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दैनिक चालू घडामोडी 07.10.2022 

ऍसे्पक्ट, क्लॉजर आनि झेनलिंगर यािंिा भौनिकशास्त्राचे िोबेल 

 

• भौतिकशास्त्रािील यंदाचा नोबेल पुरस्कार िीन शास्त्रनांना तिभागून जाहीर झाला आहे. त्ांनी क िांटम इनफॉरमेशन 

सायन्समधे्य केलेल्या संशोधनासाठी त्ांना हा पुरस्कार मंगळिारी जाहीर केला आहे. 

• अ ॅलेन ऍसे्पक्ट, जॉन एफ क्लॉजर आति अँटोन झेतलंगर, अशी पुरस्कार तिजेत्ा शास्त्रज्ांची नािे आहेि. रॉयल 

स्वीतिश अ ॅकेिमी ऑफ सायन्सचे सतचि हान्स एलग्रीन तिजेत्ांची नािे मंगळािारी जाहीर केली.  

• त्ांच्या संशोधनाचा फायदा गुप् िचर के्षत्रासाठी मोठा होिार आहे. दरम्यान, सोमिारी मानिी उत्क्ांिीच्या संशोधनाचे 

नोबेल स्वीिनचे स्वांिे पाबो यांना जाहीर झाले होिे. त्ानंिर मंगळिारी भौतिकशास्त्रािील नोबेल पुरस्कारांची घोषिा 

करण्याि आली. 

• अॅलेन आसे्पक्ट हे फ्रान्सचे आहे.  

• िे पॅररस आति से्कले यूतनितसिटीमधे्य प्राध्यापक आहेि. जॉन एफ क्लॉजर हे अमेररकन संशोधक आति प्राध्यापक 

आहेि. अँटोन झेतलंगर हे ऑस्ट्रि यािील स्ट्िएन तिद्यापीठािील भौतिकशास्त्र तिभागाचे प्रमुख आति संशोधक आहेि. 

2021 मधे्य देखील िीि वैज्ञानिकािंिा नमळाला होिा पुरस्कार  

• 2021 मधे्य देखील भौतिक शास्त्राचा नोबेल पुरस्कार िीन िैज्ातनकांना तमळाला होिा. सू्यकुरो मानेबे, क्लॉस हॅसलमॅन 

आति तजयोतजियो पेररसी यांना गेल्यािषी भौतिक शास्त्राचे नोबेल पाररिोतषक देण्याि आले होिे. 

Source: ABP MAZA 

जमू्म-काश्मीरमधे्य गुजजर, बकरवाल, पहाडी समाजाला आरक्षि 

 

• ‘‘जमू्म-काश्मीरमधील गुजिर, बकरिाल आति पहािी समाजाला शमाि आयोगाच्या तशफारशीनुंसार आरक्षिाचा लाभ 

तमळेल,’’ अशी घोषिा कें द्रीय गृहमंत्री अतमि शहा यांनी मंगळिारी केली होिी.  
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• 2019 मधे्य राज्यघटनेिील अनुचे्छद 370 रद्द करण्याि आल्याने जमू्म-काश्मीरमधील समाजािील िंतचि घटकांना 

आरक्षिाचा लाभ देण्याचा मागि मोकळा झाला. 

• न्यायमूिी शमाि आयोगाने या संदभािि तशफारस केली असून त्ाि पहािी, बकरिाल आति गुजिर यांचा अनुसूतचि 

जािी आरक्षिाचा त्ाि समािेश आहे.  

पररसीमिाििंिर एसटीसाठी 10 टके्क आरक्षि 

• नुकत्ाच पार पिलेल्या पररसीमन किायिीनंिर, प्रथमच, जमू्म आति काश्मीर तिधानसभेि अनुसूतचि जमािीनंा 10 

टके्क आरक्षि देण्याि आले आहे. 

• अनुसूतचि जमािीसाठी नऊ जागा राखीि ठेिण्याि आल्या आहेि, िर साि जागा अनुसूतचि जािीसाठी (SC) राखीि 

आहेि. 

