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दैनिक चालू घडामोडी 05.05.2022 
महत्वाच्या बातम्या: जग 

िासा सोनिया दुनबिणी 

 

बातमीत का 

• युनायटेड से्टट्स नॅशनल एरोनॉटटक्स अँड से्पस अॅडटिटनस्टर ेशन (NASA) ने चंद्रावर पाण्याच्या उपस्थितीची पुष्टी 

करणारी जगातील सवाात िोठी फ्लाइंग टेटलस्कोप "स्टर ॅटोसे्फररक ऑब्झरे्व्हटरी फॉर इन्फ्रारेड अॅस्टर ॉनॉिी (SOFIA)" 

बंद करण्याचा टनणाय घेतला आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• सोटफया ही बोईंग 747SP टविानात बसलेली 2.7-िीटरची इन्फ्रारेड दुबीण आहे, जी पृष्ठभागापासून 38,000-45,000 

फूट उंचीवर उडते. 

• SOFIA ही NASA आटण जिान से्पस एजन्सी (DLR) यांच्यातील सहकाया आहे. 

• 2014 िधे्य थिापन झाल्यापासून, SOFIA ताऱयांचा जन्म आटण िृतू्य आटण नवीन सौर यंत्रणेची टनटिाती सिजून 

घेण्यासाठी डेटा गोळा करत आहे. 

• हे सौरिालेतील ग्रह, धूिकेतू आटण लघुग्रहांवरही बारीक लक्ष ठेवून आहे. 

सोनियाचे महत्त्वाचे शोध: 

• 2020 िधे्य, नासाने जाहीर केले की सोटफयाने चंद्राच्या सूयााटभिुख बाजूला पाण्याचे रेणू (H2O) शोधले आहेत. 

• 2019 िधे्य, सोटफयाने हेटलयि हायडर ाइड देखील शोधला - जवळजवळ 14 अब्ज वर्ाांपूवी टवश्वात तयार झालेला 

पटहला रेणू. 

• सोटफयाने बृहस्पटत ग्रहातील वायुिंडलीय (atmospheric circulation patterns in Jupiter) अटभसरण निुने 

देखील ओळखले. 

Source: DTE 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

डेन्माकि मधे्य दुसरी भारत-िॉनडिक नशखर पररषद 

बातमीत का 
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• पंतप्रधान नरेंद्र िोदी 04 िे 2022 रोजी डेन्माका िधील कोपनहेगन येिे दुसऱया भारत-नॉटडाक टशखर पररर्देत 

सहभागी झाले होते. 

 

• डेन्माका ने या टशखर पररर्देचे आयोजन केले होते. 

• जिानीचा दौरा संपवून पंतप्रधान िोदी डेन्माका िधे्य दाखल झाले, टजिे त्यांनी जिानीचे चॅने्सलर ओलाफ शोल्झ 

यांच्याशी टवसृ्तत चचाा केली आटण सहाव्या भारत-जिानी आंतर-सरकारी सल्लािसलतीला उपस्थित राटहले. 

मुख्य मुदे्द 

• डेन्माका , टफनलंड, आइसलँड, स्वीडन आटण नॉवेच्या पंतप्रधानांनीही दुसऱया भारत-नॉटडाक टशखर पररर्देत भाग 

घेतला. 

• िहािारीनंतरची आटिाक पुनप्रााप्ती, हवािान बदल, नवकल्पना आटण तंत्रज्ञान, अक्षय ऊजाा, टवकटसत होणारी 

जागटतक सुरक्षा पररस्थिती आटण आस्टाक प्रदेशात भारत-नॉटडाक सहकाया यासारख्या टवर्यांवर टशखर पररर्देत 

लक्ष कें टद्रत केले गेले. 

•   नॉटडाक देश भारतासाठी शाश्वतता, अक्षय ऊजाा, टडटजटायझेशन आटण नाटवन्यपूणा के्षत्रात िहत्त्वाचे भागीदार आहेत. 

• 2018 िधे्य स्टॉकहोि येिे पटहली भारत-नॉटडाक टशखर पररर्द झाली. 

Source: TOI 

2020 मधे्य भारतािे मृतू्य दरात 6.2 टके्क वाढ िो ोंदवली: CRS डेटा 

 

बातमीत का 

• कें द्र सरकारने जन्म आटण िृतू्य अहवालावर आधाररत नागरी नोदंणी प्रणाली (CRS) अहवाल 2020 जारी केला आहे. 

