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दैनिक चालू घडामोडी 28.02.2022 
मराठी भाषा गौरव नदिानिनमत्त पुरस्कार प्रदाि 

 

• मराठी भाषा गौरव दिनादनदमत्त मराठी भाषा दवभागातरे्फ यशवंतराव चव्हाण सभागृह इथं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 

यांच्याहसे्त भाषा आदण सादहत्याच्या दवकासासाठी काययरत असणाऱ्या मान्यवरांना गौरव आदण पुरस्कार प्रिान केले 

गेले. 

• ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कदववयय कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिन मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा केला जातो.  

• यावषी दवंिा करंिीकर जीवनगौरव पुरस्कार सादहत्यत्यक भारत सासणे यांना श्री.पु.भागवत पुरस्कार मंुबईच्या 

लोकवाङ्मयगृह या प्रकाशन संस्थेला, डॉ. अशोक केळकर मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार नादशकच्या डॉ. रमेश 

नारायण वरखेडे यांना, डॉ. अशोक केळकर मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार पुण्याच्या मराठी अभ्यास पररषिेला 

तर कदववयय मंगेश पाडगांवकर मराठी भाषा संवर्यक पुरस्कार पुण्याच्या डॉ. चंद्रकांत पाटील यांना जाहीर झाला 

आहे.  

• Source: Newsonair 

 

सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबँक फायिान्शियल टेनलकमु्यनिकेिि (SWIFT) 

संदभड 

• युरोदपयन युदनयन, यूएस, यूके आदण सहयोगी िेशांनी हजारो दवत्तीय संस्थांद्वारे वापरल्या जाणाऱ् या त्यिफ्ट या 

आंतरराष्ट्र ीय पेमेंट दसस्टममरू्न अनेक रदशयन बँकांना वगळण्याचे मान्य केले आहे. 

न्िफ्टबद्दल 

• त्यिफ्ट प्रणाली म्हणजे सोसायटी र्फॉर वर्ल्यवाइड इंटरबँक र्फायनात्यशशयल टेदलकमु्यदनकेशन. 

• दवत्तीय संस्थांना मनी टर ाशफरसारख्या जागदतक आदथयक व्यवहारांची मादहतीची िेवाणघेवाण करण्यासाठी हे एक 

सुरदित व्यासपीठ आहे. 

• 200 हून अदर्क िेशांमर्ील 11,000 हून अदर्क बँकांना सुरदित दवत्तीय संिेशन सेवा प्रिान करून व्यवहारांची 

मादहती सत्यादपत करण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम करते. 

• बेत्यियमव्यदतररक्त कॅनडा, फ्रान्स, जमयनी, इटली, जपान, नेिरलँड्स, िीडन, त्यित्झलंड, युनायटेड दकंग्डम आदण 

अमेररका या अकरा औद्योदगक िेशांतील मध्यवती बँका या िेशांवर िेखरेख ठेवतात. 

• बेत्यियममधे्य त्यस्थत आहे. 

रनियावर पररणाम 

• EU, US, UK आदण इतरांच्या दनवेिनात असे म्हटले आहे की या दनणययामुळे "या बँका आंतरराष्ट्र ीय दवत्तीय 

प्रणालीपासून दडस्कनेक्ट झाल्या आहेत आदण जागदतक स्तरावर कायय करण्याच्या त्यांच्या िमतेला हानी पोहोचेल" 

याची खात्री होईल. 
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• रदशयन कंपन्यांनी त्यिफ्टद्वारे प्रिान केलेल्या सामान्यपणे गुळगुळीत आदण झटपट व्यवहारांमधे्य प्रवेश गमावणे हे 

उदिष्ट् आहे. 

• त्याच्या मौल्यवान ऊजाय आदण कृषी उत्पािनांसाठी िेयके गंभीरपणे दवस्कळीत होतील. 

• बँकांना एकमेकांशी थेट व्यवहार करावा लागण्याची शक्यता आहे, दवलंब आदण अदतररक्त खचय जोडणे आदण शेवटी 

रदशयन सरकारचा महसूल कमी करणे. 

