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साप्ताहिक चालू घडामोडी 
पहिला आठवडा डडसेंबर २०२१ 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 
नदी शिरे आघाडी 

 
• कें द्रीय जलशक्ती मतं्री गजेंद्र स हं शखेावत यांनी रिव्हि 

स टीज अलायन्  (RCA) लााँच केले, हे भाितातील नदी 
शहिां ाठी एक  मर्पित व्या पीठ आहे, जे शहिी 
नदयांच्या शाश्वत व्यवस्थापना ाठी कल्पना, चचाि आणि 
माहहतीची देवािघेवाि किण्या ाठी आहे. 

• जगातील अशा प्रकािची ही पहहली युती दोन 
मंत्रालयांच्या म्हिजे जलशक्ती मंत्रालय आणि गहृननमािि आणि शहिी व्यवहाि मंत्रालयाच्या यशस्वी 
भागीदािीच ेप्रतीक आहे. 

• युती तीन व्यापक थीमवि लक्ष कें हद्रत किेल- नेटवर्किं ग, क्षमता वाढविे आणि तांत्रत्रक  हाय्य. 
Source: PIB 
स्वदेश प्रकल्प 
 

• DBT-नॅशनल बे्रन रि चि  ेंटि (DBT-NBRC), 
हरियािा ने अलीकडेच SWADESH प्रोजके्ट, 
जगातील पहहला मल्टीमोडल ब्रेन इमेजजंग डेटा 
आणि अॅनासलहटक्  र्वकस त केला आहे. 

• स्वदेश हा एक अदर्वतीय मेंद ू उपक्रम आहे जो 
प्रमाणित न्यूिोइमेजजगं, न्यूिोकेसमकल, 
न्यूिो ायकोलॉजजकल डेटा आणि र्वश्लेषिांवि लक्ष 
कें हद्रत कितो ज े मेंदचू्या र्वकािांचे व्यवस्थापन 
किण्या ाठी  ंशोधकांना प्रवेशयोग्य केले जाते. 

• SWADESH हा पहहला मोठ्या प्रमािात मल्टीमॉडल न्यूिोइमेजजंग डेटाबे  आहे जो र्वशेषत: भाितीय 
लोक ंख्ये ाठी मोठ्या-डेटा आर्कि टेक्चि आणि एका प्लॅटफॉमि अतंगित र्वर्वध िोग शे्रिीं ाठी र्वश्लेषिा ह 
डडझाइन केलेला आहे. 

Source: PIB 
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प 
 

• कें द्र  िकािने दोन वषािंच्या कालावधी ाठी 20,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पावि थटे देखिेख किण्या ाठी कें द्रीय 
जव्हस्टा ननिीक्षि  समती स्थापन केली आहे. 

•  

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

 
 

• माजी र्वत्त  चचव ितन पी वाटल यांची 5  दस्यीय 
 ेंट्रल जव्हस्टा ननिीक्षि  समतीच्या अध्यक्षपदी ननयुक्ती 
किण्यात आली आहे. 

•  ेंट्रल जव्हस्टा पयिवके्षि  समती र्वर्वध प्रकल्प 
कामांच्या अखंड एकीकििा ाठी बहु-एजन् ी, बहु-
स्टेकहोल्डि  मन्वय  ुननजश्चत किेल आणि  ेंट्रल 
जव्हस्टाच्या र्वर्वध प्रकल्पांच्या कायािजन्वत गतीच े

लजययत टप्पे वेळेवि पूिि होण्याची खात्री किण्या ाठी  तत देखिेख किेल. 
Source: Business Standard 

मित्वाच्या बातम्या: जग 
राष्ट्ट्रीय बिुआयामी गरीबी ननदेशाांक (एमपीआय) 

 
• िाष्ट्ट्रीय बहुआयामी गिीबी ननदेशांक (MPI): िाष्ट्ट्रीय कुटंुब आिोग्य  वेक्षि (NFHS)-4 (2015-16) वि 

आधारित आधािभूत अहवाल NITI आयोगाने र्वकस त केला आहे. 
• ग्लोबल MPI 2021 नु ाि, 109 देशांमध्ये भािताचा क्रमांक 66 आहे. 
• त्रबहािमध्ये  वािचधक लोक ंख्या आहे, िाज्याच्या लोक ंख्येपैकी 51.91 टक्के, जे बहुआयामी गिीब आहेत, 

त्यानंति झािखंड 42.16 टक्के आणि उत्ति प्रदेश 37.79 टक्के आहे. 
• केिळमध्ये  वाित कमी लोक ंख्या दारिद्र्य पातळी (0.71%), त्यानंति गोवा (3.76%) आणि स क्कीम 

(3.82%) आहे. 
• कें द्रशास त प्रदेशांमध्ये (UTs), दादिा आणि नगि हवलेी (27.36 टक्के), जम्मू आणि काश्मीि आणि लडाख 

(12.58), दमि आणि दीव (6.82 टक्के) आणि चंदीगड (5.97 टक्के), भाितातील  वाित गिीब कें द्रशास त 
प्रदेश म्हिून उदया  आले आहेत. 

• कें द्रशास त प्रदेशांमध्ये पुददचुेिीमध्ये गरिबांचे प्रमाि 1.72 टक्के  वाित कमी आहे, त्यानंति लक्षदवीप 1.82 
टक्के, अदंमान आणि ननकोबाि बेटे 4.30 टक्के आणि हदल्ली 4.79 टक्के आहे. 

Source: PIB 
युनेस्को जागनतक वारसा सममती 

• भािताची युनेस्कोच्या जागनतक वाि ा  समतीच्या चाि वषािंच्या कालावधी ाठी (२०२१-२५)  दस्य म्हिनू 
ननवड झाली आहे. 
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•  समती जागनतक वाि ा अचधवेशनाच्या अंमलबजाविी ाठी जबाबदाि आहे, जागनतक वाि ा ननधीचा वापि 

परिभार्षत कित ेआणि िाज्य पक्षांच्या र्वनंतीनु ाि आचथिक  हाय्य वाटप किते. 
• अलीकडेच, भािताने 2021-25 टमि ाठी UNESCO च्या कायिकािी मंडळा ाठी पुन्हा ननवडिूक जजंकली. 

