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दैनिक चालू घडामोडी 23.03.2022 
महत्वाच्या बातम्या: जग 

नििलँडीकरण 

 

बातम्याांमधे्य का 

• अलिकडेच फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅनु्यएि मॅक्रॉन याांनी रलिया-युके्रन युद्ध सांपल्यावर युके्रनसाठी लिनिांडायझेिन हा वास्तववादी 

पररणाम असू िकतो, असे सुचविे आहे. 

नििलांडायझेशिबद्दल: 

• िीतयुद्धाच्या दिकाांत लिनिांडने मॉस्को आलण पालिमात्य देिाांदरम्यान जे कठोर तटस्थतेचे (strict neutrality) धोरण 

अविांलििे होते, त्याचा अथथ लिनिांडायझेिन होय.  

• लिनिांडने एलिि १९४८ मधे्य यूएसएसआरिरोिर केिेल्या मैत्री, सहकायथ आलण परस्पर सहाय्याच्या करारात तटस्थतेच्या 

तत्त्वाचे (principle of neutrality) मूळ होते. 

Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

राष्ट्र ीय अिुसूनचत जमाती आयोग (NCST) 

 

बातम्याांमधे्य का 

• राष्ट्र ीय अनुसूलचत जमाती आयोग (एनसीएसटी) गेल्या चार वर्ाांपासून अकायथक्षम असून, त्याांनी एकही अहवाि सांसदेिा लदिेिा 

नाही, असे सांसदीय सलमतीने नुकत्याच लदिेल्या अहवािात म्हटिे आहे.  

राष्ट्र ीय अिुसूनचत जमाती आयोगाबद्दल (NCST): 

• ही एक भारतीय घटनात्मक सांस्था आहे जी सांलवधान (89 वी दुरुस्ती) कायदा, 2003 द्वारे स्थापन केिी गेिी होती. 

• १९ िेबु्रवारी २००४ रोजी िागू झािेल्या सांलवधानाच्या ८९ व्या दुरुस्तीवर, पूवीच्या राष्ट्र ीय अनुसूलचत जाती आलण अनुसूलचत 

जमाती आयोगाच्या लवभाजनावर राष्ट्र ीय अनुसूलचत जमाती आयोगाची स्थापना किम ३३८ अ अन्वये करण्यात आिी आहे, 

जेणेकरून िदान केिेल्या लवलवध सुरक्षारक्षकाांच्या (safeguards) अांमििजावणीवर िक्ष ठेवता येईि. 
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रचिा: 

• आयोगामधे्य एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आलण तीन पूणथवेळ सदस्य (एका मलहिा सदस्यासह) याांचा समावेि होतो. आयोगाच्या 

सवथ सदस्याांचा कायथकाळ कायथभार स्वीकारल्यापासून तीन वर्ाांचा आहे. 

Source: The Hindu 

2022-23 हांगामासाठी कच्च्च्या तागाच्या नकमाि आधारभूत नकमतीला मांनिमांडळाची मान्यता 

 

बातमीत का 

• पांतिधान नरेंद्र मोदी याांच्या अध्यक्षतेखािीि आलथथक व्यवहारावरीि मांलत्रमांडळ सलमतीने 2022-23 हांगामासाठी कच्च्च्या 

तागासाठी लकमान आधारभूत लकां मत (MSP) मांजूर केिी. 

मुख्य मुदे्द 

• कृर्ी खचथ आलण लकां मत आयोगाच्या लििारिी ांवर आधाररत ही मान्यता आहे. 

• 2022-23 हांगामासाठी कच्च्च्या तागाचा MSP (TDN3 समतुल्य TD5 गे्रड) 4750/- िलत क्वां टि लनलित करण्यात आिा आहे. 

• यामुळे सांपूणथ भारतातीि भाररत सरासरी उत्पादन खचाथपेक्षा 60.53 टके्क परतावा लमळेि. 

• 2022-23 हांगामासाठी कच्च्च्या तागाचा घोलर्त MSP हा सरकारने 2018-19 च्या अथथसांकल्पात घोलर्त केल्यानुसार अक्खि 

भारतीय भाररत सरासरी उत्पादन खचाथच्या लकमान 1.5 पट पातळीवर MSP लनलित करण्याच्या तत्त्वािी सुसांगत आहे. 

