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दैनिक चालू घडामोडी 22 फेब्रुवारी 2022 
मराठीला अनिजात दजाा देण्याचा प्रश्न 

 

• मराठीला अभिजात िाषेचा दजाा भमळावा, यासाठी मराठी िाषामंत्री सुिाष देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील भिष्टमंडळ 

भदल्लीला जात असून ते कें द्रीय सांसृ्कभतकमंत्री जी. भकसन रेड्डी आभि राज्यमंत्री अजुान मेघवाल यांची िेट घेिार आहे. 

• मराठी िाषेला अभिजात दजाा देण्याबाबतचा प्रश्न गेली अनेक वषे कें द्राकडे प्रलंभबत आहे. त्यासाठी आता राज्य 

सरकारने कें द्राकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. या अनुषंगाने मराठी िाषामंत्री देसाई यांच्या मागादिानाखाली एक 

जनअभियान सुरू करण्यात आले आहे. 

•  मराठीला ‘अभिजात’ दजाा भमळावा, यासाठी सवा के्षत्रांतील मान्यवर एकटवले असून या जनअभियानात सहिागी 

झाले आहेत. हा प्रश्न आता िेवटच्या टप्प्यात आला आहे.  

• या भिष्टमंडळात प्रधान सभचव िूषि गगरािी आभि लेखक-भदगदिाक श्रीरंग गोडबोले यांचा समावेि आहे. 

सहा िाषा अनिजात 

• सध्या देिातील सहा िाषांना ‘अभिजात’ दजाा भमळाला आहे.  

• तभमळ (२००४), संसृ्कत (२००५), कानडी (२००८), तेलुगु (२००८), मल्याळम (२०१३) आभि उभडया (२०१४). 

निकष  

• – दीड ते २००० वषाांच्या कालावधीतील त्या िाषेतील प्रारंभिक गं्रथ / नोदंीचंी उच्च प्राचीनता.  

• – त्या िाषेतील प्राचीन गं्रथांचा एक असा िाग जो भपढयानभपढया मौल्यवान वारसा समजला जातो. 

• – त्या िाषेला मूळ साभहत्यत्यक परंपरा असिे आवश्यक, ती अन्य िाषक समुदायाकडून घेतलेली असू नये. 

• – अभिजात िाषा आभि साभहत्य आधुभनक िाषेपेक्षा वेगळे असल्याने, अभिजात िाषा आभि भतचे नंतरचे स्वरूप 

भकंवा भतच्या िाखांमधे्य फरक असू िकतो. 

Source: Loksatta 

राष्ट्र ीय नडनजटल नवद्यापीठ 
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• संदिा: कें द्रीय अथासंकल्प 2022-23 च्या सकारात्मक प्रिावावर एका वेभबनारमधे्य पंतप्रधानांनी या संकल्पनेचा 

उले्लख केला होता. भडभजटल भवद्यापीठ लवकरात लवकर सुरू होईल याची खात्री करण्यासाठी त्यांनी सवा संबंभधतांना 

आवाहन केले. 

• मुख्य ठळक मुदे्द 

• 2022-23 च्या कें द्रीय अथासंकल्पाचे उद्दीष्ट राष्टर ीय िैक्षभिक धोरि (एनईपी) प्रिावीपिे अंमलात आिण्यास मदत 

करिे हे आहे. 

अथासंकल्पात भिक्षि के्षत्रािी संबंभधत पाच बाबीवंर िर देण्यात आला आहे –  

i. दजेदार भिक्षिाचे सावाभत्रकीकरि 

ii. कौिल्य भवकास 

iii. िहरी भनयोजन आभि रचना 

iv. आंतरराष्टर ीयीकरि आभि एव्हीजीसी (अ  ॅ भनमेिन त्यव्हजु्यअल इफेक््टस गेभमंग कॉभमक) 

• स्थाभनक िाषांमधे्य अनेक राज्यांमधे्य भवद्यार्थ्ाांना उत्तम वैद्यकीय आभि तांभत्रक भिक्षि देण्याच्या हालचाली सुरू 

झाल्या आहेत.  

