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वार- गरु वार

कोरोनाचा प्रादभ
ु े सवाांनीच आवश्यक सरु क्षा उपायाांचां पालन करावां आमण
ु ााव पुन्हा वाढतो आहे; त्यामळ
पात्र नागररकाांनी न घाबरता लसीकरण करून घ्यावां असां आवाहन करत आहोत. सुरमक्षत राहा आमण
कोरोना सांसगा रोखण्यासाठी मास्क वापरा, हात वारांवार स्वच्छ धवु ा, सरु मक्षत अांतर ठे वा.
1. चोवीस तासातील कोरोनाबाधधताांच्या सांख्येत नवा उच्चाांक, 3 लाख 14 हजार नवे कोरोनाबाधधत, तर
कोधवड-19 मळ
ु े 2104 जणाांचा मत्ृ यु
2. रेमडेसेवीरचा परु वठा सरु ळीत राखण्यासाठी कें द्राचा आराखडा
3. राफे ल धवमानाांच्या पाचव्या ताफ्याचां भारतात आगमन आधण
4. पधिम बांगाल मध्ये काही धकरकोळ तणावाच्या घटना वगळता, धवधानसभा धनवडणक
ु ीच्या सहाव्या
टप्पप्पयातील मतदान शाांततेत सरू
ु
देश कोमवड
आज सकाळी सांपलेल्या चोवीस तासाांत देशात कोरोना नवबाधधताांची उच्चाांकी सांख्या नोंदवली गेली. 3
लाख 14 हजार नव्या रुगणाांची नोंद झाल्याचां आरोगय मांत्रालयानां कळवलां आहे. यासह देशातील एकां दर कोरोना
बाधधताांची सांख्या एक कोटी 59 लाखाांच्या पढु े गेली आहे. देशात सध्या 22 लाख 91 हजार रुगणाांवर उपचार सरू
ु
असून, ही सांख्या एकूण बाधधताांच्या 14 पूणाांक 38 शताांश टक्के इतकी आहे.
कोधवड मळ
ु े एकाच धदवसात होणाऱ्या मत्ृ यूांची सांख्याही उच्चाांकी असून काल धदवसभरात 2104 जणाांचा
मत्ृ यू झाला. त्यामळ
ु े देशात कोधवड मळ
ु े झालेल्या एकां दर मत्ृ यचांु ी सांख्या एक लाख 84 हजार झाली आहे.
सातत्याने वाढत असलेल्या नवबाधधताांच्या सांख्येमळ
ु े देशातील रुगण बरे होण्याचा दर कमी होऊन, तो 84
पूणाांक 45 शताांश टक्के इतका झाला आहे. गेल्या चोवीस तासात 1 लाख 78 हजार रुगण या आजारातून बरे झाले.
त्यामळ
ु े देशात या आजारातून बरे झालेल्याां रुगणाांची एकूण सांख्या, एक कोटी 34 लाख इतकी झाली आहे.
देशात काल 22 लाख 11 हजार 334 लाभार्थयाांना कोरोना बंधतीबांधात्मक लस देण्यात आली. त्यामळ
ु े एकां दर
लसीकरण झालेल्याांची सांख्या 13 कोटी 23 लाख 30 हजार 644 झाली आहे.
रेमडेमसवीर
कोधवड 19 चा बंधादभु ाा व सवाा धधक असणाऱ्या देशातल्या 19 राज्यातील, रेमडेधसवीर इांजक्शनची वाढती
मागणी लक्षात घेता, त्याचा परु वठा सरु ळीत सरू
ु राहण्यासाठी, कें द्र सरकारने यासांदभाा त एक आराखडा तयार के ला
आहे. त्यानस
ु ार राज्य सरकार या औषधाांची खरेदी घाऊकपणे तसच खाजगी उत्पादकाांच्या माफात ही करू शकतात.
या रेमडेधसवीर इांजक्शन च्या परु वठासांदभाा तील आराखड् याची अांमलबजावणी, येत्या 30 एधबंधल पयांत करण्यात येणार
असून, त्यानांतर सांबांधधत राज्यसरकाराांशी चचाा करून, त्यात सधु ारणा करण्यात येईल. रेमडेधसवीर इांजक्शनचां
उत्पादन वाढवण्यासाठी कें द्र सरकार आवश्यक त्या सवा उपाययोजना करत असून, त्याचां देशान्तगा त उत्पादन दर
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मधहन्याला 38 लाखाांवरून आता 74 लाखाांपयांत वाढवण्यात आलां आहे. तसांच 20 नव्या रेमडेधसवीर इांजक्शन
उत्पादन बंधकल्पाांना कें द्र सरकारने मान्यता धदली आहे. त्याच्या धनयाा तीवर ही तात्परु ती बांदी घालण्यात आली आहे.
