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दैनिक चालू घडामोडी 21 माचच 2022 
 

महत्वाच्या बातम्या: जग 
 

वर्लडच हॅपीिेस रिपोर्च 2022 

 

सदंर्च 
• वर्लडच हॅपीिेस रिपोर्च 2022 (10वी आवतृ्ती) 18 माचच 2022 िोजी प्रससद्ध किण्यात आली, ज्यािे फििलंडला 

सलग पाचवयादंा जगातील सवाचत आिंदी देश म्हणूि ससद्ध केले. 
मखु्य मदु्दे 

वर्लडच हॅपीिेस रिपोर्च, 2022 मधील शीर्च 3 देश: 
1. फििलँड  

2. डेन्माकच  
3. आइसलँड 

• दिम्याि, र्ाितािे आपर्लया क्रमवािीत फकिकोळ सुधािणा केली आहे, तो तीि स्थािािंी झेप घेऊि 136 वि आला 
आहे, जो एका वर्ाचपूवी 139 वि होता. 

• 2012 पासूि प्रकासशत, वर्लडच हॅपीिेस रिपोर्च दोि प्रमुख कर्लपिांवि आधारित आहे - आिंद फकंवा जीवि मूर्लयमापि 
मत सवेक्षणांद्वािे मोजले जाणे आणण देशांमधील कर्लयाण आणण जीवि मूर्लयमापि निधाचरित किणािे प्रमुख घर्क 
ओळखणे. 

• यिुायरे्ड िेशन्स सस्रे्िेबल डवेहलपमेंर् सोर्लयशुन्स िेर्वकच द्वािे प्रकासशत, रिपोर्चमध्ये िाष्ट्रीय आिंदाची क्रमवािी 
अिेक घर्कांवि आधारित आहे आणण प्रामुख्यािे वयकतींिी ददलेर्लया प्रनतसादावंि आधारित आहे. 

• वर्लडच हॅपीिेस रिपोर्च साधािणपणे 150 देशांची दिडोई वास्तववक जीडीपी, सामाजजक समथचि, नििोगी आयुमाचि, 

जीविाच्या निवडी किण्याच ेस्वातंत्र्य, औदायच आणण भ्रष्ट्र्ाचािाची धािणा यासािख्या अिेक घर्कांच्या आधािे 
क्रमवािी लावतो. 

• या वर्ी, रिपोर्चमध्ये 146 देशांिा स्थाि देण्यात आले आहे. 
र्ीप: आंतििाष्ट्रीय आिदंी ददि दिवर्ी 20 माचच िोजी जगर्िात साजिा केला जातो. 
स्रोत: एचर्ी 
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2017-21 मध्ये र्ाित हा शस्रास्राचंा सवाचत मोठा आयातदाि म्हणूि उदयास आला: एसआयपीआिआय रिपोर्च 

 

सदंर्च 
• स्र्ॉकहोम इंर्ििॅशिल पीस रिसचच इजन्स्र्ट्यरू् (एसआयपीआिआय) च्या रेंड्स इि इंर्ििॅशिल आम्सच 

रान्सिि, 2021, माचच 2022 मध्ये जािी किण्यात आलेर्लया ताज्या अहवालात असे ददसूि आले आहे की र्ाित 
आणण सौदी अिेबबया हे 2017-21 दिम्याि शस्रास्रांच ेसवाचत मोठे आयातदाि म्हणूि उदयास आले आहेत. 

