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साप्ताहिक चालू घडामोडी 
तीसरा आठवडा नोवेम्बर 2021 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

संरक्षण अभ्यास आणण ववश्लेषण संस्था 

 
• माजी सरंक्षण मतं्री हिवगंत मनोिर परीकर यांच्या नावाने ससं्थचेे नाव बिलण्यासाठी सरंक्षण मतं्री राजनाथ 

ससिं यांनी नकुतचे नवी हिल्लीतील सरंक्षण अभ्यास आणण ववश्लेषण ससं्थेत एका फलकाचे अनावरण केल.े 
• मनोिर परीकर इन्स्स्िट्यिू फॉर डडफे्स स्िडीज अडँ अॅनॅसलससस (MP-IDSA) असे नामकरण सरंक्षण 

मतं्रयांनी केले आिे, सरंक्षण मतं्री जे ससं्थेचे अध्यक्ष आिेत, या वषााच्या सरुुवातीला सवासाधारण सभेने पवूीच्या 
स्मतृीमध्ये बिल घडवनू आणण्यासाठी एकमताने घेतलेल्या ननणायानतंर.  

Source: PIB 
 
मित्त्वाकांक्षी न्सजल्िे 

 
• पतंप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्या अध्यक्षतखेालील कें द्रीय मतं्रत्रमडंळाने आधं्र प्रिेश, छत्तीसगड, झारखंड, मिाराष्ट्र 

आणण ओडडशा या 5 राजयांमधील मित्त्वाकांक्षी न्सजल्हयांतील अनकव्िडा गावांमध्ये 4G आधाररत मोबाइल 
सेवांच्या तरतिुीला मा्यता हिली आिे. 

• यनुनव्िसाल सन्सव्िास ऑन्सललगेशन फंड (USOF) योजनेद्वारे या प्रकल्पाला ननधी हिला जाईल. 
• आंध्र प्रिेश, छत्तीसगढ, झारखंड, मिाराष्ट्र आणण ओडडशा या 5 राजयांमधील 44 मित्त्वाकाकं्षी न्सजल्हयांतील 

7,287 उघडकीस आलेल्या गावांमध्ये 4G आधाररत मोबाइल सेवा प्रिान करण्याचा प्रकल्प 5 वषाांच्या 
ऑपरेशनल खचाासि समुारे 6,466 कोिी रुपयांच्या अिंाजे खचा केला जाईल. 

• िे आत्मननभारतसेाठी उपयकु्त डडन्सजिल कनेन्सक्िन्सव्ििी वाढवेल, सशक्षण सलुभ करेल, माहिती आणण ज्ञानाचा 
प्रसार करेल, कौशल्य अपग्रडे करेल. 

Source: PIB 
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मित्वाच्या बातम्या: जग 

फामाास्युहिकल्स क्षेत्रातील ग्लोबल इनोव्िेशन ससमि 

 
• पतंप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी 18 नोव्िेंबर 2021 रोजी फामाास्यहुिकल्स क्षेत्राच्या पहिल्या ग्लोबल इनोव्िेशन 

ससमिचे उद्घािन केले. 
• िा एक ववसशष्ट्ि उपक्रम आिे जयाचा उद्िेश सरकार, उद्योग, शकै्षणणक ससं्था, गुतंवणूकिार आणण सशंोधक 

यांच्यातील प्रमखु भारतीय आणण आंतरराष्ट्रीय भागधारकांना एकत्र आणणे आणण भारतातील फामाास्यहुिकल्स 
उद्योगात एक समदृ्ध नवो्मेवषक पररससं्था वाढववण्यासाठी प्राधा्यक्रमांवर चचाा करणे आणण धोरण आखणे 
िे आिे. 

• िे भारतीय फामाा उद्योगातील सधंी िेखील अधोरेणखत करेल जयामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढीची क्षमता आिे. 
• भारतीय फामाास्यहुिकल इंडस्रीिी या आव्िानाचा सामना करत आिे. भारतीय आरोग्य सेवा क्षेत्राने कमावलेल्या 

जागनतक ववश्वासामळेु अलीकडच्या काळात भारताला “जगातील फामासी” म्ििल ेजात आिे. 
Source: PIB 
 
युनेस्को कायाकारी मंडळ 

 
• UNESCO (यनुायिेड नेश्स एजयकेुशनल, सायहंिफफक अडँ कल्चरल ऑगानायझेशन) च्या कायाकारी 

मडंळावर 2021-25 या कालावधीसाठी 164 मतांनी भारताची पु् िा ननवड झाली. 
• आसशयाई आणण पॅससफफक राजयांच्या गि IV मध्ये भारताची पु् िा ननवड झाली जयात जपान, फफलीवप्स, 

न्सव्िएतनाम, कुक बेिे आणण चीन यांचा समावेश आिे. 
• UNESCO चे कायाकारी मडंळ िे UN एज्सीच्या तीन घिनात्मक अगंांपकैी एक आिे. 
• इतर िोन जनरल कॉ्फर्स आणण सचचवालय आिेत. 
• सवासाधारण पररषि कायाकारी मडंळाच्या सिस्याचंी ननवड करत.े 
• कायाकारी मडंळामध्ये 58 सिस्य-राजयांचा समावेश असतो, प्रत्येकाचा कायाकाळ चार वषाांचा असतो. 
• यनेुस्कोच्या वेबसाइिनसुार त े ससं्थेच्या कामाचा कायाक्रम आणण मिासचंालकांनी सािर केलेल्या सबंचंधत 

अिंाजपत्रकाच ेपरीक्षण करत.े 
यनेुस्को बद्िल तथ्य: 

• मखु्यालय: पॅररस, फ्रा्स 
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• स्थापना: 16 नोव्िेंबर 1945 
• पालक ससं्था: सयंकु्त राष्ट्र सघं 
• सिस्य राजये: 193 

Source: HT 
 

मित्वाच्या बातम्या: अथाव्यवस्था 
अंिान्सक्िाकाची वैज्ञाननक मोिीम 

• भारताच्या भवूवज्ञान मतं्रालयाने अिंान्सक्िाकाकड े41 व्या वजै्ञाननक मोहिमेला सरुुवात केली आणण िक्षक्षणेकडील 
पांढर् या मिाद्वीपमध्ये आपल्या ताफ्याच्या पहिल्या तकुडीचे आगमन झाले. 

• 23 शास्त्रज्ञ आणण सिाय्यक कमाचार्याचंा समावेश असलेली पहिली तकुडी भारतीय अिंान्सक्िाक स्िेशन मतै्रीवर 
पोिोचली. 

