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दैनिक चालू घडामोडी 19.07.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

आझादी ट्र ेि आनि से्टशि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 'आझादी की ट्र ेन आणि से्टशन' या प्रणिणिि सप्ताहाचे उद्घाट्न रेले्व बोर्ााचे अध्यक्ष आणि सीईओ श्री णिनय कुमार 

णिपाठी याांच्या हसे्त करण्याि आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• स्वािांत्र्य लढ्याि ओळखल्या गेलेल्या 75 स्थानकाांचे/27 गाड्ाांचे णिशेष महत्त्व अधोरेखखि करून, भारिीय रेले्व 18 

जुलै िे 23 जुलै या कालािधीि या आयकॉणनक िीक सेणलबे्रशनचे आयोजन करिार आहे. 

• भारिीय रेले्वच्या या प्रणिणिि सप्ताहाच्या उत्सिाच्या णिणिध कायाक्रमाांमधे्य ऐणिहाणसक महत्त्व असलेल्या रेले्व 

स्थानकाांिर आणि गाड्ाांिर लक्ष कें णिि करण्याि आले आहे, ज्यासाठी 75 रेले्व स्थानके 'स्वािांत्र्य स्थानक' म्हिून 

आणि 27 गाड्ा 'स्पॉट् लाइणट्ांग'साठी ओळखल्या गेल्या आहेि. 

• आझादी की ट्र ेन आणि से्टशन नािाच्या आयकॉणनक िीकचा उदे्दश प्रिासी लोकाांच्या िसेच सिासामान्ाांच्या मनाि 

देशभक्तीची भािना जागृि करिे हा आहे. 

• या प्रणिणिि आठिड्ाि, 23 जुलै 2022 रोजी णदल्लीिील 'माइलस्टोन सेणलबे्रशन'च्या णदिशी, सांबांणधि स्थाणनक 

भागािील स्वािांत्र्यसैणनकाांच्या कुटु्ांबाांना त्ाांच्या कथा साांगण्यासाठी या स्थानकाांिर आमांणिि केले जाईल. 

स्रोत: पीआयबी 

केरळचे रामायि मासम 
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बातम्याांमधे्य का: 

• केरळमधे्य रामायि मासम मणहना सुरू झाला आहे (17 जुलै 2022 िे 16 ऑगस्ट 2022). 

मुख्य मुदे्द: 

• मल्याळम णदनदणशाकेनुसार, रामायि मणहना हा िषााचा शेिट्चा मणहना करकीदाकमची सुरुिाि दशाणििो. 

• रामायि मणहन्ाि, केरळमधील णहांदू घराांमधे्य सांध्याकाळच्या िेळी रामायिाच्या श्लोकाांचे पठि केले जािे आणि 

मांणदराांमधे्यही रामायिाचे धरे् आयोणजि केले जािाि. 

• रामायि मणहना आयुिेणदक उपचार आणि िीथायािेसाठी अनुकूल मानला जािो. 

• केरळचा प्रणसद्ध सि ओिमच्या आधी रामायि मासम णिधी होिो. 

• केरळमधील एक प्रणसद्ध िीथाके्षि, शबरीमालाच्या मागाािर पांपासरजिळ खस्थि शबरीपीठ, िनिासाच्या काळाि रामा-

शबरीच्या दशानाची साक्ष देिे. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: आरोग्य 

काळा आजार 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• बांगालमधील अकरा णजल्ह्ाांमधे्य काळा िाप णकां िा 'कालाझार' आजाराची आिखी 65 प्रकरिे आढळून आली आहेि. 

मुख्य मुदे्द: 

• काळा-आझार णकां िा खिसेरल लीशमॅणनयाणसस हा एक प्रोट्ोझोआन परजीिी रोग आहे, जो िाळूच्या माशाांच्या 

चाव्याव्दारे पसरिो. 

• माशी ांना 'लेशमॅणनया र्ोनोिानी' नािाच्या परजीिी सांसगााची लागि होिे. 

• र्बू्ल्यएचओच्या मिे, लेशमॅणनयाणससचे 3 मुख्य प्रकार आहेि, त्ापैकी काळाआजार सिााि गांभीर आहे. 

• हा रोग सिााि गरीब लोकाांना प्रभाणिि करिो आणि कुपोषि, लोकसांखे्यचे णिस्थापन, खराब घरे, कमकुिि 

रोगप्रणिकारक शक्ती आणि आणथाक सांसाधनाांच्या कमिरिेशी सांबांणधि आहे. 

• र्बू्ल्यएचओच्या मिे, लेशमॅणनयाणसस देखील पयाािरिीय बदलाांशी सांबांणधि आहे जसे की जांगलिोर् आणि 

शहरीकरि. 

• सन 2020 मधे्य, 90 ट्क्क्ाांहून अणधक निीन प्रकरिे WHO ला 10 देशाांमधे्य आढळून आली: ब्राझील, चीन, 

इणथओणपया, इररणट्र या, भारि, केणनया, सोमाणलया, दणक्षि सुदान, सुदान आणि येमेन. 