मखु्य मदु्दे 

• एसआयपीआिआय िे 2017-21 मध्ये प्रमुख शस्रास्रांच ेआयातदाि म्हणूि 163 िाष्ट्रे ओळखली आहेत. 
• 2017-21 मध्ये र्ाित, सौदी अिेबबया, इजजप्त, ऑस्रेसलया आणण चीि या प्रमुख 5 शस्रास्र आयातदािांिी 

समळूि एकूण जागनतक शस्रास्रांच्या 38 र्कके आयात केली. 
• 2012-16 आणण 2017-21 दिम्याि र्ाितीय शस्रास्रांची आयात 21 र्ककयांिी कमी झाली. 
• असे असूिही, 2017-21 मध्ये र्ाित हा जगातील सवाचत मोठा शस्रास्रे आयात किणािा देश होता आणण या 

कालावधीत एकूण जागनतक शस्रास्रांच्या आयातीपैकी त्याचा 11 र्कके वार्ा होता. 
• 2012-16 आणण 2017-21 या दोन्ही कालावधीत िसशया हा र्ािताला प्रमुख शस्रास्रांचा सवाचत मोठा पुिवठादाि 

होता, पिंतु िसशयि शस्रास्रांसाठीच ेअिेक मोठे कायचक्रम बंद पडर्लयामुळे र्ािताची िसशयि शस्रास्रांची 
आयात दोि कालावधीत 47 र्ककयांिी घसिली. 

• याउलर्, फ्रान्समधूि र्ािताची शस्रास्रांची आयात दहापर्ीपेक्षा जास्त वाढली, ज्यामुळे 2017-21 मध्ये तो 
र्ािताचा दसुिा सवाचत मोठा शस्र पुिवठादाि बिला. 

स्रोत: ईर्ी 
 

महत्त्वाच्या बातम्या: र्ाित 
 

र्ािताच ेआजकर्चक धोिण 
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सदंर्च 
• कें द्रीय िाज्यमंरी (स्वतंर प्रर्ाि) ववज्ञाि आणण तंरज्ञाि आणण पथृ्वी ववज्ञाि, डॉ जजतेंद्र ससगं यांिी िवी ददर्लली 

येथील रू्ववज्ञाि मंरालयाच्या मुख्यालयातूि 'र्ाित आणण आजकर्चक: शाश्वत ववकासासाठी र्ागीदािी तयाि 
किणे' शीर्चकाचे र्ािताचे आजकर्चक धोिण जािी केले. 

मखु्य मदु्दे 

र्ािताच्या आजकर्चक धोिणाबद्दल: 
• र्ािताच्या आजकर्चक धोिणात सहा स्तंर् आहेत: र्ािताचे वैज्ञानिक संशोधि आणण सहकायच मजबूत किणे, 

हवामाि आणण पयाचविण सिंक्षण, आर्थचक आणण मािवी ववकास, वाहतूक आणण किेजकर्जवहर्ी, शासि आणण 
आंतििाष्ट्रीय सहकायच आणण आजकर्चक प्रदेशात िाष्ट्रीय क्षमता निमाचण किणे. 

• गोवयातील द िॅशिल सेंर्ि िॉि पोलि अडँ ओशि रिसचच (एिसीपीओआि), पथृ्वी ववज्ञाि मंरालयाच्या अंतगचत 
एक स्वायत्त संस्था, कायचक्रमासाठी िोडल संस्था आहे, ज्यामध्ये आजकर्चक अभ्यासाचंा समावेश आहे. 

पाश्वचर्मूी: 
• आजकर्चकमध्ये र्ािताचा मोठा वार्ा आहे. आजकर्चक कौजन्सल मध्ये नििीक्षक दजाच असलेर्लया तेिा िाष्ट्रांपैकी हे 

एक उच्च-स्तिीय आंतिशासकीय मंच आहे जे आजकर्चक सिकािे आणण आजकर्चकमधील स्थानिक लोकांच्या 
समस्यांचे नििाकिण किते. 

• र्ािताचा आजकर्चकशी संबंध शतकापूवीचा आहे जेवहा पॅरिसमध्ये िेबु्रवािी 1920 मध्ये स्वालबाडच किािावि 
स्वाक्षिी झाली आणण, आज र्ाित आजकर्चक प्रदेशात अिेक वैज्ञानिक अभ्यास आणण संशोधि कित आहे. 