 
• जानेवारी 2022 च्या मध्यापयांत DROMLAN सवुवधेचा वापर करून आणखी चार तकुड्या अिंान्सक्िाकामध्ये 

ववमानाने उतरल्या जातील आणण ऑनबोडा चािाडा बफा -वगा जिाज MV VasiliyGolovnin. 
• 41 व्या मोहिमेत िोन प्रमखु कायाक्रम आिेत. 
• पहिल्या कायाक्रमात भारती स्िेशनवरील अमेरी बफााच्या शले्फचे भवूजै्ञाननक अ्वेषण समाववष्ट्ि आिे. यामळेु 

भतूकाळातील भारत आणण अिंान्सक्िाका यांच्यातील िवुा शोधण्यात मित िोईल. 
• िसु-या कायाक्रमात मतै्रीजवळ 500 मीिर बफााचा कोर खोिण्यासाठी िोपण सवेक्षण आणण पवूातयारी कामाचा 

समावेश आिे. गेल्या 10,000 वषाांपासनू एकाच िवामान सगं्रिातनू अिंान्सक्िाक िवामान, पन्सश्चमेकडील वारे, 
समदु्र-बफा  आणण िररतगिृ वायूचंे आकलन सधुारण्यास मित िोईल. 

• 1981 मध्ये सरुू झालेल्या भारतीय अिंान्सक्िाक कायाक्रमाने 40 वजै्ञाननक मोहिमा पणूा केल्या आिेत आणण 
अिंान्सक्िाकामध्ये िक्षक्षण गगंोत्री (1983), मतै्री (1988) आणण भारती (2012) नावाने तीन कायमस्वरूपी 
सशंोधन बेस स्िेशन तयार केले आिेत. 

Source: PIB 
 

मित्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

भारत - इंडोनेसशया सम्वनयत गस्त 
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• 23 त े24 नोव्िेंबर 2021 िरम्यान भारतीय नौिल आणण इंडोनेसशयाच्या नौिल यांच्यात भारत - इंडोनेसशया 
समन्स्वत गस्त (IND-INDO CORPAT) ची 37 वी आवतृ्ती आयोन्सजत करण्यात आली. 

• भारतीय नौिल जिाज (INS) खजंर, डोननायर सागरी गस्ती ववमानासि स्विेशी बनाविीचे क्षेपणास्त्र कॉव्िेि, 
इंडोनेसशयन नौिल जिाज KRI सलुतान थािा स्याफुद्िीन, (376), कवपतन पािीमरुा-क्लास कॉव्िेिसि 
समन्स्वत गस्तीमध्ये सिभागी झाले िोत.े 

• भारत आणण इंडोनेसशया 2002 पासनू वषाातनू िोनिा आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमारेषवेर (IMBL) समन्स्वत गस्त 
(CORPAT) करत आिेत, जयाचा उद्िेश हििं मिासागर क्षेत्राचा िा मित्त्वाचा भाग व्यावसानयक सशवपगं, 
आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सरुक्षक्षत आणण सरुक्षक्षत ठेवण्याच्या उद्िेशाने आिे.  

Source: PIB 
 

ववज्ञान आणण तंत्रज्ञान 

अधा-उपग्रि कामोआलेवा 

 
• अलीकड,े शास्त्रज्ञांनी सयूााभोवती पथृ्वीच्या कक्षेचा मागोवा घेणारा कामोओलेवा नावाचा अधा-उपग्रि पाहिला 

आिे, जो चदं्राचा एक तकुडा अस ूशकतो. 
• कामोआलेवाचे नमनेु गोळा करण्याचे समशन 2025 मध्ये प्रक्षेवपत करण्यासाठी ननयोन्सजत केले आिे. 
• 2016 मध्ये, िवाई मधील PanSTARRS ितु्रबाणीने एक अधा-उपग्रि हिसला - पथृ्वीच्या जवळची एक वस्त ू

जी सयूााभोवती फफरत ेआणण तरीिी पथृ्वीच्या जवळ असत.े 
• शास्त्रज्ञांनी त्याला कामोआलेवा असे नाव हिले, िा शलि िवाईयन मतं्राचा भाग आिे. 
• लघगु्रिाचा आकार साधारणत: फेरीस व्िील इतका आिे - व्यास 150 त े 190 फूि िरम्यान - आणण 

पथृ्वीपासनू समुारे 9 िशलक्ष मलैांच्या जवळ येतो. 
• आता, जनाल कम्यनुनकेश्स अथा अडँ ए्व्िायनामेंिमधील अभ्यासात िा उपग्रि कुठून आला असेल याववषयी 

अतंर्दाष्ट्िी िेण्यात आली आिे. 
• एक शक्यता अशी आिे की कामोआलेवा पथृ्वीच्या चदं्राचा एक भाग िोता, असे अभ्यास सचूचत करत.े 
• िसुरी शक्यता अशी आिे की कमोआलेवा त्याच्या पथृ्वीसारख्या कक्षेत पथृ्वीजवळच्या वस्तूचं्या सामा्य 

लोकसखं्येमधून पकडला गेला िोता. 
• नतसरी शक्यता अशी अस ू शकत े की ती पथृ्वीच्या रोजन लघगु्रिांच्या अद्याप न सापडलेल्या अधा-न्सस्थर 

लोकसखं्येपासनू उद्भवली आिे. 
Source: Indian Express 
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INS ववशाखापट्िणम 

 
• INS ववशाखापट्िणम, P15B स्िेल्थ गाईडडे-क्षेपणास्त्र नाशक, मुबंईच्या नेव्िल डॉकयाडा येथे भारतीय 

नौिलात िाखल झाले. 
• िा कायाक्रम भारतीय नौिलाच्या इन-िाउस ऑगानायझेशन डडरेक्िोरेि ऑफ नेव्िल डडझाईनद्वारे स्विेशी 

डडझाईन केलेल्या चार ‘ववशाखापट्िणम’ क्लास डडस्रॉयसापकैी पहिल्याचा औपचाररक समावेश िशाववतो आणण 
माझॅगॉन डॉक सशपत्रबल्डसा सलसमिेड, मुबंई यांनी बांधला आिे. 

