई-गव्िनान्स) प्लॅटफॉमा लाँच केले. 
• नागरी ववमान वाितकू मिासांचालनालयाने (DGCA) त्याांचे ई-गव्िनान्स प्लॅटफॉमा eGCA कायााजन्वत केल े

आिे. 
• ई-प्लॅटफॉमा ववववध सॉफ्टवअेर ऍजप्लकेशन्स, सवा प्रादेसशक कायाालयाांशी कनेजक्टजव्िटी, माहितीच्या प्रसारासाठी 

आणर् स रक्षित वातावरर्ात ऑनलाइन आणर् िलद सेवा प्रदान करण्यासाठी ‘पोटाल’ यासि एांड-टू-एांड सोल्यशून 
प्रदान करत.े 

• िा प्रकल्प टाटा कन्सल्टन्सी सजव्िासेस (TCS) सेवा प्रदाता म्िर्ून आणर् प्राइसवॉटरिाऊस कूपसा (PwC) 
सोबत प्रकल्प व्यवस्र्ापन सल्लागार म्िर्ून कायााजन्वत करण्यात आला आिे. 

Source: PIB 
 

पूवाांचल ि तगती मागा 
• पांतप्रधान नरेंि मोदी याांनी पवूाांचल एक्स्पे्रस वेचे उद्घाटन केले. 
• पवूाांचल ि तगती मागा 341 ककमी लाांबीचा आिे. 
• िे लखनौ-स लतानपरू रस्त्यावर (NH-731) जस्र्त चौडसराय, जिल्िा लखनौ या गावापासनू स रू िोत ेआणर् 

UP-ब्रबिार सीमेच्या 18 ककमी पवेूला गाझीपरू जिल्हयातील राठरीय मिामागा 
क्रमाांक 31 वर जस्र्त िैदररया गावात सांपत.े 
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• अांदािे 22500 कोटी रुपये खचूान बाांधलेला, पवूाांचल एक्स्प्रेस वे उत्तर प्रदेशच्या पवूा भागाच्या आधर्ाक 

ववकासाला चालना देर्ार आिे. 
Source: PIB 
 

मित्वाच्या बातम्या: िग 

द्ववपिीय नवोपक्रम करार 

 
• सांरिर् सांशोधन आणर् ववकास सांघटना (DRDO) आणर् सांरिर् सांशोधन आणर् ववकास सांचालनालय 

(DDR&D), सांरिर् मांत्रालय, इस्रायल याांनी भारत आणर् इस्रायलच्या स्टाटाअप्स आणर् MSMEs मध्ये 
नवकल्पना आणर् वेगवान R&D ला प्रोत्सािन देण्यासाठी द्ववपिीय इनोव्िेशन करार (BIA) मध्ये प्रवेश केला 
आिे.  

• करारान सार, ड्रोन, रोबोहटक्स, आहटाकफसशयल इांटेसलिन्स, क्वाांटम टेक्नॉलॉिी, फोटोननक्स, बायोसेजन्सांग, िेन-
मशीन इांटरफेस, एनिी स्टोरेि, वेअरेबल याांसारख्या िेत्रात प ढील वपढीचे तांत्रज्ञान आणर् उत्पादने 
आर्ण्यासाठी दोन्िी देशाांचे स्टाटाअप आणर् उद्योग एकत्र काम करतील.  

Source: PIB 
 

मित्वाच्या बातम्या: अर्ाव्यवस्र्ा 
ककसान के्रडडट काडा 

 
• आझादी का अमतृ मिोस्तवचा एक भाग म्िर्ून, कें िीय मत्स्यव्यवसाय, पश सांवधान आणर् द ग्धव्यवसाय मांत्री 

परशोत्तम रुपाला याांनी राठरव्यापी AHDF KCC मोिीम स रू केली. 
• ककसान के्रडडट काडाचा लाभ देशातील सवा पात्र पश सांवधान, द ग्धव्यवसाय आणर् मत्स्यपालन करर्ाऱ्या 

शतेकऱ्याांना समळावा यासाठी, िा ववभाग 
मत्स्यव्यवसाय ववभाग (DOF) आणर् ववत्तीय सेवा 
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ववभाग (DFS) याांच्या सांय क्त ववद्यमाने 15 नोव्िेंबर 2021 त े15 फेि वारी 2022 पयांत “देशव्यापी AHDF 
KCC मोिीम” कायाक्रमाच ेआयोिन करत आिे. 

