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वार- बधु वार

ठळक बातम्या
महाराष्ट्र आदण के रळ या दोनच राज्यात कोरोनाचे सवाा दधक उपचाराखालील रुग्ण
60 वषे आदण 45 ते 59 वषे वयोगटातील अन्य आजार असलेल्या 2 लाखाांहून अदधक
लोकाांचे लसीकरण पूणा
दूरसांचार तरांग अथाा त स्पेक्ट्रमचे 77,814 कोटीहून अदधक रुपयाांचे दललाव
हररयाणात स्थादनक नागररकाांना खासगी नोकऱयाांमध्ये 75 टक्ट्के आरक्षण देणाऱया कायद्यावर
दशक्ट्कामोता ब
पूवा चीनी समद्रु ात असलेली सेन्काकू बेटे हा चीनचाच भूभाग असल्याचा चीनचा दावा जपानने
फे टाळला

देश-कोविड आकडेिारी
देशभरातील आतापयंतच्या एकां दर कोरोना बादधताांपैकी सध्या 1.51टक्ट्के रुग्ण उपचार घेत
आहेत असे, कें द्रीय आरोग्य मांत्रालयाने काल प्रकादशत के लेल्या आकडेवारीत म्हटले आहे. देशाचा
कोदवड-19 मधून रुग्ण बरे होण्याचा दर आता 97 टक्ट्के झाला आहे. महाराष्ट्र आदण के रळ या दोनच
राज्यात 40 हजाराांहून अदधक उपचाराधीन रुग्ण असून, देशाच्या तल
ु नेत ही टक्ट्के वारी 75 टक्ट्के
आहे, अशी मादहती आरोग्य सदचव राजेश भूषण याांनी काल नवी ददल्लीत प्रसार माध्यमाांशी बोलताना
ददली.
महाराष्ट्र, तदमळनाडू, पांजाब आदण गज
ु रात या राज्यातील वाढत्या रुग्ण सांख्येला आळा
घालण्यासाठी मदत म्हणून या राज्यात कें द्रीय पथके पाठवण्यात आली आहेत, असे भूषण याांनी
साांदगतले. गेल्या दोन आठवड् यात नव्याने बादधत होणाऱया दैनदां दन रुग्ण सांख्येत दकरकोळ वाढ
झाल्याचे ते म्हणाले. देशभरात सध्या 1 लाख 68,358 रुग्णाांवर उपचार सरू
ु आहेत.
काल दपु ारी एक वाजेपयंत देशभरात 1 कोटी 48 लाखाांहून अदधक जणाांना कोदवड प्रदतबांधात्मक लस
देण्यात आली असल्याचे भूषण याांनी साांदगतले. यापैकी 2 लाखाांहून अदधक रुग्ण 60 वषे वयावरील
आदण 45 ते 59 वयोगटातील अन्य आजार असलेले आहेत. नऊ राज्ये आदण कें द्रशादसत प्रदेशाांमध्ये
100 टक्ट्के अथवा 90 टक्ट्क्ट्याांहून जास्त नोंदणीकृत आरोग्य कमा चाऱयाांना लशीची पदहली मात्रा
देण्यात आली आहे.

स्पेक्ट्रम वििाि
दूरसांचार तरांग अथाा त स्पेक्ट्रमचे एकां दर 77,814 कोटी 80 लाख रुपयाांचे दललाव काल अखेर
पूणा झाले. दूरसांचार सदचव अांशू प्रकाश याांनी दललावात बोली लावल्या गेलेल्या तरांग लाांबीची मादहती
ददली. भारती एअरटेल, वोडाफोन आयदडया आदण ररलायन्स दजओ इन्फोकॉम या कां पन्याांनी
दललावात भाग घेतला. दललाव बांद झाला असून लवकरच वाटपासांबधां ी दनणा य घेण्यात येईल, असे
प्रकाश याांनी साांदगतले.
मक्त
ु विद्यािय – पुस्तकं
राष्ट्रीय मक्त
ु दवद्यालय अथाा त NIOS साठी भारतीय परांपराांदवषयीच्या अभ्यास पदु स्तके चे
काल दशक्षणमांत्री रमेश पोख्रीयाल दनशांक याांनी नॉयडामध्ये प्रकाशन के ले. भारतीय सांस्कृतीचा प्रचार
मक्त
ु दवद्यालयाांच्या अभ्यासक्रमातून के ला जात आहे, असे दनशांक याांनी यावेळी साांदगतले. सांस्कृत
भाषा, व्याकरण, वेद, भारतीय तत्वज्ञान यादवषयीचीच्या पस्ु तकाांचा लवकरच दवदवध परदेशी
भाषाांमध्ये त्याचा अनवु ाद के ला जाईल, असेही दनशांक म्हणाले.
महाराष्ट्र विविमंडळ
महाराष्ट्र दवधी मांडळाच्या अथा सक
ां ल्पीय अदधवेशनात काल दस
ु ऱया ददवशी राज्यपालाांच्या
अदभभाषणावरच्या आभारदशा क प्रस्तावावरच्या चचेला सरुु वात झाली. शेतकऱयाांचे कृषीपांप आदण
वीज ग्राहकाांच्या थकबाकीसांदभाा त दवधीमांडळात चचाा होऊन दनणा य होईपयंत कुणाचीही वीज जोडणी
कापू नये, असे दनदेश उपमख्ु यमांत्री अदजत पवार याांनी ददले. दवधानसभेत प्रश्नोत्तराचा तास स्थदगत
करून वीजेवर चचाा घेण्याचा आग्रह दवरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस याांनी धरला. त्यावर वीज
थकबाकी सांदभाा त दवशेष बैठक आयोदजत करुन चचाा करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे
उपमख्ु यमांत्रयाांनी साांदगतले.
पंतप्रिान – आत्मवनर्भर र्ारत
आत्मदनभा र भारतासाठी दशक्षण, सांशोधन आदण कौशल्य दवकास या दवषयावर सरुु होत
असलेल्या एका काया क्रमात पांतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सकाळी साडे दहा वाजता उद्घाटनपर भाषणात
बोलणार आहेत. सांध्याकाळच्या सत्रात दशक्षण मांत्री रमेश पोखरीयाल दनशांक याांच्या भाषणाने
चचाा सत्राचा समारोप होईल.
हरयाणा आरक्षण
हररयाणाच्या राज्यपालाांनी स्थादनक नागररकाांना खासगी नोकऱयाांमध्ये 75 टक्ट्के आरक्षण
देणाऱया कायद्यावर काल दशक्ट्कामोता ब के ले. स्थादनक तरुणाांना आरक्षण देण्याचे आमचे वचन आम्ही

पाळले आहे, असे हररयाणाचे उपमख्ु यमांत्री दष्ट्ु यांत चौताला याांनी म्हटले आहे. 50 हजार रुपयाांपयंत
वेतन असणाऱया सवा प्रकारच्या कामाांमध्ये हे आरक्षण असणार आहे. अशा कमा चाऱयाांची यादी सादर
करणे खाजगी आस्थापनाांना बांधनकारक करण्यात आले असून दनयमाचा भांग के ल्यास दांडाची तरतूद
करण्यात आली आहे.
अवननसुरक्षा ऑडीट
महाराष्ट्रात मांबु ईतल्या समु ारे 50 टक्ट्के रुग्णालयाांमध्ये परु शे ा अदग्नरोधक यांत्रणा नसल्याची
कबल
ु ी नागरी दवकास आदण सावा जदनक बाांधकाम मांत्री एकनाथ दशांदे याांनी काल दवधानसभेत ददली.
भांडारा दजल्यात रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत10 अभा काांना जीव गमवावा लागल्यानांतर
राज्यातल्या सवा रुग्णालयाांमध्ये अदग्नसरु क्षेसबां दां धत ऑडीट करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
या सांदभाा त काल दवधीमांडळात झालेल्या चचेत मांबु ईतल्या 1,324 खाजगी रुग्णालयाांपैकी 663
रुग्णालयाांच्या आदण 38 सावा जदनक रुग्णालयाांच्या अदग्नरोधक व्यवस्थेमध्ये त्रटु ी आढळल्या असून
त्याांना नोटीस बजावल्याचे साांगण्यात आले.
गडकरी – नाग नदी
महाराष्ट्रातल्या नाग नदीच्या प्रदूषण दनमा ूलन प्रकल्पाला मान्यता दमळाल्याची मादहती काल
कें द्रीय मांत्री दनतीन गडकरी याांनी ददली. 2,117 कोटी रुपयाांचा हा प्रकल्प असून नागपूरमधून वाहणारी
नाग नदी आदण दतच्या उपनद्या साांडपाणी आदण औद्योदगक प्रदूषणाच्या दवळख्यात सापडल्या आहेत.
राष्ट्रीय नदी सांवधा न सांचालनालय हा प्रकल्प राबवणार आहे.
रब्बी खरेदी आढािा बैठक
आगामी रब्बी हांगामातल्या गहू खरेदीची आढावा बैठक काल अन्न आदण सावा जदनक दवतरण
सदचव सधु ाांशू पाांडे याांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. 2021 – 22 या हांगामातील गहू खरेदी आदण
2020 – 21 वषाा साठी धान दवपणन व्यवस्थेसबां धां ी यावेळी चचाा करण्यात आली. 427 लाख मेदरक
टन गव्हाची खरेदी या हांगामात प्रस्तादवत आहे. तसेच रब्बी हांगामात समु ारे 120 लाख मेदरक टन
ताांदूळ खरेदीसाठी उपलब्ध होईल, असा अांदाज आहे.
जािडेकर वसमिीपाि
दसमलीपाल व्याघ्र अभयारण्यात लागलेली आग तातडीने दवझवण्याचे प्रयत्न करण्याच्या
सूचना पयाा वरण मांत्री प्रकश जावडेकर याांनी ददल्या आहेत. पेरोदलयम मांत्री धमेंद्र प्रधान याांनी या
आगीबद्दल दचांता व्यक्त के ली होती.

