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राष्ट्रीय बातमीपत्र  - 09.20 A.M. 

दिनाांकः 1.12.2020       वारः मांगळवार  

ठळक बातम्या 

 

१. शेतकऱ्यांनय बयजयरपेठेच््य नव््य सांधी उपलब्ध करण््यसोबत बयजयर व््वस्थय बळकट करण््यचय 

सरकयरचय हेतू असल््यचां पांतप्रधयनयांचां प्रततपयदन 

२. आांदोलनकर्त्या  शेतकऱ्यांनय कें द्रयचां चचेसयठी आमांत्रण 

३.  जगयच््य तलुनेत कोतवड-१९ चय मरृ्त् ुदर कमी रयखण््यत भयरतयलय ्श आतण 

४. नयगयलडँ रयज्् स्थयपनेचय  आज वधयापन तदन, ा्ंदय हॉनातबल महोर्तसव ऑनलयईन  

 

पांतप्रधान वाराणसी  

देशयतले नवे कृषी कय्दे शेतकऱ्यांच््य फय्द्ययचेच असल््यचय पनुरुच्चयर पांतप्रधयन नरेंद्र मोदी ्यांनी कयल 

र्त्यांच््य वयरयणसी दौऱ्यतील एकय कय ा्क्रमयत बोलतयनय केलय. शेतकऱ्यांनय केवळ बयजयरपेठेच््य नव््य 

सांधी उपलब्ध करणांच नयही तर बयजयर व््वस्थय बळकट करणां हय देखील सरकयरचय नव््य कृषी 

कय्द्ययांमयगचय हेतू आहे, असां पांतप्रधयन मोदी ्यांनी ्यवेळी बोलतयनय सयांतगतलां. सरकयर शदु्ध हेतूनां कयम 

कयम करत असल््यचां नमूद करत नव््य कृषी सधुयरणयांबयबत कयही जण चकुीची मयतहती पसरवत 

असल््यचय आरोप र्त्यांनी केलय. 

 

रयष्ट्री् महयमयगा क्रमयांक 19 वर हयांतड्य ते रयजयतलयब ्य दरम््यन बयांधलेल््य सहय पदरी रस्र्त्यचां उद्घयटन 

पांतप्रधयनयांच््य हस्ते करण््यत आलां. ्य रस्र्त्यमळेु वयरयणसी-प्र्यगरयज दरम््यनच््य प्रवयसयचय वेळ एक 

तयसयनां कमी होणयर आहे. 

 

पांतप्रधयनयांनी कयशी तवश्वनयथ मांतदरयलय भेट देऊन ततथल््य मयतगाकय प्रकल्पयची पयहणीही केली. र्त्यनांतर ते 

देवतदवयळीतनतमत्त गांगय नदीच््य कयठयवर आ्ोतजत केलेल््य दीपोर्तसव सोहळ््यत सहभयगी झयले.  

 

कें द्र शेतकरी बैठक  

कें द्र सरकयरनां शेतकऱ्यांनय उच्चस्तरी् मांत्रीगटयसोबत चचेसयठी आमांत्रीत केलां आहे. आज दपुयरी 3 

वयजतय तवज्ञयन भवन नवी तदल्ली इथां ही बैठक होईल असां कृषी कल््यण मांत्रयल्यचे सचीव  सांज् 

अग्रवयल ्यांनी आांदोलनकर्त्या  शेतकऱ्यांनय तलतहलेल््य पत्रयत म्हटलां आहे. प्रयथतमक चचेवेळी उपतस्थत 

असलेल््य कयही शेतकरी नेर्त्यांनय ्य बैठकीत आमांत्रीत केलां असल््यचां कृषीमांत्री नरेंद्र तसांह तोमर ्यांनी 



राष्ट्रीय मराठी बातमीपत्र, सकाळी ९.२०, ०१.१२.२०२० 

2 
 

सयांतगतलां. सधुयरीत शेतीतवष्क कय्द्ययांच््य तवरोधयत शेतकरी आांदोलन सरुू आहे. दरम््यन नवी 

तदल्लीतील बरुयडी पररसरयत आांदोलनयसयठी तनतित केलेल््य तनरांकयरी समयगम मैदयन इथां स्थयनयांतरीत 

व्हयवां असां आवयहन गहृमांत्री अतमत शयह ्यांनी शेतकरी आांदोलकयांनय केलां आहे. 