• INS ववशाखापट्िणमची लांबी 163 मीिर, रंुिी 17 मीिर असनू नतचे ववस्थापन 7,400 िन आिे आणण ती 
भारतात बांधण्यात आलेल्या सवाात शन्सक्तशाली यदु्धनौकांपकैी एक मानली जाऊ शकत.े 

Source: ET 
 
गवत संरक्षक 

 
• अल्मोडा न्सजल्हयातील रानीखेत येथ े उत्तराखंड वन ववभागाच्या सशंोधन शाखेन े भारतातील पहिल्या 'ग्रास 

कंझव्िेिरी'चे उद्घािन केले. 
• 2 एकर क्षते्रात उभारलेल्या या प्रकल्पाला कें द्र सरकारच्या CAMPA (कम्पे्सेिरी फॉरेस्िेशन फंड मॅनेजमेंि 

अडँ प्लॅननगं अथॉररिी) योजनेंतगात ननधी िेण्यात आला आिे. 
• गवताच्या प्रजातींच्या मित्त्वाववषयी जागरूकता ननमााण करणे, सवंधानाला चालना िेणे आणण या प्रजातींमधील 

पढुील सशंोधन सलुभ करणे िे या प्रकल्पाचे उद्हिष्ट्ि आिे, कारण ताजया सशंोधनात िे ससद्ध झाले आिे की 
वनजसमनीपेक्षा गवताळ प्रिेश काबान जप्त करण्यात अचधक प्रभावी आिेत. 

Source: TOI 
 

योजना 
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना 
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• पतंप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्या अध्यक्षतखेालील आचथाक घडामोडींच्या मतं्रत्रमडंळ ससमतीने (CCEA) प्रधानमतं्री 

ग्राम सडक योजना-I आणण II (PMGSY-I, PMGSY-II) पढेु चाल ूठेवण्याच्या ग्रामीण ववकास मतं्रालयाच्या 
प्रस्तावांना मजंुरी हिली. सशल्लक रस्ता आणण पलुाची कामे पणूा करण्यासाठी सप्िेंबर 2022 पयांत. 

• CCEA ने माचा, 2023 पयांत डाव्या ववगं अनतवाि प्रभाववत क्षेत्रांसाठी (RCPLWEA) रोड कनेन्सक्िन्सव्ििी 
प्रकल्प सरुू ठेवण्यास मा्यता हिली. 

• PMGSY च्या सवा चाल ूिस्तक्षेप पणूा करण्यासाठी 2021-22 त े2024-25 पयांत राजयाच्या हिश्श्यासि एकूण 
1,12,419 कोिी रुपये खचा िोण्याची शक्यता आिे. 

प्रधानमतं्री ग्राम सडक योजनेबद्िल (PMGSY): 
• 2001 च्या जनगणनेनसुार मिैानी भागात 500+ आणण ईशा्येकडील आणण हिमालयीन राजयांमध्ये 250+ 

च्या पात्र असबंद्ध वस्त्यानंा कनेन्सक्िन्सव्ििी प्रिान करण्यासाठी PMGSY वषा 2000 मध्ये सरुू करण्यात 
आली. 

वामपथंी अनतरेकी प्रभाववत क्षते्रासंाठी रस्ता जोडणी प्रकल्पाववषयी: 
• 2016 मध्ये 9 राजयांतील 44 न्सजल्हयांमध्ये 5,412 फकमी लांबीचे रस्त ेआणण 126 धोरणात्मक मित्त्वाच्या 

पलुांचे बांधकाम/उ्नतीकरण सरुू केले. आधं्र प्रिेश, त्रबिार, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रिेश, मिाराष्ट्र, 
ओडडशा, तलेगंणा आणण उत्तर प्रिेश, 11,725 कोिी रुपयांच्या खचाासि. 

Source: PIB 
 
2031 ICC पुरुष फक्रकेि ववश्वचषक 

 
• आंतरराष्ट्रीय फक्रकेि पररषि (ICC) ने ननणाय घेतला आिे की भारत आणण बांगलािेश 2031 ICC परुुष 

फक्रकेि ववश्वचषक सयंकु्तपणे आयोन्सजत करतील. 
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• ICC ने 2024-2031 मधील ICC परुुषांच्या व्िाईि बॉल स्पधाांसाठी 14 यजमान िेशांची पषु्ट्िी केली. 
• यएूसए आणण नासमत्रबया प्रथमच आयसीसी ववश्वचषक स्पधेच ेआयोजन करणार आिेत. 
• यएूसए आणण वेस्ि इंडीज 2024 परुुषांच्या T20 ववश्वचषकाचे सयंकु्तपणे यजमानपि भषूवतील. 

Source: newsonair 
 
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 

• प्रधानमतं्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) ला 20 नोव्िेंबर 2021 रोजी 5 वष ेपणूा झाली. 
• सन 2022 पयांत "सवाांसाठी घरे" प्रिान करण्याचे उद्हिष्ट्ि साध्य करण्यासाठी, भारत सरकारने सधुाररत 

ग्रामीण गिृननमााण योजना, प्रधानमतं्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) 20 नोव्िेंबर 2016 रोजी सरुू 
केली. 

 
• वेगवेगळ्या सरकारी कायाक्रमांतगात पाईपद्वारे वपण्याचे पाणी, वीज कनेक्शन, एलपीजी गॅस कनेक्शन 

इत्यािींसाठी असभसरण िा िेखील एक अतंननाहित ववषयगत घिक आिे. 
Source: PIB 
 
जागनतक मत्स्यव्यवसाय हिन 

 
• जगभरातील सवा मच्छीमार, मत्स्यपालक आणण सबंचंधत भागधारकांसोबत एकता प्रिसशात करण्यासाठी िरवषी 

21 नोव्िेंबर रोजी जागनतक मत्स्यव्यवसाय हिन साजरा केला जातो. 
• याची सरुुवात 1997 मध्ये झाली न्सजथ े"वल्डा फोरम ऑफ फफश िावेस्िसा अडँ फफश वका सा" ची नवी हिल्ली 

येथे बठैक झाली जयामळेु 18 िेशांच्या प्रनतननधींसि "जागनतक मत्स्यपालन मचं" ची स्थापना झाली आणण 
शाश्वत मासेमारी पद्धतींच्या जागनतक आिेशाची वफकली करणार्या घोषणेवर स्वाक्षरी केली.  

• भारत िा जगातील चौथा सवाात मोठा मासळी ननयाातिार िेश आिे कारण जागनतक मत्स्योत्पािनात त्याचा 
वािा 7.7% आिे. 

Source: PIB 
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ववशेष के्रडडि सलकं्ड कॅवपिल सबससडी स्कीम 

 
• सकू्ष्म, लघ ुआणण मध्यम उद्योग मतं्रालयाने (MSME) सेवा क्षते्रासाठी ववशषे के्रडडि सलकं्ड कॅवपिल सबससडी 

योजना (SCLCSS) सरुू केली. 
ववशषे के्रडडि सलकं्ड कॅवपिल सबससडी स्कीम (SCLCSS) बद्िल: 

• िी योजना सेवा क्षेत्रातील उद्योगांच्या ततं्रज्ञानाशी सबंचंधत गरजा पणूा करण्यात मित करेल आणण SC-ST 
MSEs ला ससं्थात्मक कजााद्वारे प्लांि आणण मसशनरी आणण सेवा उपकरणे खरेिी करण्यासाठी 25% 
भांडवली अनिुानाची तरतिू आिे.  