• टीप: मातृिाषेतील भिक्षि हे भवद्यार्थ्ाांच्या मानभसक भवकासािी भनगडीत आहे. 

• NEP 2020 कें द्र सरकार आभि सवा राज्य सरकारांद्वारे भिक्षिातील सावाजभनक गंुतविुकीत िरीव वाढ करण्याचे 

स्पष्टपिे समथान आभि कल्पना करते. 

• कें द्र आभि राजे्य भमळून भिक्षि के्षत्रातील सावाजभनक गंुतविूक वाढवून GDP च्या 6% पयांत पोहोचतील. 

उच्च निक्षणातील NEP उच्च निक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पररकल्पिा करते 

आनण धे्यय साध्य करण्यासाठी नवनवध योजिा सुरू आहेत, 

• राष्टर ीय उच्चतरभिक्षा अभियान (रुसा) 

• िैक्षभिक आभि संिोधन सहयोग (SPARC) प्रोत्साहन योजना 

• Global Initiative for Academics Network (GIAN) 

• संिोधन, नाभवन्यता आभि तंत्रज्ञानावर पररिाम करिे (IMPRINT) 

• तंत्रभिक्षि गुिवत्ता सुधारिा कायाक्रम (टीईकू्यआयपी) 

•अभ्यास वेब्स ऑफ अ  ॅ त्यक्टव्ह-लभनांग फॉर यंग एत्यस्परेभसंग माइंड्स (SWAYAM) 

• राष्टर ीय भडभजटल लाइबे्ररी, क म्पस कनेक्ट कायाक्रम 

• उच्छतर अभवष्कार अभियान 

• उन्नत िारत अभियान 

• सामाभजक भवज्ञानातील प्रिावी संिोधन (प्रिाभवत) 

• अटल रँभकंग ऑफ इत्यिटू्यिन्स ऑन इनोवे्हिन अभचव्हमेंट्स (एआरआयआयए) 

• न िनल इत्यिटू्यिनल रँभकंग फे्रमवका  (एनआयआरएफ) ची अंमलबजाविी केली जात आहे.  

टीपः  उच्च व तंत्रभिक्षिातील गुिवत्तावाढीसाठी यूजीसी आभि एआयसीटीईतफेही अनेक उपक्रम राबभवले जातात. 

Source: AIR 

ठाणे-नदवा रेले्व मागा 

• पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी मंुबईच्या व्यस्त उपनगरीय रेले्व नेटवका वर ठािे आभि भदवा दरम्यान नव्याने बांधलेल्या 

दोन अभतररक्त रेले्व मागाांचे (त्यव्हभडओ कॉन्फरत्यनं्सगद्वारे) उद्घाटन केले. 

• महाराष्टर ाचे राज्यपाल िगतभसंग कोश्यारी आभि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही उद्घाटन सोहळ्याला हजेरी लावली. 

मुख्य ठळक मुदे्द 

अभतररक्त लाइन्स अंदाजे 620 कोटी रुपये खचूान बांधल्या गेल्या आहेत आभि त्यात खालील घटक आहेत: 
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i 1.4 भकमी लांब रेले्व उड्डािपूल 

ii 170 मीटर लांबीचा बोगदा 

iii 3 मोठे पूल 

iv 21 छोटे पूल 

• टीप: पंतप्रधान गती िक्ती न िनल मास्टर प्ल न फॉर मल्टीमोडल कनेत्यक्टत्यव्हटी 21 व्या ितकातील आधुभनक 

िारताच्या भनभमातीसाठी आवश्यक पायािूत सुभवधा प्रकल्पांच्या भनयोजनापासून अंमलबजाविीपयांत सवा प्रभक्रया 

सुलि करण्यात महत्त्वपूिा िूभमका बजावते. 

