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आधी एक शवनांती... 

महाराष्ट्रात 18 वर्ाांवरील सवाांसाठी कोरोना प्रशतबांधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली आह.े सवाांनी 

लसीकरण करून घ्या. पण नांतरही काळजी घ्या. मखुपट्टी वापरा, सुरशित अांतर राखा, हात, चेहरा वारांवार 

स्वच्छ धुवा. शवनाकारण घराबाहरे 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 हले्पलाईन 

क्रमाांकाांवर सांपकक  साधा. 

 

1. कामातील कौशल्यं आणि तंदरुूस्ती या पोणलस दलाच्या दोन सर्ाात महत्र्ाच्या गरजा असल्याचं पंतप्रधानांचं 

प्रणतपादन, यरु्कांमध्ये तंदरुूस्तीचा प्रचार करण्याचं यरु्ा अणधकाऱयांना आर्ाहन  

2. दशेात आज सकाळी संपलेल्या चोर्ीस तासात 41 हजार 649 नर्ीन कोरोनाबाणधतांची नोंद तर 37 हजार 

291 रुग्ि कोरोनामकु्त  

3. आयषु्मान भारत योजनखेाली आजर्र दशेातील 10 कोटी कुटंुबाना लाभ 

4. क्यबुामधील लोकशाही समर्ाक णनदशानं दडपल्याबद्दल अमेररकेद्वार ेक्यबुामधील पोणलस दलार्र णनबंध लागू 

आणि 

5. न्यूज ऑन ए आय आर अॅप जयपूर आणि पाटिामधील यरु्कांमध्ये जास्त लोकणप्रय, कें द्ांच्या क्रमर्ारीत पिेु 

अव्र्ल 

 

मोदी आयपीएस प्रशशिणार्थी 

माओर्ाद्ांचा णहसांचार आपि कठोर मेहनतीनं आटोक्यात आित असून आणदर्ासी भागांमध्ये आपि णर्कास 

आणि णर्श्वासाचे नर्े पलु बांधले असल्याचं पंतप्रधान नरेंद् मोदी यांनी म्हटलं आह.े पंतप्रधान नरेंद् मोदी आज सकाळी 

दूरदृष्य प्रिालीच्या माध्यमातून सरदार र्ल्लभभाई पटेल राष्रीय पोलीस अकादमी इर्ं आयपीएस प्रणशक्षिार्थसंोबत 

संर्ाद साधताना ते बोलत होते. आपल्यासारखं यरु्ा नतेृत्र् ह ेकाम पढेु नेईल अशी खात्री असल्याचं मोदी यांनी सांणगतलं. 

पोणलसांनी तंदरुूस्तीचा प्रचार-प्रसार केला तर समाजातील यरु्कांना दखेील तंदरुूस्त राहण्यासाठी आिखी प्रोत्साहन 

णमळेल अशी सूचना त्यांनी केली. कामातील कौशल्यं आणि तंदरुूस्ती या आपल्या पोणलस दलाच्या दोन सर्ाात 

महत्र्ाच्या गरजा असल्याचं सांगून पंतप्रधानांनी आपल्यासारखे यरु्ा पोणलस अणधकारी पोणलस यंत्रिेमध्ये अशा 

प्रकारच्या सधुारिा लागू करु शकतात असा णर्श्वास व्यक्त केला. गेल्या 75 र्र्ांमध्ये, भारतानं एक उत्तम पोणलस सेर्ा 

उभारण्याचा प्रयत्न केला आह,े पोणलस प्रणशक्षिाशी णनगडीत पायाभूत सुणर्धा दखेील अणलकडील र्र्ांमध्ये खूप 

सधुारल्या असल्याचं मोदी म्हिाले. यामध्ये सहभागी झालेल्या प्रणशक्षिार्थ अणधकाऱयांना पंतप्रधानांनी णर्णर्ध प्रश्न 

णर्चारले त्यार्र या अणधकाऱयांनी आपले णर्चार मांडले. 