• Source-Indian Express  

 

आंतरराष्ट्र ीय अंतराळ स्थािक (ISS) 

 

संदभड 

• रदशयन से्पस एजन्सीचे प्रमुख दिदमत्री रोगोदझन यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रसाररत केलेल्या दटप्पणीने रदशयाच्या 

युके्रनवर आक्रमण केल्यानंतर तणावाचे पररणाम आंतरराष्ट्र ीय अंतराळ स्थानकावर (ISS) होऊ शकतात अशी भीती 

दनमायण झाली आहे. 

इंटरिॅििल से्पस से्टिि (ISS) बद्दल 

• हे मानवदनदमयत से्पस से्टशन दकंवा कमी पृथ्वीच्या किेत राहण्यायोग्य कृदत्रम उपग्रह आहे. 

• ISS 1998 पासून काययरत आहे आदण दकमान 2028 पयंत चालू राहण्याची अपेिा आहे. 

• तथादप, रदशयाने सूदचत केले आहे की ते किादचत 2024 पयंत सहयोगातून बाहेर पडतील. 

• पाच सहभागी से्पस एजन्सीमंर्ील हा संयुक्त प्रकल्प आहे: 

1. नासा (युनायटेड से्टट्स) 

2. रोसकॉसमॉस (रदशया) 

3. JAXA (जपान), 

4. ESA (युरोप), 

5. CSA (कॅनडा) 

सुनवधा 

• या सुदवरे्चा उपयोग शून्य-गुरुत्वाकषयणाचे दवदवर् प्रयोग, अवकाश संशोर्न अभ्यास आदण तंत्रज्ञान दवकासासाठी 

केला जातो. 

टीप: 

• ISS हे बांर्लेले आदण चालवलेले पदहले अंतराळ स्थानक नाही. 

• यापूवी अनेक लहान अंतराळ स्थानके वापरली गेली आहेत, त्यापैकी सवायत प्रदसद्ध रदशयन मीर से्पस से्टशन आहे जे 

1980 च्या िशकात काययरत होते आदण अमेररकन स्कायलॅब. 

Source-Indian Express 
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चीता हस्ांतर 

 

बातम्यांमधे्य का 

• अलीकडेच, मध्य प्रिेशातील वन्यजीव अदर्काऱ् यांचे तज्ज्ञ पथक, भारतीय वनीकरण दवभाग आदण भारतीय वन्यजीव 

संस्थेने चीता हस्तांतररत करण्यासाठी साइट भेटीसाठी नादमदबयाला भेट दिली. 

• राष्ट्र ीय व्याघ्र संवर्यन प्रादर्करणाच्या (NTCA) 19 व्या बैठकीत सुरू करण्यात आलेल्या कृती आराखड्याअंतगयत हे 

करण्यात आले आहे. 

कृती आराखड्याची तरतूद 

• कृती आराखड्यात असे म्हटले आहे की, सुमारे १०-१२ तरुण दचत्त्ांचा समूह जो पुन्हा सुरू करण्यासाठी आिशय 

आहे, तो पदहल्या वषी नादमदबया दकंवा िदिण आदफ्रकेतून संस्थापक साठा म्हणून आयात केला जाईल. 

• प्राण्यांच्या वंशावळीची आदण जनुकीय इदतहासाची तपासणी केली जाईल जेणेकरून ते अत्यदर्क इनबे्रड स्टॉकमरू्न 

आलेले नाहीत आदण आिशय वयोगटात आहेत जेणेकरून ते योग्य संस्थापक लोकसंख्या तयार करतील. 

• मध्य प्रिेशातील कुनो पालपूर राष्ट्र ीय उद्यान (केएनपी) ही प्रस्तावनेची प्रस्तादवत जागा आहे, जरी मध्य भारतातील 

दकमान तीन इतर साठ्यांचा दवचार केला जात आहे. 