Source: PIB 
 

पुरस्कार आणण स्मान 

इंडडयन फफल्म पसानॅसलिी ऑफ ि इयर पुरस्कार 2021 

 
• िेमा मासलनी आणण प्रसनू जोशी यांना 2021 चा इंडडयन फफल्म पसानॅसलिी ऑफ ि इयर परुस्कार प्रिान 

करण्यात येणार असल्याची घोषणा कें द्रीय माहिती आणण प्रसारण मतं्री अनरुाग ससिं ठाकूर यांनी केली आिे. 
• िेमा मासलनी एक असभनेत्री, मथुरा, उत्तर प्रिेश येथील खासिार आिेत. 
• प्रसनू जोशी िे गीतकार आिेत आणण सेंरल बोडा ऑफ फफल्म सहिाफफकेशन (CBFC) च ेअध्यक्ष आिेत. 
• गोव्यात िोणार्या 52व्या आंतरराष्ट्रीय चचत्रपि मिोत्सवात त्यांना िा स्मान प्रिान करण्यात येणार आिे. 

Source: PIB 
 
2021 JCB पाररतोवषक 

• मल्याळम लेखक एम मकंुुिन यांची ‘हिल्ली: अ सॉसललोकी’ या कािंबरीसाठी प्रनतन्सष्ट्ठत जेसीबी साहित्य 
परुस्कार 2021 साठी ननवड झाली आिे. 

• भारतीय बकुर परुस्कार म्िणून ओळखल्या जाणार् या या परुस्काराच े स्वरूप 25 
लाख रुपये आिे. 
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• हिल्ली: वेस्िलँड बकु्सने प्रकासशत केलेले अ सॉसललोकी िे त्यांच्या मल्याळम कािंबरीच े हिल्ली गाथाकलचे 

इंग्रजी भाषांतर आिे. 
Source: TOI 
 
स्वच्छ सवेक्षण 2021 पुरस्कार 

 
• भारताचे राष्ट्रपती, राम नाथ कोवविं यांनी गिृननमााण आणण शिरी व्यविार मतं्रालयाने (MoHUA) स्वच्छ 

भारत समशन-अबान 2.0 चा भाग म्िणून आयोन्सजत केलेल्या ‘स्वच्छ अमतृ मिोत्सवा’मध्ये भारतातील सवाात 
स्वच्छ शिरांच्या परुस्कार ववजेत्यांचा सत्कार केला. 

• सलग पाचव्या वषी, इंिरूला स्वच्छ सवेक्षण अतंगात भारतातील सवाात स्वच्छ शिर म्िणून स्माननत 
करण्यात आले, तर सरुत आणण ववजयवाडा यांनी ‘१ लाखांिून अचधक लोकसखं्या’ शे्रणीमध्ये अनकु्रमे िसुरे 
आणण नतसरे स्थान पिकावले. 

• ‘१ लाखांपके्षा कमी’ लोकसखं्येमध्ये मिाराष्ट्रातील वविा, लोणावळा आणण सासवड या गावांनी अनकु्रमे प्रथम, 
द्ववतीय आणण ततृीय क्रमांक पिकावला. 

• वाराणसी ‘सवोत्कृष्ट्ि गगंा िाउन’ म्िणून उियास आले तर अिमिाबाि छावणीने ‘इंडडयाज क्लीनेस्ि 
कॅ्िो्मेंि’चा फकताब पिकावला. 

• 'फास्िेस्ि मवू्िर'च्या शे्रणीत, िोशगंाबाि (मध्य प्रिेश) 'फास्िेस्ि मवू्िर ससिी' म्िणनू उियास आले. 
• राजय परुस्कारांमध्ये, छत्तीसगड, सलग नतसर्या वषी "100 िून अचधक शिरी स्थाननक स्वराजय ससं्था" शे्रणीत 

'स्वच्छ राजय' म्िणून उियास आले. 
• झारखंडने िसुर्यांिा “100 पेक्षा कमी ULBs शे्रणी” मध्ये स्वच्छ राजय परुस्कार न्सजंकला. 
• कनाािक आणण समझोराम िे मोठ्या आणण लिान राजयांच्या शे्रणीमध्ये अनकु्रमे ‘फास्िेस्ि मवू्िर स्िेट्स’ ठरले. 
• मिाराष्ट्राने एकूण 92 परुस्कार पिकावले आिेत, जे या वषीच्या सवेक्षणात कोणत्यािी राजयाने हिलेले सवोच्च 

परुस्कार आिेत. 
Source: PIB 
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स्वच्छ सवेक्षण 2021 पुरस्कार 

 
• भारताचे राष्ट्रपती, राम नाथ कोवविं यांनी गिृननमााण आणण शिरी व्यविार मतं्रालयाने (MoHUA) स्वच्छ 

भारत समशन-अबान 2.0 चा भाग म्िणून आयोन्सजत केलेल्या ‘स्वच्छ अमतृ मिोत्सवा’मध्ये भारतातील सवाात 
स्वच्छ शिरांच्या परुस्कार ववजेत्यांचा सत्कार केला. 

• सलग पाचव्या वषी, इंिरूला स्वच्छ सवेक्षण अतंगात भारतातील सवाात स्वच्छ शिर म्िणून स्माननत 
करण्यात आले, तर सरुत आणण ववजयवाडा यांनी ‘१ लाखांिून अचधक लोकसखं्या’ शे्रणीमध्ये अनकु्रमे िसुरे 
आणण नतसरे स्थान पिकावले. 

• ‘१ लाखांपके्षा कमी’ लोकसखं्येमध्ये मिाराष्ट्रातील वविा, लोणावळा आणण सासवड या गावांनी अनकु्रमे प्रथम, 
द्ववतीय आणण ततृीय क्रमांक पिकावला. 

• वाराणसी ‘सवोत्कृष्ट्ि गगंा िाउन’ म्िणून उियास आले तर अिमिाबाि छावणीने ‘इंडडयाज क्लीनेस्ि 
कॅ्िो्मेंि’चा फकताब पिकावला. 