Source: TOI 
ब्रिक्स ववज्ञान आणि तांत्रज्ञान मांत्रयाांची बैठक 

• अलीकडेच, भािताच ेर्वज्ञान आणि ततं्रज्ञान मतं्री डॉ जजतेंद्र स हं यांनी 9व्या त्रब्रक्  र्वज्ञान आणि ततं्रज्ञान 
मंत्रयांच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान केले. 

• BRICS च्या र्वज्ञान मंत्रयानंी र्वज्ञान, तंत्रज्ञान 
आणि नवोन्मेषाच्या क्षेत्रातील  हकायािवि चचाि 
केली. 

• भािताने आपल्या अध्यक्षपदा ाठी ‘त्रब्रक्  @ 15: 
 ातत्य, एकत्रीकिि आणि एकमता ाठी आंति-
त्रब्रक्   हकायि’ ही एकूि थीम ननवडली. 

• भािताने शाश्वत र्वका  उदहदष्ट्टे (SDGs)  ाध्य 
किण्या ाठी तंत्रज्ञान आणि डडजजटल उपाय 

आिण्या ाठी र्वज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष (STI) मधील  हकायािचे ननिंति महत्त्व ओळखले आहे. 
•  वि  दस्य िाष्ट्ट्रांनी BRICS नार्वन्यपूिि कृती योजना 2021-24, BRICS STI घोषिा 2021 आणि 

BRICS STI उपक्रम 2022 चे कॅलेंडि स्वीकािले आहे जे  हकायि पुढे नेण्या ाठी िोडमॅप म्हिून काम किेल. 
ब्रिक्स बद्दल तथ्य: 

• ननसमिती: 2009 
• देश: ब्राझील, िसशया, भाित, चीन आणि दक्षक्षि आर्िका 

Source: PIB 
गांगा कनेक्ट प्रदशशन 

• 8 नोव्हेंबिपा ून  ंपूिि यूकेमध्ये  ुरू अ लेले गंगा कनेक्ट प्रदशिन 25 नोव्हेंबि 2021 
िोजी लंडनमध्ये  ंपन्न झाले. 

• शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञान कंपन्या, धोिि ननमािते, उदयोग, गंुतविूकदाि आणि र्वत्त 
व्याव ानयकांच्या आंतििाष्ट्ट्रीय  मुदायाशी  ंलग्न किण्या ाठी िाष्ट्ट्रीय स्वच्छ गंगा 
असभयान, भाितीय उच्चायुक्तालय आणि cGanga यांचा हा एक मोठा प्रयत्न आहे. 

• हे प्रदशिन ग्ला गो येथ े ुरू झाले आणि लंडनमध्ये  ंपण्यापूवी ते काडड िफ, बसमिंगहॅम, 
ऑक् फडि येथे गेले. 

Source: PIB 
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ब्रबटकॉइन मसटी 

• एल  ाल्वाडोिने जगातील पहहले "त्रबटकॉइन स टी" तयाि किण्याची 
योजना आखली, ज्याला  ुरुवातीला त्रबटकॉइन- मचथित बााँडदवािे 
ननधी हदला गेला. 

• त्रबटकॉइन स टी उत्पन्न, मालमत्ता आणि भांडवली नफा किांपा ून 
मुक्त अ ेल. 

• त्रबटकॉइन स टी कॉन्चागुआ ज्वालामुखीजवळ बांधली जाईल. 
• 2022 मध्ये त्रबटकॉइन बााँड जािी किण्या   ुरुवात होईल. 

एल साल्वाडोर बद्दल तथ्य: 
• एल  ाल्वाडोि हा मध्य अमेरिकेतील एक देश आहे. 

Source: Business Standard 
 
आमशया-युरोप बैठक 

 
• 13वी आसशया-युिोप बैठक (ASEM13) 25-26 नोव्हेंबि 

2021 िोजी जव्हडडओ कॉन्फिन् दवािे आयोजजत किण्यात 
आली होती. 

• ही बैठक कंबोडडया र्कंगडमने आयोजजत केली होती आणि 
कंबोडडया िाज्याचे पंतप्रधान  मदेच अक्का मोह  ेना 
पडेई टेको हुन  ेन यांच्या अध्यक्षतेखाली होते. 

• या बैठकीची थीम होती “ ामानयक वाढी ाठी बहुपक्षीयता 
मजबूत किि”े. 

• उपिाष्ट्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी दोन हदव ीय ASEM सशखि परिषदेच्या रिट्रीट  त्राला आभा ी 
स्वरूपात  ंबोचधत केल.े 

आमशया-युरोप बैठकीबद्दल तथ्यः 
• आसशया-युिोप मीहटगं हा आसशयाई-युिोपीय िाजकीय  ंवाद मचं आहे जो त्याच्या भागीदािांमधील  ंबंध आणि 

र्वर्वध प्रकािचे  हकायि वाढवण्या ाठी आहे. 
• भागीदािी: 53 ASEM भागीदाि (51 देश आणि 2 प्रादेसशक  ंस्था) 
• स्थापना: 1996. 

Source: PIB 
 
बाबाशडोस 

• देश त्रब्रहटश व ाहत बनल्यानंति  ुमािे 400 वषािंनी, बाबािडो  हे जगातील  वाित नवीन प्रजा त्ताक बनले आहे. 
• कॅरित्रबयन बेट िाष्ट्ट्राने िािी एसलझाबेथ दर्वतीय यांना िाज्याच्या प्रमुखपदावरून हटवले. 
• डेम  ाँड्रा मे न, 2018 पा ून बेटाचे गव्हनिि-जनिल, िाष्ट्ट्राध्यक्ष-ननवािचचत म्हिून नाव देण्यात आले. 
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• बाबािडो  ही इंग्लंडच्या पहहल्या गुलाम व ाहतींपैकी एक होती. 
• 1627 मध्ये इंग्रज स्थानयकांनी बेटावि कब्जा केला. 
• 1834 मध्ये बाबािडो मध्ये गुलामचगिी  ंपुष्ट्टात आली आणि 1966 मध्ये देश पूििपिे स्वतंत्र झाला. 
• Source: Indian Express 

 

मित्वाच्या बातम्या: सांरक्षि 
भारत-यूएस हयापार धोरि मांच (TPF) 

 
• भाित आणि युनायटेड स्टेट्  (यूए ) यांनी नवी हदल्ली येथे भाित-अमेरिका व्यापाि धोिि मचं (TPF) ची 

12वी मंत्रीस्तिीय बठैक घेतली. 
• वाणिज्य आणि उदयोग मंत्री पीयूष गोयल आणि यूए  व्यापाि प्रनतननधी कॅथिीन ताई यांच्या  ह-अध्यक्ष 

होत्या. 
• शेवटचा व्यापाि धोिि मचं (TPF) 2017 मध्ये आयोजजत किण्यात आला होता. 