नचत्ता बद्दल 

• दचत्ताचे वैज्ञादनक नाव Acinonyx Jubatus आहे. 

• हा सवायत वेगवान जमीनी प्राणी आहे. 

• भारतात, दचत्ता 1952 मधे्य नामशेष भारत घोदषत करण्यात आला. इदतहासात आपल्या िेशात नामशेष घोदषत झालेला 

हा एकमेव मोठा सस्तन प्राणी आहे. 

संवधडि न्स्थती 

• एदशयादटक दचत्ता 

• IUCN त्यस्थती - गंभीरपणे र्ोक्यात. 

• CITES त्यस्थती- सूचीचा पररदशष्ट्-I. 

Source-Indian Express  
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पाल् क बे मधील भारतातील पनहले डगॉशग ररझव् ह 

 

संदभड 

• तादमळनाडू सरकारने पाल्क बे प्रिेशात भारतातील पदहले डुगॉशग कंझवे्हशन ररझव्हय तयार करण्यासाठी काम सुरू केले आहे. 

डुगॉशग बद्दल 

• डुगॉशग (डुगॉशग डुगोन) यांना ‘सी काउ’ असेही म्हणतात. 

• तृणभिी सस्तन प्राण्यांची ही एकमेव अत्यस्तत्वात असलेली प्रजाती आहे जी भारतासह केवळ समुद्रातच राहते. 

संवधडि न्स्थती 

• ते IUCN रेड दलस्टमधे्य असुरदित म्हणून सूचीबद्ध आहेत. 

• हे वन्य (जीवन) संरिण कायिा, १९७२ च्या अनुसूची I अंतगयत भारतात संरदित आहेत. 

संवधडिासाठी उचललेली पावले: 

• सायबेररयन के्रन (1998), सागरी कासव (2007), डुगॉशस (2008) आदण रॅप्टसय (2016) यांच्या संवर्यन आदण व्यवस्थापनावर 

भारताने स्थलांतररत प्रजातीचं्या वन्य प्राण्यांच्या संवर्यन (CMS) सह गैर-कायिेशीर बंर्नकारक सामंजस्य करार (MoU) वर 

िािरी केली आहे. 

• पयायवरण मंत्रालयाने डुगॉशसच्या संवर्यनासाठी आदण भारतात ‘UNEP/CMS डुगॉशग सामंजस्य करार’ च्या अंमलबजावणीशी 

संबंदर्त समस्यांवर लि ठेवण्यासाठी ‘टास्क र्फोसय र्फॉर कशझवे्हशन ऑर्फ डू्यगॉशग’ िेखील स्थापन केले. 

• डगॉशग संवर्यनाच्या संिभायत िदिण आदशया उप-प्रिेशात अग्रगण्य राष्ट्र  म्हणून कायय करण्यास भारताला मित करते. 

Source-Indian Express 

 

भाषा प्रमाणपत्र सेल्फी मोहीम 
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संदभड 

• दशिण मंत्रालयाने नुकतीच एक भारत शे्रष्ठ भारत या उपक्रमांतगयत भाषा प्रमाणपत्र सेल्फी मोहीम सुरू केली आहे. 

भाषा प्रमाणपत्र सेल्फी मोनहमेबद्दल 

• लोक भारतीय भाषांमधे्य मूलभूत संभाषण कौशले्य आत्मसात करतात याची खात्री करणे हे त्याचे उदिष्ट् असेल. 

• हे दशिण मंत्रालय आदण MyGov India द्वारे दवकदसत भाषा संगम मोबाइल अॅपचा प्रचार िेखील करते. 

• अॅप वापरून, लोक 22 अनुसूदचत भारतीय भाषांमधे्य िैनंदिन वापरातील 100+ वाके्य दशकू शकतात. 

• ‘भाषा प्रमाणपत्र सेल्फी’ उपक्रम लोकांना #BhashaCertificateSelfie हा हॅशटॅग वापरून त्यांच्या सोशल मीदडया 

खात्यांवरून प्रमाणपत्रासह सेल्फी अपलोड करण्यास प्रोत्सादहत करत आहे. 