• 'फास्िेस्ि मवू्िर'च्या शे्रणीत, िोशगंाबाि (मध्य प्रिेश) 'फास्िेस्ि मवू्िर ससिी' म्िणनू उियास आले. 
• राजय परुस्कारांमध्ये, छत्तीसगड, सलग नतसर्या वषी "100 िून अचधक शिरी स्थाननक स्वराजय ससं्था" शे्रणीत 

'स्वच्छ राजय' म्िणून उियास आले. 
• झारखंडने िसुर्यांिा “100 पेक्षा कमी ULBs शे्रणी” मध्ये स्वच्छ राजय परुस्कार न्सजंकला. 
• कनाािक आणण समझोराम िे मोठ्या आणण लिान राजयांच्या शे्रणीमध्ये अनकु्रमे ‘फास्िेस्ि मवू्िर स्िेट्स’ ठरले. 
• मिाराष्ट्राने एकूण 92 परुस्कार पिकावले आिेत, जे या वषीच्या सवेक्षणात कोणत्यािी राजयाने हिलेले सवोच्च 

परुस्कार आिेत. 
Source: PIB 

राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 
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• नॅशनल बकु फाऊंडशेनतफे 72 व्या राष्ट्रीय पसु्तक परुस्काराचे आयोजन करण्यात आले िोत.े 
• जेसन मॉिने त्याच्या “िेल ऑफ अ बकु” या कािंबरीसाठी 2021 चा राष्ट्रीय पसु्तक परुस्कार न्सजंकला. 

2021 राष्ट्रीय पसु्तक परुस्कार ववजेत े

शे्रणी लेखक Book 
काल्पननक कथा जेसन मोि Hell of a Book 
नॉन-फफक्शन नतया मलै All That She Carried: The Journey of Ashley’s 

Sack, a Black Family Keepsake 
कववता माहिान एस्पाडा Floaters 
तरुण लोकांच े
साहित्य 

मसलिंा लो Last Night at the Telegraph Club 

सवोत्तम अनवुाहित 
साहित्य 

एसलसा शआु िसुावपन आणण 
अनीसा अलबास हिचग्स 

Winter in Sokcho 

Source: nationalbook.org 
 
UNESCO-ABU पीस मीडडया अवॉड्ास 2021 

 
• िजेिार सामग्री ननसमातीमध्ये प्रसार भारतीची उत्कृष्ट्िता जगाला िाखववणार्या आणखी एका उल्लेखनीय 

कामचगरीमध्ये, िरूिशान आणण ऑल इंडडया रेडडओद्वारे ननसमात िीव्िी आणण रेडडओ कायाक्रमांना अलीकडचे 
मलेसशयातील क्वालालपंरू येथे आयोन्सजत ABU - UNESCO Peace Media Awards 2021 मध्ये अनेक 
परुस्कार समळाले. 

• िरूिशानच्या कायाक्रम 'DEAFinitely Leading the Way' ला 'सलन्सव्िंग वेल ववथ सपुर डायव्िससािी' शे्रणी 
अतंगात परुस्कार समळाला, तर ऑल इंडडया रेडडओच्या कायाक्रम 'सलन्सव्िंग ऑन ि एज - ि कोस्िल लाईव्िस' 
या कायाक्रमाला 'ननैतक आणण शाश्वत नातसेबंधं ननसगााशी' या शे्रणीत आणखी एक परुस्कार समळाला. 

 Source: PIB 
 
इंहिरा गांधी पुरस्कार 2021 
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• 2021 चा शांतता, ननिःशस्त्रीकरण आणण ववकासासाठीचा इंहिरा गांधी परुस्कार 'प्रथम' या नागरी समाज 
ससं्थेला प्रिान करण्यात आला आिे. 

प्रथम बद्िल: 
• माधव चव्िाण आणण फरीिा लांबे यांनी 1995 मध्ये मुबंईत स्थापन केलेल्या प्रथमने प्रत्येक मलू शाळेत 

असले पाहिज ेआणण सशकल ेपाहिजे या ववश्वासाला व्याविाररक स्वरूप िेण्याचा प्रयत्न केला आिे. 
शातंता, ननिःशस्त्रीकरण आणण ववकासासाठी इंहिरा गाधंी परुस्काराबद्िल: 

• 1986 मध्ये माजी पतंप्रधानांच्या स्मरणाथा त्यांच्या नावावर असलेल्या रस्िने याची स्थापना केली िोती. 
• त्यात प्रशस्तीपत्रासि 25 लाख रुपयांचा आचथाक परुस्कार आिे. 

Source: ET 
 

पुस्तके आणण लेखक 

शिलसा न्सफ्लक: मेफकंग एव्िरी मॅच काउंि: आत्मचररत्र 

 
• भारताचे मखु्य राष्ट्रीय बॅडसमिंन प्रसशक्षक पी. गोपी चंि यांनी औपचाररकपणे त्यांचे आत्मचररत्र ‘शिलर 

न्सफ्लक: मेफकंग एव्िरी मॅच काउंि’ लाचँ केले. 
• या पसु्तकाच ेसिलेखक वप्रया कुमार यांनी केले आिे. 
• यात खेळाडू, प्रसशक्षक म्िणून बॅडसमिंनमधील त्याचा प्रवास आणण ऑसलन्सम्पक पिक ववजेती सायना नेिवाल, 

पीव्िी ससधं,ू बी साई प्रणीत आणण माजी जागनतक क्रमवारीत के श्रीकांत यासि अव्वल खेळाडू तयार करताना 
आलेल्या आव्िानांचे वणान केले आिे. 

• िे पसु्तक सायमन अडँ शसु्िर इंडडयाने प्रकासशत केले आिे. 
Source: The Hindu 
 

मित्वाचे हिवस 

जागनतक िरूिशान हिन 
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• जागनतक िरूिशान हिन िरवषी 21 नोव्िेंबर रोजी साजरा केला जातो. 
• 21 आणण 22 नोव्िेंबर 1996 रोजी यनुायिेड नेश्सने पहिले वल्डा िेसलन्सव्िजन फोरम आयोन्सजत केल ेिोते, 

जेथे आजच्या बिलत्या जगात िेसलन्सव्िजनच्या वाढत्या मित्त्वावर चचाा करण्यासाठी सयंकु्त राष्ट्रांच्या 
सरंक्षणाखाली आघाडीच्या मीडडया व्यक्तीचंी बठैक झाली. 

