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दैनिक चालू घडामोडी 22 माचच 2022 
महत्वाच्या बातम्या: भारत 

2री भारत-ऑस्ट्रेललया व्हच्ययचअल सलमट 

 
संदभच 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्ट्कॉट मॉररसन यांनी 21 माचच 2022 रोजी दयसरी भारत-
ऑस्ट्रेललया व्हच्ययचअल सलमट आयोजजत केिी होती ज्यादरम्यान तयांनी दोन्ही देशांमधीि बहुआयामी संबंधांचा 
आढावा घेतिा आणि प्रादेलशक आणि जागततक घडामोडींवर ववचाराचंी देवािघेवाि केिी. 

मयख्य मयद्दे 
• दोन्ही नेतयांनी जून 2020 मध्ये पहहल्या व्हर्चयुचअि सलमट दरम्यान स्ट्थापन केिेल्या सवचसमावेशक 

धोरणात्मक भागीदारी अंतगचत झािेल्या प्रगतीबद्दि समाधान व्यक्त केिे. 
• व्यापार आणि गंुतविूक, संरक्षि आणि सुरक्षा, लशक्षि आणि नवकल्पना, ववज्ञान आणि तंत्रज्ञान, तनिाचयक 

खतनजे, जि व्यवस्ट्थापन, नवीन आणि नवीकरिीय ऊजाच तंत्रज्ञान, कोववड- 19 संबंधधत संशोधन इ. सारख्या 
आता ववववध क्षते्रांचा समावेश असिेल्या संबंधांर्चया वाढिेल्या व्याप्तीबद्दि पंतप्रधान मोदींनी समाधान व्यक्त 
केिे. 

टीप: 
• 29 प्राचीन किाकृती भारतािा परत करण्यार्चया ववशेष कायाचसाठी पंतप्रधान मोदीनंी पंतप्रधान स्ट्कॉट मॉररसन 

यांचे ववशेष आभार मानिे. 
• या किाकृतींमध्ये शतकानुशतकातीि लशल्पे, धचत्रे आणि छायाधचत्र े यांचा समावेश आहे, काही भारतार्चया 

ववववध भागांतीि 9व्या-10व्या शतकातीि आहेत. 
• किाकृतींमध्ये 12 व्या शतकातीि चोि कांस्ट्य, 11व्या-12व्या शतकातीि राजस्ट्थानातीि जैन लशल्पे, 12व्या-

13व्या शतकातीि गुजरात मधीि वाळूर्चया खडकातीि देवी महहषासुरमहदचनी, 18व्या-19व्या शतकातीि धचत्रे 
आणि सुरुवातीर्चया जजिेहटन चांदीची छायाधचत्र ेयांचा समावेश आहे. 

स्ट्रोत: PIB 
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14 वी भारत-जपाि वार्षचक लशखर पररषद 
संदभच 

• जपानचे पंतप्रधान, ककलशदा फुलमयो यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांर्चयासोबत 14 व्या भारत-जपाि 
वार्षचक लशखर पररषदेसाठी 19 त े 20 माचच 2022 या कािावधीत तयांची पहहिी द्ववपक्षीय भेट म्हिनू 
भारतािा अधधकृत भेट हदिी. 

• दोन्ही देश राजनैततक संबंधांर्चया स्ट्थापनेचा 70 वा वधाचपन हदन आणि भारत आपल्या स्ट्वातंत्र्याचा 75 वा 
वधाचपन हदन साजरा करत असताना ही लशखर पररषद महत्त्वार्चया वेळी होत असल्याचे पंतप्रधानांनी मानिे. 

 
मयख्य मयद्दे 

• भारत आणि जपानने सायबर-सुरक्षा, शाश्वत शहरी ववकास, सांडपािी व्यवस्ट्थापन, पािीपुरवठा आणि 
कनेजक्टजव्हटी आणि भारत-जपान औद्योधगक स्ट्पधाचतमक भागीदारी रोडमॅप या क्षेत्रांमध्ये सहा करारांवर 
स्ट्वाक्षरी केिी. 

• भारत आणि जपानने शाश्वत आधथचक ववकास साधण्यासाठी, हवामान बदिािा तोंड देण्यासाठी आणि ऊजाच 
सुरक्षा सुतनजश्चत करण्यासाठी सहकायाचसाठी स्ट्वर्चछ ऊजाच भागीदारी (CEP) सुरू केिी. 

• दोन्ही नेतयांनी इंडो-पॅलसकफक प्रदेशात शांतता, सुरक्षा आणि समदृ्धीिा प्रोतसाहन देण्यासाठी आपिी 
वचनबद्धता व्यक्त केिी. 