• Source: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: सांरक्षण 

EX-DUSTLIK 
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बातमीत का 

• 22 ते 31 माचथ 2022 या कािावधीत उझिेलकस्तानमधीि याांलगयाररक येथे भारतीय आलण उझिेलकस्तानच्या सैन्यादरम्यान EX-

DUSTLIK या सांयुक्त िलिक्षण सरावाची लतसरी आवृत्ती आयोलजत केिी जात आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• गे्रनेलडयसथ रेलजमेंटची एक पिटून सांख्या असिेिी भारतीय तुकडी 22 माचथ 2022 रोजी नॉथथ वेस्टनथ लमलिटरी लडक्स्टरक्टच्या 

सैन्याने िलतलनलधत्व केिेल्या उझिेलकस्तान आमी तुकडीत सामीि होण्यासाठी सराव के्षत्रासाठी रवाना झािी. 

• DUSTLIK ची िेवटची आवृत्ती माचथ 2021 मधे्य रानीखेत (उत्तराखांड) येथे आयोलजत करण्यात आिी होती. 

• सांयुक्त सराव सांयुक्त राष्ट्र ाांच्या आदेिानुसार अधथ-िहरी भूभागात दहितवादलवरोधी कारवायाांवर िक्ष कें लद्रत करेि. 

• या सरावासाठी नामाांलकत केिेिी गे्रनेलडयसथ िटालियन ही भारतीय सैन्याच्या अत्यांत सुिोलभत िटालियनपैकी एक आहे आलण 

स्वातांत्र्यपूवथ आलण नांतरच्या जवळजवळ सवथ ऑपरेिन्समधे्य भाग घेण्याचे अलद्वतीय वैलिष्ट्य आहे. युलनटिा आठ स्वातांत्र्यपूवथ 

िढाई सन्मान िदान करण्यात आिा आहे. स्वातांत्र्यानांतर, 1965 च्या युद्धात 'राजस्थान' आलण 1971 च्या युद्धात 'जरपाि' हा 

लथएटर सन्मान लमळािा आहे. 

Source: India Today 

'कोल्ड ररस्पॉन्स 2022' लष्करी सराव 

 

  बातमीत का 

• नॉवेमधे्य नॉथथ अटिाांलटक टर ीटी ऑगथनायझेिन (NATO) द्वारे ‘कोल्ड ररस्पॉन्स 2022’ या िष्करी सरावाचे आयोजन करण्यात 

आिे आहे. 

• हा सराव 14 माचथ रोजी सुरू झािा आलण 1 एलिि 2022 पयांत सुरू राहीि. 

मुख्य मुदे्द 

• 27 देिाांचे 30,000 हून अलधक सैलनक तसेच अनेक नागरी सांस्था या सरावात सहभागी होतीि. 

• नॉवेमधे्य हा सराव लद्ववालर्थक आयोलजत केिा जातो. 

• कोल्ड ररस्पॉन्स 2022 हा एक दीघथ-लनयोलजत सराव आहे ज्यामधे्य NATO सहयोगी आलण भागीदाराांच्या हजारो सैन्यािा एकत्र 

आणिे जाते, नॉवेमधे्य थांड हवामानात - जलमनीवर, हवेत आलण समुद्रात एकत्र काम करण्याच्या त्याांच्या क्षमतेची चाचणी केिी 

जाते. 

• कोल्ड ररस्पॉन्स 2022 चे आयोजन नॉवेलजयन सिस्त्र दिाांनी केिे आहे. 

• पलहिा सराव 2006 मधे्य नॉवेमधीि सवाथत मोठा िष्करी सराव होता. 

About North Atlantic Treaty Organization (NATO), Click Here 
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महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ जयती घोष याांची बहुपक्षीयतेवर सांयुक्त राष्ट्र ाांच्या सल्लागार मांडळात नियुक्ती 

 

बातमीत का 

• भारतीय लवकास अथथिास्त्रज्ञ जयती घोर् याांची सांयुक्त राष्ट्र ाचे सरलचटणीस अँटोलनयो गुटेरेस याांनी िभावी िहुपक्षीयतेवरीि 

नवीन उच्चस्तरीय सल्लागार मांडळावर (high-level advisory board on effective multilateralism) लनयुक्ती केिी आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• सांयुक्त राष्ट्र  िमुख गुटेरेस याांनी िाइिेररयाचे माजी अध्यक्ष आलण नोिेि पाररतोलर्क लवजेते एिेन जॉन्सन सरिीि आलण माजी 

स्वीलडि पांतिधान स्टीिन िोिवेन याांच्या सह-अध्यक्षतेसाठी िभावी िहुपक्षीयतेवर सल्लागार मांडळाची स्थापना करण्याची 

घोर्णा केिी. 