• िरवषी कोणतीिी ववसशष्ट्ि थीम जािीर केली जात नािी. 
• जागनतक िरूिशान हिनाची प्रेरणा "सघंषा, धोका, शांतता आणण सरुक्षक्षततकेड ेजगाचे लक्ष वेधून ननणाय घेण्यावर 

िरूिशानचा प्रभाव ओळखणे." 
Source: un.org 
 
महिलांवरील हिसंाचार ननमूालनासाठी आंतरराष्ट्रीय हिवस 

 
• महिलांवरील हिसंाचार ननमूालनासाठी आंतरराष्ट्रीय हिवस िरवषी 25 नोव्िेंबर रोजी साजरा केला जातो. 
• 2021 थीम: ऑरेंज ि वल्डा: आता महिलांवरील हिसंाचार सपंवा! 
• यनुायिेड नेश्स जनरल असेंललीने 25 नोव्िेंबर िा महिलांवरील हिसंाचार ननमूालनासाठी आंतरराष्ट्रीय हिवस 

म्िणून ननयकु्त केला आिे. 
Source: un.org 
 
संववधान हिन 

 
• सवंवधान हिवस (सवंवधान हिवस), जयाला राष्ट्रीय कायिा हिवस म्िणूनिी ओळखले जात,े भारताच्या 

सवंवधानाचा स्वीकार केल्याच्या स्मरणाथा िरवषी 26 नोव्िेंबर रोजी भारतात साजरा केला जातो. 
• 26 नोव्िेंबर 1949 रोजी, भारताच्या सवंवधान सभेने भारताच े सवंवधान स्वीकारले आणण त े 26 जानेवारी 

1950 रोजी लाग ूझाले. 
• भारत सरकारने 19 नोव्िेंबर 2015 रोजी राजपत्र अचधसचूनेद्वारे 26 नोव्िेंबर िा हिवस सवंवधान हिन म्िणनू 

घोवषत केला. 
Source: India Today 
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खेळ 

आयसीसी फक्रकेि ससमतीचे अध्यक्ष 
• भारतीय फक्रकेि ननयामक मडंळाचे (BCCI) अध्यक्ष आणण भारताचा माजी कणाधार सौरव गांगलुी यांची 

आंतरराष्ट्रीय फक्रकेि पररषि (ICC) फक्रकेि ससमतीच्या अध्यक्षपिी ननयकु्ती करण्यात आली आिे. 
 

 
• फक्रकेि वसे्ि इंडडजचे सीईओ जॉनी ग्रेव्ि यांची ICC महिला फक्रकेि ससमतीवर ननयकु्ती करण्यात आली आिे. 
• गांगलुीने अननल कंुबळेची जागा घेतली. 
• 2015 त े2019 िरम्यान त ेबगंाल फक्रकेि असोससएशनचे अध्यक्ष िोत ेआणण ऑक्िोबर 2019 मध्ये त्यांनी 

BCCI चे अध्यक्षपि स्वीकारले. 
Source: India Today 
 
आसशयाई नतरंिाजी चॅन्सम्पयनसशप 2021 

• ढाका येथ ेझालेल्या आसशयाई नतरंिाजी चॅन्सम्पयनसशप 2021 मध्ये भारताने एकूण 7 पिके (1 सवुणा, 4 रौप्य 
आणण 2 कांस्य) न्सजंकली. 

• एकूण पिकतासलकेत भारताने िसुरे स्थान पिकावले. 

 
• िक्षक्षण कोररयाने 15 पिकासंि अव्वल स्थान पिकावले आिे. 
• महिलांच्या वयैन्सक्तक कंपाऊंडमध्ये जयोती सरेुखा वे्नमने सवुणापिक न्सजकंले. 

Source: newsonair 
 
सय्यि मुश्ताक अली करंडक 2021 
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• फक्रकेिमध्ये, तासमळनाडूने सय्यि मशु्ताक अली रॉफी 2021 चे ववजेतपेि न्सजंकले. 
• अरुण जेिली स्िेडडयम हिल्ली येथ ेझालेल्या फायनलमध्ये तासमळनाडूने कनाािकचा चार ववकेट्सने पराभव 

केला. 
• तासमळनाडूचे िे नतसरे ववजतेपेि िोत.े 
• सय्यि मशु्ताक अली रॉफी िी भारतातील एक िेशांतगात T20 फक्रकेि चॅन्सम्पयनसशप आिे, जी भारतीय फक्रकेि 

ननयामक मडंळाने (BCCI) रणजी रॉफीमधील सघंांमध्ये आयोन्सजत केली आिे. 
Source: India Today 
 

अिवाल  

जागनतक बँकेचा रेसमि्स फकंमती जागनतक डेिाबेस अिवाल 2021 

 
• जागनतक बँकेच्या पे्रषण फकंमतींच्या जागनतक डिेाबसे अिवाल 2021 नसुार, भारत 2021 मध्ये USD 87 

अलज (मागील वषााच्या तलुनेत 4.6% वाढ) समळवनू जगातील सवाात मोठा रेसमि्स प्राप्तकताा बनला आिे. 
• 2020 मध्ये भारताला USD 83 अलज पके्षा जास्त रेसमि्स समळाले िोत.े 
• यनुायिेड स्िेट्स िा भारतातील रेसमि्सचा सवाात मोठा स्त्रोत िोता, या ननधीपकैी 20 िक्क्यांिून अचधक 

ननधीचा वािा िोता. 
• भारतानतंर चीन, मेन्सक्सको, फफसलपाइ्स आणण इन्सजप्तचा क्रमांक लागतो. 
• भारतात, 2022 मध्ये रेसमि्स तीन िक्के वाढून $89.6 अलज िोण्याचा अिंाज आिे. 
• 2021 मध्ये कमी आणण मध्यम उत्प्न असलेल्या िेशांना पाठवल ेजाणारे पसै े7.3 िक्क्यांनी वाढून $589 

अलजांपयांत पोिोचण्याचा अिंाज आिे. 
• रेसमि्स िे सिसा स्थलांतररतांनी मळू समिुायातील समत्र आणण नातवेाईकांना आचथाक फकंवा सानकूुल 

िस्तांतरण समजल ेजातात. 
Source: Indian Express 
 
IPF स्मािा पोसलससगं इंडेक्स 2021 
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• स्वततं्र चथकं िँक इंडडयन पोसलस फाउंडशेन (IPF) ने केलेल्या िेशव्यापी सवेक्षणाच्या ननष्ट्कषाांनसुार, त्रबिारने 
एकूण पोसलससगंमध्ये सवाात कमी गणु समळवले आिेत, त्यानतंर उत्तर प्रिेशचा क्रमांक लागतो. 