अहवालाचे निष्कषि: 
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• 2020 च्या नागरी नोदंणी प्रणालीवर आधाररत भारताच्या िहत्त्वपूणा आकडेवारीच्या अहवालात असे म्हटले आहे की 

नोदंणीकृत िृतू्यची प्रकरणे, 2019 िधे्य 76.4 लाखांवरून 2020 िधे्य 81.2 लाखांपयांत 6.2 टक्क्ांनी वाढ झाली 

आहे. 

• एकूण नोदंणीकृत िृतंू्यपैकी पुरुर्ांचा वाटा 60.2 टके्क आटण िटहलांचा वाटा 39.8 टके्क आहे. 

• िहाराष्टर , टबहार, गुजरात, पटिि बंगाल, आंध्र प्रदेश, ताटिळनाडू, कनााटक, िध्य प्रदेश, राजथिान, आसाि आटण 

हररयाणा या काही राज्ांनी आटण कें द्रशाटसत प्रदेशांनी 2019 ते 2020 या कालावधीत नोदंवलेल्या िृतांच्या संखे्यत 

लक्षणीय योगदान टदले आहे. 

• नोदंणीकृत जन्मांची संख्या २०१९ िधील २.४८ कोटीवंरून २०२० िधे्य २.४२ कोटी पयांत किी झाली आहे, ज्ात 

सुिारे २.४० टके्क घट टदसून आली आहे. 

• अहवालात सिाटवष्ट केलेल्या जन्म आटण िृतू्यची संख्या ही वास्तटवक संख्या आहे जी देशभरातील सुिारे 3 लाख 

नोदंणी युटनट्सिधून गोळा केली जाते. 

• नागरी नोदंणी प्रणाली (CRS) ही जन्म, िृतू्य आटण अजूनही जन्माची सावाटत्रक, सतत, अटनवाया आटण कायिस्वरूपी 

नोदं आहे. 

• जन्म आटण िृतू्यची नोदंणी जन्म आटण िृतू्यची नोदंणी अटधटनयि (RBD), 1969 अंतगात केली जाते. या 

आकडेवारीिधे्य कोटवड-19 आटण इतर कारणांिुळे झालेल्या िृतंू्यचा सिावेश आहे. 

• Source: newsonair 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्िव्यवस्र्ा 

21,000 कोटी रुपयाोंचा LIC IPO साविजनिक सबस्क्रिप्शिसाठी उघडला आहे 

 

बातमीत का 

• भारतीय आयुटवािा िहािंडळ (LIC) ची प्रारंटभक सावाजटनक ऑफर (IPO) 04 िे 2022 पासून सावाजटनक 

वगाणीसाठी उघडली आहे. 

• हे 9 िे पयांत सदस्यत्वासाठी खुले राहील. 

• LIC IPO ही देशातील सवाात िोठी सावाजटनक ऑफर आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• इटनटशयल पस्िक ऑफररंग (IPO) म्हणजे नवीन स्टॉक जारी करताना खाजगी कॉपोरेशनचे शेअसा लोकांना ऑफर 

करण्याची प्रटिया. 

• LIC ने आपल्या पटहल्या सावाजटनक ऑफरसाठी प्रटत इस्िटी शेअर 902 ते 949 रुपये टकंितीचा पट्टा टनटित केला 

आहे. 

• या IPO द्वारे, सरकार 22 कोटी 13 लाख सिभागांची टविी करून टविा कंपनीतील 3.5 टके्क टहस्सा टवकण्याचा 

टवचार करत आहे. 

• IPO च्या िाध्यिातून सुिारे 21 हजार कोटी रुपये उभारण्याचे सरकारचे उटिष्ट आहे. 

भारतीय आयुनविमा महामोंडळ (LIC) बद्दल: 
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• ही एक भारतीय वैधाटनक टविा आटण गंुतवणूक िहािंडळ आहे. 

• अध्यक्षः  एि आर कुिार 

• िुख्यालय: िंुबई 

• संथिापक: भारत सरकार 

• थिापना: 1 सप्टेंबर 1956 

टीप: बँ्रड फायनान्सने जारी केलेल्या टविा 100 2021 अहवालानुसार LIC हा टतसरा-सशक्त आटण 10वा सवाात िौल्यवान 

जागटतक टविा बँ्रड म्हणून ओळखला जातो. 

