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दैनिक चालू घडामोडी 08.02.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

1. संतश्री पंनडत: JNU च्या पनहल्या मनहला VC  

बातम्या मधे्य का? 

• सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्राच्या प्राध्यावपका संतश्री धुलीपुडी पंवडत यांची जिाहरलाल नेहरू 

विद्यापीठाच्या (JNU) पवहल्या मवहला कुलगुरू म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• त्ांची वनयुक्ती राष्ट्र पती राम नाथ कोविंद यांनी केली. त्ा पुढील पाच िरे्ष या पदािर असतील. गेल्या आठिड्यात 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षपदी वनयुक्त झालेल्या एम. जगदेश कुमार यांच्या जागी त्ांची वनयुक्ती झाली आहे. 

• डॉ. पंवडत स्वतः  JNU च्या माजी विद्यावथिनी आहेत, त्ांनी एम.वफल पूणि केले आहे.  

जवाहरलाल िेहरू नवद्यापीठ 

• जिाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (JNU) हे भारतातील निी वदल्ली येथे स्थथत एक साििजवनक कें द्रीय प्रमुख संशोधन 

विद्यापीठ आहे. 

• हे 1969 मधे्य थथावपत केले गेले आवण भारताचे पवहले पंतप्रधान जिाहरलाल नेहरू यांच्या नािािर ठेिण्यात आले. 

• विद्यापीठ उदारमतिादी कला आवण उपयोवजत विज्ञान यांिर अग्रगण्य विद्याशाखा आवण संशोधन भर देण्यासाठी 

ओळखले जाते. 

स्रोत: वहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि आनि तंत्रज्ञाि 

2. जायंट मॅगे्नलि टेनलस्कोप 
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बातम्या मधे्य का? 

• ला सेरेना, वचलीच्या काही 115 वकमी (71 मैल) उत्तर-ईशान्य आवण कोवपयापो, वचलीच्या दवक्षणेस 180 वकमी लास 

कॅम्पानास िेधशाळा आहे, वजथे मॅगेलन दुवबिणीचे वठकाण आहे.  

• यात सात 8.4 मीटर (27.6 फूट) व्यासाचे प्राथवमक विभाग असतील, जे 24.5 मीटर (80.4 फूट) प्राथवमक आरशाच्या 

ररझोस््हंग पॉिरसह ऑविकल आवण जिळपास इन्फ्रारेड (320-25000 एनएम) प्रकाशाचे वनरीक्षण करतील आवण समतुल्य 

के्षत्र गोळा करतील. 22.0 मीटर (72.2 फूट) एक, जे सुमारे 368 चौरस मीटर आहे. 

• दुवबिणीमधे्य हबल से्पस टेवलस्कोपपेक्षा 10 पटीने जास्त ररझोस््हंग पॉिर असणे अपेवक्षत आहे. नोहेंबर 2017 पयंत, पाच 

आरसे टाकण्यात आले होते आवण वशखर सुविधेचे बांधकाम सुरू झाले आहे. 

• एकूण सात प्राथवमक वमरर वनयोवजत आहेत, परंतु ते चार सह सुरू होईल. US$1 वबवलयन प्रकल्प US-नेतृत्वात ऑस्ट्र ेवलया, 

ब्राझील आवण दवक्षण कोररया यांच्या भागीदारीमधे्य असून वचली यजमान देश आहे. 

स्रोत: विवकपीवडया 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

3. केरळच्या राज्यपालांिी लोकायुक्त अध्यादेशाला मंजुरी नदली 

 

बातम्या मधे्य का? 

• केरळचे राज्यपाल आररफ मोहम्मद खान केरळ लोक आयुक्ता कायदा, 1999 मधे्य सुधारणा करण्याच्या 

अध्यादेशािर स्वाक्षरी करतील. 

मुख्य मुदे्द 

• श्रीमान खान यांनी सोमिारी पहाटे अध्यादेशाला मंजुरी वदली. कायिकारी आदेशाने लोकपालाद्वारे दोर्षी आढळलेल्या 

कोणत्ाही साििजवनक अवधकाऱ्याला अपील केल्यावशिाय अवनिायिपणे बाहेर काढणे "सक्षम प्रावधकरणािर" बंधनकारक 

नाही. 

• लोकायुक्त कायदा राज्यपालांना "सक्षम प्रावधकारी" म्हणून वनवदिष्ट् करतो, जर मुख्यमंत्री दोर्षी साििजवनक अवधकारी 

असतील. मंत्र्याच्या बाबतीत मुख्यमंत्री हे सक्षम अवधकारी असतात. 

 

• हा कायदा प्रशासनाच्या विविध स्तरांिर, कॅवबनेट स्तरापासून आवण खालच्या वदशेने लागू होतो. सुधाररत कायदा 

सक्षम अवधकाऱ् याला दोर्षी अवधकाऱ् याविरुद्ध कारिाई करण्यापूिी कायद्याच्या कलम 14 अन्वये लोक आयुक् ताने केलेल्या 

“दोर्षी घोर्षणा” चे पुनरािलोकन करणे बंधनकारक करतो. 