Source: Business Standard 
 
आयएनएस वेला 

 
• INS Vela, प्रोजेक्ट-75 च्या  हा पािबुडयांच्या मासलकेतील चौथी पािबुडी, 25 नोव्हेंबि 21 िोजी नौदल 

प्रमुख ऍडसमिल किमबीि स गं यांच्या उपजस्थतीत कायािजन्वत झाली. 
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• मंुबईतील नेव्हल डॉकयाडिमध्ये औपचारिक कसमशननगं  मािंभ पाि पडला. 
• Scorpene क्ला  पािबुडया भाितात Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) मंुबई दवािे म े ि 

नेव्हल गु्रप (पूवी DCNS), िान् च्या  हकायािने तयाि केल्या जात आहेत. 
Source: PIB 
भारत-ITU सांयुक्त सायबरडिल 2021 

 
• दिू ंचाि र्वभाग (DoT) आणि इंटिनॅशनल टेसलकम्युननकेशन 

युननयन (ITU) यांनी भाित-ITU  ंयुक्त  ायबिडड्रल 2021 
 ुरू केली आहे. 

• 30 नोव्हेंबि ते 3 डड ेंबि 2021 पयिंत  ुरू होिािा हा चाि 
हदव ांचा आभा ी कायिक्रम आहे. 

• हे  ायबिडड्रल भाितीय घटकां ाठी र्वशेषतः र्क्रहटकल नेटवकि  
इन्िास्ट्रक्चि ऑपिेट ि ाठी आहे. 

• Source: PIB 
 

योजना 
ओ-स्माटश योजना 

• पंतप्रधान निेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आचथिक घडामोडींच्या मंत्रत्रमंडळ 
 समतीने (CCEA) पथृ्वी र्वज्ञान मंत्रालयाच्या "ओशन  जव्हि े , मॉडेसलगं, 
ऍजप्लकेशन, रि ो े  अाँड टेक्नॉलॉजी (O-SMART)" या छत्र योजनेला 
2021-26 या कालावधीत एकूि रु. 2177 कोटी खचि अंमलबजाविी ाठी 
मंजुिी हदली.  

• ओ-स्माटि योजनेमध्ये  ात उप-योजना  मार्वष्ट्ट आहेत ज े की महा ागि 
तंत्रज्ञान, महा ागि मॉडेसलगं आणि  ल्लागाि  ेवा (OMAS), महा ागि 
ननिीक्षि नेटवकि  (OON), महा ागि ननजीव  ं ाधने,  ागिी जीवन 

 ं ाधने आणि पयािवििशास्त्र (MLRE), र्कनािी  ंशोधन आणि ऑपिेशन आणि  ंशोधन जहाजाचंी देखभाल. 
• O-SMART योजना  ागिी  ंशोधन उपक्रमांचा  मावशे अ लेली महा ागिाचंे  तत ननिीक्षि, तंत्रज्ञानाचा 

र्वका  आणि आपल्या  ागिी  ं ाधनांचा ( जीव आणि ननजीव दोन्ही) शाश्वत वापि किण्या ाठी आणि 
शोध  वेक्षिांवि आधारित अंदाज आणि  ेवा प्रदान किण्याच्या उददेशाने िाबर्वण्यात येत आहे. महा ागि 
र्वज्ञानातील आघाडीच्या िाँर्कंगच्या  ंशोधनाला प्रोत् ाहन. 

• ओ-स्माटि योजना ज्या उददेशाने ओशनोग्रार्फक  ंशोधन उपक्रमांचा  मावेश आहे. महा ागिांचे  तत 
ननिीक्षि, तंत्रज्ञानाचा र्वका  आणि आपल्या  ागिी  ं ाधनांचा (जजवंत आणि ननजीव दोन्ही) शाश्वत वापि 
किण्या ाठी आणि महा ागि र्वज्ञानातील आघाडीच्या िाँर्कंगच्या  ंशोधनाला चालना देण्या ाठी अन्वेषि 
 वेक्षिांवि आधारित अंदाज आणि  ेवा प्रदान किण्या ाठी िाबर्वण्यात येत आहे. 

Source: PIB 
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व्स्कल इांडडया 
 

• कौशल्य र्वका  आणि उदयोजकता मतं्रालयाने (MSDE) पूवि 
हदल्लीतील िस्त्याविील र्वके्रत्यांना कौशल्य देण्याची आणि 
त्यांना ई-काटि पिवान्या ाठी पात्र बनवण्याची घोषिा केली, 
ज्यामुळे अन्न तयाि किताना स्वच्छता परिजस्थती आणि 
र्वक्रीचे  ौंदयिशास्त्र  ुधािले जाईल. 