कें द्र सरकारने रेमडेधसवीर इांजक्शन उत्पादन कां पन्याांना अनेक बंधकारे सवलती आधण पाठींबा धदला असून, त्याांना
आधीची बाजारातील मागणी पूणा के ल्यानांतरचां, नवी मागणी नोंदवण्याच्या सूचना के ल्या आहेत. तसांच रेमडेधसवीर
इांजक्शनच्या धवतरणात कोणतेही अडथळे येऊ नयेत या दृष्टीने त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी, धवशेष धवभागीय
अधधकाऱ्याची नेमणूक राज्य सरकाराांनी करावी अशा सूचनाही, आरोगय मांत्रालयानां धदल्या आहेत. तसांच रेमडेधसवीर
इांजक्शनच्या धकां मती आधण बंधत्येक राज्याला होणाऱ्या धवतरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय औषध मल्ू य धनयांत्रण
बंधाधधकरणाने, एक धवशेष कक्ष स्थापन के ला असल्याचां ही आरोगय मांत्रालयाने म्हांटल आहे.
के जरीवाल
धदल्लीत वाढत्या कोरोना सांसगाा च्या पार्श्ाभूमीवर, ऑधक्सजनचा तुटवडा जाणवत असून, राज्य सरकार
ऑधक्सजनचा परु वठा वाढवण्यासाठी सवा तोपरी बंधयत्न करत आहे, असां मख्ु यमांत्री अरधवांद के जरीवाल याांनी आज
पत्रकार पररषदेत साांधगतल. सध्या धदल्लीत दररोज 700 टन ऑधक्सजनची गरज असून, कें द्र सरकारने धदल्ली ला
धमळणाऱ्या ऑधक्सजनच्या परु वठ् यात कालच वाढ के ली आहे, आता दररोज 378 टनावरून हा कोटा 480 टन एवढा
वाढवल्याबद्दल मख्ु यमांत्री के जरीवाल याांनी कें द्र सरकारचे आभार मानले आहेत. देशातल्या इतर राज्याांनी ही
जमल्यास धदल्लीला ऑधक्सजनचा परु वठा करण्यासाठी मदत करावी, असां आवाहन ही के जरीवाल याांनी यावेळी
के लां.
राफे ल
राफे ल धवमानाांच्या पाचव्या ताफ्याचां आज भारतात आगमन झालां. फ्ाांस आधण सांयक्त
ु अरब अधमरातीच्या, हवाई
दलाांच्या सहाय्यानां हवेतच इांधन पनु भा रण करत, या लढाऊ धवमानाांनी जवळपास 8 हजार धकलोमीटर हवाई अांतर पार
के लां.
भारतीय हवाई दलानां फ्ाांस आधण सांयक्त
ु अरब अधमराती च्या हवाई दलाांचे आभार मानले आहेत. एअर चीफ
माशा ल आरके एस भदौरीया याांनी फ्ाांस इथल्या मेररगनाक हवाई तळावरून या धवमानाांना धहरवी झेंडी दाखवली होती.
मुमाू मनवड
भारताचे महालेखा परीक्षक आधण धनयांत्रक जी सी ममु ा ू याांची आांतर राष्ट्रीय स्तरावरील रासायधनक शस्त्र
धवरोधी सांघटनेचे अथाा त ओ पी सी डब्लू या सांघटनेचे बाह्य लेखापरीक्षक म्हणून धनयक्त
ु ी करण्यात आली आहे. ही
धनवड 2021 पासून, पढु ील तीन वषाांसाठी करण्यात आली आहे. सांघटनेच्या काल झालेल्या बकठकीत ही धनवड
करण्यत आली असून, जागधतकस्तरावर ही धनवड भारताचां महत्व वाढवणारी मानली जात आहे. या सांघटनेचा
काया कारी मांडळाचा सदस्य आधण आधशयाई देशाांचा बंधधतधनधी म्हणनू ही, भारताला पढु ील दोन वषाा साठी सदस्यत्व
धमळाल आहे
पमिम बांगाल मतदान
पधिम बांगाल मध्ये काही धकरकोळ तणावाच्या घटना वगळता, आज धवधानसभेच्या सहाव्या टप्पप्पयातील
मतदान शाांततेत सरू
ु आहे. सकाळी साडे अकरा पयांत 37 पूणाांक 27 शताांश टक्के मतदान झाल्याचा बंधाथधमक
अांदाज आहे. पधिम बांगाल धवधानसभा धनवडनक
ु ीच्या 6 व्या टप्पप्पयात, राज्यातील नाधदया, 24 परगणा, उत्तर
धदनाजपरु , आधण पबु ो बधा मान या 4 धजल्ह्यातील 43 धवधानसभा मतदारसांघात आज मतदान होत आहे. त्यासाठी
306 उमेदवार धनवडणूक ररांगणात असून, भाजप आधण तृणमूल क ग्रां ेस सवा 43 जागाांवर, तर माक्सा वादी कम्यधु नस्ट
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पक्ष 23 जागाांवर, क ग्रां ेस 12 जागाांवर, तर बहुजन समाज पक्ष 37 जागाांवर धनवडणूक लढवत आहे. आघाडीच्या
नामवांत उमेदवाराांमध्ये भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मक
ु ु ल र य हे कृष्ट्ण नगर मतदारसांघातून धनवडणक
ू लढवत आहेत.