Source: Loksatta 

रसायिशास्त्रािला िोबेल पुरस्कार कॅरोनलि बटोझ्झी , मॉटजि मेल्डल, आनि बॅरी शापजलेस यािंिा जाहीर 

 

• स्ट्क्लक केतमरि ी आति बायोऑथोगोनल केतमरि ीचा तिकास या तिषयाि केलेल्या संशोधनासाठी िीन शास्त्रज्ांना 

नोबेल पुरस्काराची घोषिा झालेली आहे. 

• कॅ रोतलन आर. बटोझी, मॉटिन मेल्डल आति के. बॅरी शापिलेस यांना हा नोबेल पुरस्कार तिभागून देण्याि आला. रॉयल 

स्वीतिश अॅकॅ िमी ऑफ सायने्ससनं या पुरस्काराची घोषिा केलेली आहे. 

• कॅ रोतलन ह्या रसायनशास्त्र आति जीिशास्त्रािील अभ्यासक म्हिून ओळखल्या जािाि. शापिलेस हे अमेररकेिील 

शास्त्रज् आहेि. स्ट्रररओसेलेस्ट्क्टि ररअॅक्शन आति स्ट्क्लक केतमरि ीचे अभ्यासक म्हिून त्ांची ख्यािी आहे. िर माटिन 

मेल्डल हे िेन्माकि  येथील कोपनहेगन तिद्यापीठाि रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक आहेि. 

• शापिलेस हे 81 िषीय आहेि. त्ांना यापूिी 2001 मधे्य इिर दोन शास्त्रज्ांसह या पुरस्काराने गौरतिण्याि आलेले होिे. 

बायोथोगोनल प्रिालीमुळे ककि रोगािरील संशोधन सुकर होऊ शकले असल्याचं पुरस्कार देिाऱ्या संस्थेनं म्हटलं 

आहे. एक पदक, 10 दशलक्ष स्वीतिन क्राऊन तकंिा $915,072 पुरस्कार स्वरुपाि प्रदान केले जािाि. शतनिार, तद. 

10 तिसेंबर रोजी पुरस्कार प्रदान करण्याि येिार आहे. 

Source: Sakal 

साखर नियाजिीि भारि बिला जगािील दुसऱ्या क्रमािंकाचा देश 
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• भारि हा साखरेचा जगािला सिािि मोठा उत्पादक, आति दुसऱ्या क्रमाकांचा तनयाििदार देश ठरला आहे. 

• साखर हंगाम (ऑक्टोबर -सप्टेंबर) 2021-22 मधे्य, देशाि 5000 लाख मेतटि क टन (एलएमटी) पेक्षा जास्त उसाचे 

तिक्रमी उत्पादन झाले.  

• त्ापैकी सुमारे 3574 एलएमटी उसाचे गाळप साखर कारखान्यांनी केले आति सुमारे 394 एलएमटी सुक्रोजचे तकंिा 

नैसतगिक साखरेचे उत्पादन घेिले.  

• यापैकी 35 एलएमटी साखर इथेनॉल उत्पादनासाठी िळिण्याि आली आति साखर कारखान्यांकिून 359 एलएमटी 

साखर ियार करण्याि आली. 

•  यामुळे भारि हा जगािील सिािि मोठा साखर उत्पादक आति सिाितधक ग्राहक असलेला िसेच जगािील दुसऱ्या 

क्रमांकाचा साखर तनयाििदार देश ठरला आहे. 

• हंगामािील आिखी एक ठळक िैतशष्ट्य म्हिजे कुठल्याही आतथिक साहाय्यातशिाय आत्तापयंिची सिाितधक म्हिजे 

सुमारे 109.8 एलएमटी इिकी तिक्रमी साखर तनयािि झाली.  

• आधारभूि आंिरराष्ट्ि ीय तकमिी आति भारि सरकारच्या धोरिामुळे भारिीय साखर उद्योगाने हे यश साध्य केले.  

• या तनयाििीिून देशासाठी 40,000 कोटी रुपयांचे परकीय चलन प्राप्त झाले. 