Source: ET 
 
 

मित्वाच्या बातम्या: सांरिर् 

इांडो-र्ाई CORPAT 

 
• भारतीय नौदल आणर् रॉयल र्ाई नौदल याांच्यातील भारत-र्ायलांड समजन्वत गस्त (इांडो-र्ाई CORPAT) ची 

32 वी आवतृ्ती 12 त े14 नोव्िेंबर 2021 दरम्यान आयोजित करण्यात आली िोती. 
• भारतीय नौदल ििाि (INS) कम ाक, स्वदेशी बनावटीचे िेपर्ास्त्र कॉव्िेट आणर् मिामहिम र्ायलांड ििाि 

(HTMS) तायानचॉन, खामरोससन शे्रर्ीचे पार्ब डीववरोधी गस्त क्राफ्ट, दोन्िी नौदलाांच्या सागरी गस्ती 
ववमानाांसि CORPAT मध्ये सिभागी झाले िोत.े 

• CORPAT नौदलाांमध् ये समिूतदारपर्ा आणर् आांतरकायािमता वाढवत े आणर् बेकायदेशीर अनररपोटेड 
अनरेग्य लेटेड (IUU) मासेमारी, अांमली पदार्ाांची तस्करी, सागरी दिशतवाद, सशस्त्र दरोडा आणर् चाचधेगरी 
याांसारख्या बेकायदेशीर कक्रयाकलापाांना रोखण्यासाठी आणर् दडपण्यासाठी उपायाांची सांस्र्ा स लभ करत.े 

भारत आणर् र्ायलांड याांच्यातील इतर लठकरी सराव: 
1. ससयाम भारत (वाय सेना) सराव 
2. मतै्री (लठकर) व्यायाम 

Source: PIB 
 

SITMEX-2021 

 
• भारत, सस ांगापरू आणर् र्ायलांडची नतसरी आवतृ्ती ‘SITMEX – 21’ ब्रत्रपिीय सागरी सराव 15 त े16 नोव्िेंबर 

2021 या कालावधीत अांदमान सम िात आयोजित करण्यात आला िोता. 
• या सरावाचे आयोिन र्ायलांडने केले िोत.े 
• भारतीय नौदल ििाि (INS) करम क, स्वदेशी बनावटीचे िेपर्ास्त्र कॉव्िेट SITMEX – 21 मध्ये सिभागी 

झाले िोत.े 
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• दोन हदवसाांच्या सागरी कवायतीांमध्ये तीन नौदलाांनी नौदल य द्धाभ्यास आणर् पठृठभागावरील य द्ध 
कवायतीांसि ववववध सामररक सरावाांमध्ये ग ांतलेले पाहिले. 

Source: PIB 
 

सेंटर फॉर एक्सलन्स इन ररसचा ऑन ड्रोन टेक्नॉलॉिी आणर् आहटाकफसशयल इांटेसलिन्स 

 
• राज्य नागरी ववमान वाितकू मांत्री आणर् सेवाननवतृ्त िनरल व्िी के सस ांग याांनी भारतीय तांत्रज्ञान सांस्र्ा (IIT) 

ग वािाटी येर्े ड्रोन/यएूव्िी तांत्रज्ञान आणर् कृब्रत्रम ब द्धधमते्तवरील सांशोधनातील भारतातील पहिल्या सेंटर फॉर 
एक्सलन्सच ेउद्घाटन केले. 

• IIT ग वािाटीचे इतर उपक्रम-- ड्रोन/UAV (मानवरहित िवाई वािने) ऑपरेशन आणर् देखरेखीसाठी कौशल्य 
ववकास कें ि, ईशान्य प्रदेशासाठी सांपरू्ा प्रशासकीय ड्रोन डटेा व्यवस्र्ापनासाठी नोडल कें ि आणर् 
"AXOMDroneports" 

Source: ndtv 
 

Ex शक्ती 2021 

 
• भारत-फ्रान्स सांय क्त लठकरी सराव "EX शक्ती 2021" ची 6 वी आवतृ्ती 15 त े 26 नोव्िेंबर 2021 या 

कालावधीत फे्रि स, फ्रान्स येर्े आयोजित केली िात आिे. 
• या द्ववपिीय सरावात गोरखा रायफल्स इन्फां री बटासलयनची एक पलटर्ी भारतीय लठकराचे प्रनतननधधत्व 

करत आिे आणर् फ्रें च बािचूे प्रनतननधधत्व 6 व्या लाइट आमाडा ब्रिगेडच्या 21 व्या मरीन इन्फां री रेजिमेंटच्या 
सनै्याने केले आिे. 

• दोन्िी लठकराांमधील लठकरी सिकाया आणर् आांतर-कायािमता वाढववण्याच्या उद्देशाने सांय क्त राठराांच्या 
आदेशाांतगात अधा-शिरी भभूागाच्या पाश् वाभमूीवर शक् ती िा सराव काउां टर टेरररझम ऑपरेशन्सवर लि कें हित 
करेल. 