टीआरपी घोटाळा
कदथत टीआरपी घोटाळ्यातले आरोपी Broadcast Audience Research Council चे
माजी काया कारी सांचालक पाथो दासगप्तु ा याांना काल मांबु ई उच्च न्यायालयाने जामीन मांजूर के ला. दोन
लाख रुपयाांच्या वैयदक्तक जातमचु लक्ट्यावर त्याांची सटु का करण्यात आली. दासगप्तु ा 24 दडसेंबरपासून
अटके त होते.
जपान सेन्काकू बेटे
पूवा चीनी समद्रु ात असलेली सेन्काकू बेटे हा चीनचाच भूभाग असल्याचा चीनचा दावा जपानने
फे टाळून लावला आहे. ऐदतहादसक काळापासून ही बेटे जपानचा भाग आहेत, असा दावा जपानी
सांरक्षण मांत्रयाांनी के ला आहे. या भागातला चीनी सैन्याचा वाढता हस्तक्षेप आांतरराष्ट्रीय दनयमाांचा भांग
आहे, असां जपानने म्हटले आहे. आम्हाला शाांतता हवी असली, तरी आमच्या भूभागाचे सांरक्षण
करण्यास आम्ही समथा आहोत याचा पनु रुच्चार जपानने के ला आहे.
खेिो इंवडया वहिाळी
जम्मू आदण काश्मीरमध्ये गल
ु मगा येथे काल सांपलेल्या खेलो इांदडया दहवाळी स्पधांच्या दस
ु ऱया
टप्पप्पयात जम्मू काश्मीरने पदक तादलके त पदहला क्रमाांक पटकावला आहे. जम्मू काश्मीरने 11 सवु णा ,
18 रौप्पय आदण 5 काांस्य पदके दमळवली. 27 राज्ये आदण कें द्रशादसत प्रदेशातून समु ारे बाराशे खेळाडू
या स्पधेत सहभागी झाले होते.
वस्िस बॅडवमंटन
दस्वस खल्ु या बॅडदमांटन स्पधांच्या पदहल्या ददवशी दमश्र दहु ेरीमध्ये काल भारताच्या
सादत्वकसाईराज रेन्कीरेड्डी आदण अदिनी पोन्नपा याांनी इांडोनेदशयाच्या जोडीला 21-18, 21 – 10
हरवून दस
ु ऱया फे रीत प्रवेश के ला. भारताच्या के श्रीकान्थ, एच एस प्रणॉय, पी कश्यप, लक्ष्य सेन,
सौरभ वमाा आदींचे एके रीचे सामने आज होणार आहेत. कोरोना सांसगाा तून बरा झालेला बी साई
प्रणीथही एके रीचा आपला पदहला सामना खेळणार आहे.
याबरोबरच हे राष्ट्रीय बातमीपत्र सांपलां; वारांवार आवाहन करुनही मास्क पररधान करण्याबाबत
दनष्ट्काळजीपणा ददसून येत आहे. आपल्यासोबतच इतराांचीही काळजी घेणां आपल्याच हातात आहे.
म्हणूनच मास्क वापरा, हात वारांवार स्वच्छ धवु ा, सरु दक्षत अांतर राखा आदण दविासाहा बातम्याांसाठी
ऐकत राहा, आकाशवाणी, नमस्कार.