• भारिाि, णबहार, झारखांर्, उत्तर प्रदेश आणि पणिम बांगालमधे्य काळा-अजार रोग स्थाणनक आहे. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 
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महत्त्वाच्या बातम्या: अर्थव्यवस्र्ा 

वसू्त आनि सेवा कर (GST) 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• सरकारने िसू्त आणि सेिा कराचे दर बदलले आहेि. 

मुख्य मुदे्द: 

• सध्या, निीन दराांनुसार रू. 5,000 पेक्षा जास्त भाड्ाने घेिलेल्या हॉखस्पट्लच्या खोल्याांसह, पीठ, पनीर आणि दही 

याांसारख्या प्री-पॅकेज केलेल्या खाद्यपदाथाांिर ग्राहकाांना 5% िसू्त आणि सेिा कर (GST) भरािा लागेल. 

• हॉटे्लच्या खोल्या, नकाशे आणि चाट्ािर सरकारकरू्न आकारला जािारा १२% जीएसट्ी, ज्याि अॅट्लासेसचा 

समािेश आहे, ज्याि णदिसाला १,००० रुपयाांपयांि भारे् आकारले जािे, िर धनादेश देण्यासाठी बँकाांकरू्न काट्ान 

आणि शुल्क (सैल णकां िा बुक केलेल्या स्वरूपाि) आकारले जािे त्ािर लागू करण्याि आलेल्या जीएसट्ीची मयाादा 

१८% करण्याि आली आहे. 

• सुरुिािीला, सोलर िॉट्र णहट्रिर 5% GST आकारला जाि होिा जो सध्या सरकारने 12% पयांि िाढिला आहे. 

• ट्र क आणि मालिाहू िाहने ज्यामधे्य इांधन खचााचा समािेश आहे, त्ाांना भाड्ाच्या सध्याच्या 18% च्या िुलनेि 12% 

कमी दराने GST भरािा लागेल. 

स्रोत: द नहांदू 

महत्त्वाच्या बातम्या: राजकारि 

कायदेशीर मेट्र ोलॉजी (पॅकेज्ड कमोनडट्ीज) नियम 2011 कें द्र सरकारिे सुधाररत केले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• ग्राहक व्यिहार णिभागाच्या कायदेशीर मेट्र ोलॉजी (पॅकेज्ड कमोणर्ट्ीज), णनयम 2022 मधे्य केलेल्या दुरुस्ती अांिगाि, 

इलेक्ट्र ॉणनक उत्पादनाांना एक िषााच्या कालािधीसाठी QR कोर्द्वारे काही अणनिाया घोषिा घोणषि करण्याची 

परिानगी देण्याि आली आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• निीनिम सुधारिा उद्योगाांना QR कोर्द्वारे िपशीलिार माणहिी णर्णजट्लपिे घोणषि करण्यास अनुमिी देिे. 

• सुधाररि कायदेशीर मेट्र ोलॉजी (पॅकेज्ड कमोणर्ट्ीज) णनयम 2011 अांिगाि, इिर ििानात्मक माणहिी ् ूआर कोर्द्वारे 

ग्राहकाांना णदली जाऊ शकिे. 

• या णर्णजट्ल युगाि िांिज्ञानाचा अणधकाणधक िापर करिे हे ग्राहक व्यिहार णिभागाचे उणद्दष्ट आहे. 

• सध्या, उद्योग ्ूआर कोर्द्वारे ग्राहकाांना टे्णलफोन नांबर आणि ईमेल पते्त िगळिा इिर माणहिी देऊ शकिो, जसे 

की आयट्मचा आकार आणि पररमाि आणि ग्राहक सेिा िपशील. 

• यापूिी, इलेक्ट्र ॉणनक उत्पादनाांसह सिा पूिा-पॅकेज केलेल्या िसू्तांना कायदेशीर मेट्र ोलॉजी (पॅकेज केलेल्या िसू्त), णनयम 

2011 नुसार पॅकेजिर सिा अणनिाया घोषिा घोणषि करिे आिश्यक होिे ज्याि सध्या सुधारिा करण्याि आली आहे. 

स्रोत: द नहांदू 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

मुरली श्रीशांकर 

 

• बातम्याांमधे्य का: 

• मुरली श्रीशांकर जागणिक ऍथलेणट्क्स चॅखियनणशपमधे्य पुरुषाांच्या लाांब उर्ीच्या अांणिम फेरीि प्रिेश करिारा पणहला 

भारिीय ठरला. 

मुख्य मुदे्द: 

• जागणिक ऍथलेणट्क्स चॅखियनणशपमधे्य, मुरली श्रीशांकरने पाििा फेरीि 8 मीट्रची उर्ी णिला अांणिम फेरीि नेले. 

• केरळचा २३ िषीय मुरली श्रीशांकर पाििा फेरीि ब गट्ाि दुसरा आणि एकूि सािव्या स्थानािर राणहला. 