Source: PIB 
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ववज्ञान आणर् तांत्रज्ञान 

6G टेक्नॉलॉिी इनोव्िेशन ग्र प 

 
• दरूसांचार ववभागाने (DoT) सिाव्या वपढीच्या (6G) वर तांत्रज्ञान नवोन्मेष गटाची स्र्ापना केली आिे. 
• टेक्नॉलॉिी इनोव्िेशन ग्र पमध्ये 22 सदस्य आिेत. 
• दरूसांचार सधचव के रािारामन याांना समिूाच्या अध्यिपदी ननय क्त करण्यात आले आिे. 
• समिूाचे उद्हदठट एक दृठटी आणर् उद्हदठटे तयार कररे् तसेच सांशोधन आणर् ववकास (R&D), पवूा-

मानकीकरर्, अन प्रयोग आणर् उत्पादनाांचा ववकास आणर् 6G तांत्रज्ञानासाठी कृती योिना ववकससत कररे् िे 
आिे. 

• 2030 पवूी 6G तांत्रज्ञानाने पहिले व्यावसानयक पाऊल उचलण्याची अपिेा आिे. 
Source: ET 
 

योिना 
RBI ककरकोळ रे्ट योिना 

 
• पांतप्रधान नरेंि मोदी याांनी ररझव्िा बँक ऑफ इांडडया (RBI) च्या दोन असभनव ग्रािक-कें हित उपक्रमाांचा 

श भारांभ केला. 
• आरबीआय ररटेल डायरेक्ट योिना आणर् ररझव्िा बँक - एकाजत्मक लोकपाल योिना या उपक्रम आिेत. 

RBI ककरकोळ र्टे योिनेबद्दल: 
• RBI ररटेल डायरेक्ट स्कीमचा उद्देश ककरकोळ ग ांतवर्ूकदाराांसाठी सरकारी ससक्य ररटीि माकेटमध्ये प्रवेश 

वाढवरे् आिे. 
• िे त्याांना भारत सरकार आणर् राज्य सरकाराांनी िारी केलेल्या ससक्य ररटीिमध्ये र्ेट ग ांतवर्ूक करण्यासाठी 

एक नवीन मागा प्रदान करत.े 
ररझव्िा बँक - एकाजत्मक लोकपाल योिना बद्दल: 

• ररझव् िा बँक - एकाजत्मक लोकपाल योिनेचा उद्देश आरबीआयने ननयांब्रत्रत केलले्या सांस्र्ाांववरुद्ध ग्रािकाांच्या 
तक्रारीांचे ननराकरर् करण्यासाठी तक्रार ननवारर् यांत्रर्ा अधधक स धाररे् िा आिे. 

• ग्रािकाांना त्याांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी एक पोटाल, एक ईमेल आणर् एक पत्ता यासि ‘वन नेशन-वन 
ओम्बडसमन’ या योिनेची मध्यवती र्ीम आिे. 

Source: ET 
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प रस्कार आणर् सन्मान 

टाटा सलटरेचर िीवनगौरव प रस्कार  

 
• ज्येठठ लणेखका अननता देसाई याांना टाटा सलटरेचर लाइव्ितफे िीवनगौरव प रस्काराने सन्माननत करण्यात 

येर्ार आिे. 
• ज्येठठ कवी आहदल िस्सावाला याांना पोएट लॉररएट प रस्काराने गौरववण्यात येर्ार आिे. 
• म ांबईचा साहित्य मिोत्सव म्िर्ून प्रससद्ध असलेले टाटा सलटरेचर लाइव्ि 18 त े 21 नोव्िेंबर दरम्यान 

ऑनलाइन असेल. 
अननता देसाई याांची ग्रांर्-सांपदा आणर् काये: 

• 1963: क्राय द पीकॉक (पहिली कादांबरी) 
• रायटसा वका शॉप: या नावाने प्रकाशन सांस्र्ा स रू केली 
• 1984: इन कस्टडी’ या कादांबरीला ब कर प रस्कारासाठी नामाांकन समळाले. 
• मॅसॅच्य सेट्स तांत्रज्ञान सांस्र्ा: येर्े प्राध्यावपका म्िर्ून काम केले  
• 1999: फास्टीांग फीस्टीांग कादांबरी (ब कर नामाांकनाांच्या अांनतम यादीत स्र्ान समळवले िोत)े 

आहदल िस्सावाला याांची ग्रांर्-सांपदा: 
• ‘लॅण्डस एण्ड’ काव्यसांग्रि 
• ‘समसस ांग पसान’ काव्यसांग्रि 

Source: Loksatta  
 

मास्टर दीनानार् मांगेशकर ' प रस्कार 
• दीनानार् स्मतृी प्रनतठठानच्या वतीने हदला िार्ारा मास्टर दीनानार् मांगेशकर स्मतृी प रस्कार 2020 ची 

घोषर्ा त्याांच्या 79 व्या स्मनृतहदनाननसमत्त करण्यात आली आिे. 

