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िदनांकः 01.12.2020            वारः मंगळवार  

 

• कोिवड िव !"या लढ्यात भारताची आगेकूच जारी. उपचाराखालील  .णसं1या सतत पाच ट33यांपे4ा कमी 

• बाजारपेठांसाठी आरो.य मं�ालया6ार ेनवीन माग7दश7क सूचना जारी 

• आंदोलनक9या7 शेतक:यांसोबत आज चच;पूव< िविवध मं>यांची बैठक आिण 

• एचआयवी-एड्समळेु जगभरात गेBया वष< 6 लाख 90 हजार लोकांचा म9ृय ु 

 
कोिवड-रा��ीय 

भारतानं कोिवड -19 िव !"या लढ्यात आता एक ल4णीय टHपा गाठला आहे. गेले सलग 24 िदवस दररोज 
आढळणा:या नJया  .णांची सं1या 50 हजारांपे4ा कमी राखLयात दशेाला यासह आलं आहे. गेBया 24 तासात 31 हजार नवे 
कोरोनाबािधत  .ण आढळले. तर याच 24 तासात 42 हजार  .ण पूण7पणे बर ेहोऊन घरी गेले. आOापयPत दशेातील पूण7पणे 
बर ेझालेBया  .णांची सं1या आता 88 लाख 90 हजारांवर पोहोचली असून 9यामळेु  .ण बर ेहोLयाचा दर 93 पूणाPक 94 
शतांश ट3के झाला आहे. सTया दशेातील उपचार सUु असलेBया  .णां"या सं1येपे4ा बर ेझालेBया  .णां"या सं1येपे4ा 20 
ट33यांनी अिधक आहे.  
 

सTया दशेात 4 लाख 35 हजार सहाशे तीन  .णांवर उपचार सUु असून नJयाने आढळणा:या  .णांची सं1या आता 
पाच ट33यांपे4ा कमी आहे. एकूण  .णांचे 78 ट3के  .ण हे दशेातील 10 राWय आिण कX Yशािसत ZदशेांमTये असBयाचं 
कX Yीय आरो.य मं�ालयानं [हटलं आहे. महारा��ासह िदBली, केरळ, पि]म बंगाल, ह^रयाना आिण राज_थान आदaचा 9यामTये 
समावेश आहे, संपूण7 दशेभरात आरो.य सेवेचं वाढिवLयात आलेलं जाळं, 9यामTये आणलेली अ9याधिुनकता याचबरोबर 
डॉ3टस7 आिण इतर वैdकeय 4े�ातील कम7चारी आिण काय7कत; यां"या सfeय सहभागामळेु दशेातील  .ण बर ेहोLयाचा दर 
सात9यानं कमी होत असBयाचं मं�ालयानं आपBया आज सकाळी केलेBया ट्वीटमTये [हटलं आहे.  
 

यामळेु दशेात कोिवड 19 "या  .णांचा म9ृयूदर कमी होत असून तो आता 1 पूणाPक 45 शतांश ट33यांवर आला 
आहे. गेBया 24 तासात दशेात या आजारामळेु 482 जणांना आपले Zाण गमवावे लागले. 
 
चाचLया 

गेBया 24 तासात दशेात 9 लाख 70 हजारांहgन अिधक तपासणी चाचLया करLयात आBया. 9यामळेु आOापयPत 
दशेात करLयात आलेBया तपासणी चाचLयांची सं1या 14 कोटी 13 लाख 50 हजारांवर पोहोचली आहे.  .णांचा 9व^रत शोध, 
 .णाचं तातडीनं िवलगीकरण आिण प^रणामकारक उपचार हा बाबी 9व^रत तपासणी चाचLयांमळेु श3य झाBयाचं कX Yीय 
आरो.य मं�ालय आिण भारतीय वैdकeय संशोधन प^रषद अथा7त आय सी एम आर यांनी [हटलं आहे. यामळेु दशेातील 
कोरोनाबाधीतां"या म9ृय"ुया सं1येत घट होत आहे. सTया दशेात 2 हजार 170 Zयोगशाळां"या माTयमातून या चाचLया सUु 
आहेत.   
 