स्ट्रोत: PIB 
 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 
35वा सयरजकयं ड आंतरराष्ट्रीय हस्ट्तकला मेळा 
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संदभच 
• हररयािाचे राज्यपाि बंडारू दत्तात्रय आणि हररयािाच े मुख्यमंत्री मनोहर िाि यांनी हदल्िीजवळ फरीदाबाद 

येथे 35 व्या सूरजकयं ड आंतरराष्ट्रीय हस्ट्तकला मेळा 2022 चे उद्घाटन केिे. 
मयख्य मयद्दे 

• या कायचक्रमात 20 हून अधधक देश सहभागी होत आहेत आणि उझबकेकस्ट्तान हे भागीदार राष्ट्र आहे. 
• जम्मू आणि काश्मीर हे 35 व्या सूरजकंुड आंतरराष्ट्रीय हस्ट्तकिा मेळा 2022 च े 'थीम स्ट्टेट' आहे, जे 

राज्यातीि ववववध किा प्रकार आणि हस्ट्तकिेद्वारे आपिी अद्ववतीय संस्ट्कृती आणि समदृ्ध वारसा प्रदलशचत 
करत आहे. 

• कें द्रीय पयचटन मंत्रािय, वस्ट्त्रोद्योग, संस्ट्कृती, परराष्ट्र मंत्रािय आणि हररयािा सरकार यांर्चया सहकायाचने 
सूरजकंुड मेळा प्राधधकरि आणि हररयािा पयचटन यांर्चया संयुक्त ववद्यमाने आयोजजत सौंदयचपूिच वातावरिात 
भारतातीि किाकुसर, संस्ट्कृती आणि पाककृती यांच े प्रदशचन करण्यासाठी हा महोतसव आंतरराष्ट्रीय पयचटन 
हदनदलशचकेवर अलभमानार्चया आणि महत्त्वार्चया स्ट्थानावर आहे. 

• हस्ट्तकिा, हातमाग आणि भारताचा सांस्ट्कृततक वारसा यांची समदृ्धता आणि ववववधता दशचववण्यासाठी 1987 
मध्ये प्रथमच सूरजकंुड हस्ट्तकिा मेळा आयोजजत करण्यात आिा होता. 

सयरजकयं डचा इनतहास: 
• सुरजकंुड, िोकवप्रय सूरजकंुड आंतरराष्ट्रीय हस्ट्तकिा मेळ्याचे हठकाि फररदाबादमध्ये दक्षक्षि हदल्िीपासून 8 

ककमी अंतरावर आहे. 
• सूरजकंुडचे नाव प्राचीन अमॅ्फीधथएटरवरून पडिे आहे, याचा अथच तोमर सरदारांपैकी एक राजा सूरजपाि याने 

10व्या शतकात येथे बाधंििेा ‘सूयाचचा तिाव’. 
स्रोत: TOI 
 
राष्ट्रीय ई-र्वधाि अॅप्ललकेशि प्रोग्राम कायाचप्ववत करणारी िागालँड र्वधािसभा देशातील पहहली ठरली 

 
संदभच 

• पेपरिेस पद्धतीमध्ये सत्र आयोजजत करण्यासाठी राष्ट्रीय ई-र्वधाि अॅप्ललकेशि (NeVA) प्रोग्राम कायाचजन्वत 
करिारी िागालँड र्वधािसभा (NLA) देशातीि पहहिी ठरिी आहे. 

मयख्य मयद्दे 
• NLA मध्ये इन्स्ट्टॉि केिेिे ई-बुक हे एक माध्यम आहे ज्याद्वारे सदस्ट्य पेपरिेस असेंब्िीसाठी ववधानसभेत 

NeVA अजॅप्िकेशन वापरिार आहेत. 
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• NeVA हा एक प्रकल्प आहे ज्यािा 10 टक्के राज्यार्चया वाट्यासह संसदीय कामकाज मंत्रािय, भारत 
सरकारद्वारे तनधी हदिा जातो. 

स्रोत: newsonair 
महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

संययक्त लष्ट्करी सराव LAMITIYE-2022 

 
संदभच 

• 22 माचच त े31 माचच 2022 या कािावधीत सेशेल्स डडफेन्स अकॅडमी (SDA), सशेेल्स येथे भारतीय िष्ट्कर 
आणि सेशेल्स डडफेन्स फोससे (SDF) यांर्चयातीि 9वा संययक्त लष्ट्करी सराव LAMITIYE-2022 आयोजजत 
केिा जात आहे. 

मयख्य मयद्दे 
• या सरावात कंपनी मुख्याियासह भारतीय िष्ट्कर आणि सेशेल्स संरक्षि दिातीि प्रतयेकी एक इन्फंरी प्िाटून 

सहभागी होिार आहे, ज्याचा उद्देश अधच-शहरी वातावरिात प्रततकूि सैन्याववरुद्ध ववववध ऑपरेशन्स 
दरम्यान लमळविेिे अनुभव शेअर करिे आणि संयुक्त ऑपरेशन्स करण्याची क्षमता वाढवि ेहा आहे. 