• हा उपक्रम प्रधानमंत्री कौशल र्वका  योजना (PMKVY) 3.0 
च्या रिकजग्नशन ऑफ र्प्रअि लननिंग (RPL) घटकांतगित 

िाबर्वण्यात येिाि आहे. 
• हा प्रकल्प पयिटन आणि आदिानतथ्य क्षेत्र कौशल्य परिषद (THSSC) आणि िाष्ट्ट्रीय कौशल्य र्वका  

महामंडळ (NSDC) च्या प्रसशक्षि भागीदािादंवािे िाबर्वला जाईल. 
• THSSC ने सशफाि  केलेले दोन प्रसशक्षि भागीदाि हे लनेट इजन्स्टट्यूट ऑफ जस्कल्  आणि टाटा स्ट्राइव्ह 

आहेत. 
• या उपक्रमांतगित, स्ट्रीट फूड र्वके्रत्यांना आिोग्य आणि  ुिक्षा मानके, कोर्वड-19 प्रोटोकॉल अंतगित  ुिक्षा 

तितुदी, कमिचािी आणि ग्राहकांशी प्रभावी  ंवादाच ेततं्र, डडजजटल  ाक्षिता, आचथिक  ाक्षिता, डडजजटल पमेेंट 
आणि ई-युगातील नवीन कौशल्ये यार्वषयी सशक्षक्षत केले जाईल.  

Source: PIB 
 

पुरस्कार आणि सन्मान 
आांतरराष्ट्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 

 
• 49 वा आंतििाष्ट्ट्रीय एमी पुिस्काि 2021 न्यूयॉकि  शहिात आयोजजत किण्यात आला होता. 
• नवाजुददीन स ददीकी, वीि दा  आणि  ुजष्ट्मता  ेन स्टािि आयाि हे भाितातील नामांर्कत व्यक्तींपैकी एक 

होत.े 
• आजपयिंत, एमी समळविािा एकमेव भाितीय शो म्हिजे चचत्रपट ननमािते रिची महेताचा हदल्ली क्राइम ज्याने 

2020 मध्ये  वोत्कृष्ट्ट नाटक जजंकले. 
2021 आांतरराष्ट्ट्रीय एमी पुरस्काराांच्या कािी मुख्य ववजेत्याांची यादी: 

•  वोत्कृष्ट्ट असभनेत्री: हेली स्क्वाय ि फॉि अॅडल्ट मटेरियल (यूके) 
•  वोत्कृष्ट्ट असभनेता: डेजव्हड टेनंट फॉि डे  (यूके) 
•  वोत्कृष्ट्ट नाटक मासलका: तेहिान (इस्रायल) 
•  वोत्कृष्ट्ट र्वनोदी मासलका: कॉल माय एजटं  ीझन 4 (िान् ) 
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•  वोत्कृष्ट्ट माहहतीपट: होप िोझन: अ क्वेस्ट टू सलव्ह ट्वाई  (थायलंड) 
•  वोत्कृष्ट्ट टीव्ही चचत्रपट / समनी-स िीज: अटलांहटक क्रॉस गं (नॉवे) 

Source: India Today 
 
जीवनगौरव पुरस्कार 2021 

• भाितीय बॅडसमटंनपटू प्रकाश पदकुोि यांची बॅडसमटंन 
वल्डि फेडिेशन (BWF) कौजन् लतफे प्रनतजष्ट्ठत 
जीवनगौिव पुिस्काि 2021  ाठी ननवड किण्यात आली 
आहे. 

• पुिस्काि आयोगाच्या सशफािशीवि आधारित BWF 
परिषदेने भाितीय हदग्गजाचंी ननवड केली. 

• माजी जागनतक क्रमाकं 1 आणि प्रथम-भाितीय 
जागनतक चॅजम्पयनसशप पदक र्वजेते, पदकुोि यांनी या 

खेळात मोठे योगदान हदले आहे. 
• 2018 मध्ये, त्यांना बॅडसमटंन अ ोस एशन ऑफ इंडडया (BAI) च्या जीवनगौिव पुिस्कािाने देखील  न्माननत 

किण्यात आल.े 
Source: Indian Express 
 
भारतीय आांतरराष्ट्ट्रीय चचत्रपट मिोत्सव (IFFI) 2021 

 
• 20-28 नोव्हेंबि 2021 या कालावधीत गोव्यात  ंकरित स्वरूपात आयोजजत 52 

व्या आंतििाष्ट्ट्रीय चचत्रपट महोत् वात (IFFI) महोत् वात 73 देशांमधून काढलेले 
आंतििाष्ट्ट्रीय चचत्रपट प्रदसशित किण्यात आले. 

• आंतििाष्ट्ट्रीय र्वभागात चचत्रपट िस कां ाठी तब्बल 148 चचत्रपट  ादि किण्यात 
आले ज्यात 12 चचत्रपटांचे वल्डि प्रीसमयि, 7 इंटिनॅशनल प्रीसमयि आणि 24 
आसशया प्रीसमयि यांचा  मावेश होता. 

• चचत्रपटाच्या शूहटगं ाठी  वाित अनुकूल िाज्य म्हिून उत्ति प्रदेशची ननवड 
किण्यात आली आहे. 

ववजेत्याांची यादी 
•  त्यजजत िे जीवनगौिव पुिस्काि: माहटिन स्को े े, इस्तवान  ाबो 
• इंडडयन र्फल्म प िनॅसलटी ऑफ द इयि: हेमा मासलनी, प्र ून जोशी 

गोल्डन पीकॉक पुिस्काि 
•  वोत्कृष्ट्ट चचत्रपट: रिगं वंडरिंग (मा ाकाझू कानेको हदग्दसशित) 

स ल्व्हि पीकॉक अवॉडि  
•  वोत्कृष्ट्ट हदग्दशिक: व्हॅक्लाव कद्रन्का ( ेजव्हंग वन हू इज डेड) 
•  वोत्कृष्ट्ट असभनेता (पुरुष) : जजतेंद्र जोशी (गोदाविी) 
•  वोत्कृष्ट्ट असभनेता (महहला): अाँजेला मोसलना (वॉच शालोट) 

ICFT UNESCO गाांधी पदक: Lingui, The Sacred Bonds (Mahamat-Saleh Haroon) 
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ब्रिक्स चचत्रपट मिोत्सव 
• र्वजेते:  वोत्कृष्ट्ट चचत्रपट: बिकत (दक्षक्षि आर्िका), द  न अबव्ह मी नेव्हि  ेट (िसशया) 

Source: PIB 
 

IITF 2021 
 

• त्रबहाि पॅव्हेसलयनने 40 व्या भाित आंतििाष्ट्ट्रीय व्यापाि मेळा 
(IITF) 2021 मध्ये िाज्य  िकाि/कें द्रशास त प्रदेश 
पॅव्हेसलयन शे्रिीमध्ये "उत्कृष्ट्ट प्रदशिना ाठी"  ुवििपदक 
जजंकले. 

