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वारः शशनवार

कोशवड-19 शवरुद्ध प्रशतबंधक लसीच्या 150 कोटींहून ऄशधक मात्रा पूणण करण्याच्या शदशेनं देश
ऄग्रेसर अहे. दरम्यान, कोरोनाचा नवा प्रकार सापडल्यामळ
ु े शचंता शनमाणण झाली अहे. या
पार्श्णभूमीवर अम्ही श्रोतयांना अवाहन करत अहोत की शक्य शततक्या लवकर लसींच्या दोन्ही
मात्रा पूणण कराव्या अशण आतरांनाही लस घेण्यासाठी प्रोतसाहन द्यावं. मख
ु पट्टी, सामाशजक
शठकाणी सुरशित ऄंतर, हात अशण चेहऱ्याची स्वच्छता या तीन सोप्या ईपायांचं पालन करावं.
कोशवडसंबधं ी कोणतीही माशहती अशण मागणदशणनासाठी राष्ट्रीय हेल्पलाइन क्रमांक 011- 23 978
046 अशण 1075 या क्रमांकांवर संपकण साधावा.
ठळक बातम्या
•देहराडून इथल्या विविध विकास प्रकल््ाांची आज ्ांतप्रधानाांच्या हस्ते ्ायाभरणी
•ओवमक्रॉन सांसगाा बाबत घाबरून न जाता सािधानता बाळगण्याचां जागवतक आरोग्य सांघटनेच्या प्रमख
ु
िैज्ञावनक सौम्या स्िामीनाथन याांचां आिाहन
•ओवमक्रॉन विरुद्ध लढण्यासाठी देशात आिश्यक त्या सिा उ्ाययोजना तैनात असल्याची कें द्रीय
आरोग्यमांत्रयाांची लोकसभेत ग्िाही
•सागरी आव्हानाांना तोंड देण्यास भारतीय नौदल सज्ज असल्याची नौदलप्रमख
ु अडवमरल
आर.हररकुमार याांची ग्िाही आवण
•आवशयाई यिु ा ्ॅरावलवम््क स््धेत भारताची गोळाफे क्टू अनन्या बन्सलला रौप्य्दक
पंतप्रधान ईत्तराखंड
्ांतप्रधान नरेंद्र मोदी आज उत्तराखांडच्या देहराडून इथां अनेक विकास प्रकल््ाांची ्ायाभरणी करणार
आहेत.या प्रकल््ाांसाठी साधारण 18 हजार कोटी रु्याांचा खचा अ्ेवित आहे. रस्ते विकासातून
प्रिास सक
ु र करणां आवण या भागात ्या टनाचा विकास करणां हा या प्रकल््ाांचा प्रमख
ु उद्देश आहे.
वदल्ली-देहराडून इकॉनॉवमक कॉररडॉरसह इतर 11 प्रकल््ाांचा यात समािेश आहे.

ओशमक्रॉन डब्लल्यूएचओ
कोरोनाचा उत््ररिवता त ओवमक्रॉन विषाणू हा अवतशय सांसगा जन्य असला तरी लोकाांनी घाबरून जाऊ
नये असां आिाहन जागवतक आरोग्य सांघटनेच्या प्रमख
ु िैज्ञावनक सौम्या स्िामीनाथन याांनी के लां आहे.
आ्ण सािध आवण सज्ज राहायला हिां, ्ण घाबरण्याची गरज नाही, कारण गेल्यािषी्ेिा सध्याची
्ररवस्थती िेगळी आहे असांही त्या म्हणाल्या. लसींचा सकारात्मक ्ररणाम या काळात वदसून येत
असल्याचा विश्वास स्िामीनाथन याांनी व्यक्त के ला. सध्या जगभरातल्या कोरोना रुग्णाां्ैकी 99 टक्के
रुग्ण हे कोरोनाच्या उत््ररिवता त डेल्टा विषाणूचे असल्याची मावहतीही त्याांनी वदली. दरम्यान
ओवमक्रॉनने जगभरातल्या 38 देशाांमध्ये वशरकाि के ला असला तरी अद्या् या विषाणूमळ
ु े कुणाचाही
मत्ृ यू झाला नसल्याची मावहती जागवतक आऱोग्य सांघटनेने काल वदली.