• 2007 मध्ये, र्ाितािे आजकर्चकमध्ये आपली पदहली वैज्ञानिक मोहीम सुरू केली. 
• 2014 आणण 2016 मध्ये, कोंगस्िजॉडचिमधील र्ाितातील पदहली मर्लर्ी-सेन्सि मूडच वेधशाळा आणण गु्रवेबाडेर्, 

एिवाय अलेसंुड येथील सवाचत उत्तिेकडील वायुमंडलीय प्रयोगशाळा आजकर्चक प्रदेशात सुरू किण्यात आली. 
• 2022 पयतं, र्ाितािे आजकर्चकमध्ये यशस्वीपणे तेिा मोदहमा केर्लया आहेत. 

स्रोत: पीआयबी 
 

पंचायती िाज मंरालयाची आपत्ती वयवस्थापि योजिा 

 

सदंर्च 
• कें द्रीय ग्रामीण ववकास आणण पंचायती िाज मरंी र्गरििाज ससहं यांिी "पचंायती िाज मरंालयाचा आपत्ती 

वयवस्थापि आिाखडा" (डीएमपी-एमओपीआि) जािी केला. 
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मखु्य मदु्दे 

"पचंायती िाज मरंालयाचा आपत्ती वयवस्थापि आिाखडा" (डीएमपी-एमओपीआि) बद्दल: 
• पंचायतींमध्ये तळागाळातील आपत्ती प्रनतिोधक क्षमता ववकससत किणे आणण ग्रामीण र्ागातील आपत्ती 

वयवस्थापि उपायांिा िाष्ट्रीय आपत्ती वयवस्थापि प्रार्धकिणाशी संिेणखत किण्यासाठी एक आिाखडा स्थावपत 
किणे या उद्देशािे पंचायती िाज मंरालयािे आपत्ती वयवस्थापि आिाखडा ववकससत केला आहे . 

• योजिेअंतगचत, प्रत्येक र्ाितीय गावात "ग्राम आपत्ती वयवस्थापि योजिा" असेल आणण प्रत्येक पचंायतीची 
आपत्ती वयवस्थापि योजिा असेल. 

• हे लक्षात घेण्याजोग ेआहे की आपत्ती वयवस्थापि योजिेमध्ये आपत्ती वयवस्थापि कायदा 2005, िाष्ट्रीय 
आपत्ती वयवस्थापि धोिण 2009 आणण िाष्ट्रीय आपत्ती वयवस्थापि प्रार्धकिणाि ेजािी केलरे्लया मागचदशचक 
तत्त्वांचे पालि किण्यावयनतरिकत अिेक िवकर्लपिांचा समावेश केला आहे. 

स्रोत: पीआयबी 
 

मातरृ्ूमीच्या शताब्दी वर्च सोहळ्याचे पंतप्रधाि मोदीिंी उद्घार्ि केले 

सदंर्च 
• पंतप्रधाि ििेंद्र मोदी यांिी मर्लयाळम दैनिक – मातरृ्मूी च्या शताब्दी वर्ाचच्या वर्चर्ि चालणाऱ्या सोहळ्याचे 

उद्घार्ि केले. 
 
 

 

मखु्य मदु्दे 

• 18 माचच 1923 िोजी मातरूृ्मीचे कामकाज सुरू झाले. 
• िाष्ट्रीय दहताचे मुद्दे सतत अधोिेणखत कितािा सामाजजक सुधािणा आणण ववकासाचा अजेंडा पुढे ढकलण्यात 

ते आघाडीवि आहे. 
• मातरूृ्मीच्या 15 आवतृ्त्या आणण 11 नियतकासलके आहेत. 
• तसेच, मातरूृ्मी पुस्तक ववर्ाग समकालीि दहताच्या ववस्ततृ ववर्यांवि शीर्चके प्रकासशत कितो. 