 
• सांगीत, नाटक, कला आणर् सामाजिक सेवा िते्रातील उल्लेखनीय कायाासाठी िा प रस्कार हदला िातो. 

प रस्कार  
• वदै्यकीय िते्र: डॉ. प्रनतत समधानी, डॉ. अजश्वन मेिता, डॉ. रािीव शमाा, डॉ. िनादान नन ांबाळकर, डॉ. ननसशत 

शिा  
• असभनय: असभनेत्री शसमाला टागोर, प्रेम चोपडा, नाना पाटेकर  
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• िीवन गौरव प रस्कार: सांगीतकार प्यारेलाल शमाा  
• दीनानार् प रस्कार : गानयका उषा मांगेशकर   
• ववशषे प रस्कार: गानयका मीना मांगेशकर  
• इतर : ज्येठठ असभनेत ेप्रेम चोप्रा, ज्येठठ असभनेत्री माला ससन्िा, खासदार सांिय राऊत 

Source: Loksatta 
 

प स्तके आणर् लेखक 

 

'फोसा इन स्टेटक्राफ्ट'  

 
• सांरिर् सधचव डॉ. अिय क मार याांनी 'फोसा इन स्टेटक्राफ्ट' नावाच्या प स्तकाच ेप्रकाशन केले, िो राठरीय 

सांरिर् मिाववद्यालयाचे (एनडीसी) कमाांडांट एअर माशाल हदप्तेंद ूचौधरी आणर् एनडीसीचे अध्यि एअर व्िाइस 
माशाल (डॉ) अि ान स िमण्यम (ननवतृ्त) याांनी सांपाहदत केलेला आिे.  

• िे प स्तक बांडखोरीववरोधी कारवाया, ईशान्येतील सांघषा, िवाई शक्ती, आजण्वक म िा इत्यादी ववषयाांवरील 
ननबांधाांचे सांकलन आिे िे भारताच्या राठरीय स रिेचे वचैाररक आकलन आणर् पलै ूदेतात. 

Source: newsonair 
 

अ ॅन इकॉनॉसमस्ट अॅट िोम अँड अिॉड: अ पसानल िनी  

 
• प्रख्यात अर्ाशास्त्रज्ञ आणर् भारत सरकारच े मािी म ख्य आधर्ाक सल्लागार, डॉ शांकर आचाया याांनी “अ ॅन 

इकॉनॉसमस्ट अॅट िोम अडँ अिॉड: अ पसानल िनी” िे नवीन प स्तक सलहिले आिे. 
• या प स्तकात अत्यांत क शल अर्ातज्ज्ञ शांकर आचाया याांच्या व्यावसानयक आणर् वयैजक्तक िीवनाच ेवर्ान केल े

आिे. 
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• मनमोिन ससांग, पी धचदांबरम आणर् यशवांत ससन्िा या तीन वेगवेगळ्या अर्ामांत्र्याांची सेवा करताना आचाया 
याांचा सरकारमध्ये 16 वषाांचा कायाकाळ िोता ज्यात त ेववक्रमी आठ वष ेम ख्य आधर्ाक सल्लागार िोत.े 

• िे प स्तक िापारकॉसलन्स इांडडयाने प्रकासशत केले आिे. 
Source: The Hindu 
 

"नेिरू: द डडबेट्स दॅट डडफाइांड इांडडया"  

 
• "नेिरू: द डडबेट्स दॅट डडफाइांड इांडडया" नावाचे प स्तक ब्रत्रप रदमन ससांग आणर् अदील ि सनै याांनी सि-लखेक 

केले आिे. 
• एक नवीन प स्तक भारताचे पहिले आणर् प्रदीघा काळ कायारत असलेले पांतप्रधान िवािरलाल नेिरू याांच े

सांशोधनवादी शोध म्िर्ून काम करत ेआणर् त्याांच्या रािकीय दृठटीला आकार देण्यासाठी त्याांच्या समकालीन 
आणर् ववरोधकाांच्या द लाक्षित भसूमकेची चौकशी करत.े 