• इथेनॉलच्या तिक्रीिून 2021-22 मधे्य साखर कारखानदार/तिस्ट्रलरीनंी सुमारे 18,000 कोटी रुपयांचा महसूल 

कमािला. यामुळे शेिकऱ्यांची उसाची थकबाकी लिकराि लिकर देण्याि मोठी मदि झाली आहे.  

• उसाची मळी /साखर-आधाररि तिस्ट्रलरीजची इथेनॉल उत्पादन क्षमिा िषािला 605 कोटी तलटरपयंि िाढली आहे 

आति पेटि ोलसोबि इथेनॉल तमश्रि कायिक्रमांिगिि 2025 पयंि 20% तमश्रिाचे उतद्दष्ट् पूिि होण्याच्या तदशेने प्रगिी 

सुरू आहे. 

Source: hindusthanpost 

राज्यािल्या रेशिकाडजधारक सुमारे पाविे 2 कोटी कुटुिंबािंिा 100 रुपयािंचिं नदवाळीच्या फराळाचिं सानहत्य 

देण्याचा राज्य सरकारचा नििजय 

 

• तदिाळीच्या पार्श्िभूमीिर राज्यािल्या पाििे 2 कोटी कुटंुबांना अिघ्या 100 रुपयाि फराळासाठी आिश्यक सातहत् 

देण्याचा तनििय राज्य सरकारनं घेिला आहे. 

• तशधापतत्रकाधारकांना रिा, चिािाळ आति साखर प्रते्की एक तकलो आति 1 तलटर पामिेल तदलं जािार आहे.  

• यासाठी 513 कोटीहंून अतधक खचि अपेतक्षि आहे. 

• या तनिियाचा राज्यािील 1 कोटी 70 लाख कुटंुबांना म्हिजेच सुमारे 7 कोटी लोकांना प्रत्क्ष लाभ होिार आहे.  

Source: AIR 
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बँक ग्राहकािंिा ‘सोवा’ व्हायरसचा धोका 

 

• देशािील आघािीच्या बँकांकिून त्ांच्या ग्राहकांना पैशांच्या सुरतक्षििेबाबि संदेश पाठिला जाि आहे. मौल्यिान 

मालमते्तिर ‘सोिा’ िायरस हल्ला करू शकिो असे एसबीआय, पीएनबी आति कॅ नेरा बँकेने ग्राहकांना पाठिलेल्या 

संदेशाि म्हटले आहे. “सोिा िायरस िुमची संपत्ती चोरू शकिो.  

• त्ामुळे नेहमी तिर्श्सनीय प्लॅटफॉमििरुनच अ ॅप्स िाऊनलोि करा’ अशा आशयाचे ट्वीट एसबीआयने केले आहे. 

‘सोवा’ व्हायरस काय आहे? 

• सोिा’ हे एक ‘अँन्ड्ि ाईि बँतकंग टि ोजन मॅलिेअर’ आहे. हा मॅलिेअर बँकेच्या अ ॅप्समधून ग्राहकांची िैयस्ट्िक मातहिी 

चोरि असल्याचे एसबीआयने सांतगिले आहे.  

• जेिा िापरकिे नेट बँतकंगच्या अ ॅपमधे्य लॉग इन करिाि िेिा या मॅलिेअरकिून ग्राहकांचा िपशील चोरून बँक 

खात्ांिर तनयंत्रि तमळिले जािे.  

• हा मॅलिेअर एकदा इंरॉल झाल्यानंिर त्ाला काढून टाकिे अशक्य आहे. 

‘सोवा’ टर ोजि कसिं काम करिो? 

• इिर बँतकंग टि ोजनप्रमािेच ‘सोिा’ मॅलिेअर एसएमएसद्वारे ग्राहकांच्या फोनिर पाठिला जािो.  

• हे बनािट अ ॅप एकदा फोनिर इंरॉल झाल्यानंिर फोनमधील अ ॅप्सची यादी कमांि आति कंटि ोल सििरला पाठिली 

जािे.  