सूचना 

कX Yीय आरो.य मं�ालयानं कोिवड19 "या पाh7भूमीवर गद<ची िठकाणं आिण बाजारपेठांसाठी नJया माग7दश7क सूचना 
जारी केBया आहेत. यामTये मा_क न वापरणा:या लोकांना दडंाची तरतूद असून खरदेीसाठी"या वेळा िनि]त करLयात आBया 
आहेत. या नJया सूचनांनसुार Zितबंिधत 4े�ातील बाजारपेठा बंद ठेवLयात येणार आहेत. एखाdा भागात अचानक 
कोरोनाबािधतांची सं1या वाढBयास ितथले बाजारही बंद करLयात येणार आहेत. िकराणा माल ऑनलाईन मागवणं आिण 9याचं 
घरोघरी जाऊन िवतरण करणं या बाबaना चालना दLेयात येणार Zितबंिधत 4े�ांमTये राहणार ेदकुानदार आिण दकुानांमTये 
काम करणार ेकम7चारी यांना बाजारपेठांमTये जाLयास परवानगी नाकारLयात आली आहे. 
 



नJया माग7दश7क सूचनांचं पालन होत आहे कe नाही हे पाहLयाची जबाबदारी संबंिधत िठकाण"या Jयापारी संघटनांनी 
kयावी, 9यानसुार आवlयक उपाययोजना कराJयात, असं यामTये नमूद करLयात आलं आहे. सरकारनं माmय केलेBया 
िकमतaना मा_कची िवfe करणारी यं�णा Z9येक बाजारा"या Zवेश 6ारापाशी आिण वाहनां"या पािकP ग"या जागेजवळ 
उभारावेत, असंही यामTये सचुिवLयात आलं आहे. 
 
कX Y शेतकरी बैठक 

सधुारीत शेतीिवषयक कायdां"या िवरोधात आंदोलन करणा:या शेतक:यांना कX Y सरकारनं चच;साठी आमं�ीत केलं 
आहे. आज दपुारी 3 वाजता नवी िदBलीमधील िवnान भवन इथं उ"च_तरीय मं�ीगटासोबत ही बैठक होईल, असं कृषी 
कBयाण मं�ालयाचे सचीव संजय अoवाल यांनी आंदोलनक9या7  शेतक:यांना िलिहलेBया प�ात [हटलं आहे. Zाथिमक 
चच;"यावेळी उपि_थत असलेBया शेतकरी ने9यांना या बैठकeसाठी आमं�ीत केलं असBयाचं कृषीमं�ी नरXY िसंह तोमर यांनी 
[हटलं आहे. दर[यान, नवी िदBलीतील बरुाडी प^रसरात आंदोलनासाठी िनि]त केलेBया िनरकंारी समागम मैदानावर 
आंदोलक शेतक:यांनी _थलांतरीत Jहावं, असं आवाहन गहृमं�ी अिमत शाह यांनी केलं आहे. 
 
बैठक  

दर[यान, शेतकरी आंदोलन Zpांवर चचा7 करLयासाठी आिण 9याबाबतची रणनीती िनि]त करLयासाठी आज 
सकाळी भाजपाचे रा��ीय अTय4 जे. पी. नड्डा यां"या िनवास_थानी उ"च_तरीय बैठक झाली. 9यामTये कX Yीय गहृमं�ी 
अिमत शहा, संर4णमं�ी राजनाथिसंह, कृिषमं�ी नरXYिसंह तोमर आिण अmनधाmय आिण साव7जिनक िवतरण मं�ी िपयषु गोयल 
उपि_थत होते.  
 