• िे प स्तक िापारकॉसलन्स इांडडयाने प्रकासशत केले आिे. 
Source: TOI 
 

मित्वाचे हदवस 

िनिाती गौरव हदवस 

 
• पांतप्रधान नरेंि मोदी याांच्या अध्यितखेाली कें िीय मांब्रत्रमांडळाने 15 नोव्िेंबर िा िनिाती गौरव हदवस म्िर्ून 

घोवषत करण्यास मान्यता हदली आिे. 
• 15 नोव्िेंबर िा ब्रबरसा म ांडा याांची ियांती आिे, ज्याांना देशभरातील आहदवासी समाि भगवान म्िर्ून पजू्य 

करतात. 
• ब्रबरसा म ांडा याांनी ब्रिटीश वसाितवादी व्यवस्र्ेच्या शोषक व्यवस्र्ेववरुद्ध देशाववरुद्ध शौयााने लढा हदला आणर् 

‘उलग लान’ (क्राांती) ची िाक देत ब्रिटीश दडपशािीववरुद्ध चळवळीचे नेततृ्व केले. 
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• िा हदवस दरवषी सािरा केला िाईल आणर् साांस्कृनतक वारसा ितन करण्यासाठी आणर् शौया, आदरानतथ्य 
आणर् राठरीय असभमानाच्या भारतीय मलू्याांच्या सांवधानासाठी आहदवासीांच्या प्रयत्नाांची दखल घेतली िाईल. 

Source: PIB 
 
सहिठर् तेसाठी आांतरराठरीय हदवस 

 
• आांतरराठरीय सहिठर् ता हदवस दरवषी 16 नोव्िेंबर रोिी सािरा केला िातो. 
• UNESCO च्या 1995 च्या सहिठर् तचे्या तत्तवाांच्या िािीरनाम्यान सार, "सहिठर् ता म्िर्ि ेआदर, स्वीकृती 

आणर् आपल्या िगाच्या सांस्कृतीतील समदृ्ध ववववधता, आपले असभव्यक्तीच ेप्रकार आणर् मानव असण्याचे 
मागा". 

• 1996 मध्ये, सांय क्त राठर मिासभेने 16 नोव्िेंबर िा आांतरराठरीय सहिठर् ता हदवस म्िर्ून घोवषत करर्ारा 
ठराव स्वीकारला. 

Source: India Today 
 

ऑडडट हदवस 

 
• पांतप्रधान नरेंि मोदी याांनी 16 नोव्िेंबर 2021 रोिी पहिला लेखापरीिर् हदवस सािरा करण्याच्या कायाक्रमाला 

सांबोधधत केले. 
• भारताचे ननयांत्रक आणर् मिालेखा परीिक (CAG) कायाालयात त्याांनी सरदार वल्लभभाई पटेल याांच्या 

प तळ्याचे अनावरर्िी केले. 
• CAG सांस्र्चेी ऐनतिाससक उत्पत्ती आणर् गले्या अनेक वषाांमध्ये प्रशासन, पारदशाकता आणर् उत्तरदानयत्व 

यासाठी त्याांनी हदलेले योगदान दशाववण्यासाठी ऑडडट हदवस सािरा करण्यात आला. 
• भारत सरकार कायदा 1858 अांतगात, बांगाल, मिास आणर् बॉम्बे प्रेससडने्सीच्या ऑडडट ववभागाांचे ववलीनीकरर् 

झाल्यानांतर, 16 नोव्िेंबर 1860 रोिी पहिल्या मिालखेा परीिकाने कायाभार स्वीकारला. 
• भारताचे ननयांत्रक आणर् मिालेखा परीिक (CAG) िे भारतातील सांवधैाननक प्राधधकरर् आिे, ज्याची स्र्ापना 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 148 अांतगात करण्यात आली आिे. 
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• िम्म ू काश्मीरच्या UT चे मािी लफे्टनांट गव्िनार G. C. म मूा िे भारताचे वतामान ननयांत्रक आणर् 
मिालेखापरीिक (CAG) आिेत. 

Source: PIB 
 

खेळ 

राठरीय योगासन क्रीडा स्पधाा 

 
• 11-13 नोव्िेंबर 2021 दरम्यान भ वनेश्वर, ओडडशा येर्े भारतातील पहिली शारीररक राठरीय योगासन स्पधाा 

आयोजित करण्यात आली आिे. 
• िे राठरीय योगासन स्पोट्ास फेडरेशन (NYSF) ने ओडडशा राज्याच्या सिकायााने आयोजित केले आिे. 
• या स्पधेत 30 राज्याांतील स मारे 560 य वा योगासन क्रीडापटूांनी भाग घेतला. 