 



या कायाक्रमाला कें द्ीय गहृमंत्री अणमत शहा आणि कें द्ीय गहृराज्यमंत्री णनत्यानंद राय ह ेदखेील उपणस्र्त होते. 

हदैराबादची सरदार र्ल्लभभाई पटेल राष्रीय पोलीस अकादमी ही दशेातली प्रमखु पोलीस प्रणशक्षि संस्र्ा आह.े कें द्ीय 

लोकसेर्ा आयोगाच्या परीक्षांमधून भारतीय पोलीस सेर्ेसाठी णनर्ड झालेल्या अणधकाऱयांना इर्े प्रणशक्षि णदलं जातं. 

 

आयुष्ट्मान भारत योजना 

आयषु्मान भारत योजनेमध्ये आत्तापयंत 10 कोटी कुटंुबांना समाणर्ष्ट करण्यात आलं असून,या योजने द्वार े

आता 50 कोटी व्यक्ती 5 लाखापयंत मोफत उपचारास पात्र असल्याचं आरोग्य आणि कुटंुबकल्याि मंत्री मनसखु 

मांड्र्ीय यांनी काल लोकसभेत बोलताना सांणगतलं. यार्ेळी मांड्र्ीय म्हिाले की आयषु्मान भारत ही योजना 

अमेररकेच्या ओबामा केयर योजनेपेक्षा 5 पट मोठी योजना आह.े सरकारनी अर्यर्दान आणि अर्यर् प्रत्यारोपिासाठी 

अनकूुल र्ातार्रि तयार करण्याच्या णदशेनं उपाय योजना सरुू केल्या आहते. आयषु्मान भारत योजनेची सरुुर्ात 

सर्ांना आरोग्य णर्मा योजनचेा लाभ घेता यार्ा यासाठी सरुू करण्यात आली होती. त्याची आखिी णर्कासाचं उणद्दष्ट 

समोर ठेऊन करण्यात आली असल्याचंही ते यार्ेळी म्हिाले. 

 

देश-कोशवड 

दशेात आज सकाळी संपलेल्या चोर्ीस तासात 41 हजार 649 नर्ीन कोरोनाबाणधतांची नोंद झाली. तर 37 

हजार 291 रुग्ि कोरोनामकु्त झाले. या कालार्धीत कोणर्ड-19 मळेु 593 मतृ्युंची नोंद झाली. दशेात सध्या 4 लाख 8 

हजारांहून अणधक कोरोना रुग्ि उपचार घेत आहते. त्यांचं प्रमाि 1 पूिांक 28 शतांश टक्के आह.े तर बर ेझालेल्या 

कोरोना रुग्िांचं प्रमाि 97 पूिांक 38 शतांश टक्के आह.े कोणर्ड-19 मळेु दशेात आजर्र दगार्लेल्यांची संख्या 4 लाख 

23 हजारांहून अणधक झाली आह.े कोणर्ड प्रणतबंधात्मक लसींच्या 46 कोटी 15 लाखांहून अणधक मात्रा आजर्र 

दशेभरात दऊेन झाल्या आहते. काल णदर्सभरात समुार े 53 लाख लसींच्या मात्रा दणे्यात आल्या. लसीकरिात 

उत्तरप्रदशे प्रदशे प्रर्म, महाराष्र दसुऱया तर गजुरात णतसऱया स्र्ानार्र कायम आहते.  