मांडवीय-लोक सभा चचाण
कोरोनाच्या उत््ररितीत ओवमक्रॉन या विषाणूविरुद्ध लढण्यासाठी आिश्यक ती सिा उ्ाययोजना
के ली जात असल्याची ग्िाही कें द्रीय आरोग्यमांत्री डॉक्टर मनसख
ु मांडिीय याांनी काल लोकसभेत
वदली. लोकसभेत काल कोविड विषयक दीघा चचाा झाली, त्यात माांडिीय बोलत होते. कनाा टकात
आढळून आलेल्या ओवमक्रॉनचा सांसगा झालेल्या दोन्ही रुग्णाांचे नमनु े जनक
ु ीय क्रमवनधाा रणासाठी
अथाा त जेनोम वसक्िेवन्सांगसाठी ्ाठिण्यात आले असून, त्याांच्या सां्काा त आलेल्या व्यक्तींची
चाचणीही करण्यात येत असल्याचां त्याांनी यािेळी साांवगतलां. कोविड 19 आजाराशी लढा देण्यात
अग्रेसर असलेल्या आरोग्य कमा चारी आवण कोविड योदध्् याांची माांडिीय याांनी या िेळी प्रशांसा
के ली.कोविड19 प्रवतबांधक लसींची िधा क मात्रा अथाा त बूस्टर डोस देण्याबाबत तज्ञाांचां मत
घेतल्यानांतरच वनणा य घेतला जाईल, असां त्याांनी यासांदभाा तल्या ाका प्रनालाला उत्तर देताांना साांवगतलां.
देश-लसीकरण
देशव्या्ी कोविड लसीकरण अवभयानात आता्यंत लसीच्या126 कोटी 44 लाख मात्रा देण्यात
आल्या आहेत. काल ाका वदिसात देशभरात 66 लाख 58 हजार जणाांनी लसीची मात्र घेतली.
नौदल शदवस
आज भारतीय नौदल वदन आहे.राष्ट्र्ती रामनाथ कोविांद, सांरिणमांत्री राजनाथ वसांह गहृ मांत्री अवमत
शहा याांनी नौदलातील सिा अवधकारी कमा चाऱयाांना नौदल वदनाच्या शभु ेच्छा वदल्या आहेत. भारतीय
नौदल हे सागरी िेत्रातल्या कोणत्याही आव्हानाला उत्तर द्यायला सज्ज आहे असां प्रवत्ादन
नौदलप्रमख
ु अडवमरल आर. हररकुमार याांनी काल नौदल वदिसाच्या ्ूिासध्ां येला के लां. आत्मवनभा र
भारत योजनेअांतगा त भारत स्िदेशी ्ाणबडु ् या आवण यद्ध
ु नौकाांची वनवमा ती करत आहे. सहयोगी देशाांशी

भारताचे सांबधां मजबूत झाले आहेत. नौदलाच्या आधवु नकीकरणािर जोर वदला जात आहे असांही
हररकुमार याांनी म्हटलां आहे.
श्रीपाद नाइक
कें द्रीय बांदरां, जहाजां आवण जलिाहतूक खात्याचे राज्यमांत्री श्री्ाद नाईक याांनी काल निी मांबु ई
इथल्या जिाहरलाल नेहरू बांदराला भेट वदली. हे देशातलां महत्त्िाचां बांदर आहे. या भेटीदरम्यान नाईक
याांनी बांदराच्या कामकाजाची, नक
ु त्याच झालेल्या ्ायाभूत सवु िधा आवण ताांवत्रक कामाांची ्हाणी
के ली.
आराण चचाण
2015 साली इराण आवण ्ाश्चात्य देशाांमध्ये झालेला अणक
ु रार ्नु स्थाा व्त करण्यासाठी या दोन
्िाांमध्ये गेल्या 5 वदिसाां्ासून सरू
ु असलेली औ्चाररक चचाा काल स्थवगत करण्यात आली.
्ढु च्या आठिड् यात ही चचाा ्न्ु हा सरू
ु होणार आहे. यरु ो्ीय महासांघ या बैठकीच्या अध्यिस्थानी
आहे. या चचेदरम्यान काही मदु द्य
् ाांिर प्रगती झाली असली तरी काही बाबतीत अजून ाकिाक्यतेची
गरज असल्याचां यरु ो्ीय महासांघाने म्हटलां आहे.
महसूल गप्तु चर संचालनालय
महसूल गप्तु चर सांचालनालयाचा आज 64 िा स्था्ना वदिस आहे. यावनवमत्ताने िेत्रीय सीमाशल्ु क
अांमलबजािणी बैठकीचां आयोजन सांचालनालयाकडून करण्यात आलां आहे. तसांच िषा 202021साठीच्या भारतातल्या तस्करीबाबतचा अहिालही यािेळी प्रवसद्ध करण्यात येणार आहे. महसूल
गप्तु चर सांचालनालय ही तस्करीविरोधात काम करणारी देशाची महत्त्िाची सांस्था आहे.