• हे सििर सायबर हले्लखोरांच्या तनयंत्रिाि असिे. या प्रतक्रयेिून सायबर हले्लखोरांना ग्राहकांच्या फोनमधील अ ॅप्सची 

यादी तमळिे.  

• ही यादी तमळाल्यानंिर ग्राहकांच्या खात्ािरुन आतथिक गैरव्यिहार केले जािाि. 

Source: Loksatta 

निवडिूक आयोगाकडूि आचारसिंनहिेि सुधारिािंचा प्रस्ताव 

 

• तनिििुकीि मिदारांना आकतषिि करण्यासाठी मोफि भेट, योजनांची आर्श्ासने, घोषिांबाबि तनिििूक आयोगाने 

आचारसंतहिेि सुधारिा करण्याचा प्रस्ताि राजकीय पक्षांसमोर ठेिला आहे. तनिििूक आर्श्ासनांिील आतथिक 

व्यिहायििा आति िथ्ांबाबि मिदारांना संपूिि मातहिी देण्याबाबि आयोगाने पक्षांचे मि मागिले आहे. 
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• ‘‘तनिििूक आर्श्ासनांबाबि अपुरी मातहिी आति त्ामुळे अथिव्यिस्थेिर होिाऱ्या दुष्पररिामांकिे दुलिक्ष करिा 

येिार नाही. या पोकळ तनिििूक आर्श्ासनांचे दूरगामी पररिाम होिाि. तनिििूक जाहीरनाम्यािील 

आर्श्ासनांमागील औतचत् तदसले पातहजे. आर्श्ासनांि पारदशिकिा, तिर्श्ासाहििा हिी.  

• िी पूिि करण्यासाठी आतथिक िरिूद कशी आति कोित्ा माध्यमािून केली जाईल, हे मिदारांना सांतगिले पातहजे. 

त्ामुळे आर्श्ासनांची पूिििा करिाना होिाऱ्या आतथिक पररिामाची मातहिी तमळाल्यानंिर मिदार योग्य तनििय घेऊ 

शकिील’’, असे आयोगाने राजकीय पक्षांना पाठिलेल्या पत्राि म्हटले आहे. 

•  आयोगाने सिि मान्यिाप्राप्त राष्ट्ि ीय आति राज्यस्तरीय पक्षांना १९ ऑक्टोबपयंि आपली मिे मांिण्यास सांतगिले 

आहे.  

Source: Loksatta 

राष्ट्र कुल स्पधेिूि कुस्तीला वगळले! ; 2026च्या स्पधेसाठी िेमबाजीचा समावेश 

 

• ऑरि ेतलयािील स्ट्िक्टोररया येथे 2026 साली होिाऱ्या राष्ट्ि कुल क्रीिा स्पधेि नेमबाजीचे पुनरागमन होिार असून 

कुस्ती आति तिरंदाजी या खेळांना मात्र स्पधेिून िगळण्याि आले आहे. 

• राष्ट्ि कुल क्रीिा महासंघ (सीजीएफ) आति राष्ट्ि कुल क्रीिा ऑरि ेतलयाने तमळून बुधिारी 2026 च्या स्पधेसाठीच्या 

खेळांची यादी जाहीर केली. याि 20 खेळ आति 26 क्रीिा प्रकारांचा समािेश करण्याि आला आहे. 

• या िषी बतमिगहॅम येथे झालेल्या राष्ट्ि कुल क्रीिा स्पधेिून नेमबाजीला िादग्रस्तरीत्ा िगळण्याि आले होिे. मात्र, 

2026च्या स्पधेि नेमबाजीचे पुनरागमन होिे ही भारिासाठी सकारात्मक बाब आहे.  

• राष्ट्ि कुल स्पधािमधे्य भारिाला सिाितधक 135 पदके (63 सुििि, 44 रौप्य ि 28 कांस्य) ही नेमबाजीि तमळाली आहे.  

