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दैनिक चालू घडामोडी 10.05.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: जग 

श्रीलंकेचे पंतप्रधाि मनहंदा राजपके्ष यांचा राजीिामा 

 

• श्रीलंकेचे पंतप्रधान मह ंदा राजपके्ष यांनी आहथिक संकटाशी हनगहित सरकारच्या व्यापक हनषेधादरम्यान राजीनामा 

हदला आ े. 

• कोलंबोमधे्य राजपके्ष समथिक आहि सरकारहिरोधी हनदशिकांमधे्य झालेल्या ह ंसक चकमकीनंतर बेटािर कर्फ्यि 

लािण्यात आल्याने  े पाऊल उचलण्यात आले. 

• यापयिी राष्ट्र पती गोटाबाया राजपके्ष यांनी देशात आिीबािी जा ीर केली  ोती. अिघ्या मह नाभरात श्रीलंकेत 

आिीबािी जा ीर करण्याची  ी दुसरी िेळ  ोती. 

• श्रीलंकेचा परकीय चलन साठा अक्षरशः  कोरिा पिला आ े आहि ते यापुढे अन्न, औषधे आहि इंधनास  आिश्यक 

िस्तय घेऊ शकत ना ीत. 

स्रोत: बीबीसी 

मंकीपॉक्स 

 

• युनायटेि हकंगिम (ययके) मधील आरोग्य अहधकाऱयांनी नुकतेच नायजेररयातयन त्या देशात प्रिास केलेल्या व्यक्तीमधे्य 

मंकीपॉक्स, स्मॉलपॉक्स सारखाच एक दुहमिळ हिषाियजन्य संसगि झाल्याची पुष्ट्ी केली आ े. 

मंकीपॉक्स व्हायरस बद्दल: 

• मंकीपॉक्स हिषािय  ा ऑथोपॉक्स हिषािय आ े, जो हिषाियंचा एक िंश आ े ज्यामधे्य वॅ्हररओला हिषाियचा ी समािेश 

आ े, ज्यामुळे चेचक  ोतो आहि लसीकरि हिषािय, ज्याचा िापर चेचक लसीमधे्य केला गेला  ोता. 

• मंकीपॉक्समुळे चेचक सारखीच लक्षिे हदसतात, जरी ती कमी तीव्र असतात. 
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• १९८० मधे्य लसीकरिाने जगभरात चेचकांचे समयळ उच्चाटन केले असले, तरी मध्य आहि पहिम आहिकेतील अनेक 

देशांमधे्य मंकीपॉक्सचे प्रमाि अजयन ी कायम आ े.  

• मंकीपॉक्स एक झुनोहसस आ े, म्हिजेच संक्रहमत प्राण्यांपासयन मािसांमधे्य संक्रहमत  ोिारा आजार आ े.  

• मंकीपॉक्स हिषाियचा संसगि खारी, गॅम्बियनने उंदीर, िॉहमिस आहि माकिांच्या का ी प्रजातीमंधे्य आढळला आ े. 

लक्षणे: 

• ययएस सेंटसि फॉर हिसीज कंटर ोल अँि हप्रव्हेंशन (CDC) नुसार, मंकीपॉक्सची सुरुिात ताप, िोकेदुखी, स्नायय दुखिे, 

पाठदुखी आहि थकिा याने  ोते. 

• १९७० मधे्य िेमोकॅ्रहटक ररपम्बिक ऑफ काँगो (िीआरसी) मधे्य चेचक दय र करण्यासाठी तीव्र प्रयत्न सुरू असताना 

पह ल्या मानिी केसची नोदं झाली. 

• स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

PMSBY, PMJJBY, APY सामानजक सुरक्षा िेट प्रदाि करूि 7 वरे्ष पूणण केली 

 

• प्रधानमंत्री सुरक्षा हिमा योजना (PMSBY), प्रधान मंत्री जीिन ज्योती हिमा योजना (PMJJBY) आहि अटल पेन्शन 

योजना (APY) सामाहजक सुरक्षा नेट प्रदान करून 7 िषे पयिि केली आ ेत. 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 9 मे 2015 रोजी कोलकाता, पहिम बंगाल येथयन PMJJBY, PMSBY आहि APY लाँच केले. 