 

पांतप्रधयन कोतवड लस 

कोतवड-19 लस तवकतसत करण््यच््य कयमयशी सांबांतधत तीन कां पन्यांच््य पथकयांसोबत पांतप्रधयन नरेंद्र 

मोदी ्यांनी कयल दूरदृश्् प्रणयलीद्वयर ेसांवयद सयधलय. पणु््यतली जीनोव्हय बय्ोफयमया, तर हैदरयबयद इथल््य 

बय्ोलॉतजकल ई आतण डॉ. रड्ेडीज ्य कां पन्यांच््य पथकयांसोबत र्त्यांनी चचया  केली. कोरोनय सांकटयचय 

सयमनय करण््यसयठी ्य कां पन्यांमधल््य तज्ञयांनी केलेल््य प्र्र्तनयांची र्त्यांची प्रशांसय केली. ्य वेळी ज््य 

तवतवध लशींबयबत चचया  झयली र्त्य सवा चयचण््यांच््य तवतवध टप्पप्प्यवर आहेत. र्त्यांचे अहवयल आतण तवस्ततृ 

मयतहती पढुच््य वषयाच््य सरुुवयतीलय ्ेण््यची शक््तय आहे; र्त्य पयश्वाभूमीवर सवा तवभयगयांनी ्य लस 

तनतमाती कां पन्यांनय सांपूणा सहकय ा् करयवां असां आवयहन पांतप्रधयनयांनी ्यवेळी केलां. 

 

उपरयष्ट्रपती एससीओ – पूल , हीं स – अमतृय  

जयगततक लसीकरण कय ा्क्रमयांसयठी 60 टक्क््यांहून अतधक लस भयरतयत त्यर केली जयत असून 

भयरतयतील जयगततक दजयाच््य औषधतनतमाती उद्योगयमळेु सध््य सरुू असलेल््य कोरोनय सयथरोगयच््य 

कयळयत भयरत जगयची वैद्यकशयळय बनली आहे असां उपरयष्ट्रपती एम. वेंकय््य नय्डू ्यांनी कयल सयांतगतलां. 

शयांघय् सहकय ा् सांघटनेच््य सदस्् देशयांसोबत कयल दूरदृश्् प्रणयलीद्वयर ेबोलतयनय र्त्यांनी ्य  सयथीच््य 

आजयरयतवरुद्धच््य लढयईत आपलय अनभुव सयमयत्क करण््यची भयरतयची त्यरी असल््यचां सयांतगतलां. 

कोरोनयचय प्रयदभुयाव रोखण््यसयठी भयरतयनां केलेल््य प्र्र्तनयांची मयतहती नय्डू ्यांनी आपल््य भयषणयत 

तदली.  

 

भयरत-कोतवड 

जगभर सरुू असलेल््य कोतवड-19 तवरुद्धच््य लढयईत भयरतयनां रुग्णसांख््य आतण मरृ्त्ूदर कमी रयखण््यत 

इतर अनेक प्रगत आतण सांपनन देशयांच््य तलुनेत चयांगली कयमतगरी केली आहे. 28 नोव्हेंबरप्ंत अमेररकय, 

इांग्लांड, फ्रयनस, ब्रयझील आतण इटली ्य देशयांमध््े दर 10 लयख लोकसांख््ेमयगे असलेली 

कोरोनयबयतधतयांची सांख््य भयरतयतील रुग्णसांख््ेच््य चयर ते पयचपट असल््यचां आढळलां आहे.  

 

कोतवड-19 सांदभयातील जयगततक पयतळीवरची 28 नोव्हेंबरप्ंतची आकडेवयरी पयहतय दर 10 लयख 

लोकसांख््ेमयगां भयरतयत होणयऱ्य मरृ्त्ूांची सांख््य 98 इतकी आहे. अमेररकेत दर 10 लयख लोकसांख््ेमयगां  
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813 मरृ्त्ूांची नोंद झयली आहे. ब्रयझीलमध््े हीच सांख््य 805, इांग्लांडमध््े 846 तर फ्रयनसमध््े 780 

इतकी आहे. ्य देशयांमधल््य 10 लयख लोकसांख््ेमयगील कोतवड-19 रुग्णयांच््य मरृ्त्ूांचां हे प्रमयण 

भयरतयतील मरृ्त्ूांच््य प्रमयणयच््य 8 ते 9 पट आहे.  

 

सध््य भयरतयत दररोज आढळणयऱ्य नव््य रुग्णयांच््य सांख््ेचय आलेख सप्पटेंबरक्षय कमी होत असल््यचां 

तदसत आहे. ्य मतहन्यत 26 नोव्हेंबरलय एकय तदवसयत 43 हजयर 174 नव््य बयतधतयांची नोंद झयली. 