स्रोत: पीआयबी 
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महत्वाच्या बातम्या: संिक्षण 
 

र्ाितीय तर्िक्षक दलाच ेपाचवे फकिाऱ्यालगतच ेगस्ती जहाज सक्षम गोवयात कायाचजन्वत झाले 

 

सदंर्च 
• संिक्षण सर्चव डॉ. अजय कुमाि यांिी र्ाितीय तर्िक्षक जहाज (आयसीजीएस) ‘सक्षम’, 105-मीर्ि ऑिशोि 

पेरोल वहेसर्लस (ओपीवहीज) वगाचच्या मासलकेतील पाचवे गोवा येथे नियुकत केले. 
मखु्य मदु्दे 

• 105-मीर्ि ओपीवही गोवा सशपयाडच सलसमरे्ड द्वािे स्वदेशी पद्धतीिे डडझाइि केले आणण बाधंले गेले आहे 
आणण त्यात अत्याधनुिक तंरज्ञाि, िेजवहगेशि आणण कम्युनिकेशिची उपकिणे, सेन्ससच आणण मसशििी आहेत. 

• जहाज इंदर्ग्ररेे्ड बब्रज ससस्र्ीम (आयबीएस), इंदर्गे्ररे्ड प्लॅर्िॉमच मॅिेजमेंर् ससस्र्ीम (आयपीएमएस), पॉवि 
मॅिेजमेंर् ससस्र्ीम (पीएमएस) आणण हाय पॉवि एकसर्िचल िायि िायदर्गं (ईएिएि) ससस्र्ीमिे सुसज्ज 
आहे. 

• तर्िक्षक दलाच्या ताफ्यात सामील होणािे जहाज कोची येथे जस्थत असेल. 
• कोस्र् गाडच चार्चिमध्ये िमूद केर्लयािुसाि ववसशष्ट्र् आर्थचक क्षेरांच्या देखिेखीसाठी आणण इति कतचवयांसाठी ते 

मोठ्या प्रमाणावि तैिात केले जाईल. 
र्ीप: अलीकडेच संिक्षण मंरी िाजिाथ ससहं यांिी किाचर्कातील बेंगळुरू येथील संिक्षण संशोधि आणण ववकास संस्था 
(डीआिडीओ) ची प्रयोगशाळा एिोिॉदर्कल डेवहलपमेंर् एस्रॅ्जब्लशमेंर् (एडीई) येथे सात मजली फ्लाइर् कंरोल ससस्र्ीम 
(एिसीएस) एकरीकिण सवुवधेचे उद्घार्ि केले. 
स्रोत: इंडडया रु्ड े

 
 

महत्त्वाच्या बातम्या: पिुस्काि आणण सन्माि 
 

बाफ्र्ा पुिस्काि 2022 

• लंडिच्या िॉयल अर्लबर्च हॉलमध्ये 75 वया बब्रदर्श अकॅडमी फिर्लम अवॉड्चस (बाफ्र्ा पिुस्काि) 2022 चे 
आयोजि किण्यात आले होते. 

• ड्युि िे सवोत्कृष्ट्र् ओरिजिल स्कोअि, ससिेमॅर्ोग्रािी, प्रोडकशि डडझाइि, साउंड आणण जवहज्युअल इिेकर्साठी 
पाच बाफ्र्ा 2022 पुिस्काि जजंकले. 

बाफ्र्ा पिुस्काि 2022 मखु्य ववजेत्याचंी यादी: 
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• सवोत्कृष्ट्र् र्चरपर्: द पॉवि ऑि द डॉग 

• सवोत्कृष्ट्र् ददग्दशचक: द पॉवि ऑि द डॉगसाठी जेि कॅजम्पयि 

 

• सवोत्कृष्ट्र् असर्िेता: फकंग रिचडचसाठी ववल जस्मथ 

• सवोत्कृष्ट्र् असर्िेरी: आफ्र्ि लवहसाठी जोआिा स्कॅिलि 

• उत्कृष्ट्र् बब्रदर्श र्चरपर्: बलेिास्र् 

• सवोत्कृष्ट्र् अॅनिमेरे्ड र्चरपर्: एन्कॅन्र्ो 
• सवोत्कृष्ट्र् मादहतीपर्: समि ऑि सोल 