Source: AIR 

"कॉरे्बवॅक्स", 12 ते 18 वषे वयोगटातील मुलाांसाठी कोनवड-19 लस 

 

• डरग्ज कंटर ोलर जनरल ऑफ इंभडया (DCGI) ने 12-18 वषे वयोगटातील मुलांसाठी कोभवड-19 लस Corbevax ला 

आपत्कालीन वापर अभधकृतता मंजूर केली आहे. 

• ही िारतातील पभहली स्वदेिी भवकभसत ररसेप्टर बाइंभडंग डोमेन प्रोटीन सब-युभनट COVID-19 लस आहे. 

• हे बायोलॉभजकल ई भलभमटेड या हैदराबादत्यस्थत औषध कंपनीने भवकभसत केले आहे. 

• कॉबेव्ह क्स लस इंटर ामस्कु्यलर मागााने भदली जाते. 

• दोन डोस 28 भदवसांच्या अंतराने भनधााररत केले जातात आभि 2 ते 8 अंि सेत्यिअस तापमानात साठवले जातात. 

• Source: AIR 

अटारी-वाघा जमीि सीमा 

 

• संदिा : अफगाभिस्तानातील जनतेसाठी िारतातून १०,००० टन गव्हाची पभहली भिपमेंट अटारी-वाघा लँड बॉडार 

क्रॉभसंगमागे पाठवली जाईल. 
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• अफगाभिस्तानमधे्य गव्हाचे भवतरि करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या जागभतक अन्न कायाक्रम (WFP) च्या 

प्रभतभनधीचं्या उपत्यस्थतीत अटारी-वाघा येथे प्रथम भिपमेंट औपचाररकपिे रवाना झाली. 

• आठवड्याच्या वाटाघाटीनंतर िारत आभि पाभकस्तानच्या बाजूने गव्हाची पाभकस्तानी िूमी मागााने वाहतूक 

करण्याच्या पद्धती भनभित केल्यानंतर ही भिपमेंट पाठवली जात आहे. 

• अफगाभिस्तानमधे्य अन्नधान्य भवतरिासाठी िारत सरकारने 12 फेबु्रवारी रोजी WFP सह सामंजस्य करारावर 

स्वाक्षरी केली. 

• िारत इरािच्या चाबहार बंदरातून अफगाभिस्तानला अभधक गहू पाठवण्याचा पयााय िोधत आहे. 

Source: AIR, HT 

मुनिादार्बादमधील िाषा िनहद र्बरकत स्मारक 

 

• पभिम बंगाल सरकार िाषा िाभहद बरकत यांचे स्मारक मुभिादाबादमधील सालार येथील बाबला गावात त्यांच्या 

भनवासस्थानी बांधिार आहे. 

िानहद र्बरकत र्बद्दल 

• 1952 मधे्य, अबु्दल बरकत यांनी बांग्ला िाषेला पाभकस्तानच्या राज्य िाषांपैकी एक म्हिून मान्यता भमळावी या 

मागिीसाठी िाषा चळवळीत िाग घेतला. 

• 21 फेबु्रवारी रोजी ढाका मेभडकल कॉलेजच्या वसभतगृहाच्या आवारात भवद्यार्थ्ाांनी जमाव केलेल्या भमरविुकीत अबु्दल 

बरकत जखमी झाला, नंतर त्याचा मृतू्य झाला. 

• बांगलादेि सरकारने त्यांना मरिोत्तर एकुिे पदक प्रदान केले. 

• Source: AIR 

मेकापती गौतम रेड्डी याांचे निधि 

 

• आंध्र प्रदेिचे उद्योग मंत्री मेकापती गौतम रेड्डी यांचे हैदराबादमधील एका खाजगी रुग्णालयात भनधन झाले. 