 

क्युबा 

क्यबुामधील कम्यणुनस्ट सरकारच्या णर्रोधात अणलकडे झालेल्या णनदशानांनंतर अमेररकी प्रशासनानं क्यबुाचे 

पोणलस दल आणि त्यातील दोन अणधकाऱयांर्र णनबंध लागू केले आहते. अमेररकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी क्यबुन-

अमेररकी नेत्यांच्या बैठकीत काल सांणगतलं की क्यबुामध्ये काही मोठा बदल घडून आला नाही तर आिखी णनबंध लागू 

करण्यात येतील. क्यबुामध्ये 11 जलैुपासून सरुु झालेली शांततापूिा, लोकशाही-समर्ाक णनदशानं दाबून टाकण्यासाठी 

केलेल्या कारर्ाईर्र प्रणतणक्रया आल्याचं सांगून अमेररकेनं या ताज्या णनबंधांची घोर्िा केली आह.े  

 

तेलवाहू जहाज- अमेररका 

उत्तर कोररयासाठी तेल घेऊन जािार ंणसंगापूरच्या मालकीचं एक तेलर्ाहू जहाज अमेररकेनं ताब्यात घेतलं 

आह.े अशी र्ाहतूक आंतरराष्रीय णनबंधांचं उल्लंघन असल्याचं अमेररकेच्या न्याय णर्भागानं म्हटलं आह.े एम टी 

करणेजयस नार्ाचं ह ेजहाज सध्या कंबोणडयात असून ते ताब्यात घेण्याचा अणधकार दिेारा णनिाय न्यू यॉका  संघीय 

न्यायाधीशानं णदला आह.े 2 हजार 700 टनांहून अणधक क्षमतेचं ह ेजहाज णसंगापूरच्या एका नागररकानं णर्कत घेतलं 

होतं आणि त्याचा मालक फरार असल्याचं न्याय णर्भागानं काल जारी केलेल्या एका णनर्देनात म्हटलं आह.े उत्तर 

कोररयातील नाम्पो या बंदरात र्ेट तेल र्ाहतूक आणि तेलजन्य उत्पादने उत्तर कोररयाच्या जहाजांर्र चढर्ण्यासाठी 

या जहाजाचा र्ापर केला जात होता. 

 

ईस्राईल-इराण 

इरािनं आपल्या एका तेलर्ाहू जहाजार्र हल्ला केला असल्याचा आरोप इस्रायलनं केला आह.े या हल्ल्यात 

एक णिटीश आणि एक रोमाणनयन नागररक ठार झाले. लंडनणस्र्त एका कंपनीद्वार ेसंचाणलत ह ेजहाज गरुुर्ारी अरबी 



समदु्ात ओमानच्या णकनाऱयाजर्ळ असताना ही घटना घडली होती. नेमकं काय घडलं ते शोधण्याचा आपि प्रयत्न 

करत असल्याचं जहाजाच्या मालक कंपनीन ंम्हटलं आह.े पि इस्रायलचे परराष्र मंत्री याईर लेणपड यांनी ही घटना 

म्हिजे इरािी दहशतर्ाद असल्याचं काल सांणगतलं. ही समस्या केर्ळ इस्रायलची नाही, आणि जगानं अशा घटनांर्रुन 

गप्प बसता कामा नये असंही लेणपड म्हिाले. 

 

न्यूज ऑन ए आय आर 

न्यूज ऑन ए आय आर या अॅपद्वार े आकाशर्ािीचं र्ेट प्रसारि जयपूर आणि पाटिा या शहरांमधील 

यरु्कांमध्ये जास्त लोकणप्रय असल्याचं णदसून आलं आह.े या दोन शहरात अॅपद्वार ेआकाशर्ािीचं र्ेट प्रसारि ऐकिाऱया 

लोकांमध्ये 60 टक्के श्रोतार्गा हा 18 ते 45 र्रे् र्योगटातील असल्याचं णनदशानास आलं आह.े दशेातील मोठ्या 

शहरांमध्ये केलेल्या न्यूज ऑन ए आय आर च्या क्रमर्ार सर्ेक्षिात ही बाब समोर आली आह.े पिेु शहरानं आपल्या 

लोकणप्रयतेचा पररचय आपल्या प्रसारिातून करून णदला असून मराठी प्रसारिाबरोबरच कन्नड आणि णहदंी भारे्तील 