Source: TOI 
 

ICC प रुष T20 ववश्वचषक 2021 

 
• द बई इांटरनॅशनल स्टेडडयम, द बई येर्े झालेल्या अांनतम सामन्यात न्यझूीलांडचा 8 गडी राखून पराभव करून 

ऑस्रेसलयाने 2021 मधील त्याांचे पहिले ICC प रुष T20 ववश्वचषक वविेतपेद पटकावले. 
• सामनावीर: समचेल माशा (ऑस्रेसलया) 
• मासलकावीर: डजेव्िड वॉनार (ऑस्रेसलया) 

Source: India Today 
 
ऑस्रेसलयाची T20 ब्रबग बॅश लीग 

• उन्म क्त चांद डडसेंबर 2021 पासनू स रू िोर्ाऱ्या 2021-2022 िांगामासाठी ऑस्रेसलयाच्या T20 ब्रबग बॅश 
लीगमध्ये (BBL) खेळर्ारा पहिला भारतीय प रुष कक्रकेटपटू बनर्ार आिे. 

• 28 वषीय मािी इांडडयन प्रीसमयर लीग (IPL) खेळाडू उन्म क्त चांद ऑस्रेसलयातील T20 स्पधेसाठी मेलबना 
रेनेगेडसमध्ये सामील िोर्ार आिे. 
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• भारताच्या 19 वषााखालील मािी कर्ाधाराने या वषी ऑगस्टमध्ये भारतीय कक्रकेटमधून ननवतृ्ती घेतली िोती 

आणर् तवे्िापासनू तो यएूसएमध्ये लीग कक्रकेट खळेला आिे. 
Source: India Today 
 

अिवाल  

िवामान बदल कामधगरी ननदेशाांक 2022 

 
• ग्लोबल क्लायमेट चेंि परफॉमान्स इांडके्स (CCPI) 2022 मध्ये भारताने सलग नतसऱ् या वषी सवोत्तम 

कामधगरी करर्ाऱ् या देशाांमध्ये आपले शीषा 10 स्र्ान कायम ठेवले आिे आणर् 10 व्या क्रमाांकावर आिे. 
• िमान-वॉचने प्रकासशत केललेा िा अिवाल 26व्या पिाांच्या पररषदेच्या (CoP26) प्रसांगी प्रससद्ध करण्यात 

आला. 
• डने्माका  4 व्या स्र्ानावर आिे आणर् CCPI 2022 मध्ये सवोच्च स्र्ान समळवर्ारा देश आिे. 
• G20 देशाांची कामधगरी, िी िगातील GHG उत्सिानाच्या स मारे 75% साठी िबाबदार आिे, दाखवत ेकी UK 

(7वा), भारत (10वा), िमानी (13वा) आणर् फ्रान्स (17वा) िे चार G20 देश आिेत. 
• चीन िा सध्याचा सवाात मोठा प्रदषूक आिे आणर् तो 37 व्या स्र्ानावर आिे तर CCPI 2022 मध्ये द सरा-

सवोच्च वतामान उत्सिाक - US - 55 व्या स्र्ानावर आिे. 

Source: DTE 
राठरीय उपलब्धी सवेिर् (NAS) 2021 
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• नॅशनल अधचव्िमेंट सव्िे (NAS) 2021 िे देशातील सवा 36 राज्ये आणर् कें िशाससत प्रदेशाांमध्ये यशस्वीररत्या 
पार पडले. 

• NAS 2021 मध्ये 36 राज्ये आणर् कें िशाससत प्रदेशाांमधील 733 जिल्हयाांतील िवळपास 1.23 लाख शाळा 
आणर् 38 लाख ववद्याथ्याांना समाववठट करण्यात आले. 

• III, V आणर् VIII स्तरावरील म लाांनी ववकससत केलेल्या िमताांच ेमलू्याांकन करण्यासाठी नोव्िेंबर 2017 मध्ये 
शवेटची NAS आयोजित करण्यात आली िोती. 

नॅशनल अधचव्िमेंट सव्िे (NAS) 2021 बद्दल: 
• NAS 2021 िी माहिती गोळा करण्याची प्रकक्रया आिे ज्यायोगे ववद्याथ्याांना त्याांच्या शिैणर्क अन भवाांच्या 

पररर्ामी काय माहित आिे, काय समित ेआणर् त्याांच्या ज्ञानाने काय करता येईल याचे सखोल आकलन 
ववकससत केले िात.े 

• NAS व्यायामाचे 3 टप्पे आिेत, त ेम्िर्िे साधन ववकास, नम ना तयार कररे् आणर् चाचर्ीचे वास्तववक 
प्रशासन. 