• लोकायुक्त पाच िर्षांच्या कालािधीसाठी वकंिा ियाच्या ७० िर्षािपयंत, यापैकी जे आधी येईल ते काम करेल. 

स्रोत : लोकसत्ता 

महत्त्वाच्या बातम्या: बातम्यातील व्यक्ती 

4. दशावतार कलाकार सुधीर कनलंगि यांचे निधि 
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मुख्य मुदे्द 

• दशाितार नाट्य दरबारात 'लोकांचा राजा' म्हणून ओळखले जाणारे आवण दशाितार कला समुद्राच्या पलीकडे 

नेण्यात मोलाची भूवमका बजािणारे नेरूर येथील जे्यष्ठ दशाितार कलाकार सुधीर कवलंगण यांचे उपचारादरम्यान वनधन झाले. 

• गोव्यातील खाजगी रुग्णालयात त्ांच्यािर उपचार सुरू आहेत. सुधीर कवलंगण हे गेल्या २० िर्षांपासून कलेश्वर 

दशाितार नाट्य मंडळ कंपनी चालित होते. 

महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

4. बत्सिराई चक्रीवादळ 

 

बातम्या मधे्य का? 

• 6 फेबु्रिारी 2022 रोजी, चक्रीिादळ बारवसराईने मादागास्करच्या वकनाऱ् यािर धडक वदली, ज्यात वकमान सहा लोकांचा 

मृतू् झाला. हे एक तीव्र उष्णकवटबंधीय चक्रीिादळ होते 

मुख्य मुदे्द 

• चक्रीिादळात 235 वकमी/तास िेगाने िारे होते. 

• राजधानी अंतानानाररिोच्या आगे्नय वदशेला सुमारे 530 वकलोमीटर अंतरािर असलेल्या मनांजरी वज्याला ते धडकले. 

• मादागास्करच्या आपत्ती व्यिथथापन एजन्सीनुसार, सुमारे 48,000 लोक आपत्कालीन वनिासथथानी हलिले. 

• मादागास्कर हा वहंदी महासागरातील एक बेट देश आहे. हे मोझांवबक चॅनेल ओलांडून पूिि आवरकेच्या वकनारपट्टीपासून 

सुमारे 400 वकलोमीटर अंतरािर आहे. हा जगातील दुसरा सिाित मोठा बेट देश आहे तर जगातील चौथा सिाित मोठा बेट 

आहे. 
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स्रोत: इंवडयन एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या : योजिा 

5. स्वच्छता सारथी फेलोनशप 2022 

बातम्या मधे्य का? 

• भारत सरकारच्या "िेस्ट् टू िेल्थ" वमशन अंतगित प्रधान िैज्ञावनक सल्लागार कायािलयाने "स्वच्छता सारथी फेलोवशप 2022" 

ची घोर्षणा केली. 

मुख्य मुदे्द 

• स्वच्छता सारथी म्हणून कचरा व्यिथथापन, कचरा जनजागृती मोहीम, कचरा सिेक्षण इत्ादीचं्या सामुदावयक कायाित 

गंुतलेल्या तरुण निोवदतांना सक्षम करणे आवण हररत ग्रहासाठी कचरा कमी करण्यासाठी कृती अंमलात आणणे. 

• 2021 मधे्य फेलोवशप लााँच करण्यात आली होती, जे विद्याथी, सामुदावयक कमिचारी/स्वयं-मदत गट आवण 

नगरपावलका/स्वच्छता कामगारांना ओळखण्यासाठी जे कचरा व्यिथथापनाच्या प्रचंड आहानाला िैज्ञावनक आवण शाश्वत 

पद्धतीने सामोरे जात आहेत. 

• फेलोवशपचा उदे्दश समाजाला कचरा व्यिथथापनाबाबत संिेदनशील बनिणे आहे कचऱ्याचे मूल्यात रुपांतर करण्यासाठी 

नाविन्यपूणि उपाय ऑफर करा. 

• सामुदावयक सहभागाला प्रोत्साहन देण्याच्या उदे्दशाने, स्वच्छता सारथी फेलोवशप्स जनजागृती मोवहमा, सिेक्षण आवण 

अभ्यासांसह, पूिीचे काम केलेले वकंिा सध्या कचरा व्यिथथापन वक्रयाकलापांमधे्य गंुतलेल्या विद्याथी, संशोधक आवण समुदाय 

कायिकत्ांकडून अजि आमंवत्रत करतात. 

स्रोत: द वहंदू 
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महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

6. अट्टप्पाडीमधे्य िवीि गेको प्रजातीचंी िोदं 

बातम्या मधे्य का? 

• संशोधकांच्या टीमने पविम घाट, केरळमधील अट्टप्पाडीच्या टेकड्यांमधून एक निीन गेको प्रजाती शोधली आहे. 