प्रसारि सदु्धा णततकंच लोकणप्रय असल्याचं स्पष्ट झालं आह.े ताज्या क्रमर्ारीनसुार न्यूज ऑन ए आय आर या अॅपद्वार े

होिाऱया आकाशर्ािीच्या र्ेट प्रसारिात सर्ा शहरांमध्ये पिेु आकाशर्ािी अग्रस्र्ानी आह.े यानंतर बंगळूरू आणि 

हदै्ाबाद कें द्ांचा क्रमांक लागतो. न्यूज ऑन ए आय आर या अॅपर्रून प्रसार भारतीच्या 240 पेक्षा अणधक रडेीओ सेर्ांचं 

प्रसारि केलं जातं. 

 

शचत्रपट प्रभाग उधम शसांह 

क्रांणतकारी दशेभक्त शहीद उधम णसंह यांच्या 81 व्या स्मतृीणदनी आज त्यांच्या चररत्रपटाचं प्रदशान णचत्रपट 

णर्भागाद्वार ेकेलं जािार आह.े शहीद उधम णसंह यांचं जीर्नकाया, दशेभक्ती आणि णनधाार याची कहािी या णचत्रपटांमधून 

दाखर्ली जािार आह.े स्र्ातंत्र्याची 75 र्र्ा साजरी करण्यासाठीच्या आजादी का अमतृ महोत्सर् या कायाक्रमाचा हा 

एक भाग असेल. आज णदर्सभर णचत्रपट प्रभागाच्या संकेतस्र्ळार्र आणि यूट्यूब र्ाणहनीर्र हा णचत्रपट पाहता येिार 

आह.े 

 

नागालँड बेटी 

नागालडँमधल्या 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' अणभयानाद्वार ेजनजागतृीसाठी एक णर्शेर् मोहीम सरुू केली आह.े 

बाल लैंणगक अत्याचार, बाल मजरुी, बाल हक्क, मानर्ी तस्करी आणि स्र्लांतर याबाबत 'जानो, खेलो, णजतो' या 

खेळाच्या माध्यमातून लोकांना माणहती करून णदली जािार आह.े गोव्यातल्या 'अन्यायरणहत णजंदगी' या स्र्यंसेर्ी संस्र्ेनं 

या खेळाची रचना केली आह.े    

  

काश्मीर- आयईएस 

दणक्षि काश्मीरच्या कुलगाम णजल्यातील कंुड नागीनपोरा इर्ल्या तन्र्ीर अहमद खान या यरु्कानं, कें द्ीय 

लोकसेर्ा आयोगानं घेतलेल्या इंणडयन इकॉनॉणमक सणव्हासेस म्हिजेच आयईएस परीके्षत राष्रीय पातळीर्र दसुरा 

क्रमांक णमळर्ला आह.े या प्रणतणित परीके्षत पात्र होण्याचा गौरर् णमळर्िारा तो जम्मू-काश्मीरमधला पणहला णर्द्ार्थ 

ठरला आह.े या कामणगरीमळंु तन्र्ीरनं जम्मू-काश्मीरचा नार् लौणकक उंचार्ला आह.े  

 

झारखांड केरळ कोशवड 

झारखंडमध्ये कोरोनाचा प्रादभुाार् कमी होत असल्यामळेु व्यार्साणयक आस्र्ापना आणि शैक्षणिक संस्र्ांर्रचे 

णनबंध णशर्ील करण्याचा णनिाय सरकारनं घेतला आह.े नव्या णनयमार्लीनसुार, इर्ं इयत्ता 9 र्ी ते 12 र्ीचे र्गा प्रत्यक्ष 

सरुू करता यतेील, मात्र शाळा दपुारी 12 र्ाजेपयंतच खुल्या राहतील. 

याबरोबरच ह ेराष्ट्रीय बातमीपत्र सांपलां. नमस्कार. 
 