Source: PIB 
 

नवीन नेमर् का 
 

एनसीबी प्रम ख 

 
• सत्य नारायर् प्रधान, वररठठ भारतीय पोलीस सेवा (IPS) अधधकारी याांची नाकोहटक्स कां रोल ब्य रो (NCB) च े

परू्ावेळ मिासांचालक म्िर्ून ननय क्ती करण्यात आली आिे. 
• त्याांची ननय क्ती 31 ऑगस्ट 2024 पयांत ककां वा प ढील आदेश येईपयांत प्रनतननय क्तीवर करण्यात आली आिे. 
• यापवूी, राठरीय आपत्ती प्रनतसाद दलाचे (NDRF) मिासांचालक असनूिी, प्रधान याांच्याकड ेNCB प्रम खाचा 

अनतररक्त कायाभारिी िोता. 
• त ेझारखांड केडरचे 1988 च्या बॅचचे आयपीएस अधधकारी आिेत. 

Source: news18 
 
CISF प्रम ख 
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• वररठठ IPS अधधकारी शीलवधान ससांग याांची कें िीय औद्योधगक स रिा दल (CISF) चे मिासांचालक म्िर्नू 
ननय क्ती करण्यात आली. 

• श्री सस ांग याांची 31.08.2023 पयांत मिासांचालक म्िर्नू ननय क्ती करण्यात आली आिे, त्याांच्या सेवाननवतृ्तीच्या 
तारखेपयांत, कासमाक मांत्रालयाने िारी केलेल्या आदेशान सार. 

• ब्रबिार केडरच े1986 च्या बॅचच ेभारतीय पोलीस सेवेतील अधधकारी श्री. सस ांग िे सध्या इांटेसलिन्स ब्य रोमध्ये 
ववशषे सांचालक आिेत. 

Source: India Today 
 
राज्यसभेचे मिासधचव 

 
• PC Mody (प्रमोद चांि मोदी), 1982-बॅचचे सेवाननवतृ्त IRS अधधकारी आणर् कें िीय प्रत्यि कर मांडळाच े

(CBDT) मािी अध्यि, याांची राज्यसभेचे नवीन मिासधचव म्िर्ून ननय क्ती करण्यात आली आिे. 
• उपराठरपती आणर् राज्यसभेचे अध्यि एम व्यांकय्या नायडू याांनी मोदी याांची 10 ऑगस्ट 2022 पयांत ककां वा 

प ढील आदेश येईपयांत राज्यसभेचे सरधचटर्ीस म्िर्ून ननय क्ती केली. 
PPK रामाचाय ाल ूयाांच्या िागी PC Mody आल ेआिेत, ज्याांची 1 सप्टेंबर 2021 रोिी सरधचटर्ीस म्िर्नू ननय क्ती 
झाली िोती. 
Source: ET 
 

पहिले समसलांगी न्यायाधीश 

 
• सवोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने ज्येठठ वकील सौरभ ककरपाल याांची हदल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश 

म्िर्ून सशफारस केली आिे, ककरपाल िे स्वत: समसलांगी आिेत म्िर्ून िे ऐनतिाससक पहिले आिे. 
• भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) NV रमर्ा याांच्या नेततृ्वाखालील SC कॉलजेियमने ककरपालच्या पदोन्नतीवर 

ननर्ाय घेतला आणर् कायदा मांत्रालयाकड ेसशफारस पाठवली. 
• ककरपाल याांचे नाव 2017 पासनू न्यायाधीश पदासाठी चचेत िोत ेपरांत  त ेसमसलांगी असल्याम ळे त े रखडले 

िोत.े 
Source: ET 
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एनडीआरएफ प्रम ख 

 
• वररठठ IPS अधधकारी आणर् सरदार वल्लभभाई पटेल राठरीय पोलीस अकादमीचे सांचालक अत ल करवाल 

याांची राठरीय आपत्ती प्रनतसाद दल (NDRF) चे मिासांचालक म्िर्ून ननय क्ती करण्यात आली आिे. 
• मांब्रत्रमांडळाच्या ननय क्ती ससमतीने ग िरात केडरचे 1988 बॅचचे आयपीएस अधधकारी श्री करवाल याांच्या 

ननय क्तीसाठी गिृ मांत्रालयाच्या प्रस्तावाला मांि री हदली आिे. 
Source: The Hindu 
 

ननधन  

बाबासािेब प रांदरे 

 
• बाबासािेब प रांदरे या नावाने प्रससद्ध असलेले बाबासािेब मोरेश्वर प रांदरे िे मिाराठरातील भारतीय लेखक, 

इनतिासकार आणर् नाट्य व्यजक्तमत्व िोत.े 
• त्याांची कामे बि ताांशी मराठा साम्राज्याचे 17 व्या शतकातील सांस्र्ापक छत्रपती सशवािी मिाराि याांच्या 

िीवनाशी सांबांधधत घटनाांवर आधाररत आिेत; पररर्ामी त्याला सशव-शािीर ("सशवािीचा बाडा") असे सांबोधल े
िात.े 

• 25 िानेवारी 2019 रोिी त्याांना पद्मववभषूर् प रस्काराने सन्माननत करण्यात आले. 
• 2015 मध्ये त्याांना मिाराठर भषूर् प रस्काराने सन्माननत करण्यात आले. 