• सवोत्कृष्ट्र् सहाय्यक असर्िेता: कोडा साठी रॉय कोर्सि 

• सवोत्कृष्ट्र् सहाय्यक असर्िेरी: वेस्र् साइड स्र्ोिीसाठी एरियािा डीबोस 

• सवोत्कृष्ट्र् र्चरपर् इंग्लडं र्ार्ते िाही: ड्राईवह माय काि 

• सवोत्कृष्ट्र् मळू पर्कथा: सलकोरिस वपझ्झा 
• सवोत्कृष्ट्र् रूपातंरित पर्कथा: कोडा 

स्रोत: इंडडया रु्ड े

 

महत्त्वाच्या बातम्या: पसु्तके 
 

‘मोदी@20: ड्रीम्स मीर् डडसलवहिी’ असे शीर्चक असलेर्लया पुस्तकाच ेप्रकाशि होणाि आहे 

सदंर्च 
• पंतप्रधाि ििेंद्र मोदी यांच्या मागील 20 वर्ांच्या िाजकीय जीविाचा वधे घेणािे ‘मोदी@20: ड्रीम्स मीर् 

डडसलवहिी’ हे पुस्तक रूपा पजब्लकेशन्सतिे एवप्रल 2022 च्या मध्यात प्रकासशत केले जाईल. 
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मखु्य मदु्दे 

• ििेंद्र मोदी यांच्या गुजिातच ेमुख्यमंरी ते देशाचे पंतप्रधाि अशा ववववध पैलंूचा या पुस्तकात समावेश असेल. 
• ििेंद्र मोदी यांिी चाि कायचकाळात 12 वर्ांहूि अर्धक काळ गुजिातचे मुख्यमंरी म्हणूि काम केले, ज्यामुळे ते 

िाज्याचे सवाचर्धक काळ मुख्यमंरी िादहले. 2014 मध्ये ििेंद्र मोदी पंतप्रधाि बिणािे 14 वे वयकती ठिले. 
स्रोत: एचर्ी 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाच ेददवस 
 

21 माचच, आंतििाष्ट्रीय वि ददवस 

 

सदंर्च 
• आंतििाष्ट्रीय वि ददवस दिवर्ी 21 माचच िोजी साजिा केला जातो. 

मखु्य मदु्दे 

• 2022 च्या आंतििाष्ट्रीय वि ददवसाचा ववर्य "विे आणण शाश्वत उत्पादि आणण उपर्ोग" आहे. 
• संयुकत िाष्ट्र महासरे्िे 2012 मध्ये 21 माचच हा आंतििाष्ट्रीय वि ददवस म्हणूि घोवर्त केला. 
र्ीप: अलीकडेच, यएुि जििल असेंब्लीिे (यएुिजीए) 15 माचच हा इस्लामोिोबबयाशी लढा देण्यासाठी आंतििाष्ट्रीय 
ददवस म्हणूि ठिवण्याचा ठिाव मंजूि केला. 

स्रोत: un.org 

 
 

20 माचच, जागनतक र्चमणी ददि 

सदंर्च 
• जागनतक र्चमणी ददि (डब्र्लयूएसडी) दिवर्ी 20 माचच िोजी साजिा केला जातो. 
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मखु्य मदु्दे 

• जागनतक र्चमणी ददिाची स्थापिा र्ाितातील िेचि िॉिएवहि सोसायर्ीिे फ्रान्समधील इको-ससस अकॅशि 
िाऊंडेशि आणण जगर्िातील इति ववववध िाष्ट्रीय आणण आंतििाष्ट्रीय संस्थांच्या सहकायाचिे र्चमण्या आणण 
इति तत्सम पक्षयांबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी केली होती. 

• 2010 मध्ये पदहला जागनतक र्चमणी ददि आयोजजत किण्यात आला होता. 
स्रोत: इंडडया रु्ड े
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