• 2018 च्या गोल्ड कोर राष्ट्ि कुल स्पधेि भारिाला एकूि पदकांपैकी 25 टके्क पदके ही नेमबाजांनी तमळिून तदली 

होिी. या स्पधेि भारिाने एकूि 66 पदके तजंकली होिी, ज्यापैकी 16 पदके (7 सुििि, 4 रौप्य, 5 कांस्य) नेमबाजीि 

तमळाली होिी.   

• कुस्तीला राष्ट्ि कुल स्पधेिून िगळण्याि येिे हा भारिासाठी खूप मोठा धक्का आहे. यंदाच्या राष्ट्ि कुल स्पधेि भारिाच्या 

पुरुष ि मतहला कुस्तीपटंूनी िचिस्व गाजििाना सिि 12 िजनी गटांि पदके (6 सुििि, 1 रौप्य, 5 कांस्य) पटकािली 

होिी. 2010 पासून सलग चार पिािमधे्य कुस्तीचा समािेश होिा.  

Source: Loksatta 
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श्रीजेश, सनविा सवोतृ्कष्ट् गोलरक्षक ; ‘एफआयएच’कडूि सलग दुसऱ्या वर्षी सन्माि 

 

•  भारिीय हॉकी संघांचे गोलरक्षक पीआर श्रीजेश आति सतििा पुतनयाची आंिरराष्ट्ि ीय हॉकी महासंघाकिून 

(एफआयएच) सलग दुसऱ्या िषी सिोतृ्कष्ट् गोलरक्षक म्हिून तनिि करण्याि आली. ‘एफआयएच’ने बुधिारी या 

पुरस्कारांची घोषिा केली. 

• श्रीजेशने ‘एफआयएच’ प्रो लीग हॉकी मधील सिि 16 सामने खेळिाना आपले महत्त्व पुन्हा एकदा तसद्ध केले. भारिाने 

या स्पधेि तिसरे स्थान तमळतिले. िसेच राष्ट्ि कुल क्रीिा स्पधेि भारिाने रौप्यपदकाची कमाई केली आति या स्पधेिही 

श्रीजेश सहाही सामने खेळला होिा.  

• एफआयएच’ने घेिलेल्या मिदानाि श्रीजेशला सिाितधक 39.9 टके्क मिे तमळाली. त्ाने बेस्ट्ियमचा लॉईक िॅन 

िोरेन (26.3 गुि), नेदरलँि्सचा तप्रतमन ब्लाक (23.2 गुिे) यांना मागे टाकले.  

• या पुरस्काराला 2014 पासून सुरुिाि झाली आति त्ानंिर हा सन्मान तमळतििारी सतििा तिसरी भारिीय खेळािू 

ठरली.  

Source: Loksatta 

फर्स्ज टर े नििंग स्क्वाडर ि कुवैिमधे्य दाखल 

 

• आयएनएस िीर, सुजािा आति सीजीएस सारथी या जहाजांचा समािेश असलेली पतहली टि े तनंग स्क्वॉिि न (1TS) 04 

ऑक्टोबर 22 रोजी पोटि अल-शुिैख, कुिेि येथे दाखल झाले. ही जहाजे आपल्या प्रतशक्षिाचा एक भाग म्हिून पतशियन 

आखािाला भेट देि आहेि. 

• कुिैिी नौदल दलािील िररष्ठ अतधकारी, सीमा सुरक्षा दल, भारिीय दूिािासाचे अतधकारी आति शाळकरी मुलांनी 

या जहाजांचे भव्य स्वागि केले. या जहाजांच्या िीन तदिसांच्या बंदर भेटीमधे्य व्यािसातयक चचाि, परस्परांच्या 

जहाजांना भेटी, स्थातनक समुदायाबरोबर भेट आति सामातजक संिाद अशा कायिक्रमांचा समािेश आहे. 

