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दैनिक चालू घडामोडी 04.10.2022 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

YUVA 2.0 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• तरूण आणण होतकरू लेखकाांना मार्गदर्गन करून त्ाांना घडवण् यासाठी, पांतप्रधानाांची योजना म्हणजेच ‘युवा-2.0' 

(Young, Upcoming and Versatile Authors) योजना सुरू केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• 30 वर्ागच्या आतील तरूण आणण उदयोनु्मख लेखकाांना प्रणर्क्षणाप्रमाणे मार्गदर्गन करण् याची ही योजना असून देर्ात 

वाचन, लेखन आणण पुस्तक सांसृ्कतीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.  

• तसेच भारत आणण भारतीय लेखनाला जार्णतक स्तरावर पुढे नेण्याचा या योजनेचा उदे्दष्य आहे.  

• युवाच्या पणहल्या आवृत्तीत 22 भारतीय भार्ा आणण इांग्रजीतून लेखन करणा-या तरूण आणण उदयोनु्मख लेखकाांनी 

मोठ्या प्रमाणावर सहभार् घेतल्यामुळे ही योजना प्रभावी ठरली.  

• त्ामुळे आता युवा 2.0 म्हणजेच (वाययूव् हीए - तरूण, होतकरू आणण अष्टपैलू- ब ु मुखी लेखक) हा योजनेचा दुसरा 

टप्पा सुरू करण्यात आला आहे. 

युवा 2.0 (YUVA 2.0) योजिेचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे: 

• योजनेची घोर्णा 2 ऑक्टोबर 2022. 

• 2 ऑक्टोबर 2022 - 30 नोव्हेंबर 2022 दरम्यान https://www.mygov.in/ द्वारे आयोणजत केलेल्या अखखल भारतीय 

स्पधेद्वारे एकूण 75 लेखकाांची णनवड केली जाईल. 

• प्राप्त प्रस्तावाांचे मूल्यमापन 1 णडसेंबर 2022 ते 31 जानेवारी 2023 पयंत केले जाईल. 

• 28 फेबु्रवारी 2023 रोजी णवजेत्ाांची घोर्णा केली जाईल. 

• तरुण लेखकाांना 1 माचग 2023 ते 31 ऑर्स्ट 2023 या कालावधीत सुणवख्यात लेखक/रु्रूां कडून प्रणर्क्षण णदले 

जाईल. 

• त्ाांच्या मार्गदर्गनाखाली, प्रकाणर्त पुस्तकाांचा पणहला सांच 2 ऑक्टोबर 2023 रोजी प्रकाणर्त केला जाईल. 

• युवा 2.0 ची थीम 'लोकर्ाही (सांस्था, घटना, लोक, घटनात्मक मूले्य - भूतकाळ, वतगमान, भणवष्य)' आहे. 

• युवा 2.0 योजनेअांतर्गत अखखल भारतीय स्पधेद्वारे एकूण 75 लेखकाांची णनवड केली जाईल. 

• योजनेंतर्गत णनवडलेल्या तरुण लेखकाांना प्रख्यात लेखक/मार्गदर्गकाांकडून प्रणर्णक्षत केले जाईल. 

स्रोत: PIB 

2021 मधे्य तानमळिाडू आनण महाराष्ट्र  सवाानिक परदेशी पयाटक 
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बातम्याांमधे्य का: 

भारतीय पयगटन साांखख्यकी 2022 ने जारी केलेल्या भारत अहवालानुसार ताणमळनाडू आणण महाराष्टर  ही णवदेर्ी पयगटकाांसाठी 

सवागणधक लोकणप्रय राजे्य आहेत.  

मुख्य मुदे्द: 

• इांणडयन टूररझम सॅ्टणटखस्टक्स 2022 ने जारी केलेल्या अहवालानुसार, 2021-2022 मधे्य महाराष्टर  आणण 

ताणमळनाडूमधे्य परदेर्ी पयगटकाांची सांख्या अनुक्रमे 1.26 दर्लक्ष आणण 1.23 दर्लक्ष होती. 

• जार्णतक पयगटन णदनाणनणमत्त (27 सप्टेंबर 2022) भारताचे उपराष्टर पती जर्दीप धनखड याांच्या हसे्त 'इांनडयि टुररझम 

सॅ्टनटस्टस्टक्स 2022' या अहवालाचे प्रकार्न करण्यात आले. 

• सरकारी आकडेवारीनुसार, 2021-2022 मधे्य भारतात 677.63 दर्लक्ष देर्ी पयगटक होते, जे 2020 मधील 610.22 

दर्लक्ष वरून 11.05% वाढले आहे. 