• ५० वषीय मंत्री दुबई एक्स्पोमधून एक भदवस आधी िारतात परतले. 
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• गौथम रेड्डी यांना आंध्र प्रदेिसाठी सवोत्तम औद्योभगक धोरि तयार करण्याचे शे्रय भदले जाते जे गेल्या दोन वषाांत 

राज्यात चांगली गंुतविूक आकभषात करण्यास मदत करते. 

• Source: AIR 

िारतीय गँ्रडमास्टर आर प्रज्ञिांदािे एअरन ांग्ज मास्टसा नजांकले 

 

• बुत्यद्धबळात, िारतीय गँ्रडमास्टर आर प्रज्ञनंधाने एअरभथंग मास्टसा स्पधेच्या आठव्या फेरीत जागभतक भवजेते म ग्नस 

कालासनचा परािव केला. 

• प्रग्नानंधाने काल 39 चालीमंधे्य काळ्या तुकड्यांसह भवजय भमळवला आभि कालासनची सलग तीन भवजयांची घोडदौड 

रोखली. 

• Airthings Masters, ही 16 खेळाडंूची ऑनलाइन जलद बुत्यद्धबळ स्पधाा आहे. 

• कालासनला परािूत करिारा भवश्वनाथन आनंद आभि पी हररकृष्णानंतर प्रग्नानंदा हा केवळ भतसरा िारतीय ठरला 

आहे. 

• Source: AIR 

परदेिात िारतीय नवषयाांचा अभ्यास करण्यासाठी कें द्र सरकारिे निष्यवृत्ती र्बांद केली   

• सामाभजक न्याय आभि सक्षमीकरि मंत्रालयाने भवद्यार्थ्ाांना राष्टर ीय परदेिी भिष्यवृत्ती (NOS) साठी अजा करण्यापासून 

रोखिारी नवीन मागादिाक तते्त्व जारी केली आहेत. 

• भवद्यार्थ्ाांना परदेिात िारतीय इभतहास, संसृ्कती आभि वारसा यासह मानवतेच्या अनेक भवषयांचा अभ्यास करण्यास 

मनाई आहे. 

• अिा शे्रिीत कोिता भवषय समाभवष्ट करता येईल याचा अंभतम भनिाय NOS च्या भनवडिूक-सह-स्क्रीभनंग सभमतीवर 

राहील. 

• Source: AIR 

िारतीय आनण ओमािी हवाई दलाचा "ईस्टिा नब्रज - V" सांयुक्त सराव 
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• 21 फेबु्रवारी-25 फेबु्रवारी 2022 दरम्यान जोधपूर येथे िारतीय, ओमानी हवाई दलाचा संयुक्त सराव सुरू आहे. 

• ओमान हा आखाती प्रदेिातील िारताच्या सवाात मजबूत संरक्षि िागीदारांपैकी एक आहे आभि भतन्ही सेवांमधे्य 

ओमानच्या सेवांसोबत भद्वपक्षीय देवािघेवाि आभि सराव आहेत. 

• संबंध मजबूत करण्यासाठी िारतीय हवाई दल (IAF) आभि रॉयल एअर फोसा ऑफ ओमान (RAFO) यांनी भद्वपक्षीय 

संयुक्त सराव सुरू केला. 

• ही सरावाची सहावी आवृत्ती आहे आभि दोन हवाई दलांमधील ऑपरेिनल क्षमता आभि इंटरऑपरेभबभलटी 

वाढवण्याची संधी प्रदान करण्याचा उदे्दि आहे. 

• अरबी समुद्रात ओमान िारतीय नौदलाला ऑपरेिनल सहाय्य देखील पुरवतो. 

• िारताला Duqm बंदरात प्रवेि आहे, ज्यामुळे भहंद महासागर के्षत्रात िारताची क्षमता आभि सागरी रिनीती मजबूत 

झाली आहे, भविेषत: या प्रदेिात चीनच्या आक्रमक प्रगतीभवरुद्ध. 

 
• Source: Indian Express 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT

