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वारः शनिवार

आधी एक शवनांती....
18 वर्ाांवरील सवाांसाठी कोरोना प्रशतबांधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली आहे. लसीकरण करून घ्या.
नांतरही काळजी घ्या. मख
ु पट्टी वापरा, सुरशित अांतर राखा, हात, चेहरा वारांवार स्वच्छ धुवा. कोशवड
प्रशतबांधासाठीचे नवे शनबांध पाळा. शवनाकारण घराबाहेर पडून गावात गदी करू नका. कोशवड-19 बद्दल
काही प्रश्न असतील तर 011-23 978 046 आशण 1075 या राष्ट्रीय; तसांच 020-26 127 394 या
महाराष्ट्रासाठीच्या हेल्पलाईन क्रमाांकाांवर सांपकक साधा.
1.
2.
3.
4.
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देशातल्या दोन लाख 27 हजाराांहून अधिक गर्भ वतींना कोरोना प्रधतबांिक लसीची पधहली मात्रा देण्यात आली
लसीकरण मोधहमेला वेग आणण्यासाठी र्ारतीय उद्योग पररषद आधण सीरम सांस्थेदरम्यान करार
दधिण काश्मीरच्या पल
ु वामा धजल्यातील तारसर वन िेत्रातील चकमकीत दोन दहशतवादी ठार
र्ारतातल्या 15 प्राचीन मूती आधण वस्तू ऑस्रेधलयाकडून परत धमळणार आधण
टोधकयो ऑधलांधपक्समध्ये धतरांदाजीतअतनु दासचां आव्हान सांपष्टु ात

गभकवती लस
कोरोना लसीकरण मोधहमे अांतगभ त गेल्या मधहनार्रात देशातल्या दोन लाख 27 हजाराांहून अधिक गर्भ वतींना कोरोना
प्रधतबांिक लशीची पधहली मात्रा देण्यात आल्याचां आरोग्य मांत्रालयानां साांधगतलां आहे. आरोग्य कमभ चारी आधण वैद्यकीय
अधिकाऱयाांनी गर्भ वती मधहलाांचां धनयधमतपणे समपु देशन करत तयाांना लसीकरणाचे फायदे समजावून साांधगतल्यानां हे यश
धमळाल्याचां मांत्रालयानां म्हटलां आहे. गर्भ वती मधहलाांच्या लसीकरणात तधमळनाडू आघाडीवर असून इथां 78 हजार 838 जणींना
लस देण्यात आली आहे. तयानांतर आांध्र प्रदेशात 34 हजार, तर ओधडशामध्ये 29 हजार 821 गर्भ वती मधहलाांना लस धमळाली
आहे.
शवमान वाहतूक
आांतरराष्ट्रीय व्यावसाधयक धवमान वाहतूकीवर असलेली स्थधगती 31 ऑगस्टपयंत वाढवण्याचा धनणभ य धवमान वाहतूक
महासांचालकाांनी घेतला आहे. तयाबाबतचां पत्रक काल जारी करण्यात आलां. आांतरराष्ट्रीय मालवाहतक
ु आधण धवशेष परवानगी
असलेल्या धवमान उड् डाणाांवर मात्र बांिन नसेल, असां या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आलां आहे.
देश लसीकरण
देशात कोरोना प्रधतबांिक लशीच्या आतापयंत 46 कोटींहून अधिक मात्रा देण्यात आल्या आहेत. काल धदवसर्रात 44
लाख 38 हजाराांहून अधिक जणाांना लस देण्यात आली.
सीरम करार
लसीकरण मोधहमेला वेग आणण्यासाठी र्ारतीय उद्योग पररषदेनां, म्हणजेच 'सीआयआय'नां सीरम इांस्टीट् यटु ऑफ
इांधडया या कां पनीबरोबर करार के ला आहे. यानस
ु ार आता देशातल्या छोट् या गावाांमध्ये आधण ग्रामीण र्ागाांमध्ये लसीकरणाची
व्याप्ती वाढवण्यासाठी धवशेष प्रयतन के ले जाणार आहेत. रुग्णालये आधण उद्योगजगत याांच्यातला दवु ा बनत ‘सीआयआय’ आधण

सीरम या सांस्था लसीकरण मोधहमेला वेग आणण्याचा प्रयतन करणार आहेत. या मोधहमेमळ
ु ां दगु भ म र्ागातल्या लोकाांपयंत कमी
कालाविीत पोहोचता येईल, असां सीरम कां पनीचे मख्ु य कायभ कारी अधिकारी आदर पूनावाला याांनी म्हटलां आहे.
पत्रकार मदत
कोरोना कालाविीत पत्रकाराांच्या अथक आधण अतल
ु नीय योगदानाबद्दल तयाांना अधर्वादन करण्यासाठी उत्तर प्रदेश
सरकारनां तयाांना प्रोतसाहन आधण मदत करण्याचा धनणभ य घेतला आहे. यानस
ु ार, कोरोना सांकटाच्या दसु ऱया लाटेत राज्यातल्या
ज्या पत्रकाराांचा मतृ यू झाला आहे, तयाांच्या कुटुांधबयाांना मख्ु यमांत्री योगी आधदतयनाथ आधथभ क मदत करणार आहेत. आज लखनौ
इथां एका कायभ क्रमात अशा कुटुांबाांना दहा लाख रुपयाांच्या आधथभ क मदतीचे िनादेश धवतरीत के ले जाणार आहेत. कोरोना
सांसगाभ च्या दसु ऱया लाटेत उत्तर प्रदेशातल्या अनेक पत्रकाराांना सांसगभ झाला, तर काहींचा तयात मतृ यूही झाला. आजच्या
कायभ क्रमात एकूण 36 पत्रकाराांच्या कुटुांबाांना मदत के ली जाणार आहे.
जम्मू काश्मीर दहशतवादी
दधिण काश्मीरच्या पल
ु वामा धजल्यातील तारसर वन िेत्रातील नागबेरन गावात दहशतवादी आधण सरु िा दलाांमध्ये
आज सकाळपासून चकमक सरू
ु आहे. या चकमकीत 2 दहशतवादी ठार झाले. सरु िा दलाची शोि मोहीम जारी आहे. अधिक
तपधशलाची प्रतीिा आहे.
मोदी आयपीएस प्रशशिणार्थी
पांतप्रिान नरेंद्र मोदी आज सकाळी 11 वाजता दूरदृष्ट्य प्रणालीच्या माध्यमातून सरदार वल्लर्र्ाई पटेल राष्ट्रीय
पोलीस अकादमी इथां आयपीएस प्रधशिणाथीसां ोबत सांवाद सािणार आहेत. या कायभ क्रमाला कें द्रीय गहृ मांत्री अधमत शहा आधण
कें द्रीय गहृ राज्यमांत्री धनतयानांद राय हेदख
े ील उपधस्थत असतील. हैदराबादची सरदार वल्लर्र्ाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमी
ही देशातली प्रमख
पोलीस
प्रधशिण
सां
स्था आहे. कें द्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीिाांमिून र्ारतीय पोलीस सेवेसाठी धनवड
ु
झालेल्या अधिकाऱयाांना इथे प्रधशिण धदलां जातां.
चीन बोलणी
र्ारत आधण चीन दरम्यान कमाांडर स्तरावरील चचेची 12 वी फे री आज होणार आहे. पूवभ लडाखमिील प्रतयि धनयांत्रण
रेषेच्या चीनच्या बाजूला मोल्दो सीमा धबांदूवर सकाळी साडेदहा वाजता ही चचाभ सरू
ु होईल, असां अधिकृत सूत्राांनी साांधगतलां. या
चचेत र्ारतीय धशष्टमांडळाचां नेततृ व लेहधस्थत 14 कोरचे कमाांडर लेफ्टनांट जनरल पीजीके मेनन करणार आहेत. उच्चस्तरीय
लष्ट्करी चचेची 11 वी फे री 9 एधप्रल रोजी प्रतयि धनयांत्रण रेषेच्या र्ारतीय बाजूच्या चशु ूल सीमा धबांदवू र झाली होती.
ताशलबान
अफगाधणस्तानच्या तखार प्राांतीय कें द्राबाहेर, अफगाधणस्तान राष्ट्रीय सांरिण आधण सरु िा दलाांनी गरुु वारी के लेल्या
कारवाईत धकमान 13 ताधलबान दहशतवादी ठार झाले तर 16 जण जखमी झाले. यात ताधलबानयाांची काही शस्त्रां, दारुगोळा
आधण उपकरणां नष्ट झाल्याचां सांरिण मांत्रालयानां काल साांधगतलां. इतर देशाांच्या सैनय माघारीच्या पार्श्भर्ूमीवर ताधलबाननां आपली
आक्रमकता वाढवल्यामळ
ु े अफगाधणस्तानमध्ये धहांसाचार वाढला आहे.
जी 20 बैठक
जी- 20 देशाांच्या साांस्कृधतक मांत्री पातळीवरच्या बैठकीत परराष्ट्र व्यवहार आधण साांस्कृधतक राज्यमांत्री मीनािी लेखी
या काल सहर्ागी झाल्या होतया. इटलीनां ही पररषद आयोधजत के ली होती. 'सांस्कृती आधण सज
ृ नशील िेत्राांचा धवकासासाठी
वापर' या मदु द्य
् ावर तयाांनी र्ारताची र्ूधमका माांडली. आधथभ क धवकासामध्ये आधण रोजगारधनधमभ तीमध्ये साांस्कृधतक िेत्राचा मोठा
वाटा असून मधहला आधण यवु काांसह स्थाधनक नागररकाांना नवीन सांिी उपलब्ि करून देण्याची िमता या िेत्रात असल्याचां
मीनािी लेखी याांनी यावेळी साांधगतलां. या बैठकीच्या शेवटी जी 20 देशाांच्या मांत्रयाांनी साांस्कृधतक कायभ कारी गटाच्या सांदर्भ
धनयमावली स्वीकृत के ली.

प्राचीन मूती
र्ारताचा साांस्कृधतक आधण ऐधतहाधसक ठेवा असलेल्या 15 प्राचीन मूती आधण वस्तू ऑस्रेधलयातल्या नॅशनल
गॅलरीकडून परत धमळणार असल्याचां कें द्रीय साांस्कृधतक मांत्री जी. धकशन रेड्डी याांनी काल साांधगतलां. साांस्कृधतक मांत्रालय आधण
परराष्ट्र व्यवहार मांत्रालयाच्या प्रयतनाांमळ
ु ां हे शक्य झाल्याचां रेड्डी याांनी तयाांच्या ट् धवटर सांदशे ात साांधगतलां. र्ारताला परत
धमळणाऱया या वस्तमूां ध्ये धशव-पावभ तीची मूती, धपांपळाच्या पानावरील बाळकृष्ट्ण याांच्यासह तधमळनाडूमिल्या धशल्पकलेचा नमनु ा
असलेल्या तीन वस्तूांचा समावेश आहे. र्ारताचां हरवलेलां प्राचीन वैर्व परत धमळवण्यासाठी सरकार प्रयतनशील असल्याचां रेड्डी
याांनी साांधगतलां.
शेकाप शनधन-सोलापुर
शेतकरी कामगार पिाचे ज्येष्ठ नेते आधण साांगोल्याचे माजी आमदार, गणपतराव देशमख
ु याांचां काल रात्री सोलापरु ातील
एका खासगी रूग्णालयात धनिन झालां. ते 94 वषाभ चे होते. सोलापूर धजल््य़ातील साांगोला मतदारसांघातून 11 वेळा ते
धविानसर्ेवर धनवडून आले होते. अतयांत सािी राहणी असलेल्या गणपतरावाांनी 54 वषं साांगोल्याचां प्रधतधनधितव के लां होते.
आदशभ लोकप्रधतधनिी असलेल्या देशमख
ु याांनी शेतकरी, कष्टकरी आधण जन-सामानयाां प्रती आपली बाांधिलकी शेवटपयंत जपली,
अशा शब्दाांत राज्यपाल र्गतधसांह कोश्यारी याांनी गणपतराव देशमख
ु याांना श्रद्ाांजली वाधहली आहे.
ऑशलशम्पक्स
टोधकयो ऑधलधम्पक्समध्ये आज थाळीफे कीत कमलप्रीत कौर धहनां र्ारताच्या आशा कायम ठेवल्या आहेत. 64 मीटर
थाळीफे क करत ती अांधतम फे रीसाठी पात्र ठरली आहे. सीमा पधु नया धतच्या गटात सहाव्या क्रमाांकावर आली. धतनां 60 पूणांक
57 मीटर अांतरापयंत थाळीफे क के ली. मात्र या गटात कोणतयाही स्पिभ काला पात्रतेसाठी आवश्यक असलेला 64 मीटरचा टप्पा
ओलाांडता न आल्यानां अांधतम 12 मध्ये स्थान धमळवण्याच्या सीमाच्या आशा कायम आहेत.
धदवसाच्या सरुु वातीला मात्र र्ारताला िक्के बसले. धतरांदाजीमध्ये अतानु दास याला आज सकाळी जपानच्या
ताकाहारू फारूकावा याच्याकडून परार्व स्वीकारावा लागला. मधु ष्टयद्
ु ातही उप उपाांतय पूवभ सामनयात कोलांधबयाच्या यबु रजेन
माधटभ नझ
े यानां र्ारताच्या अधमत पांघल याचा 4-1 असा परार्व के ला.
आज नेमबाजीमध्ये, तेजधस्वनी सावांत आधण अांजमु मौदधगल; मधहलाांच्या 50 मीटर रायफल थ्री पोधझशनसची पात्रता
फे री खेळणार आहेत. आत्ताच आलेल्या वत्त
ृ नस
ु ार र्ारतीय मधहला हॉकी सांघाचाही दधिण आधिका सांघाबरोबर सामना सरू
ु
असून मधहला हॉकी सांघानां 2-1 अशी आघाडी घेतली आहे. बॅडधमांटनच्या मधहला एके रीच्या उपाांतय फे रीत पी. व्ही. धसांिू धहचा
आज जागधतक क्रमवारीत पधहल्या क्रमाांकावर असलेल्या चीनी तैपेईच्या ताई झु इांग धहच्याबरोबर सामना होणार आहे.
हवामान
राजिानी धदल्लीत तसांच लेह, धगलगीट आधण आगरताळा इथां आज ढगाळ हवामानात हलक्या पावसाची शक्यता
आहे. मांबु ईत तसांच गवु ाहाटी, इांफाळ आधण कोधहमा इथां मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. चेननईमध्ये आकाश ढगाळ
राहील. जम्मू, श्रीनगर, मज
ु फराबाद, धशलॉनग, ऐजवाल, इटानगर, गांगटोक आधण कोलकातामध्ये मेघ गजभ नेसह पावसाच्या सरी
पडण्याची शक्यता हवमान धवर्ागानां वतभ वली आहे.

याबरोबरच हे राष्ट्रीय बातमीपत्र सपां ल.ां
नमस्कार.