• या तीन सामाहजक सुरक्षा योजना नागररकांच्या कल्यािासाठी समहपित आ ेत, अनपेहक्षत धोके/तोटा आहि आहथिक 

अहनहिततेपासयन मानिी जीिन सुरहक्षत करण्याची गरज ओळखयन. 

प्रधािमंत्री जीवि ज्योनत बीमा योजिा (पीएमजेजेबीवाय): 

• योजना: पीएमजेजेबीिाय  ी एक िषािची जीिन हिमा योजना आ े जी िषािनुिषे निीकरिीय आ े जी कोित्या ी 

कारिास्ति मृत्ययसाठी संरक्षि देते. 

• फायदे : िाहषिक रु. 330/- च्या प्रीहमयमच्या तुलनेत कोित्या ी कारिाने मृत्यय झाल्यास रु. 2 लाखाचे आयुमािन कव्हर. 

• यश : 27.04.2022 पयंत, या योजनेंतगित एकहत्रत नािनोदंिी 12.76 कोटीपेक्षा जास्त झाली आ े आहि 5,76,121 

दाव्यांसाठी 11,522 कोटी रुपये देण्यात आले आ ेत. 

प्रधािमंत्री सुरक्षा नवमा योजिा (पीएमएसबीवाय): 

• • योजना: पीएमएसबीिाय  ी एक िषािची अपघाती हिमा योजना आ े जी अपघातामुळे मृत्यय हकंिा अपंगत्वासाठी 

संरक्षि प्रदान करते. 
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• • फायदे : अपघातामुळे मृत्यय हकंिा अपंगत्व आल्यास 2 लाख रुपयांचे अपघाती मृत्यय स  अपंगत्व कव्हसि (आंहशक 

अपंगत्व आल्यास रु.1 लाख) . 

• • यश : 27.04.2022 पयंत, या योजनेंतगित एकहत्रत नािनोदंिी 28.37 कोटीपेक्षा जास्त झाली आ े आहि 97,227 

दाव्यांसाठी 1,930 कोटी रुपये देण्यात आले आ ेत. 

अटल पेन्शि योजिा (एपीवाय): 

• पार्श्िभयमी : सिि भारतीयांसाठी, हिशेषत: गरीब, िंहचत आहि असंघहटत के्षत्रातील कामगारांसाठी साििहत्रक सामाहजक 

सुरक्षा प्रिाली तयार करण्यासाठी APY सुरू करण्यात आले. एपीिायचे प्रशासन नॅशनल पेन्शन हसस्टम (एनपीएस) 

च्या एकय ि प्रशासकीय आहि संस्थात्मक आहकि टेक्चरअंतगित पेन्शन फंि रेगु्यलेटरी अँि िेव्हलपमेंट अथॉररटी 

(पीएफआरिीए) द्वारे केले जाते. 

• फायदे : योजनेत स भागी झाल्यानंतर ग्रा काने हदलेल्या योगदानाच्या आधारे, ग्रा कांना 60 िषांच्या ियात 1000 

रुपये हकंिा रु. 2000 हकंिा रु. 3000 हकंिा रु. 4000 हकंिा रु. 5000 इतके  मी हकमान माहसक पेन्शन हमळेल. 

• यश : २७.०४.२०२२ पयंत ४ कोटीहंून अहधक व्यक्तीनंी या योजनेची सदस्यता घेतली आ े. 

Source: PIB 

NMCG तरे्फ सांडपाणी व्यवस्थापिावर वेनबिार आयोनजत केला 

 

बातमीत का 

• अलीकिेच, नॅशनल हमशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) ने APAC न्ययज नेटिकि च्या स कायािने माहसक ‘िेहबनार हिथ 

युहनव्हहसिटीज’ या माहलकेची ‘इग्नाइहटंग यंग माइंि्स, ररजुवे्हनेहटंग ररव्हसि’ या हिषयािर स ाव्या आिृत्तीचे आयोजन 

केले  ोते. 

• िेहबनारची थीम ‘िेस्ट िॉटर मॅनेजमेंट’  ोती. 

मुख्य मुदे्द 

• या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी एनएमसीजीचे म ासंचालक जी. अशोक कुमार  ोते. 

• DG, NMCG म्हिाले की 2014 मधे्य पंतप्रधानांनी स्वच्छ भारत अहभयान सुरू केले जे खयप यशस्वी झाले. 