• त्या UN च्या आलथथक आलण सामालजक िकरणाांवरीि उच्च-स्तरीय सल्लागार मांडळाच्या सदस्या देखीि आहेत. 

• जयती घोर् (६५) या युलनव्हलसथटी ऑि मॅसॅचु्यसेट्स एमहस्टथमधे्य अथथिास्त्राच्या िाध्यापक आहेत. 

• Source: The Hindu 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार आनण सन्माि 

वुमि ट्र ान्सिॉनमिंग इां नडया अवॉडडथस 

 

बातमीत का 

• NITI आयोगाने वुमन टर ान्सिॉलमांग इां लडया (WTI) पुरस्काराांच्या पाचव्या आवृत्तीचे आयोजन केिे. 

मुख्य मुदे्द 

• या वर्ी, भारताच्या स्वातांत्र्याची ७५ वरे् साजरी करण्यासाठी आझादी का अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून, ‘सिक्त और 

समथथ भारत’ मधीि त्याांच्या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी ७५ मलहिा कतृथत्ववानाांना WTI पुरस्कार िदान करण्यात आिे. 
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वुमि ट्र ान्सिॉनमिंग इां नडया (WTI) पुरस्काराांबद्दल: 

• वुमन टर ान्सिॉलमांग इां लडया अवॉड्थस हा NITI आयोगाचा भारतातीि मलहिा नेत्या आलण िदि घडवणार याांच्या ििांसनीय आलण 

महत्त्वपूणथ ियत्ाांना अधोरेक्खत करण्याचा वालर्थक उपक्रम आहे. 

• 2018 पासून, उद्योजकतेवर लविेर् िक्ष कें लद्रत करून, NITI आयोगाच्या मलहिा उद्योजकता पॅ्लटिॉमथ (WEP) च्या अांतगथत 

पुरस्काराांचे आयोजन केिे जात आहे. 

• मलहिा उद्योजकता पॅ्लटिॉमथ (WEP) हे एक एकलत्रत पोटथि आहे ज्याचा उदे्दि मलहिाांसाठी उद्योजकीय पररसांस्था उते्प्रररत 

करणे (catalyse the entrepreneurial ecosystem) आलण मालहतीची लवर्मता कमी (address information asymmetry) 

करणे आहे. 

• Source: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे नदवस 

शहीद नदवस  

 

बातमीत का 

• 23 माचथ हा लदवस िहीद लदवस लकां वा िहीद लदन म्हणून भारतात साजरा केिा जातो. 

मुख्य मुदे्द 

• 23 माचथ 1931 रोजी भगतलसांग, लिवराम राजगुरू आलण सुखदेव थापर याांना िाहोर तुरुां गात इांग्रजाांनी िािी लदिी. 

• भारताच्या स्वातांत्र्यिढ्यातीि त्याांच्या िलिदानाचा आदर आलण स्मरण करण्यासाठी २३ माचथ हा लदवस िहीद लदवस म्हणून 

साजरा केिा जातो. 

Source: India Today 

जागनतक हवामाि नदि 

 

  बातमीत का 

• जागलतक हवामान लदन दरवर्ी 23 माचथ रोजी साजरा केिा जातो. 

मुख्य मुदे्द 
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• जागलतक हवामानिास्त्र लदन 2022 ची थीम ‘िवकर इिारा आलण िवकर कृती' (Early Warning and Early Action)’ आहे. 

• जागलतक हवामान सांघटना (WMO) ची स्थापना म्हणून हा लदवस साजरा केिा जातो. 

• 23 माचथ 1950 रोजी आांतरराष्ट्र ीय हवामान सांघटनेची जागा घेण्यासाठी जागलतक हवामान सांघटना (WMO) ही सांयुक्त राष्ट्र ाांची 

सांघटना िनवण्यात आिी. 

• पलहिा जागलतक हवामान लदन 23 माचथ 1961 रोजी साजरा करण्यात आिा. 

• Source: un.org  
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