Source: Indian Express 
 

सांकीर्ा 
रार्ी कमलापती रेल्वे स्टेशन 

• पांतप्रधान नरेंि मोदी याांनी भोपाळमधील रार्ी कमलापती रेल्वे स्टेशनचे प नववाकससत राठराला समवपात केले. 
• त्याांनी मध्य प्रदेशमध्ये ‘रेशन आपके ग्राम’ योिना आणर् मध्य प्रदेश ससकलसेल समशनिी स रू केले. 
• त्याांनी देशभरात ५० एकलव्य मॉडले ननवासी शाळाांची पायाभरर्ीिी केली. 
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• भोपाळमधील रार्ी कमलापती रेल्व े स्र्ानक िे देशातील पहिले ISO प्रमाणर्त, पहिले सावािननक-खािगी 

भागीदारी (PPP) मॉडले आधाररत रेल्वे स्र्ानक आिे. 
• गोंड राज्याच्या शरू आणर् ननभीड रार्ी कमलापतीच्या नावावरून प नववाकससत रार्ी कमलापती रेल्वे स्र्ानक 

िे मध्य प्रदेशातील पहिले िागनतक दिााचे रेल्वे स्र्ानक आिे. 
िे स्र्ानक एकाजत्मक मल्टी-मॉडल वाित कीचे कें ि म्िर्ून ववकससत केले आिे. 
Source: PIB 
 

आझादी का अमृत मिोत्सव मोबाइल अॅप 
• भारताच्या स्वातांत्र्याच्या 75 व्या वधाापन हदनाननसमत्त सवा माहितीवर सवा सस ांगल पॉइांट ऍक्सेस सिम 

करण्यासाठी साांस्कृनतक आणर् परराठर व्यविार राज्यमांत्री, मीनाकाशी लेखी याांनी आझादी का अमतृ मिोत्सव 
मोबाइल अॅप लॉन्च केला. 

 
• िोम पेि वापरकत्याांना अॅपमधील रुचीपरू्ा आणर् ववस्ततृ सामग्रीचे वविांगावलोकन समळववण्यास सिम करत.े 
• यामध्ये डडिीटल डडजस्रक्ट ररपॉजिटरी आणर् अनसांग हिरोि सारख्या ववभागाांच्या सल ांक्सचा समावेश आिे ि े

हिस्री कॉनार नावाच्या सांपरू्ा ववभागाचा भाग आिेत. 
Source: PIB 
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सांतपद 

 
• 18व्या शतकात णिश्चन धमाात धमाांतररत झालेला हिांद ू देवसिायम वपल्लई, 15 मे 2022 रोिी व्िॅहटकनने 

सांत घोवषत केलेला पहिला भारतीय सामान्य व्यक्ती (चचाचा गरै-ननय क्त सदस्य) बनर्ार आिे. 
• 23 एवप्रल 1712 रोिी तासमळनाडूच्या कन्याक मारी जिल्हयातील नट्टालम गावात िन्मलेल्या देवसिायम 

याांनी त्रावर्कोरच्या मिारािा मातांड वमाा याांच्या दरबारात सेवा हदली. 
• 1745 मध्ये 'लाझारस' िे नाव घेतलेल्या देवसिायमला त्याांनी णिश्चन धमा स्वीकारण्याचा ननर्ाय घेतल्यानांतर 

फेि वारी 2020 मध्ये "वाढत्या त्रास सिन कररे्" यासाठी प्रर्म सांतपदासाठी मान्यता देण्यात आली. 
• 14 िानेवारी 1752 रोिी, तो कॅर्सलक बनल्यानांतर फक्त सात वषाांनी, त्याला अरल्वायमोझी िांगलात गोळ्या 

घालनू ठार मारण्यात आले. 
• 2 डडसेंबर 2012 रोिी त्याांच्या िन्माच्या 300 वषाांनांतर, कोट्टर येर् ेत्याांना धन्य घोवषत करण्यात आले.  

Source: Indian Express 
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