• 2021-22 या वर्ागसाठी एकूण परदेर्ी पाुण्याांची सांख्या 3,18,673 होती, जी 2020-21 मधील 4,15,859 वरून 

23.4% कमी झाली आहे. 

• अहवालानुसार, देर्ाांतर्गत पयगटकाांची सवागणधक सांख्या असलेली दोन राजे्य अनुक्रमे 140.65 दर्लक्ष आणण 86.12 

दर्लक्ष तणमळनाडू आणण उत्तर प्रदेर् आहेत. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

सीबीआयचे ‘ऑपरेशि गरुडा’ अमली पदार्ाांनवरोिात देशव्यापी कारवाई 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्रीय अने्वर्ण बु्यरो (CBI) कडून बु-स्तरीय 'ऑपरेर्न र्रुड' सुरू करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• अांमली पदाथांच्या तस्करीवरील रु्ने्हर्ारी रु्प्तचराांची जलद देवाणघेवाण आणण इांटरपोलच्या माध्यमातून आांतरराष्टर ीय 

न्यायालयाांमधे्य समखन्वत कायद्याची अांमलबजावणी करून आांतरराष्टर ीय सांबांधाांसह नेटवकग  णवस्कळीत, अधोर्ती 

आणण नष्ट करण्यात ऑपरेर्न र्रुडा महत्त्वपूणग ठरेल. 

• ऑपरेर्न र्रुडा हे एक जार्णतक ऑपरेर्न आहे जे इांटरपोल आणण नाकोणटक्स कां टर ोल बु्यरोच्या णनकट समन्वयाने 

सुरू करण्यात आले. 
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• णहांद महासार्र के्षत्रावर णवरे्र् लक्ष कें णद्रत करून अवैध डर ग्ज आणण सायकोटर ॉणपक पदाथांच्या तस्करीचा सामना 

करण्यासाठी ऑपरेर्न र्रुड सुरू करण्यात आले. 

• ऑपरेर्न र्रुड अांतर्गत, भारतातील अनेक राज्याांमधे्य आतापयंत अनेक अटक, र्ोध आणण जप्ती करण्यात आल्या 

आहेत. 

• या णवरे्र् मोणहमेदरम्यान 6600 सांर्णयताांची चौकर्ी करण्यात आली असून 127 नवीन रु्ने्ह दाखल करण्यात आले 

आहेत तसेच 6 फरारी रु्ने्हर्ाराांसह 175 जणाांना अटक करण्यात आली आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांनडया 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्ाव्यवस्र्ा 

काडा  टोकिायझेशिची अांमलबजावणी 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• ररझव्हग बँक ऑफ इांणडयाच्या म्हणण्यानुसार, 1 ऑक्टोबर 2022 पासून काडग-आधाररत पेमेंटचे टोकनीकरण लारू् 

केले जाईल. 

मुख्य मुदे्द: 

• काडग टोकनीकरणाची मुदत यापूवी दोनदा वाढवण्यात आली आहे. 

• सुमारे 35 कोटी टोकन आधीच तयार केले रे्ले आहेत आणण सप्टेंबरमधे्य एकूण 63 कोटी रुपयाांचे सुमारे 40 टके्क 

व्यवहार टोकन वापरून केले रे्ले. 

• RBI ने सवग व्यापाऱयाांना 1 ऑक्टोबरपूवी ग्राहकाांचे डेणबट आणण के्रणडट काडग तपर्ील हटवण्याचे आणण काडग 

पेमेंट्सच्या जार्ी युणनक टोकन देण्याचे णनदेर् णदले आहेत. 

• 16-अांकी काडग क्रमाांक, नाव, कालबाह्यता तारीख आणण टोकन नावाचा एक अणद्वतीय काडग क्रमाांक यासारख्या सवग 

सांवेदनर्ील तपर्ीलाांसह कोड मास्क करून काडग टोकनायझेर्न अणधक सुरणक्षत करते. 

• काडग टोकनायझेर्न णनयम काडग जारीकताग आणण काडग नेटवकग  वर्ळता सवग भार्धारकाांना लारू् होईल. 

• टोकनायझेर्न ही काडगचे तपर्ील एका अणद्वतीय कोड णकां वा टोकनने बदलण्याची प्रणक्रया आहे, ज्यामुळे व्यक्ी ांना 

काडगचे सांवेदनर्ील तपर्ील उघड न करता ऑनलाइन खरेदी करता येते. 