• 14 ते 27 नोव्हेंबि दिम्यान हदल्लीतील प्रगती मैदानावि 
IITF 2021 चे आयोजन किण्यात आले होते. 

• त्रबहाि पॅव्हेसलयन ाठी गेल्या 7 वषािंतील हे 6 वे  ुवििपदक 
आहे. 

• 40व्या IITF  ाठी त्रबहाि हे भागीदाि िाज्य आहे आणि उत्ति प्रदेश आणि झािखंड ही कें दे्र आहेत. 
• आ ामला िौप्य पदक समळाल ेआहे. 
• Source: HT 

नाइटिूड ऑफ पाटे गुल्फा 
• केिळमधील फोब् ि- ूचीबदध उदयोजक डॉ. ए के  ोहन िॉय हे 

इटलीतील 'नाइटहूड ऑफ पाटे गुएल्फा' ही मानद पदवी प्राप्त 
कििािे पहहले भाितीय ठिले आहेत. 

• िॉय यांना व्यव ाय आणि चचत्रपटांमध्ये मानवतावादी आणि पयािविि 
 ंिक्षिाच्या प्रयत्नां ाठी नाइटहूड प्रदान किण्यात आला. 

• ऑडिि ऑफ द गल्फ पाटि बददल: 
• ऑडिि ऑफ द गुएल्फ पाटि र्कंवा ऑडो पाटि गुएल्फे ज्याला  ुरुवातीला 

 ोस एटा  पाहटि  एक्लेस या म्हिून ओळखले जात अ े, पोप क्लेमेंट 
IV ने 1266 मध्ये स्थापन केलेल्या पोंहटर्फकल फाउंडेशनची ऑडिि 

आहे. 
• Guelph भाग पयािविि  ंिक्षि  ंबंचधत आहे आणि नाइटहूड जागनतक पयािविि  ंिक्षक म्हिून ओळखले जाते. 

Source: TOI 
 

पुस्तके आणि लेखक 
लाल सलाम: एक कादांबरी 

• कें द्रीय महहला आणि बालर्वका  मंत्री स्मतृी झतु्रबन इिािी या त्यांच्या ‘लाल  लाम: अ कादंबिी’ या पहहल्या 
कादंबिीतून लेणखका झाल्या आहेत. 

• एर्प्रल 2010 मध्ये दंतेवाडा येथे 76 CRPF जवानांच्या दःुखद हत्येपा ून पे्ररित अ लेली ही कादंबिी, 
देशाच्या  ेवे ाठी आयुष्ट्यभि हदलेल्या अपवादात्मक 
पुरुष आणि जस्त्रयांना श्रदधाजंली आहे. 
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• हे पुस्तक वेस्टलाँड पजब्लकेशनने प्रकासशत केले आहे. 

Source: India Today 
आत्मचररत्र ‘ररझोल्ह्ड: युनायटेड नेशन्स इन अ डडहिायडेड वल्डश’ 

 
• ‘रिझोल्व््ड: युनायटेड नेशन्  इन अ डडव्हायडेड वल्डि’ हे पुस्तक  ंयुक्त िाष्ट्ट्रांच े

माजी  िचचटिी  बान की मून यांचे आत्मचरित्र आहे. 
• पुस्तकात जीवन अनुभव आणि आव्हाने यांचा  मावेश आहे ज्यांचा लेखकान े

त्याच्या आयुष्ट्यात  ामना केला आणि  ंयुक्त िाष्ट्ट्रांमध्ये (यूएन) त्यांचा कायिकाळ 
र्वशद केला आहे. 

• बान की-मून यांनी दोन 5 वषािंच्या कालावधी ाठी (2007-2016)  ंयुक्त िाष्ट्ट्रांच े
8 वे महा चचव म्हिून काम केले. 

• हे पुस्तक हापििकॉसलन्  इंडडयाने प्रकासशत केले आहे. 
Source: Indian Express 
 

मित्वाचे हदवस 
27 नोहिेंबर, राष्ट्ट्रीय अवयवदान हदन 

• दिवषी 27 नोव्हेंबि िोजी िाष्ट्ट्रीय अवयवदान हदव   ाजिा केला जातो. 
• 2010 पा ून भाितात दिवषी 27 नोव्हेंबिला हा हदव   ाजिा केला जातो. 

 

 
• देशात दिवषी होिाऱ्या अवयव प्रत्यािोपिाची  ंख्या 2013 मधील 4990 वरून 2019 मध्ये 12746 पयिंत 

वाढली आहे आणि जागनतक वेधशाळेवि उपलब्ध आकडेवािीनु ाि भाित आता फक्त अमेरिका आणि चीननंति 
जगात नत ऱ् या क्रमांकावि आहे.  
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• त ेच अवयवदानाच े प्रमाि 2012-13 च्या तुलनेत  ुमािे 
चाि पटीने वाढले आहे. 

Source: PIB 
 
जागनतक एड्स हदन 

 
• 1 डड ेंबि हा हदव  जगभिात जागनतक एड  हदन म्हिून पाळला जातो. 
• जागनतक एड  हदन 2021 ची थीम ‘अ मानता  ंपवा, एड   ंपवा’ अशी आहे. 
• हा हदव  पहहल्यादंा 1988 मध्ये  ाजिा किण्यात आला आणि जागनतक आिोग्या ाठी हा पहहला 

आंतििाष्ट्ट्रीय हदव  देखील होता. 
एक्वायडश इम्युनोडेफफमशयन्सी मसांिोम (एड्स) बद्दल: 

• एड  हा एक जुनाट आजाि आहे जो मानवी इम्युनोडेर्फसशयन् ी व्हायि  (HIV) मुळे होतो. 
• िोगाने ग्रस्त अ लेल्या व्यक्तीची िोगप्रनतकािक शक्ती खिाब होते आणि शिीिाची िोगाशी लढण्याची क्षमता 

देखील कमी होते. 
Source: un.org 
 
गुलामचगरीच्या ननमूशलनासाठी आांतरराष्ट्ट्रीय हदवस 
 

• गुलामचगिी ननमूिलना ाठी आंतििाष्ट्ट्रीय हदव  
दिवषी 2 डड ेंबि िोजी  ाजिा केला जातो. 