हेवमडाक्टाइलस गोल्डफस िंशातील गेकोच्या निीन मोठ्या प्रजाती मानिी िस्तीच्या जिळ आढळल्या - आवदिासी िस्ती 

आवण प्रदेशातील खडकांच्या वनवमितीमधे्य. हे संघ अट्टप्पाडीच्या जंगल भागात उभयचर सरपटणाऱ्या प्राण्यांचे सिेक्षण 

करण्यासाठी मोवहमेिर होते. 

मुख्य मुदे्द 

• केरळ फॉरेस्ट् अाँड ररसचि इस्िटू्यट (KFRI) चे माजी संचालक आवण िन्यजीि संरक्षक पी.यस.  ईसा यांच्या नािािरून 

निीन प्रजाती, हेवमडाक्टाइलस ईसाई म्हणून ओळखली जाईल. 

• गीकोचे माप 105 वम.मी. स्नाउट ते िेंट (10.5 सेमी) असते आवण ते हलके तपवकरी ते राखाडी रंगाचे असते. हेवमडाक्टाइलस 

गोल्डफस या िंशामधे्य जगभरात गेकोच्या 180 प्रजाती वितरीत केल्या गेल्या आहेत आवण भारतात 48 आहेत. केरळमधे्य 

30 पेक्षा जास्त प्रजाती गेको आहेत आवण या निीन जोडणीसह, हेवमडाक्टाइलस िंशांतगित नऊ आहेत. 

स्रोत: द वहंदू 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

7. केरळची लोकनप्रय िेहरू टर ॉफी बोट शययत यावर्षी UAE मधे्य होिार आहे 

 

मुख्य मुदे्द 
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• नेहरू टर ॉफी बोट शयित, केरळमधील अलापु्पझाजिळील पुननमदा तलािात दरिर्षी आयोवजत केली जाणारी एक लोकवप्रय 

स्पधाि, या िर्षी संयुक्त अरब अवमरातीमधील रास अल खैमाह येथे आयोवजत केली जाणार आहे. आखाती राष्ट्र  आवण दवक्षण 

भारतीय राज्य, आयोजकांनी शुक्रिारी सांवगतले. 

• माजी पंतप्रधान जिाहरलाल नेहरू यांचे नाि असलेली ही शयित 27 माचि 2022 रोजी अल मरजान बेटािर होणार आहे.  

• यूएई आवण केरळ यांच्यातील संुदर संबंध वनमािण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, असे आयोजकांच्या 

वनिेदनात म्हटले आहे. यूएई नेहरू टर ॉफी बोट शयितीच्या आयोजकांनी सध्या यूएईमधे्य असलेले केरळचे मुख्यमंत्री वपनाराई 

विजयन यांची भेट घेतली आवण त्ांना त्ाबद्दल मावहती वदली. 

स्रोत: TOI 

Important News: Important Days 

धुनलकिांच्या वादळामुळे मंुबई प्रदूनर्षत 

 

Why in News 

•  थर िाळिंटात वनमािण झालेल्या धुवलकणांच्या िादळामुळे सोमिारी पुन्हा मंुबईच्या हिेची गुणित्ता घसरली. गेल्या 

१५ वदिसांतील ही दुसरी घटना आहे. सोमिारी माझगाि येथील हिेने तीव्र प्रदूर्षण शे्रणीची मगादा ओलांडली होती 

तर इतर वठकणीही मोठ्या प्रमाणिर प्रदूर्षण वदसून येत होते. 

Key Points 

•  राजथथान, अफगावणस्तान यांच्या सीमेिर पुवलकणांचे चादळ वनमािण होऊन पविमी प्रकोपामुळे ते 

अहमदाबादमधून मंुबईपयंत पोहोचले. जगभरातील शास्त्रज्ञ याविर्षयी अभ्यास करत आहेत. अशाप्रकारे सध्याच्या 

ऋतूमधे्य पुवलकणांचे िादळ वनमािण होऊन हिेचा दजाि घसरणे हा िातािरण बदलाचा पररणाम असल्याची 

शक्यता नाकारता येत नाही, असे सफरचे संचालक डॉ. गुफरान बेग यांनी सांवगतले. सोमिारी कुलाला येथे २७ 

अंश सेस्िअस आवण सांताकू्रझ येथे सोमिारी माझगाि येथे ४९५ असाहया गुणित्ता वनदेशांक नोदंिला गेला. 

त्ामुळे अशाचप्रकारे धुवलकणांच्या िादळाचा २७.५ अंश सेस्िअस कमाल तापमान नोदंिले गेले. येथे 

सरासरीच्या तुलनेत बोररिली, िरळी आवण भांडुप देनेथील हिा वहिाळ्याच्या वदिसांमधे्य हिेचा दजि अनुक्रमे ३ 

आवण ४ अंशांची घट झाली 

Source: India Today 

 

 

 

 

 

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