स्रोत: द नहांदू 

महत्वाची नियुक्ती 

इस्रोचे शास्त्रज्ञ अनिल कुमार याांची IAF च्या उपाध्यक्षपदी निवड 
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बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय अांतराळ सांर्ोधन सांस्थेचे प्रणतणित सांर्ोधक अणनल कुमार याांची आांतरराष्टर ीय अांतराळवीर महासांघ (IAF) चे 

उपाध्यक्ष म्हणून णनयुक्ी करण्यात आली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• सध्या, डॉ. अणनल कुमार ISRO टेलीमेटर ी, टर ॅणकां र् आणण कमाांड नेटवकग  असोणसएट डायरेक्टर (ISTRAC) आहेत. 

• 1951 मधे्य इांटरनॅर्नल एस्टर ोनॉणटकल फेडरेर्नची स्थापना झाली. 

• IAF चे 72 देर्ाांमधे्य 433 सदस्य आहेत, ज्यामुळे ती अांतराळ वणकलीसाठी जर्ातील र्ीर्ग सांघटनाांपैकी एक आहे. 

• आयएएफ इांटरनॅर्नल एस्टर ोनॉणटकल फेडरेर्न काँगे्रस (IAC) आयोणजत करते. 

• सांर्ोधन आणण अने्वर्ण, ऑपरेर्न्स आणण ऍखिकेर्न्स, तांत्रज्ञान, पायाभूत सुणवधा आणण अवकार् आणण समाजातील 

णवकासाांवरील ताांणत्रक कायगक्रम आांतरराष्टर ीय अांतराळवीर फेडरेर्न काँगे्रसचा भार् आहेत.  

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडा 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

36 व्या राष्ट्र ीय खेळ 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• रु्जरातमधील अहमदाबाद येथे पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या हसे्त 36 व्या राष्टर ीय खेळाांचे उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारताचे 2022 राष्टर ीय खेळ यावर्ी 29 सप्टेंबर ते 12 ऑक्टोबर दरम्यान होणार आहेत. 
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• 36 व्या राष्टर ीय खेळ ज्याांना रु्जरात 2022 म्हणून ओळखले जाते, 36 व्या राष्टर ीय खेळाांचे आयोजन अहमदाबाद, 

र्ाांधीनर्र, सुरत, वडोदरा, राजकोट आणण भावनर्र येथे केले जाईल. 

• अॅथलेणटक्स, फील्ड हॉकी, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, टेबल टेणनस, से्कटबोणडंर्, कबड्डी, मलखाांभा यासारखे खेळ 

इत्ादी ांचा 36 व्या राष्टर ीय क्रीडा स्पधेत समावेर् करण्यात आला आहे, ज्यामधे्य 28 राजे्य आणण 8 कें द्रर्ाणसत 

प्रदेर्ातील सांघ सहभार्ी होणार आहेत. 

• लडाख आणण दादरा आणण नर्र हवेली आणण दमण आणण दीव या नवीन कें द्रर्ाणसत प्रदेर्ाांद्वारे या वर्ी 36 व्या 

राष्टर ीय खेळाांचे पदापगण होईल. 

• राष्टर ीय खेळाांची रे्वटची आवृत्ती केरळमधे्य 2015 साली झाली होती. 

• सुरुवातीच्या काळात भारताचे राष्टर ीय खेळ भारतीय ऑणलखिक खेळ म्हणून आयोणजत केले रे्ले. 

• लाहोर येथे 1924 च्या भारतीय ऑणलखिक खेळाांच्या 9व्या आवृत्तीपासून, हे खेळ भारतातील प्रमुख र्हराांमधे्य दर 

दोन वर्ांनी आयोणजत केले जातात. 

• सन 1940 मधे्य, भारतीय ऑणलखिक खेळ राष्टर ीय खेळ म्हणून आयोणजत करण्यात आले होते, ज्यामधे्य देर्ाच्या 

णवणवध भार्ाांतील खेळाडूांमधील स्पधांचा समावेर् होता. 

• ऑणलखिक खेळ, आणर्याई खेळ आणण इतर आांतरराष्टर ीय क्रीडा स्पधांमधे्य भारताचे प्रणतणनणधत्व करण्यासाठी 

भारतीय ऑणलखिक सांघटनेद्वारे खेळाडूांची णनवड केली जाते. 