कोरोनय सयथरोगय सांदभयात चचया  करण््यसयठी पांतप्रधयन मोदी ्ेर्त्य शतनवयरी 4 तडसेंबरलय सवापक्षी् 

नेर्त्यांसोबत चचया  करणयर आहेत. 

 

कनााटक शैक्षदणक धोरण  

कनयाटक रयज्् तवद्ययपीठ कय्दय आतण कनयाटक उच्च तशक्षण आ्ोग स्थयपन करण््यसयठी कय्दय करयवय 

असां मयजी मखु्् सतचव एस व्ही रांगनयथ ्यांच््य अध््क्षतेखयली नेमलेल््य कृती गटयनां  सचुवलां आहे.  

कनयाटक सरकयरनां नवां शैक्षतणक धोरण रयबवण््यसयठी पथदशी ्ोजनय आखण््यसयठी नेमलेल््य कृती 

गटयनां कयल आपलय अहवयल सरकयरलय सपूुदा केलय. सरकयरशी सांलग्न शैक्षतणक सांस्थय, स्वय्त्त 

महयतवद्ययल ा्ं आतण तवशेष तशक्षण तवभयगयांनय मजबूत करण््यसयठी उच्च तशक्षण आ्ोग स्थयपन करयवय 

असां ्य अहवयलयत म्हटलां आहे.  

 

राज्य दवधान पररषि- 

 

महयरयष्ट्र रयज्् तवधयन पररषदेच््य तशक्षक आतण पदवीधर मतदयरसांघयच््य तनवडणकुीसयठी आज मतदयन 

होत आहे. पणेु, नयगपूर आतण औरांगयबयद तवभयगयत पदवीधर मतदयर सांघयसयठी; तर पणेु आतण अमरयवती 

तवभयग तशक्षक मतदयर सांघयसयठीही मतदयन होत आहे. सय ा्ंकयळी 5 वयजेप्ंत मतदयनयसयठीची वेळ 

तनतित करण््यत आली आहे. कोरोनय प्रयदभुयावयच््य पयश्वाभूमीवर होणयरी ही पतहलीच तनवडणूक असल््यनां 

आरोग््तवष्क सवा तन्मयांची कयटेकोर अांमलबजयवणी प्रर्त्ेक मतदयन कें द्रयवरही केली जयणयर असून 

्यवेळी प्रथमच प्रर्त्ेक मतदयन कें द्रयवर स्वतांत्र वैद्यकी् अतधकयऱ्यची तन्कु्ती करण््यत आली आहे. 

 

नागालडँ दिवस 

नयगयलडँचे रतहवयसी आजपयसून हॉनातबल उर्तसव सयजरय करत आहेत. कोरोनय च््य पयश्वाभूमीवर, ्य वषी 

हय सण दरुदृश्् प्रणयलीच््य मयध््मयतून ्ेर्त्य ५ तयरखेप्ंत सयजरय होईल. सयांस्कृततक वयरसय लयभलेल््य 

कोतहमय तजल्ययतील तकसमय ्य गयवयत सयजरय केलय जयणयरय हय सण नयगय लोकयांचय सयांस्कृततक वयरसय 
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आतण परांपरय दशावतो. दूरदशान कोतहमय वयतहनीवरून आज सांध््यकयळी सयडेपयच वयजतय तर  ४ डीसेम्बर 

रोजी दपुयरी ३ वयजतय हय कय ा्क्रम प्रसयररत केलय जयईल. नयगयलडँचे मखु््मांत्री नैतपहू ररओ ्यांनी 

नयगयलडँवयसी्यनय ्य सणयतनतमत्त शभेुछय तदल््य आहेत. नयगयलडँ आज आपलय ५८ वय रयज्् तदनही 

सयजरय करत आहे. १ तडसेंबर १९६३ रोजी नयगयलडँ हे भयरतयतील १६वां रयज्् घोतषत करण््यत आलां. 

्यतनतमत्तयने कोतहमय सचीवयल्यत मखु््मांत्री नैतपहू ररओ रयज््यलय सांबोतधत करतील. तसच ्य वेळी 

होणयऱ्य सांचलनयत मखु््मांत्री तवतवध सैन् दलयांकडून मयनवांदनय स्वीकयरतील. नयगलडँचे गवनार 

आर.एन.रवी ्यांनी नयगयलडँ वयतस्यांनय रयज््  स्थयपनय तदनयच््य शभेुच्छय तदल््य आहेत. 

 

सीमा सरुक्षा िल  

सीमय सरुक्षय दलयच््य समतपात आतण वैतशष््ट्पूणा सेवेलय आज 56 वषा पूणा होत आहेत.  