स्मािा पोसलससगं इंडके्स 2021 चे ननष्ट्कषा: 
• एकूण पोसलससगंमध्ये सवोच्च स्कोअर असलेली शीषा पाच राजये म्िणजे आंध्र प्रिेश, तलेगंणा, आसाम, केरळ 

आणण ससक्कीम. 
• तळापासनू वरच्या हिशनेे त्रबिार, उत्तर प्रिेश, छत्तीसगड, झारखंड आणण पजंाब आिेत. 
• पोलीस उत्तरिानयत्वात आधं्र प्रिेश, तलेगंणा, आसाम, केरळ आणण ओडडशा िी राजये अव्वल आिेत, तर उत्तर 

प्रिेश, नागालँड, उत्तराखंड, त्रबिार आणण छत्तीसगढ िी राजये तळाशी आिेत. 
• उत्तरेकडील राजयांच्या तलुनेत िक्षक्षणेकडील राजये आणण ईशा्येतील कािींनी बिुतांश पोसलससगं ननिेशांकांवर 

चांगले प्रिशान केले. 
Source: Indian Express 
 
घरगुती कामगारांवर अणखल भारतीय सवेक्षण 

 
• कें द्रीय कामगार आणण रोजगार मतं्री, भपूेंद्र यािव यांनी चंिीगड येथील कामगार लयरुोद्वारे आयोन्सजत केलेल्या 

घरगतुी कामगारांवरील पहिल्या अणखल भारतीय सवेक्षणाला हिरवा झेंडा िाखवला. 
• अनौपचाररक क्षते्रातील एकूण रोजगाराचा मित्त्वपणूा भाग घरगतुी कामगार (DWs) आिेत. 
• या प्रसगंी, मतं्रयांनी घरगतुी कामगारांवरील अणखल भारतीय सवेक्षणासाठी प्रश्नावलीसि एक सचूना पनु्सस्तका 

िेखील जारी केली. 
• स्वततं्र भारतात पहिल्यांिाच असे िेशव्यापी सवेक्षण केले जात आिे. 

Source: PIB 
 
SDG शिरी ननिेशांक 

 
• इंडो-जमान सिकाया अतंगात NITI आयोगाने शाश्वत ववकास उद्हिष्ट्िे (SDGs) शिरी ननिेशांक आणण डॅशबोडा 

2021-22 च ेउद्घािन केले. 
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SDG शिरी ननिेशाकं आणण डॅशबोडा बद्िल: 
• ननिेशांक आणण डॅशबोडा िे NITI Aayog-GIZ आणण BMZ च्या सिकायााचे पररणाम आिेत जे इंडो-जमान 

ववकास सिकायााच्या छत्राखाली शिरांमध्ये SDG स्थाननकीकरण चालववण्यावर कें हद्रत आिेत. 
• SDG फे्रमवका च्या 46 लक्ष्यांमध्ये 77 SDG ननिेशकांवर 56 शिरी भागाचंा क्रमाकं लागतो. 

पररणाम: 
• शीषा 3 परफॉमासा: सशमला, कोईम्बतरू आणण चिंीगड 
• सवाात वाईि 3 परफॉमार: धनबाि, मेरठ आणण इिानगर 

Source: PIB 
 

नवीन नेमणुका 
भारतातील संयुक्त राष्ट्रांचे ननवासी सम्वयक 

 
• यनुायिेड नेश्सचे सरचचिणीस अिँोननयो गिेुरेस यांनी भारतातील सयंकु्त राष्ट्रांचे ननवासी सम्वयक म्िणून 

यनुायिेड स्िेट्सचे शॉम्बी शापा यांची ननयकु्ती केली आिे. 
• Shombi Sharp िे िेशपातळीवर ववकासासाठी मिासचचवांच े प्रनतननधी म्िणून काम करतील आणण शाश्वत 

ववकास उद्हिष्ट्िांसाठी भारताच्या COVID-19 प्रनतसाि योजनांना पाहठंबा िेण्यासि UN सघंाचे नेततृ्व करेल. 
• त्यांनी नकुतचे आमेननयामध्ये सयंकु्त राष्ट्रांचे ननवासी सम्वयक म्िणून काम केले. 

Source: newsonair 
 
जागनतक सहिच्छा ितू 

 
• गोल्डन ग्लोब-नामांफकत असभनेता आणण हिग्िशाक डॅननयल ब्रिुल यांची सयंकु्त राष्ट्रांच्या जागनतक अ्न 

कायाक्रमासाठी (WFP) सहिच्छा ितू म्िणून ननयकु्ती करण्यात आली. 
• सघंषा, िवामानातील बिल आणण साथीच्या रोगाचा प्रभाव यामळेु जागनतक भकू वाढत,े ब्रिुल झीरो िंगर 

असलेल्या जगापयांत पोिोचण्याच्या आपल्या ध्येयामध्ये जगातील सवाात मोठ्या मानवतावािी ससं्थेमध्ये 
सामील िोत.े 

यनुायिेड नेश्स वल्डा फूड प्रोग्रामबद्िल तथ्यिः 
• जागनतक अ्न कायाक्रम िी सयंकु्त राष्ट्रांची अ्न-सिाय्य शाखा आिे. 
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• मखु्यालय: रोम, इिली 
• स्थापना: 1961 

Source: wfp.org 
 

ननधन  

म्नू भंडारी 

 
• प्रससद्ध हििंी साहिन्सत्यक म्न ूभडंारी यांचे वयाच्या ९० व्या वषी ननधन झाले. 
• म्न ूभडंारी यांना अनेक पसु्तके सलहिण्याचे शे्रय हिले जात,े जे 1950 च्या िशकाच्या उत्तराधाात आणण 1960 

च्या सरुुवातीच्या भारतातील आिेत. 
• नतच्या िोन प्रससद्ध हििंी कािंबर्या मात्र ‘आपका बनती’ आणण ‘मिाभोज’ राहिल्या आिेत. 
• नतला हिल्लीचा सशखर स्मान, भारतीय भाषा पररषि, व्यास स्मान, राजस्थान सगंीत नािक अकािमी 

आणण उत्तर प्रिेश हििंी ससं्थान असे परुस्कार समळाले. 
Source: Indian Express 
 

संकीणा 
राष्ट्र रक्षा समपाण पवा 

 
• पतंप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी उत्तर प्रिेशातील झाशी येथे ‘राष्ट्र रक्षा समपाण पवा’ला िजेरी लावली. 
• सरंक्षण मतं्री राजनाथ ससिं यांनी 17 नोव्िेंबर 2021 रोजी झाशी येथे तीन हिवसीय 'राष्ट्र रक्षा समपाण पवा' 