• या हदव ाचा मुख्य उददेश गुलामचगिीबददल 
जागरुकता वाढविे आणि  ध्याच्या जगात 
अजस्तत्वात अ लेल्या  वि प्रकािच्या 
गुलामचगिीचा अंत किि े आहे ज े की 

व्यक्तींची तस्किी, लैंचगक शोषि, बालमजुिीचे  वाित वाईट प्रकाि,  क्तीचे र्ववाह,  शस्त्र  ंघषाित 
वापिण्या ाठी लहान मुलांचा आणि  क्तीची भिती.  

• हे 1986 पा ून  ंयुक्त िाष्ट्ट्र महा भा (UNGA) दवािे आयोजजत केले जात आहे. 
Source: un.org 
 

हदहयाांग हयक्तीांचा आांतरराष्ट्ट्रीय हदवस 2021 
• अपंग व्यक्तींचा आंतििाष्ट्ट्रीय हदव  (IDPD) हा दिवषी ३ डड ेंबि िोजी  ाजिा केला जािािा जागनतक हदन 

आहे. 
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• या वषी IDPD ची थीम "कोर्वड-19 नंतिच्या  वि मावेशक, प्रवेशयोग्य आणि हटकाऊ जगाकडे अपंग व्यक्तींचे नेततृ्व 
आणि  हभाग" आहे. 

• 1992 मध्ये  ंयुक्त िाष्ट्ट्रांच्या आम भेने आंतििाष्ट्ट्रीय अपंग व्यक्तींचा वार्षिक हदव   ाजिा किण्याची घोषिा केली. 
• Source: un.org 

 
खेळ 

एटीपी चॅलेंजर टूर 
 

• भाितीय टेनन पटू िामकुमाि िामनाथनने बहिीनमधील मनामा 
येथे एटीपी चॅलेंजि टूिवि पहहले एकेिीचे र्वजेतेपद पटकावले. 

• 12 वषािंनी प्रो बनल्यानंति हे त्याचे पहहले चॅलेंजि स्तिाविील 
एकेिी र्वजेतेपद आहे. 

• मनामा, बहिीन येथे झालेल्या ATP 80 मनामा स्पधेच्या 
सशखि  ंघषाित त्याने एव्हगेनी कालोव्स्कीला मागे टाकल.े 

Source: newsonair 
 

अिवाल  
जागनतक पोषि अिवाल 

• 2021 च्या जागनतक पोषि अहवालानु ाि अशक्तपिा आणि बालपि 
वाया जाण्याबाबत भािताने कोितीही प्रगती केलेली नाही. 

• अहवालात दस्तऐवजीकिि केलेल्या 161 देशांपैकी या देशाचा  मावेश 
किण्यात आला आहे, कािि िक्तक्षय कमी किण्याच्या बाबतीत कोितीही 
प्रगती झाली नाही र्कंवा तो आिखी वाईट होत चालला आहे. 

• 15-49 वयोगटातील अध्यािहून अचधक भाितीय महहला िक्तक्षयग्रस्त 
आहेत. 

• 2016 पा ून भाितीय महहलांमध्ये अशक्तपिा वाढला आहे. 2016 मध्ये, 
52.6 टक्के भाितीय महहला अॅननसमक होत्या. पि 2020 मध्ये 53 टक्के 
िक्तक्षय अ ल्याच ेआढळून आले. 

• ‘बालपि वाया जािे’ कमी किण्याबाबत कोितीही प्रगती न केलेल्या र्कंवा 
त्रबघडत चाललेल्या २३ देशामंध्ये भािताचाही  मावेश आहे. वाया जािे 

म्हिजे ज्या मुलांचे वजन त्यांच्या उंची ाठी कमी अ ते. 
Source: DTE 
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ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रसी ररपोटश 2021 

 
• ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्र ी रिपोटि, 2021 नु ाि लोकशाहीच्या हदशेने जािाऱ्या देशांपेक्षा 2020 मध्ये 

हुकूमशाहीकडे वाटचाल कििाऱ्या देशांची  ंख्या अचधक होती. 
• इंटिनॅशनल इजन्स्टट्यूट फॉि डेमोक्र ी अाँड इलेक्टोिल अस स्टन्  (इंटिनॅशनल-आयडीईए) ने हा अहवाल 

प्रस दध केला आहे. 
• अहवालाचा उददेश जागनतक वादर्ववादावि प्रभाव टाकिे आणि कोर्वड-19  ाथीच्या आजािामुळे वाढलेल्या 

लोकशाही मोिील वतिमान ट्रेंड आणि आव्हानाचंे र्वश्लषेि कििे आहे. 
• या महामािीने  ंपूिि प्रदेशातील लोकशाहीवि चळवळीवि अपरिहायि ननबिंध लादनू आणि - जजथे  िकाि टीकेला 

 ंवेदनशील होते - असभव्यक्ती स्वातंत्रयाविही ननबिंध लादनू बिाच ताि हदला. 
• लोकशाही पदधतीने ननवडून आलेली  िकािे, प्रस्थार्पत लोकशाही ह, अचधकाचधक हुकूमशाही डावपेचांचा 

अवलंब कित आहेत. 
• या अहवालात ब्राझील आणि भािताचे प्रकिि मागे  िकण्याची  वाित चचतंाजनक उदाहििे म्हिून प्रकाश 

टाकण्यात आली आहेत. 
Source: The Hindu 
NFHS-5 फेज II 
 

• कें द्रीय आिोग्य आणि कुटंुब कल्याि मंत्रालयाने 2019-21 च्या िाष्ट्ट्रीय 
कुटंुब आिोग्या ाठी भाित आणि 14 िाज्ये/कें द्रशास त प्रदेशां ाठी 
लोक ंख्या, पुनरुत्पादक आणि बाल आिोग्य, कुटंुब कल्याि, पोषि 
आणि इति प्रमुख ननदेशकांची तथ्यपत्रके जािी केली आहेत (फेज-II 
अंतगित क्लब)  वेक्षि (NFHS-5). 