• 2019 मधे्य, आव्हानांना सििसमािेशकपिे सामोरे जाण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना करण्यासाठी पािी 

समस्यांशी संबंहधत हिहिध हिभागांचे हिलीनीकरि करण्यात आले. 

• यानंतर जलशक्ती अहभयान-1 आहि जलशक्ती अहभयान-2: कॅच द रेन, वे्हअर इट फॉल्स, वे्हन इट फॉल्स, अनुक्रमे 

मालमत्ता हनहमिती आहि जागरुकता हनमािि आहि पािसाचे पािी साठिण्यािर लक्ष कें हद्रत करून लाँच आहि 

अंमलबजाििी करण्यात आली. 
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• गाळ आहि प्रहक्रया केलेल्या पाण्याचे मुद्रीकरि  े ‘अथि गंगा’ च्या बॅनरखाली नमाहम गंगे कायिक्रमाच्या फोकस 

के्षत्रांपैकी एक आ े. 

• नमाहम गंगे कायिक्रमांतगित, सुमारे 164 सांिपािी प्रहक्रया प्रकल्प रुपये हकमतीचे बांधले जात आ ेत. सुमारे 5000 

एमएलिी सांिपाण्यािर प्रहक्रया करण्यासाठी 25000 कोटीचंी मदत  ोईल. 

िॅशिल नमशि र्फॉर क्लीि गंगा (NMCG) बद्दल: 

• NMCG ची सोसायटी नोदंिी कायदा 1860 अंतगित 12 ऑगस्ट 2011 रोजी सोसायटी म्हियन नोदंिी करण्यात आली. 

• पयाििरि (संरक्षि) कायदा (EPA), 1986 च्या तरतुदीनुंसार स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्र ीय गंगा नदी खोरे 

प्राहधकरि (NGRBA) च्या अंमलबजाििी शाखा म्हियन याने काम केले. 

• NGRBA 7 ऑक्टोबर 2016 पासयन हिसहजित करण्यात आली आ े, पररिामी गंगा नदीच्या पुनरुत्थान, संरक्षि आहि 

व्यिस्थापनासाठी राष्ट्र ीय पररषद (राष्ट्र ीय गंगा पररषद म्हियन संदहभित) स्थापन करण्यात आली आ े. 

• स्रोत: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

लाडली लक्ष्मी योजिा-2.0: मध्य प्रदेश सरकार 

 

बातमीत का 

• मध्य प्रदेशात, मुख्यमंत्री हशिराज हसं  चौ ान यांनी लािली लक्ष्मी योजना-2.0 लाँच करताना, िैद्यकीय, आयआयटी, 

आयआयएम हकंिा कोित्या ी संस्थेत प्रिेश घेतल्यास लािली लक्ष्मीची संपयिि फी राज्य सरकार भरेल, अशी घोषिा 

केली आ े. 

• मध्यप्रदेशात दरिषी 2 मे ते 12 मे दरम्यान लािली लक्ष्मी उत्सि ी साजरा केला जािार आ े. 

• मुख्यमंत्र्ांनी लािली ई-सिाद अॅप लाँच केले. 

लाडली लक्ष्मी योजिेबद्दल: 

• मुलीच्या जन्मापासयन हतच्या लग्नापयंतची जबाबदारी पार पािण्यासाठी मध्यप्रदेशातील सरकारने 1 एहप्रल 2007 

पासयन लािली लक्ष्मी योजना लागय केली आ े. 

• मध्य प्रदेशात लािली लक्ष्मी योजनेंतगित यािषी एहप्रल २०२२ पयंत ४२ लाखांहून अहधक मुलीचंी नोदंिी झाली आ े. 

• कॉलेजमधे्य प्रिेश घेिाऱया लािली लक्ष्मीनंा राज्य सरकारकिय न दोन  प्त्ांमधे्य 25  जार रुपये स्वतंत्रपिे हदले 

जािार आ ेत. 

Source: TOI 
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महत्त्वाच्या बातम्या : नियुक्ती 

न्यायमूती सुधांशू धुनलया, जमशेद बुजोर पाडीवाला यांिी घेतली सवोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणूि शपथ 

 

• न्यायमयती सुधांशय धुहलया आहि जमशेद बुजोर पािीिाला यांनी सिोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हियन शपथ घेतली. 