चे उद्घािन केले. 
• िे 17-19 नोव्िेंबर 2021 या कालावधीत झाशी, उत्तर प्रिेश येथे आयोन्सजत करण्यात आले िोत.े 
• झाशी फकल्ल्याच्या पररसरात आयोन्सजत ‘राष्ट्र रक्षा समपाण पवा’ या भव्य समारंभात पतंप्रधानांनी सरंक्षण 

मतं्रालयाचे अनेक नवीन उपक्रम राष्ट्राला अपाण केले. 
Source: PIB 
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खाद्य संग्रिालय 

 
• कें द्रीय वाणणजय, उद्योग, अ्न आणण सावाजननक ववतरण मतं्री पीयषू गोयल यांनी तासमळनाडूमधील तजंावर 

न्सजल्हयात भारतातील पहिले खाद्य सगं्रिालय सरुू केले. 
• फूड कॉपोरेशन ऑफ इंडडया (FCI) ने ववश्वेश्वरय्या इंडन्सस्रयल अडँ िेक्नॉलॉन्सजकल म्यणुझयम (VITM), 

बेंगळुरू यांच्या सयंकु्त ववद्यमाने 1.1 कोिी रुपये खचूान खाद्य सगं्रिालयाची स्थापना केली आिे. 
• तजंावर िे FCI चे ज्मस्थान आिे न्सजथे त्याचे पहिले कायाालय 14 जानेवारी 1965 रोजी उिघािन झाले. 

Source: TOI 
 
चगनीज वल्डा रेकॉडा 

 
• बॉडार रोड्स ऑगानायझेशन (BRO) च्या उमसलगंला णखडंीत 19,024 फूि उंचीचा जगातील सवाात उंच मोिार 

करण्यायोग्य रस्ता बांधण्याच्या आणण ललॅकिॉप करण्याच्या कामचगरीबद्िल बॉडार रोड्स (DGBR) 
मिासचंालक लफे्िनिं जनरल राजीव चौधरी यांना 16 नोव्िेंबर 2021 रोजी चगनीज वल्डा रेकॉडा प्रमाणपत्र 
समळाले. लडाख. 

• 52-फकलोमीिर लांबीचा चचसमुले त ेडमेचोक डांबरी रस्ता 19,024 फूि उंच उमसलगंला णखडंीतनू जातो आणण 
18,953 फूि उंचीवर जवालामखुी उतरंुुकूला जोडणार्या बोसलन्सव्ियामधील रस्त्याच्या मागील ववक्रमाला अचधक 
चांगला आिे. 

Source: PIB 
 
आंतरराष्ट्रीय कायिा आयोग 

 
• प्राध्यापक त्रबमल पिेल यांची आंतरराष्ट्रीय कायिा आयोगावर ननवड झाली आिे. 
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• 1 जानेवारी 2023 पासनू त े5 वषाांचा कायाकाळ पणूा करतील. 
• त्रबमल पिेल िे राष्ट्रीय रक्षा ववद्यापीठाचे कुलगरुू आणण भारताच्या राष्ट्रीय सरुक्षा सल्लागार मडंळाचे सिस्य 

आिेत. 
आंतरराष्ट्रीय कायिा आयोग (ILC) बद्िल: 

• आंतरराष्ट्रीय कायिा ववकससत करण्यात आणण सहंिताबद्ध करण्यात मित करण्यासाठी जबाबिार असलेल्या 
तज्ञांची िी ससं्था आिे. 

• स्थापना: 1947 
Source: ET 
 
नोएडा आंतरराष्ट्रीय ववमानतळ 

 
• पतंप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी उत्तर प्रिेशातील गौतम बदु्ध नगर, जेवार येथे नोएडा आंतरराष्ट्रीय ववमानतळाची 

(NIA) पायाभरणी केली. 
• यामळेु पाच आंतरराष्ट्रीय ववमानतळ असणारे उत्तर प्रिेश िे भारतातील एकमेव राजय ठरणार आिे. 
• नोएडा आंतरराष्ट्रीय ववमानतळ (NIA) िे हिल्ली NCR मध्ये येणारे िसुरे आंतरराष्ट्रीय ववमानतळ असेल. 
• िे भारतातील पहिले ननव्वळ शू् य उत्सजान करणारे ववमानतळ असेल. 
• आंतरराष्ट्रीय बोलीिार झुररच एअरपोिा इंिरनॅशनल एजी द्वारे त्याची अमंलबजावणी केली जाईल. 

Source: PIB 
 
िोस्ती 2021 

 
• भारत, मालिीव आणण श्रीलकंा यांचा समावेश असलेल्या द्वववावषाक त्रत्रपक्षीय तिरक्षक सराव 'िोस्ती 2021' ची 

15 वी आवतृ्ती मालिीवमध्ये आयोन्सजत करण्यात आली िोती. 
• भारतीय तिरक्षक जिाज, ICGS वज्र आणण ICGS अपवूा श्रीलकंा तिरक्षक िल, SLCGS सरुक्षा या 5 

हिवसीय सरावासाठी (20-24 नोव्िेंबर, 2021) सामील झाले. 
• 1991 मध्ये पहिल्यांिा सरुू झाल्यानतंर अनेक वष,े िे सराव द्ववपक्षीय िोत,े जयात भारतीय आणण मालिीव 

तिरक्षक िलांचा समावेश िोता. 2012 मध्ये, तथावप, श्रीलकंा प्रथमच या सरावांमध्ये सामील झाला आणण 
तवे्िापासनू िा त्रत्रपक्षीय सराव आिे. 

Source: Indian Express 
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गुणवत्ता ननयंत्रण प्रयोगशाळा 

• अ्न आणण सावाजननक ववतरण ववभाग (DFPD) अतंगात भारतीय फूड कॉपोरेशन ऑफ इंडडया (FCI) ने 
अ्नधा्याचे नमनेु घरोघरी तपासण्यासाठी आपली पहिली अत्याधुननक प्रयोगशाळा ववकससत केली आिे. 

 

 
• अन्सश्वनी कुमार चौबे, ग्रािक व्यविार, अ्न आणण सावाजननक ववतरण राजयमतं्री यांनी अ्न सरुक्षा ससं्था 

(IFS), FCI, गरुुग्राम (िररयाणा) यथेे ‘गणुवत्ता ननयतं्रण प्रयोगशाळेचे उद्घािन केले. 
भारतीय अ्न मिामडंळ (FCI) बद्िल: 

• फूड कॉपोरेशन ऑफ इंडडया िे भारत सरकारने तयार केलेले आणण चालवलेले वधैाननक मिामडंळ आिे. 
• मखु्यालय: नवी हिल्ली, भारत 
• स्थापना: 14 जानेवारी 1965 

Source: PIB 
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