अथ7मं�ी 

अमे^रकेचे नविनवा7 िचत अTय4 जो बायडेन यांनी अमे^रकेतील कX Yीय बकेँ"या पूवा7Tय4 जेनेट येलेन यांची अथ7मं�ी 
[हणून िनवड केली आहे. िसनेटची माmयता िमळाBयानंतर 9या अमे^रके"या पिहBया मिहला अथ7मं�ी होतील. आिथ7क 
घडामोडaशी संबंिधत महrवा"या पदांवरील मिहलांमधील 9या एक आहेत. महrवा"या पदांवर अशा यो.य Jयsa"या िनयsुeमळेु 
जाती आिण वंश भेदा"या िभंती गळून पडLयास मदत होईल, असं बायडेन यां"या गटाचं [हणणं आहे. भारतीय वंशा"या 
अमे^रकन नाग^रक नीरा टंडन यांना अथ7संकBप आिण आिथ7क िनयोजन िवषयक काया7लया"या संचालक [हणून िनयsु 
करLयात आलं आहे.  
 
चीन 

िचनी कंपनी चायना नॅशनल इले3�ोिन3स इ[पोट7  अडँ ए3_पोट7  कोपuरशेन अथा7त सी ई आय ई सी वर बंदी घातली 
आहे. Jहेनेझएुला इथं रा��पती िनकोलस मादरुो यां"या लोकशाही पायदळी तडुिवLया"या सUु असलेBया Zय9नांना कंपनी 
मदत करत असBयाचा आरोप 9यां"यावर ठेवLयात आला आहे. ही कंपनी Jहेनेझएुला इथं सरकारी दूरसंचार सवेा कंपmयांना 
सायबर आिण तांि�क 4े�ातील सहकाय7 क^रत आहे. 9या माTयमातून _वतं� वOृप�ांचा मजकूर आिण िवरोधी सद_यांची 
भाषणं यांना का�ी लावली जाते िकंवा हा मजकूर vलॉक केला जातो. हे काम आ4ेपाह7 असBयानं कंपनीवर बंदीचा िनण7य 
घातला गेBयाचं अमे^रकेचे मं�ी माईक पोि[पओ यांनी [हटलं आहे.  
 
सीमा सरु4ा दल 

दशेातील सीमा सरु4ा बलाचा आज _थापनािदन आहे. या बला"या समिप7त आिण वैिशx्यपूण7 सेवेला आज 56 वष7 
पूण7 होत आहेत. आंतररा��ीय सीमा सरुि4त ठेवतानाच दशेांतग7त सरु4ा आिण न4लवादाचा सामना करLयात सीमा सरु4ा 
बलाचं योगदान महrवपूण7 असून छOीसगढ मTये न4लवादावार िनयं�ण िमळवLयासाठी कानकेर, नारायण पूर आिण 
कzडनगाव िजB{ात सीमा सरु4ा बल सTया काय7रत आहे. गेBया 10 वषा7त सीमा सरु4ा बलानं पोिलसां"या सहका:यानं 
माओवादयांिवरोधात एकि�तपणे अनेक मोिहमा राबवBया आहेत.  
 
मोदी 



दर[यान, पंतZधान नरXY मोदी यांनी _थापना िदनािनिमO सीमा सरु4ा बलाला शभेु"छा िदBया आहेत. एक अ9यंत 
वीरतापूण7 कामिगरी करणार ंबल [हणून सीमा सरु4ा बलानं आपलं _वतःचं _थान िनमा7ण केलं आहे. दशेाचं र4ण करणं आिण 
नैसिग7क आपOी"या काळात दशेवािसयांना मदत करणं या जबाबदा:या या बलानं कायम Zाणपणानं पार पाडBया आहेत. 
[हणूनच दशेाला आपला अिभमान आहे, असं मोदी यांनी याबाबत आपBया ट्वीटरवरील संदशेात [हटलं आहे.   
 
एड्स िदवस 

आज जागितक एड्स िदवस पाळLयात येत आहे. एचआयJही एड्स रोगाचा िवनाश-Zितकार आिण प^रणाम अशी 
यावष<ची या िदनाची संकBपना आहे. एचआयJही सह जीवन कंठणा:या लोकांना आधार दLेयाक^रता एक� येLयाची संधी या 
िदनािनिमO सव7सामाmय लोकांना असते. गेBया वष< जगभरात 3 कोटी 80 लाख एचआयJही  .ण होते. 6 लाख 90 हजार 
लोकांचा एचआयJहीसंबंधी कारणांनी म9ृय ुझाला, तर 10 लाख 70 हजार नवे  .ण आढळून आले. 1992 मTये रा��ीय एड्स 
िनयं�ण काय7fमाचा आरभं केBयापासून भारतानं एचआयJही संfमणाबाबत जाग कता आिण 9याचं Zमाण कमी राखLयात 
Zशंसनीय काम केलं आहे. 
 
रा��पती 

नागालडँ राWयाचा आज _थापना िदन आहे. 9यािनिमO रा��पती रामनाथ कोिवंद यांनी राWयातील जनतेला 
शभेु"छा िदBया आहेत. नैसिग7क स|दया7बरोबरच भारतीय परपंरा, सं_कृती यांनी सम!ृ असलेलं हे राWय आगामी काळात 
यासह आिण Zगतीची नवी िशखर ंपादाfांत करले, असं 9यांनी आपBया ट्वीटर संदशेात [हटलं आहे.  
 
मोदी  

उपरा��पती एम. वXक}या नायडू आिण पंतZधान नरXY मोदी यांनीही नागालडँ _थापनािदनािनिमO राWयातील 
जनतेला शभेु"छा िदBया आहेत. नागालडँ ही उ9सवांची भूमी ितथलं िच�मय सौदय7, संपmन सां_कृितक परपंरा आिण उ9साही, 
जोशपूण7 नाग^रकांमळेु अिधक ल4वेधी  बनली आहे, असं नायडू यांनी आपBया संदशेात [हटलं आहे. नागालडँमधील रिहवासी 
9यां"या धैय7 आिण Zेमळपणासाठी ओळखले जातात. 9यांची सं_कृती आिण दशेाZतीची िन�ा अनकुरणीय असून 9यामळेुच 
9यांचं दशेा"या Zगतीमधील योगदान वैिशx्यपूण7 आहे, असं पंतZधान नरXY मोदी यांनी आपBया संदशेात [हटलं आहे.  
 
शहा 

कX Yीय गहृमं�ी अिमत शहा आिण कX Yीय मािहती आिण Zसारणमं�ी Zकाश जावडेकर यांनीही नागालडँ 
_थापनािदनािनिमO राWयातील जनतेला शभेु"छा िदBया आहेत. 
 
चfeवादळ 

बंगाल"या उपसागरावर िनमा7ण झालेला कमी दाबाचा प�ा आज सकाळी आणखी ती� झाला आहे. कmयाकुमारी 
आिण �ीलंकेमTये ि�ंकोमाली"या दर[यान 530 िकलोमीटरवर तो कX िYत असBयाचं हवामान िवभागा"या ताWया बातमीप�ात 
[हटलं आहे. ताशी दहा िकलोमीटर वेगाने हा प�ा सरकत असून पढुील चोवीस तासात 9याचं चfeवादळात  पांतर होऊन तो 
पि]मोOर िदशेला सरकरLयाची श3यता आहे. या"या प^रणामी कmयाकुमारी आिण लगत"या िजB{ांमTये उdा आिण परवा 
जोरदार ते अित जोरदार पावसाची श3यता आहे. या काळात मासेमारांना समYुात न जाLयाचा इशारा दLेयात आला आहे. 

  
 

याबरोबरच हे रा��ीय बातमीप� संपलं; पण कोरोना िव !चा लढा अजून संपलेला नाही; [हणूनच मा_क वापरा; _व"छता 
पाळा; अंतर राखा आिण िवhासाह7 बात[यांसाठी ऐकत रहा, आकाशवाणी, नम_कार. 

 
 