• फरि टि े तनंग स्क्वॉिि नची जहाजे कोची येथे स्ट्स्थि भारिीय नौदलाच्या प्रतशक्षि कमांिच्या दतक्षिी नौदल कमांिचा 

भाग आहेि. 
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• प्रतशक्षिाथींना समुद्रािील तितिध प्रकारच्या घिामोिी आति बंदरांचा पररचय करून देिे हे फरि टि े तनंग स्क्वॉिि नच्या 

भेटीचे उतद्दष्ट् आहे. या भेटीमुळे प्रतशक्षिाथींना देशाच्या सागरी के्षत्रािील शेजारील तमत्र राष्ट्ि ांशी भारिाचे सामातजक 

राजकीय, लष्करी आति सागरी संबंध जािून घेण्याची संधी तमळिार आहे. 

Source: PIB 

आिंिरराष्ट्र ीय भरड धान्य वर्षज 2023 

 

• आंिरराष्ट्ि ीय भरि धान्य िषि - 2023 साजरे करण्याच्या दृष्ट्ीने, भरि धान्याच्या िापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी 

पंिप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृतष्ट्कोनािून आखण्याि आलेल्या उपक्रमांना चालना देण्याच्या अनुषंगाने, कृषी आति 

कृषक कल्याि तिभाग आति भारिीय राष्ट्ि ीय कृषी सहकारी पिन महासंघ मयाितदि - नाफेि, यांच्यािील सामंजस्य 

करारािर काल निी तदल्ली इथे स्वाक्षऱ्या करण्याि आल्या. 

• भारि सरकारने संयुि राष्ट्ि ांसमोर प्रस्तातिि केलेला आति जगभराि साजरा होिारा “आंिरराष्ट्ि ीय भरि धान्य िषि 

(आयिायओएम) - 2023” हा उपक्रम लक्षाि घेऊन, भरि धान्य - आधाररि उत्पादनांच्या प्रचार आति तिपिनासाठी 

दोन्ही संस्था एकत्र काम करिील, या अनुषंगाने हा करार करण्याि आला आहे. जगभराि भरि धान्यांच्या िापराला 

प्रोत्साहन देण्यासाठी भारि ियारी करि असून देशभरािील भरि धान्यािर आधाररि उत्पादनांच्या िापराि जास्तीि 

जास्त िाढ करण्याच्या दृष्ट्ीने, या दोन्ही संस्था भरि धान्य - आधाररि उत्पादनांना पाठबळ देिील, व्यिस्थापन, प्रचार 

करिील आति बाजारपेठा उपलब्ध करून देिील. 

Source: PIB 

7 ऑक्टोबर - जागनिक कापूस नदवस 

 

• कापसाचे महत्त्व ओळखण्यासाठी दरिषी 7 ऑक्टोबर रोजी जागतिक कापूस तदन साजरा केला जािो. कापसाची 

जागरूकिा िाढििे हा या तदिसाचा उदे्दश आहे. 

• जागतिक कापूस तदिस 2021 ची थीम: ‘Cotton for Good.’ 
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• 2019 रोजी पतहला जागतिक कापूस तदिस साजरा केला गेला. या िेळी महात्मा गांधी यांना जागतिक कापूस तदनाचे 

‘आयकॉन’ म्हिून तनििले गेले होिे आति पतहल्या जागतिक कापूस तदनाचे औतचत् साधून भारि ‘िबू्ल्यटीओ’ला 

महात्मा गांधीचं्या चरख्याची प्रतिकृिी देली होिी. 

• जगािील सिािि मोठा कापूस उत्पादक भारि आहे, म्हिून जागतिक कापूस तदनाचे समथिन देि जागतिक बाजारपेठ 

म्हिून कापसाचे महत्त्व ओळखण्याची संधी आति त्ाही महत्त्वाचे म्हिजे लाखो लघु ि सीमांि शेिकऱ्यांच्या रोजी 

रोटीचे स्रोि आहे. दु 

• सऱ्या जागतिक कापूस तदनी भारिीय कापसासाठी प्रथमच बँ्रि आति लोगोचा शुभारंभ केला गेला. जागतिक कापूस 

बाजाराि आिा भारिाचे प्रमुख सूि ‘कसु्तरी सूि’ म्हिून ओळखले जाईल. 

Source: marathisrushti 
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