मुख्य मुदे्द 

• भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) NV Ramana यांनी त्यांना पदाची शपथ हदली. 

• प्रथम न्यायमयती धुहलया यांनी शपथ घेतली आहि त्यानंतर न्यायमयती पािीिाला यांनी शपथ घेतली. ते न्यायालयाचे 

मंजयर न्याहयक सामर्थ्ि पयिि करून 33 आहि 34 न्यायाधीश असतील. 

• सिोच्च न्यायालयात 34 न्यायाधीशांची मंजयर संख्या आ े. 

• सीजेआय रमिा यांच्या अध्यक्षतेखालील आहि न्यायमयती यय यय लहलत, ए. एम. खानहिलकर, िी. िाय. चंद्रचयि आहि 

एल. नागेर्श्र राि यांचा समािेश असलेल्या सिोच्च न्यायालयाच्या कॉलेहजयमने गुिा ाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य 

न्यायाधीश असलेले न्यायमयती धुहलया आहि गुजरात उच्च न्यायालयात न्यायाधीश असलेले न्यायमयती पारिीिाला 

यांच्या नािाची हनयुक्तीसाठी हशफारस केली  ोती. 

• न्यायमयती धुहलया आहि पारिीिाला यांच्यासमिेत, रमि कॉलेहजयमने ऑगस्ट 2021 पासयन सिोच्च न्यायालयात 

एकय ि 11 न्यायाधीशांची हनयुक्ती यशस्वीररत्या पाह ली आ े.  

• या 11 न्यायाधीशांपैकी न्यायमयती बी. व्ही. नागरत्ना  े 2027 मधे्य 36 हदिसांसाठी जरी असले तरी ते भारताचे पह ले 

मह ला सरन्यायाधीश  ोण्याच्या रांगेत आ ेत. 

Source: The Hindu 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार आनण सन्माि 

िेपाळच्या कामी ररता शेपाणिे 26व्यांदा एव्हरेस्टवर चढूि िवा नवश्वनवक्रम केला आहे. 
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• नेपाळचे हदग्गज हगयािरो क कामी रीता शेपाि यांनी 26व्यांदा जगातील सिाित उंच हशखर माउंट एव्हरेस्टिर चढाई 

करून निा हिर्श्हिक्रम प्रस्थाहपत केला आ े. 

मुख्य मुदे्द 

• 11-सदस्यीय रोप हफम्बकं्सग संघाचे नेतृत्व करत, कामी रीटा आहि त्यांची टीम हशखरािर पो ोचली आहि त्यांनी 

स्वतः चा पयिीचा हिर्श्हिक्रम मोिला. 

• मे 1994 मधे्य त्यांनी पह ल्यांदा एव्हरेस्टिर चढाई केली  ोती. 

माउंट एव्हरेस्ट बद्दल: 

• माउंट एव्हरेस्ट  ा समुद्रसपाटीपासयनचा पृथ्वीिरील सिाित उंच पिित आ े, जो ह मालयाच्या म ालंगयर ह माल उप-

शे्रिीमधे्य आ े. 

• चीन-नेपाळ सीमा त्याच्या हशखर हबंदय  ओलांिय न जाते. त्याची उंची (बफािची उंची) 8,848.86 मीटर सिाित अलीकिे 

2020 मधे्य चीनी आहि नेपाळी अहधकाऱयांनी स्थाहपत केली  ोती. 

• स्रोत: एचटी 

महत्वाच्या बातम्या: व्यक्तक्तमत्व 

प्रनसद्ध ओनडया सानहक्तिक रजत कुमार कार यांचे निधि 

 

• प्रहसद्ध ओहिया साह म्बत्यक आहि पद्मश्री पुरस्कार हिजेते िॉ. रजत कुमार कार यांचे हनधन झाले. 

• रजत कुमार कार यांना 2021 मधे्य साह त्य आहि हशक्षिातील म त्त्वपयिि योगदानासाठी पद्मश्री पुरस्काराने सन्माहनत 

करण्यात आले. 

• ओहिशाच्या मरिासन्न पाल कलेचे पुनरुज्जीिन करण्यात ी त्यांचा मोलाचा िाटा  ोता. 

स्रोत: द नहंदू 
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