स्रोत: Livemint 

महत्वाचे नदवस 

02 ते 08 ऑक्टोबर 2022 रोजी 68 वा राष्ट्र ीय वन्यजीव सप्ताह साजरा करण्यात येईल 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 68 वा राष्टर ीय वन्यजीव सप्ताह 2 ते 8 ऑक्टोबर 2022 दरम्यान भारतभर साजरा केला जाणार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्टर ीय वन्यजीव सप्ताह मोणहमेचा मुख्य उदे्दर् प्राणी जीवाांचे सांवधगन आणण सांरक्षण करणे हा आहे. 

• राष्टर ीय वन्यजीव सप्ताहाचे उणद्दष्ट लोकाांना प्राण्याांच्या जीवनाणवर्यी जार्रुक करणे आणण मोठ्या सांखे्यने प्राण्याांना 

त्ाांच्या अन्नासाठी णकां वा इतर कारणाांसाठी न मारता वाचवण्यासाठी प्रोत्साणहत करणे आहे. 

• राष्टर ीय वन्यजीव सप्ताहाचे उणद्दष्ट वन्यजीवाांचे सांवधगन आणण सांरक्षण याबद्दल जार्रुकता वाढवणे आणण वन्यजीवाांच्या 

सांरक्षणासाठी अणतररक् सेवा स्थापन करणे हे आहे. 

• भारतातील वन्यजीव सांवधगनाच्या दीघगकालीन उणद्दष्टाांबद्दल जार्रूकता णनमागण करण्यासाठी भारतीय वन्यजीव 

मांडळाने 1952 मधे्य वन्यजीव सप्ताहाची स्थापना केली. 

• वन्यजीव णदन प्रथम 1955 मधे्य साजरा करण्यात आला, परां तु नांतर 1957 मधे्य त्ाचे नाव बदलून वन्यजीव सप्ताह 

असे करण्यात आले. 
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• वन्यजीवाांच्या जीवनाचे रक्षण करण्यासाठीच्या महत्त्वाच्या उपाययोजनाांबाबत जनतेला जार्रूक करण्याच्या उदे्दर्ाने 

वन्यजीव सप्ताह सुरू करण्यात आला. 

• वन्यजीवाांच्या सांरक्षणासाठी भारत सरकारने वन्यजीव पररर्देची स्थापना केली आहे, जी वन्यजीवाांच्या सांवधगनाबाबत 

जार्रूकता णनमागण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

जागनतक अनिवास नदि 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• जार्णतक अणधवास णदन ऑक्टोबर मणहन्याच्या पणहल्या सोमवारी साजरा केला जातो, यावर्ी जार्णतक अणधवास णदन 

3 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• 3 ऑक्टोबर रोजी बाणलकेणसर , तुकी येथे जार्णतक अणधवास णदन 2022 जार्णतक स्तरावर साजरा केला जाईल. 

• जार्णतक अणधवास णदन प्रते्क व्यक्ीला योग्य राहणीमान प्रदान करण्यासाठी साजरा केला जातो. 

• जार्णतक णनवास णदन 2022 ची थीम माइांड द गॅप आहे. 

• जार्णतक अणधवास णदन साजरा करण्यामार्चा उदे्दर् हा आहे की, येणाऱया णपढ्ाांना जर्ाचा अणभमान वाटेल असे 

णठकाण बनवावे. 

• सन 1985 मधे्य सांयुक् राष्टर ाांच्या महासभेने जार्णतक अणधवास णदन साजरा करण्याचा ठराव मांजूर केला. 

• नैरोबी, केणनया येथे 1986 मधे्य पणहला जार्णतक अणधवास णदन आयोणजत करण्यात आला होता. 

• या पृथ्वीतलावरील प्रते्क व्यक्ीला णनवारा णमळण्याचा मूलभूत अणधकार आहे, या पृथ्वीवरील प्रते्क व्यक्ी योग्य 

घरासाठी पात्र आहे याची लोकाांना जाणीव करून देण्यासाठी जार्णतक णनवास णदन साजरा केला जातो. 

स्रोत: जिसत्ता 

स्वदेशी बिावटीचे आनण देशातच नवकनसत केलेले लाइट कॉमॅ्बट हेनलकॉप्टर (एलसीएच) भारतीय हवाई दलात 

दाखल 
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• सांरक्षण के्षत्रातील आत्मणनभगरतेला मोठे प्रोत्साहन देणारे, लाइट कॉमॅ्बट हेणलकॉप्टर (एलसीएच-तुलनेने हलक्या वजनाचे 

लढाऊ हेणलकॉप्टर) 3 ऑक् टोबर 2022 रोजी भारतीय हवाई दलात औपचाररकररत्ा दाखल झाले. 