• फेज-1 मध्ये  मार्वष्ट्ट अ लेल्या 22 िाज्ये आणि कें द्रशास त 
प्रदेशांबाबत NFHS-5 चे ननष्ट्कषि डड ेंबि, 2020 मध्ये प्रस दध झाले. 

• NFHS च्या  लग फेऱ्यांचा मुख्य उददेश आिोग्य आणि कुटंुब कल्याि आणि इति उदयोन्मुख  मस्यांशी 
 ंबंचधत र्वश्व नीय आणि तुलनात्मक डेटा प्रदान कििे आहे. 

मुख्य पररिाम 
• एकूि प्रजनन दि (TFR), िाष्ट्ट्रीय स्तिावि प्रनत महहला मुलांची  िा िी  ंख्या 2.2 वरून 2.0 पयिंत घ िली 

आहे आणि  वि 14 िाज्ये/कें द्रशास त प्रदेशांमध्ये चदंीगडमधील 1.4 ते उत्ति प्रदेशमध्ये 2.4 आहे. 
• मध्य प्रदेश, िाजस्थान, झािखंड आणि उत्ति प्रदेश वगळता  वि फेज-II िाज्यांनी प्रजननक्षमतेची बदली पातळी 

(2.1) गाठली आहे. 
• एकूिच गभिननिोधक प्र ाि दि (CPR) अणखल भाितीय स्तिावि 54% वरून 67% पयिंत आणि पंजाबचा 

अपवाद वगळता जवळजवळ  वि फेज-II 
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िाज्ये/कें द्रशास त प्रदेशांमध्ये लक्षिीय वाढ झाली आहे. 
• 12-23 महहने वयोगटातील मुलांमधील  ंपूिि ल ीकिि मोहहमेमध्ये अणखल भाितीय स्तिावि 62 

टक्क्यांवरून 76 टक्क्यांपयिंत लक्षिीय  ुधाििा झाली आहे. 
• 14 पैकी 11 िाज्ये/कें द्रशास त प्रदेशांमध्ये 12-23 महहने वयोगटातील तीन-चतुथािंश मुले पूिि ल ीकििा ह 

आहेत आणि ती ओडडशा ाठी  वािचधक (90%) आहे. 
• बाल पोषि ननदेशक अणखल भाितीय स्तिावि र्कंचचत  ुधाििा दशिवतात कािि अणखल भाितीय स्तिावि 

स्टंहटगं 38 टक्क्यांवरून 36 टक्क्यांपयिंत घ िले आहे, 21 टक्क्यांवरून 19 टक्के स्टंहटगं आहे आणि कमी 
वजनाचे प्रमाि 36 टक्क्यावंरून 32 टक्के झाले आहे. 

Source: PIB 
 

नवीन नेमिुका 
आयसीसी सीईओ 

• आठ महहन्यांहून अचधक काळ अंतरिम तत्त्वावि या भूसमकेवि काम केल्यानंति ऑस्टे्रसलयाचे जेफ अॅलाडड ि  
यांची आंतििाष्ट्ट्रीय र्क्रकेट परिषद (ICC) चे स्थायी  ीईओ म्हिून ननयुक्ती किण्यात आली आहे. 

 

 
• अशा प्रकािे ज्योफ अॅलाडड ि  यांनी मनू  ाहनी यांची जागा घेतली, ज्यांनी जुलैमध्ये त्यांच्या पदाचा िाजीनामा 

हदला होता. 
• ऑस्टे्रसलयन प्रथम शे्रिी र्क्रकेटपटू आणि प्रशा क अॅलडड ि  आठ वषे ICC महाव्यवस्थापक, र्क्रकेट होते. 

Source: TOI 
इांटरपोलची कायशकारी सममती 

• भािताचे उमदेवाि, कें द्रीय अन्वेषि ब्युिो (CBI) चे र्वशषे 
 ंचालक प्रवीि स न्हा यांची आंतििाष्ट्ट्रीय गुन्हेगािी पोली  
 ंघटना (INTERPOL) च्या कायिकािी  समतीवि आसशया ाठी 
प्रनतननधी म्हिून ननवड झाली आहे. 

• इस्तंबूल, तुकी येथे चालू अ लेल्या 89 व्या इंटिपोल जनिल 
अ ेंब्ली दिम्यान ननवडिकुा घेण्यात आल्या. 

 
इांटरनॅशनल फक्रममनल पोमलस ऑगशनायझेशन (इांटरपोल) बद्दल: 

• INTERPOL ही एक जागनतक  ंस्था आहे जी नतच्या 194  दस्य देशांतील पोसल ांना दहशतवाद आणि 
 ायबि गुन््यां ह आंतििाष्ट्ट्रीय गुन््यांशी लढण्या ाठी एकत्र काम किण्याची पिवानगी देते. 

Source: The Hindu 
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झेक प्रजासत्ताकचे पांतप्रधान 
• झेक प्रजा त्ताकचे िाष्ट्ट्राध्यक्ष समलो  झेमन यांनी पेत्र र्फयाला 

यांची देशाचे नवे पंतप्रधान म्हिून ननयुक्ती केली. 
• 57 वषीय र्फयाला, ज्यानंी 2014 पा ून पुिािमतवादी 

स जव्हक डेमोकॅ्रहटक पक्षाचे नेततृ्व केले आहे, त्यांनी 
2012-13 दिम्यान देशाचे सशक्षि मंत्री म्हिून काम केले. 

• Fiala पाच कें द्र आणि मध्य-उजव्या र्विोधी पक्षाचं्या 
गटाचे नेततृ्व किते ज्यांनी ऑक्टोबि, 2021 मध्ये 

ननवडिूक जजंकली. 
Source: TOI 
ट्ववटरचे सीईओ 

 
• भाितीय पिाग अग्रवाल यांनी ट्र्वटि या  ोशल मीडडया 

प्लॅटफॉमिचे  ीईओ (मुख्य कायिकािी अचधकािी) म्हिनू पदभाि 
स्वीकािला. 