• LAMITIYE सराव हा द्वववावषचक प्रलशक्षि कायचक्रम आहे जो 2001 पासून सेशेल्समध्ये आयोजजत केिा जात 
आहे. 

स्रोत: PIB 
महत्त्वाच्या बातम्या : निययक्ती 

एि बबरेि लसगं यांिी सलग दयसऱयांदा मणणपूरचे मयख्यमंरी म्हणूि शपथ घेतली 

 
संदभच 

• एन बबरेन लसगं यांनी सिग दसुऱयांदा मणिपूरचे मुख्यमंत्री म्हिून शपथ घेतिी. 
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मयख्य मयद्दे 
• इंफाळ येथे झािेल्या शपथववधी समारंभात मणिपूरचे राज्यपाि िा. गिेशन यांनी लसगं यांना पद आणि 

गोपनीयतेची शपथ हदिी. 
• या तनवडिुकीत भाजपने 60 पैकी 32 जागा जजंकल्या. मणिपूरमध्ये पक्षािा पूिच बहुमत लमळण्याची ही 

पहहिीच वेळ आहे. 
• 2017 मध्ये, भाजपने नागा पीपल्स फं्रट (NPF) आणि नॅशनि पीपल्स पाटी (NPP) र्चया पाहठंब्याने सरकार 

स्ट्थापन केिे होते. बबरेन लसगं यांनी मणिपूरमध्ये भाजपचे पहहिे मुख्यमंत्री म्हिून शपथ घेतिी होती. 
स्रोत: HT 

 
महत्त्वाच्या बातम्या: पयरस्ट्कार आणण सवमाि 

पोलंडच्या कॅरोललिा बबएलॉस्ट्का हहिे लमस वर्लडच 2021 चा मयकय ट प्जंकला 
संदभच 

• पोिंडमधीि कॅरोलिना बबएिॉस्ट्का हहने पोतो ररको येथे झािेल्या लमस वल्डच स्ट्पधाच (लमस वल्डच 2021) ची 
70 वी आवतृ्ती जजंकिी आहे. 

मयख्य मयद्दे 
• युनायटेड स्ट्टेट्समधीि भारतीय-अमेररकन श्री सैनीने प्रथम उपववजेतेपद पटकाविे, तयानंतर दसुरी उपववजेती 

म्हिून कोटे डी'आयव्होरची ऑलिजव्हया येस आहे. 
• फेलमना लमस इंडडया वल्डच 2020 मनसा वारािसीने लमस वल्डच 2021 मध्ये भारताचे प्रतततनधधतव केिे. ती 

टॉप 13 स्ट्पधचकामंध्ये पोहोचिी पि टॉप 6 फायनलिस्ट्टमध्ये ती जाऊ शकिी नाही. 

 
स्रोत: HT 
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महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 
पंकज अडवाणीिे आठव्यांदा आलशयाई बबललयर्डचस चॅप्म्पयिलशप प्जंकली 

 
• दोहा, कतार येथे 19 व्या आलशयाई 100 यूपी बबलियर्डचस चॅजम्पयनलशप 2022 मध्ये भारताचा उतकृष्ट्ट 

क्यूईस्ट्ट पंकज अडवािीने देशबांधव ध्रुव लसतवािाचा पराभव करून आठवे ववजेतेपद पटकाविे. 
• अडवािीचे हे 24 वे आंतरराष्ट्रीय ववजेतेपद आणि 8 व ेआलशयाई ववजेतेपद आहे. 

स्रोत: The Hindu 
महत्वाच्या बातम्या: महत्वाचे हदवस 

22 माचच, जागनतक जल हदि 
संदभच 

• जागततक जि हदन दरवषी 22 माचच रोजी साजरा केिा जातो. 
मयख्य मयद्दे 

• जागततक जि हदन 2022 ची थीम 'भूजि: अदृश्य दृश्यमान बनविे' अशी आहे. 
• युनायटेड नेशन्स जनरि असेंब्िीने एक ठराव मंजूर केिा ज्याद्वारे 1993 पासून प्रतयेक वषी 22 माचच हा 

जागततक जि हदन म्हिून पाळण्यात आिा. 
• जागततक जि हदनाचा मुख्य फोकस शाश्वत ववकास िक्ष्य (SDG) 6: 2030 पयतं सवांसाठी पािी आणि 

स्ट्वर्चछता साध्य करण्यासाठी समथचन करिे आहे. 
 

 
स्रोत: un.org 
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