• एका औपचाररक सोहळयात सांरक्षणमांत्री राजनाथ णसांह याांनी या हेणलकॉप्टरचे ‘प्रचांड’ असे नामकरण केले.  

• णहांदुस्तान एरोनॉणटक्स णलणमटेडने (एचएएल) याची सांरचना केली असून ते णवकणसतही केले आहे. एचएएलने सांरचना 

आणण णवकणसत केलेले एलसीएच पणहले स्वदेर्ी बुउपयोर्ी लढाऊ हेणलकॉप्टर आहे. 

• यांदा माचगमधे्य, पांतप्रधान नरेंद्र मोदी ांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षाणवर्यक मांणत्रमांडळ सणमतीने स्वदेर्ी बनावटीची 15 

हेणलकॉप्टर णवकणसत करण्यासाठी तीन हजार 887 कोटी ांचा णनधी मांजूर केला होता. यापैकी दहा हेणलकॉप्टर हवाई 

दल आणण पाच लष्करात सामील करण्यात येतील. 

वैनशष्ट्ये काय? 

• ‘णहांदूस्थान एरोनॉणटक्स णलणमटेड’कडून (एचएएल) णवकणसत. 

• अणधक उांचीवरून कामणर्री बजावण्याची क्षमता. 

• 5.8 टन वजन आणण दोन इांणजन, णवणवध र्स्त्ाांच्या वापराची सज्जता.   

• रात्री हल्ला करण्याची क्षमता, आपत्कालीन खस्थतीत सुरणक्षत उतरवण्याची सोय. 

Source: Loksatta 

स्वीनडश शास्त्रज्ञ स्वाने्त पाबो याांिा वैद्यकशास्त्रातले िोबेल 

 

• स्वीणडर् र्ास्त्ज्ञ स्वांते पाबो(Svante Pabo) याांना नोबेल पुरस्कारने( Nobel Prize) सन्माणनत करण्यात आले आहे. 

2022 वैद्यकर्ास्त्ातील नोबेल पुरस्कार पाबो याांना प्रदान करण्यात आला आहे. पाबो याांनी 40 हजार वर्ांपूवी 

नामरे्र् झालेल्या मानवाांच्या प्रजातीचे यर्स्वी सांर्ोधन केले आहे. नोबेल पुरस्कार हा जर्ातील सवागत प्रणतिेच्या 

पुरस्काराांपैकी एक आहे. 

• स्वांते पाबो याांना णवलुप्त होणमणनन आणण मानवी उत्क्ाांतीच्या अनुवाांणर्क (जीनोम) सांबांणधत र्ोधाांसाठी त्ाांना हा 

पुरस्कार देण्यात आला आहे. पाबो हे पॅलेओजेनेणटक्सच्या सांस्थापकाांपैकी एक आहेत, ज्याांनी णनएां डरथल जीनोमवर 

सखोल सांर्ोधन केले आहे. 

• जमगनीतील लीपणझांर् येथील मॅक्स िँक इखिटू्यट फॉर इव्होलू्यर्नरी एन्थ्रोपोलॉजी येथील मेंजेनेणटक्स णवभार्ाचे 

सांचालक म्हणून त्ाांनी काम पाणहले आहे. 

• पाबो हे एक आनुवांणर्कर्ास्त्ज्ञ आहे. उत्क्ाांतीणवर्यक अनुवाांणर्क के्षत्रातील ते तज्ञ आहे. त्ाांनी णनएां डरथल जीनोमवर 

बरेच काम केले. 

स्वांते पाबो याांिी केलेले सांशोिि 
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• णनएां डरथल या मानवी प्रजातीचे त्ाांनी सांर्ोधन केले. हा मानवी वांर्ाची नामरे्र् झालेली प्रजाती आहे. जमगनीतील 

णनएां डर वॅ्हलीमधे्य आदी मानवाची काही हाडे सापडली होती, त्ा आधारावर त्ाांना णनएां डरथल मानव असे नाव 

देण्यात आले. 

• या मानवी प्रजातीची उांची इतर मानवाांपेक्षा लहान होती. याांची उांची 4.5 ते 5.5 फूट होती. याांच्या केसाांचा रांर् काळा 

आणण त्वचा णपवळी होती. हे पणिम युरोप, पणिम आणर्या आणण आणिकेत राहत होते. हे मानव सुमारे 1.60 लाख 

वर्ांपूवी पृथ्वीवर वास्तव्य करत करत असल्याचा पुरातत्वर्ास्त्ज्ञाांचा दावा आहे. 

Source: TV9Marathi 
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