• 24 जुलै 2022 रोजी 10 णदिसीय णद्विाणषाक जागणिक ऍथलेणट्क्स चॅखियनणशपचा समारोप होईल. 

• युनायटे्र् से्टट््समधे्य प्रथमच ओरेगॉन णिद्यापीठाच्या हेिर्ा फील्ड से्टणर्यममधे्य जागणिक अॅथलेणट्क्स 

चॅखियनणशपचे आयोजन करण्याि आले आहे. 

स्रोत: ऑल इांनडया रेनडओ 

महत्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि आनि तांत्रज्ञाि 

िॅशिल एरोिॉनट्क्स अँड से्पस अॅडनमनिस्टरेशि (NASA) जेम्स वेब से्पस टे्नलस्कोप 
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बातम्याांमधे्य का: 

• नॅशनल एरोनॉणट्क्स अँर् से्पस अॅर्णमणनस्टर ेशन (NASA) ने जेम्स िेब से्पस टे्णलस्कोपच्या मदिीने आकाशािील पाच 

िेगिेगळ्या प्रदेशाांच्या प्रणिमाांचा सांच जारी केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• जेम्स िेब से्पस टे्लीस्कोप-सहाखिि प्रणिमा ही आिापयांि सापर्लेल्या सिााि दूरच्या आणि सिााि जुन्ा 

आकाशगांगाांमधील सिााि खोल आणि सिोत्तम-अिरक्त प्रणिमा आहे. 

• जेम्स िेब से्पस टे्णलस्कोप NASA, युरोणपयन से्पस एजन्सी (ESA) आणि कॅनेणर्यन से्पस एजन्सी याांच्यािील 

आांिरराष्टर ीय सहकायााअांिगाि स्थापन करण्याि आले होिे आणि णर्सेंबर 2021 मधे्य लॉन्च करण्याि आले होिे. 

• जेम्स िेब से्पस टे्लीस्कोप ही सिााि मोठी, सिााि शखक्तशाली इन्फ्रारेर् से्पस टे्णलस्कोप आहे, जी प्रामुख्याने हबल 

टे्णलस्कोपची उत्तराणधकारी आहे. 

• जेम्स िेब से्पस टे्णलस्कोपचे उणद्दष्ट भूिकाळािील प्रते्क ट्प्प्याचा, णबग बॅांगपासून िे आकाशगांगा, िारे आणि ग्रहाांच्या 

णनणमािीपयांि, सूयामालेच्या उत्क्ाांिीपयांि िपासण्याचे आहे. 

• जेम्स िेब से्पस टे्णलस्कोप 0.6 िे 28 µm पयांिच्या णनरीक्षिाांसह प्रामुख्याने इन्फ्रारेर् शे्रिीमधे्य किरेज प्रदान करिे, 

िसेच ही दुबीि पृथ्वीभोििी णफरि नाही परां िु पृथ्वीपासून 1.5 दशलक्ष णकलोमीट्र अांिरािर सूयााभोििी प्रदणक्षिा 

घालण्यासाठी णर्झाइन केलेली आहे. 

• जेम्स िेब से्पस टे्णलस्कोप सध्या सूया-पृथ्वी L2 लॅग्रेंज णबांदूिर खस्थि आहे जे पृथ्वी-सूया प्रिालीच्या कक्षीय समिलािील 

पाच णबांदूां पैकी एक आहे. 

स्रोत: द नहांदू 

निट्रिे िामाांनकत फीचर लाँच केले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• Twitter ने “अनउले्लखखि िैणशष्ट्य” लाँच केले आहे, जे िापरकत्ाांना कोित्ाही सांभाषिािून स्विः ला काढून 

ट्ाकण्याची परिानगी देिे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• इलॉन मस्कने णिट्रला US$44 णबणलयनमधे्य णिकि घेण्याची ऑफर णदली िेिा णिट्रने अनमॅनेणजांग फीचर सादर 

केले होिे. 

• उले्लख न केलेले िैणशष्ट्य लॉन्च करण्यापूिी, Twitter आिापयांि मयााणदि सांखे्यच्या िापरकत्ाांिर उले्लख नसलेल्या 

िैणशष्ट्याची चाचिी करि होिे. 

• अव्यिस्थाणपि िैणशष्ट्य िापरकत्ाांना त्ा सांभाषिाांमधून स्विः ला काढून ट्ाकण्याची परिानगी देिे ज्याचा िे यापुढे 

भाग होऊ इखिि नाहीि. 

• Twitter ही एक अमेररकन कमु्यणनकेशन कां पनी आहे ज्याचे मुख्यालय सॅन राखन्सस्को, कॅणलफोणनाया येथे आहे. 

• णिट्र माचा 2006 मधे्य जॅक र्ोसी, णबझ स्टोन, नोहा ग्लास आणि इिान णिल्यम्स याांनी ियार केले आणि जुलै 2006 

मधे्य अणधकृिपिे लॉन्च केले. 

स्रोत: ट्ाईम्स ऑफ इांनडया 
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