एक भारत शे्रष्ठ भारत बद्दल 

• हा दशिण मंत्रालयाचा एक उपक्रम आहे जो 2015 मधे्य सुरू करण्यात आला होता. 

• िेशातील दवदवर् प्रिेशांमर्ील सांसृ्कदतक संबंर् दृढ करणे आदण दवदवर् राज्ांमधे्य राहणाऱ्या लोकांमर्ील परस्पर 

संबंर्ांना प्रोत्साहन िेणे हे त्याचे प्राथदमक उदिष्ट् आहे. 

• या योजनेचा उिेश िेशाच्या दवदवर् संसृ्कतीत एकता साजरी करणे आदण दवदवर् राज्ातील लोकांमधे्य भावदनक बंर् 

वाढवणे हा आहे. 

• Source-PIB 

 

भारतातील पनहले ई-कचरा इको पाकड  

संदभड 

• दिल्ली मंदत्रमंडळाने ई-कचऱ्याच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी भारतातील पदहले 'ई-कचरा इको पाकय ' बांर्ण्यास मंजुरी 

दिली आहे. 

'ई-वेस्ट इको पाकड ' बद्दल 

• इको-पाकय  अनौपचाररक िेत्रातील लोकांना "औपचाररक रीसायकलसय म्हणून तयार करण्यासाठी प्रदशिण आदण 

सार्ने प्रिान करेल. 

• ररसायकल करण्यासाठी पाकय  करा, ई-कचरा पुन्हा तयार करा. 

• या उद्यानात नूतनीकरणाचे बाजार असण्याची शक्यता आहे, ज्ात लॅपटॉप, मोबाईल, चाजयर आदण बॅटरी यांसारख्या 

इलेक्टर ॉदनक वसंू्तची दवक्री होईल. 

ई-कचऱ्याबद्दल 

• ई-कचरा हा इलेक्टर ॉदनक-कचरा साठी लहान आहे आदण हा शब्द जुन्या, आयुष्याच्या शेवटच्या दकंवा टाकून दिलेल्या 

इलेक्टर ॉदनक उपकरणांचे वणयन करण्यासाठी वापरला जातो. 

• त्यात त्यांचे घटक, उपभोग्य वसू्त, भाग आदण सुटे भाग यांचा समावेश होतो. 

• हे XXX िोन व्यापक शे्रणीमंधे्य 21 प्रकारांमधे्य वगीकृत केले आहे: 

• a.मादहती तंत्रज्ञान आदण संवाि सार्ने. 

• b. ग्राहक इलेत्यक्टर कल आदण इलेक्टर ॉदनक्स. 

Source-The Hindu 
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राष्ट्र ीय नवज्ञाि नदि 

 

• ‘रामन इरे्फक्ट’च्या शोर्ाच्या स्मरणाथय िरवषी २८ रे्फबु्रवारीला राष्ट्र ीय दवज्ञान दिन साजरा केला जातो. 

• थीम:- शाश्वत भदवष्यासाठी दवज्ञान आदण तंत्रज्ञानातील एकात्यत्मक दृष्ट्ीकोन 

राष्ट्र ीय नवज्ञाि नदिानवषयी 

• या दिवशी भारतीय भौदतकशास्त्रज्ञ सर सी.व्ही. रामन यांनी 'रामन इरे्फक्ट'चा शोर् जाहीर केला ज्ासाठी त्यांना 

1930 मधे्य नोबेल पाररतोदषक िेण्यात आले. 

• 1986 मधे्य, भारत सरकारने 28 रे्फबु्रवारी हा राष्ट्र ीय दवज्ञान दिवस म्हणून दनयुक्त केला. 

• दवज्ञानाचे महत्त्व आदण मानवी जीवनात त्याचा उपयोग यादवषयी संिेश िेण्यासाठी या दिवसाचा उिेश आहे. 
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