आांतररयष्ट्री् सीमय सरुतक्षत ठेवतयनयच देशयांतगात सरुक्षय आतण नक्षलवयदयचय सयमनय करण््यत  सीमय 

सरुक्षय दलयचां महर्तवपूणा ्ोगदयन आहे. छत्तीसगढ मध््े नक्षलवयदयवयर तन ा्ंत्रण तमळवण््यसयठी कयनकेर , 

नयरय्ण पूर आतण कोंडनगयव तजल्ययत सीमय सरुक्षय दल कय ा्रत आहे. मयगील 10 वषयात पोतलसयांच््य 

सहकयऱ्यनां मयओवयद्यांवोरोधयत एकयत्रीत मोतहमय प्रभयवीपणे रयबवल््य आहेत.  

 

एड्स दिवस 

जयगततक एड्स तदवस आज पयळण््यत ्ेत आहे. एचआ्वीह एड्स रोगयचय तवनयशः प्रततकयर आतण 

पररणयम अशी ्यवषी ्य तदनयची सांकल्पनय आहे. एचआ्वीसह जीवन कां ठणयऱ्य लोकयांनय आधयर 

देण््यकररतय एकत्र ्ेण््यची सांधी ्य तदनयतनतमत्त सवासयमयन् लोकयांनय असते. गेल््य वषी जगभरयत ३ 

कोटी ८० लयख एचआ्व्ही रुग्ण होते तर ६ लयख ९० हजयर लोकयांचय एचआ्वीसांबांधी कयरणयांनी मरृ्त् ु

झयलय तर १० लयख ७० हजयर नवे रुग्ण आढळून आले. १९९२ मध््े रयष्ट्री् एड्स तन ा्ंत्रण कय ा्क्रमयचय 

आरांभ केल््यपयसून भयरतयनां एचआ्व्ही सांक्रमणयबयबत जयगरुकतय आतण र्त्यचां प्रमयण कमी रयखण््यत 

प्रशांसनी् कयम केलां आहे. 

 

आिीमहोत्सव  

 

आजपयसून सरुू होत असलेल््य आतदवयसींच््य 10 तदवसी् ‘आदी महोर्तसवय’ चां उद्घयटन कें द्री् 

आतदवयसी तवकयस मांत्री अजुान मुांडय दूरदृष्ट््प्रणयली द्वयर ेकरणयर आहेत. मध््प्रदेशयतील आतदवयसींच््य 

सांस्कृती आतण कलय ्य वषीच््य महोर्तसवयत कें द्रस्थयनी आहेत. कोरोनय पयश्वाभूमीवर हय महोर्तसव 

ऑनलयईन सयजरय होत असल््यचां आमच््य भोपयळ इथल््य वयतयाहरयन कळवल आहे.आतदवयसींच््य 
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समदृध सांस्कृती,कलय, परांपरय आतण व््यपयरयची ओळख लोकयांनय व्हयवी ्यसयठी हय महोर्तसव 2017 

पयसून सयजरय केलय जयतो. 

 

हवामान 

अांदमयनचय समदु्र आतण आसपयसच््य भयगयत त्यर झयलेलां लक्षणी् कमी दयबयचां के्षत्र आज सकयळी 

आणखी तीव्र झयलां आहे. हे के्षत्र आतय बांगयलच््य उपसयगरयत दतक्षण पतिम तदशेलय सरकत आहे. १२ 

तयसयांनांतर ्य कमी दयबयच््य के्षत्रयचां रुपयांतर चक्रीवयदळयत होण््यची अततश् शक््तय आहे. उद्यय 

सांध््यकयळप्ंत ते श्रीलांकेतील तत्रांकोमयली भयगयलय ओलयांडून जयण््यचय अांदयज आहे. बरुवेी असां नयव 

तदलेल््य ्य सांभयव्् वयदळयच््य पयश्वाभूमीवर केरळमधील देखील तत्रवेंद्रम ते एनयाकुलम दरम््यनच््य 

तजल्ययांमध््े आपत्ती तनवयरण ा्ंत्रणय सज्ज ठेवण््यत ्ेत आहे. 

  

्यबरोबरच हे रयष्ट्री् बयतमीपत्र सांपलां; पण कोरोनय  तवरुद्धचय लढय अजून सांपलेलय नयही; म्हणूनच मयस्क 

वयपरय; स्वच्छतय पयळय; अांतर रयखय आतण तवश्वयसयहा बयतम््यांसयठी ऐकत रहय, आकयशवयणी, नमस्कयर. 

 

 