• ट्र्वटिचे  ह- ंस्थापक जॅक डो ी यांनी कंपनीचे मुख्य 
कायिकािी पद  ोडले आहे,  ध्याचे मुख्य तातं्रत्रक अचधकािी 
पिाग अग्रवाल यांना पदभाि स्वीकािण्याचा मागि मोकळा झाला 

आहे. 
• पिाग अग्रवाल हे भाितीय वंशाचे  ंुदि र्पचाई आणि  त्या नडेला यांच्या यादीत  ामील झाले अ ून ते 

जगातील  वोच्च ततं्रज्ञान कंपन्यांचे प्रमुख बनले आहेत. 
• IIT बॉम्बे मधून  ंगिक र्वज्ञान आणि असभयातं्रत्रकी पदवीधि, अग्रवाल स्टॅनफोडि र्वदयापीठातून पीएचडी 

आहेत. 
Source: newsonair 
 
CBIC चे अध्यक्ष 

 
• ज्येष्ट्ठ नोकिशहा र्ववेक जोहिी यांनी कें द्रीय अप्रत्यक्ष कि आणि  ीमा शुल्क मंडळ 

(CBIC) चे अध्यक्ष म्हिून पदभाि स्वीकािला. 
• जोहिी, 1985 च्या बॅचचे भाितीय मह ूल  ेवा ( ीमाशुल्क आणि अप्रत्यक्ष कि) 

अचधकािी, बोडािचे  दस्य आहेत. 
• त्यांनी एम अजजत कुमाि यांच्यानंति 30 नोव्हेंबि िोजी त्यांचा कायिकाळ पूिि केला. 

 
Source: Business Standard 
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ननधन  
मसरीवेनेला सीताराम शास्त्री याांचे ननधन 
 

• प्रख्यात कवी, तेलुगु चचत्रपट गीतकाि स रिवेनेला  ीतािाम शास्त्री 
यांचे वयाच्या ६६ व्या वषी ननधन झाले. 

• स िीवेनेला  ीतािाम शास्त्री यांनी 800 हून अचधक चचत्रपटां ाठी 
 ुमािे तीन हजाि गािी सलहहली आणि त्यापैकी बहुतेक, त्यांच्या 
गीतात्मक उत्कृष्ट्टते ाठी आणि लोकर्प्रय देखील आहेत. 

• भाित  िकािने त्यांना 2019 मध्ये पदमश्री पुिस्कािाने  न्माननत 
केले आणि त्यापूवी त्यांना 11 वेळा आंध्र प्रदेश  िकािचे नंदी पुिस्काि आणि 4 वेळा र्फल्म फेअि पुिस्काि 
समळाल.े 

Source: TOI 
 

सांकीिश 
पाटलपािी रेल्वे स्टेशन 

• मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री सशविाज स हं चौहान यांनी इंदिूजवळील 
पातालपािी िेल्वे स्थानकाच ेनाव आहदवा ी तटं्या भील यांच्या नावावि 
ठेवण्याची घोषिा केली. 

• इंदिूच्या भंवि कुआं चौक आणि एमआि 10 ब  स्टाँडलाही तांत्या भील 
यांचे नाव देण्यात येिाि आहे. 

• आहदवा ींमध्ये भाितीय िॉत्रबन हूड म्हिून ओळखले जािािे, तांत्या 
भील हे क्रांनतकािकांपैकी एक म्हिून ओळखले जातात ज्यांनी 12 वषे 

त्रब्रहटश िाजवटीर्वरुदध  शस्त्र  ंघषि केला. 
• तंट्या इंग्रज  िकािच्या खजजन्याची लूट करून  ंपत्ती गरिबांमध्ये वाटून घेत अ  ेअ े म्हितात. 

Source: Business Standard 
 
2021 चा शब्द 

 
• कॉसलन्  डडक्शनिीने NFT या शब्दाला 2021 चा शब्द 

म्हिून नाव हदले आहे. 
• NFT हे नॉन-फंजजबल टोकनचे छोटे स्वरूप आहे. 
• कॉसलन् ने त्याची व्याख्या "एक अदर्वतीय डडजजटल 

प्रमािपत्र, ब्लॉकचेनमध्ये नोंदिीकृत केली आहे जी कलाकृती 
र्कंवा  ंग्रह किण्यायोग्य मालमते्तची मालकी िेकॉडि 
किण्या ाठी वापिली जाते." 
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• ऑक् फडि इंजग्लश डडक्शनिीच्या प्रकाशकाने अलीकडेच 2021 चा शब्द म्हिून व्हॅक् ची ननवड केली आहे. 
Source: Indian Express 
इांडडया यांग वॉटर प्रोफेशनल प्रोग्राम 

• जलशक्ती मंत्रालयाने इंडडया यंग वॉटि प्रोफेशनल प्रोग्रामची पहहली आवतृ्ती  ुरू 
केली. 

• इंडडया यंग वॉटि प्रोफेशनल प्रोग्रामचा शुभािंभ ऑस्टे्रसलया-भाित जल  ंबंधातील एक 
महत्त्वाचा टप्पा आहे. 

• हा कायिक्रम ऑस्टे्रसलया इंडडया वॉटि  ेंटि (ऑस्टे्रसलयन आणि भाितीय 
र्वदयापीठांचा  ंघ) दवािे िाबर्वला जाईल. 

Source: PIB 
 
जगातील सवाशत उां च रेल्वे पूल 

 
• भाितीय िेल्वे मणिपूिमध्ये जगातील  वाित उंच पूल घाट बांधत आहे. 
• मणिपूिमधील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मणिपूिची िाजधानी देशाच्या ब्रॉडगजे 

नेटवकि शी जोडण्या ाठी 111 र्कमी लांबीच्या जजिीबाम-इम्फाळ िेल्व े
मागािचा एक भाग आहे. 

• 141 मीटि उंचीवि बांधण्यात येत अ लेला हा पूल माला - रिजेका 
व्हायाडक्ट, मााँटेननग्रो या युिोपमधील 139 मीटिचा र्वक्रम मागे टाकेल. 

• डड ेंबि 2023 पयिंत पुलाच ेकाम पूिि होईल. 
Source: ET 
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