Source: newsonair 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

नबहारमधे्य भारतातील पनहला ग्रीििील्ड इरे्िॉल प्ाोंट 

 

बातमीत का 

• टबहारचे िुख्यिंत्री टनतीश कुिार यांनी पूटणाया येिे भारतातील पटहल्या ग्रीनफील्ड गे्रन-आधाररत इिेनॉल प्ांटचे 

उद्घाटन केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• ईस्टना इंटडया बायोइफु्यएल्स प्रायरे्व्हट टलटिटेडचा १०५ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प कें द्राने टबहारच्या इिेनॉल उत्पादन 

आटण प्रोत्साहन धोरण-२०२१ ला िंजुरी टदल्यानंतर टवकटसत केलेला पटहला प्रकल्प आहे. 

• देशाच्या इंधनाची गरज भागटवण्यासाठी ऊस, िका आटण तांदळाचा वापर करून इिेनॉल उत्पादनात टबहारच्या 

िहत्त्वाकांक्षी प्रयत्ांचा हा प्रकल्प आहे. 

• इिेनॉल प्ांट अत्याधुटनक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आला आहे आटण तो कोणताही कचरा सोडणार 

नाही, तो पूणापणे पयाावरणपूरक असलेला शून्य-द्रव टडथचाजा प्ांट बनवला आहे. 

Source: ET 

'नमयाों का बडा' रेले्व स्र्ािकाचे िाव बदलूि 'महेश िगर हॉल्ट' 
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बातमीत का 

• राजथिानच्या बाडिेर टजल्यातील ‘टियां का बडा’ रेले्व थिानकाचे आता ‘िहेश नगर हॉल्ट’ असे नािकरण करण्यात 

आले आहे. 

• याआधी 2018 िधे्य गावाचे नाव ‘टियाँ का बडा’ वरून िहेश नगर करण्यात आले होते. 

Source: HT 

महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

माजी पेटर ोनलयम सनचव तरुण कपूर याोंची पोंतप्रधािाोंचे सल्लागार म्हणूि नियुक्ती 

 

बातमीत का 

• कें द्र सरकारने िाजी पेटर ोटलयि सटचव तरुण कपूर यांची पंतप्रधान नरेंद्र िोदी यांचे सल्लागार म्हणून टनयुक्ती केली 

आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• तरुण कपूरची टनयुक्ती सुरुवातीला रुजू झाल्यापासून दोन वर्ाांच्या कालावधीसाठी असेल. 

• कपूर, टहिाचल प्रदेश केडरचे 1987-बॅचचे IAS अटधकारी, 30 नोर्व्हेंबर 2021 रोजी पेटर ोटलयि आटण नैसटगाक वायू 

िंत्रालयाचे सटचव म्हणून सेवाटनवृत्त झाले. 

• टीप: संगीता टसंग या 1986 च्या बॅचच्या भारतीय िहसूल सेवा (IRS) अटधकारी यांना कें द्रीय प्रत्यक्ष कर िंडळाच्या 

(CBDT) अध्यक्षपदाचा अटतररक्त कायाभार देण्यात आला आहे. 

स्रोत: TOI 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

7वी जागनतक सू्नकर चॅस्क्रियिनशप 2022 

 

बातमीत का 

• इंगं्लडच्या रॉनी ओ'सुटलर्व्हनने टवििी 7व्या जागटतक सू्नकर चॅस्ियनटशप 2022 चे टवजेतेपद पटकावले आहे. 
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मुख्य मुदे्द 

• 2001, '04, '08, '12, '13 आटण '20 िधील जागटतक टवजेतेपदांिधे्य रॉनी ओ'सुटलर्व्हनने स्टीफन हेन्ड्र ीसोबत 

आधुटनक काळातील टविि धारण केले. 

• 2022 वल्डा सू्नकर चॅस्ियनटशप (अटधकृतपणे 2022 बेटरेड वल्डा सू्नकर चॅस्ियनटशप) ही एक व्यावसाटयक सू्नकर 

स्पधाा होती जी इंगं्लडिधील शेफील्ड येिील िूटसबल टिएटरिधे्य झाली. 

• Source: HT 
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