मफक्की
देशातील कोरोनाचा वाढता बंधादभु ाा व आधण रुगणाांसाठी ऑधक्सजन ची वाढती मागणी लक्षात घेता, औद्योधगक
क्षेत्राला उत्पादनासाठी ऑधक्सजनचा परु वठा कमी झाला आहे त्यामळ
ु े औद्योधगक उत्पादनासाठी त्याचा परु वठा
सरु ळीत होण्यासाठी उद्योग क्षेत्राने काही काळ पररधस्थतीवर लक्ष ठेवून सांयम बाळगावा, कें द्र सरकार उद्योग क्षेत्राला
सवा तोपरी सहकाया करेल असां आर्श्ासन, कें द्रीय अथा मांत्री धनमा ला सीतारामन याांनी धदल आहे. धफक्की या
उद्योजकाांच्या सांघटनेच्या काया कारी मांडळाांबरोबर, दरु दृष्ट्य बंधणाली द्रारे झालेल्या बकठकीत त्या बोलत होत्या. सध्या
काही उद्योग बंधकल्पात त्याांच्या उत्पादनासाठी तयार करण्यात येणारा ऑधक्सजनही सरकारला वकद्यकीय कारणासाठी
द्यावा लागत आहे. या पार्श्ाभूमीवर बोलताना, सीतारामन म्हणाल्या की ऑधक्सजनचा परु वठ् याबाबत योगय योजना
बनवण्यात आली असून, कोरोना बंधादभु ाा व जास्त असणाऱ्या 12 राज्याांमध्ये, नवीन ऑधक्सजनधनधमा ती बंधकल्पाांना ही
मान्यता देण्यात आली आहे. ऑधक्सजनच्या आांतर राज्य वाहतुकीला ही परवानगी देण्यात आली असून, धजल्हा
स्तरावर त्याचा योगय परु वठा होतो धक नाही यावर, पढु चे 15 धदवस लक्ष ठेवण्यात येत आहे. सरु धक्षततेचे सवा उपाय
करून 24 तास ऑधक्सजन धसलेंडर भरण्याला ही परवानगी देण्यात आल्याच सीतारामन याांनी यावेळी साांधगतल.
फ्लोईड हत्या दोषी
अमेररके त मागच्या वषी गाजलेल्या ज जा फ्लोईड हत्या बंधकरणी, धमनीआ पोलीस चे माजी पोलीस अधधकारी
डेरक
े चाउधवन याला दोषी ठरवण्यात आल्या नांतर, धमनीआपोलीस इथां पोलीस धवभागात बेकायदेशीरपणे अधधकाराचा
दरुु पयोग के ला जातो का, याचा तपास करण्यासाठी अमेररके च्या कें द्रीय तपास यांत्रणेन धवशेष सधमती स्थापन के ली
आहे. अमेररके चे अॅटनी जनरल मेररक गारलॅनड याांनी साांधगतल की न्याय धवभाग यासांदभाा त चौकशी करेल. आधण
धमनीआपोलीस धवभागाचा पोलीस बंधधशक्षण, पया वेक्षण, आधण पोलीस तक
ु ड् याांचा वापर आदी धवधवध अांगाने सवांकष
आढावा घेण्यात येईल
मनधन
बंधधसद्ध ज्येष्ठ इस्लामीक अभ्यासक मौलाना वाधहदउद्दीन खान याांच्या धनधनाबद्दल, राष्ट्रपती रामनाथ
कोधवन्द याांनी दख
ु व्यक्त के लां आहे. पद्मधवभूषण मौलाना वाधहदउद्दीन याांनी समाजात शाांतता, सलोखा आधण पररवता न
घडवण्यात मोठां योगदान धदलां असां राष्टपतींनी टवीट सांदशे ात म्हटलां आहे.

याबरोबरच हे राष्ट्रीय बातमीपत्र सांपलां. नमस्कार.
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