साशहतय संमेलन
विसािां शतक हे विज्ञानाचां शतक आहे; मात्र, विज्ञान सावहत्याच्या बाततीत मराठीचां अ्ूणात्ि जाणित
असल्याची खांत 94 व्या अवखल भारतीय मराठी सावहत्य सांमेलनाचे अध्यि डॉ. जयांत नारळीकर
याांनी काल व्यक्त के ली. नावशकच्या कुसमु ाग्रज नगरीत काल 94व्या अवखल भारतीय मराठी सावहत्य
सांमेलनाचां उद्घाटन झालां. डॉ नारळीकर प्रकृती अस्िास््यामळ
ु े सांमेलनाला अन्ु वस्थत होते;
दृकश्राव्य माध्यमातून त्याांनी उद्घाटन समारांभाला सांबोवधत के लां. इांग्रजी ही विज्ञानाची भाषा म्हणून
मान्यता ्ािलेली भाषा आहे. जगभर ती िा्रली जाते. तज्ञ लोकाांच्या सवमत्या या इांग्रजी शबदाांचां
कृवत्रम मराठी भाषाांतर देऊ शकतील. ्ण सामान्य िाचक जर अशा शबदाांना स्िीकारू इवच्छत असेल,
तर ते शबद िा्रण्यािर बांदी का असािी, असा सिाल त्याांनी के ला? विज्ञानकथाांचे प्रकार, दजाा ,
विज्ञानकथाांची समीिा, त्याांचां स्ितःचां विज्ञान कथालेखन याविषयी सविस्तर वििेचन नारळीकर याांनी

के लां. ्ढु चे दोन वदिस चालणाऱया या सावहत्य उत्सिात अनेक विषयाांिरील ्ररसांिाद, चचाा सत्र, किी
सांमेलन असे अनेक काया क्रम होणार आहेत.
हॉकी भारत
आांतरराष्ट्रीय हॉकी सांघटनेतफे ओवडशा इथां सरू
ु असलेल्या ्रुु षाांच्या कवनष्ठ गटाच्या विश्वचषक
स््धेच्या उ्ाांत्य्ूिा फे रीत काल जमा नीने भारताचा 4-2 असा ्राभि के ला. आता जमा नीचा अांवतम
फे रीतला सामना रवििारी अजेंवटनाशी होईल.तर भारत कास्य्दकासाठी फ्रान्सविरोधात
खेळेल.अजेंवटनाने दस
ु ऱया उ्ाांत्य सामन्यात ्ेनल्टी शूटआऊटमध्ये फ्रान्सचा ्राभि के ला होता.
अशशया पॅराशलशम्पक गोळाफे क
बाहरेनच्या मनामा इथां सरू
ु असलेल्या आवशयाई यिु ा ्ॅरावलवम््क स््धेत भारताची गोळाफे क्टू
अनन्या बन्सलने काल ्वहलां रौप्य्दक ्टकािलां. भारताच्या ्ॅरावलवम््क सवमतीच्या अध्यि दी्ा
मवलक याांनी या कामवगरीबद्दल वतचां अवभनांदन के लां आहे.
शक्रके ट
मांबु ईत सरुु असलेल्या भारत आवण न्यूझीलांड सांघादरम्यानच्या दस
ु ऱया कसोटी वक्रके ट सामन्यात
काल यजमान भारतीय सांघाने ्वहल्या वदिसअखेर 4 बाद 221 धािा फटकािल्या. कालच्या
वदिसाचा खेळ सां्ला तेव्हा शतक झळकािणारा मयांक अग्रिाल आवण िद्ध
ृ ीमान सहा धाि्ट्टीिर होते.
तत््ूिी भारतीय सांघाने नाणेफेक वजांकून प्रथम फलांदाजी करण्याचा वनणा य घेतला.
अंध्र प्रदेश वादळ
आांध्र प्रदेशच्या उत्तर वकनार्ट्टीिर सध्या जिाद चक्रीिादळाचां सािट आहे. मस
ु ळधार ्ाऊस आवण
सोसाट् याच्या िाऱयाची शक्यता हिामान विभागानां िता िली आहे. या िादळाचा सिाा त मोठा फटका
शेतीला बसण्याची शक्यता आहे. जिाद चक्रीिादळ आज बांगालच्या उ्सागराच्या वकनार्ट्टीिर
धडकण्याची शक्यता आहे आवण त्यामळ
ु े आांध्र प्रदेशातल्या तीन वजल््ाांना राज्य प्रशासनाने
सािधानतेचा इशारा वदला आहे. योग्य ती सिा काळजी घेण्याचे वनदेश आांध्र प्रदेशचे मख्ु यमांत्री िाय.
ास. जगन मोहन रेड्डी याांनी वदले आहेत.जिादच्या धोक्याच्या ्ाश्वा भूमीिर ओवडशा आवण आांध्र
प्रदेशच्या विविध शहराांमध्ये उद्या होणार असलेल्या यूजीसी-नेटच्या ्रीिा ्ढु े ढकलण्यात आल्या
आहेत. सधु ाररत तारीख नांतर जाहीर के ली जाईल असां राष्ट्रीय ्रीिा सांस्थेने कळिलां आहे.
याबरोबरच हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं; नमस्कार

