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आधी एक विनतंी... 

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरताना वदसते आह ेम्हणून कोरोना प्रवतबधंाचे वनयम पाळण ंसोडू 

नका. वतसऱ्या लाटेची टांगती तलिार आहचे, ह ेलक्षात ठेिा. लस अिश्य घ्या; पण त्यानतंरही 

मखुपट्टी िापरा, सुरवक्षत अतंर राखा, हात, चेहरा िारिंार स्िच्छ धुिा. महत्िाच ंम्हणजे, 

घरातल्या लहानगयाचंी काळजी घ्या. कोविड-19 बद्दल काही प्रश्न असतील तर 011-23978046 

आवण 1075 या राष्ट्रीय तसचं 020-26 127 394 या महाराष्ट्रासाठीच्या हले्पलाईन क्रमाकंािंर 

सपंकक  साधा, 

  

 

 

ठळक बातम्या  

देशातल्या  प्रत्येक नागररकाच ं मोफत लसीकरण करण्यासाठी कें द्र सरकार  िचनबद्ध असल्याची 

पतंप्रधान नरेंद्र मोदी याचंी गिाही  

कोरोना  प्रवतबधंक लस घेतल्यानतंरही बाधा झाली तर रुगण गभंीर होण्याची शक्यता कमी - डॉक्टर 

व्ही के. पॉल याचंी मावहती  

देशातला कोविड रुगण बर ेहोण्याचा दर 96 टक्क्याचं्या पुढे 

जागवतक वक्रकेट कसोटी अवजकं्यपद स्पधेच्या पवहल्या वदिसाचा खेळ पािसामळेु रद्द  

आवण  

13 तारखेपासून कंुवठत झालेली मान्सूनची उत्तरतेली िाटचाल आज पुन्हा सुरू 



  

 

पतंप्रधान  

कोरोना लढ्याला सक्षमपणे तोंड देतानाच देशातील प्रत्येक नागररकाच मोफत लसीकरण करण्यासाठी कें द्र 

सरकार वचनबद्ध असल्याचां पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी म्हटलां आहे. पांतप्रधान कौशल्य मवकास योजने 

अांतगगत,आरोग्य के्षत्रातील अल्पकालीन अभ्यासक्रमाांच मशक्षण देणाऱ्या 26 राजयाांमधल्या 111 प्रमशक्षण 

कें द्राांचां उद्घाटन आज पांतप्रधान मोदी याांच्या हस्ते दरुदृष्ट्यप्रणालीद्वार ेझालां, त्यावेळी ते बोलत होते.कोरोना 

सांकटाच्या पार्श्गभूमीवर ,आघाडीवरच्या कोरोना योदध्याांसाठीतयार केलेल्या मवशेष अल्पकालीन 

अभ्यासक्रमाांमळेु, देशातील लाखो यवुकाांना रोजगाराच्या नव्या सांधी ममळणार असून ,कोरोना मवरुद्धच्या 

लढ्यात आरोग्य के्षत्रात कुशल मनषु्ट्यबळही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे.त्यामळेु सधया या के्षत्रात 

गेली दीड वषे अव्याहतपणे काम करणाऱ्या आरोग्य के्षत्रातील कमगचायाांवरचा ताण ही कमी व्हायला मदत 

होणार आहे.  

  

व्ही के. पॉल  

कोरोना  प्रमतबांधक लस घेतल्याने कोमवड रुग्ण गांभीर होण्याचां प्रमाण कमी होतां असां नीती आयोगाचे 

आरोग्य सदस्य डॉक्टर व्ही के. पॉल याांनी आज स्पष्ट केल. ते आज नवी मदल्लीत पत्रकार पररषदेत बोलत 

होते.लस घेतल्यानांतरही एखाद्याला कोरोनाचा सांसगग झालाच तरी सांबांमधत रुग्णाला रुग्णालयात भरती 

करण्याची वेळ कमी येते अशा रुग्णाांना रुग्णालयात भरती करण्याची शक्यता 75 ते 80 टक्क्याांनी कमी 

होते असां पॉल याांनी साांमगतलां. या रुग्णाांना ऑक्सीजनची गरज लागण्याचां प्रमाण केवळ 8 टक्के लोकाांमधये 

आढळून आली तर आय सी य ुमधये दाखल कराव लागण्याची शक्यता केवळ 6 टक्के असल्याचां ते 

म्हणाले. लस घेतलेल्या आरोग्य कमगचाऱ्याांवर केलेल्या अभ्यासातून ही मामहती समोर आल्याचां त्याांनी 

साांमगतलां.   

डब् ल् यू.एच. . आमण अमखल भारतीय व्द्यक य सांघटनेने केलेल्या अभ्यासातून हेही स्पष्ट होतां क  18 

वषाांपेक्षा कमी आमण जास्त लोकाांमधये  सीरो पॉमजमटमवटी दर साधारणपणे सारखाच आहे.  



  

कोविड राष्ट्रीय आकडेिारी 

देशात उपचाराधीन कोमवड रुग्णसांख्येत आज आणखी घट होऊन ही सांख्या 7 लाख 98 हजार 656  

झाली आहे. काल  देशात कोमवड 19 च्या 62 हजार 480 नव्या रुग्णाांची नोंद झाली. याच काळात 88 

हजार 977 रुग्ण कोरोनातून बर ेझाले.देशात आतापयांत एकां दर 2 कोटी 85 लाख 80 हजार 647 रुग्ण 

कोरोनामकु्त झाले आहेत. माचग ममहन्यात कोरोनाच्या दसुऱ् या लाटेत रुग्णसांख्या वाढू लागल्यानांतर आज 

प्रथमच देशातला रुग्ण बर ेहोण्याचा दर 96 टक्क्याांच्या पढेु गेला.कोमवड मळेु आज नोंदवलेले गेलेले मतृ्यूही 

प्रथमच 2 हजारापेक्षा कमी होते. आज सकाळपयांतच्या 24 तासात 1 हजार 587 मतृ्यूांची नोंद झाली असून 

देशभरात आतापयांत कोमवड 19 मळेु 3 लाख 83 हजार 490 रुग्णाांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. 

दरम्यान राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोमहमेंतगगत आतापयांत कोमवड प्रमतबांधक लसीच्या 26 कोटी 89 लाख 

मात्रा देण्यात आल्या आहेत. 

  

माडंिीय-अमॅ्फोटेरीसीन 

काळी बरुशी अथागत म्यकुरमायकोमसस आजारावर उपचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अॅम्फोटेरीसीन-बी या 

इांजेक्शनचां उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार सतत प्रयत्नशील आहे असां प्रमतपादन कें द्रीय रसायन आमण 

खत राजयमांत्री मनसखु माांडवीय याांनी आज केलां आहे. केवळ तीन ममहन्यात या औषधाच्या  देशाांतगगत 

उत्पादनात पाच पटीहून जास्त वाढ झाल्याचां त्याांनी साांमगतलां. तसांच सरकार  या इांजेक्शनच्या  नऊ लाख 

मात्रा आयात करणार असल्याचां ते म्हणाले. आतापयांत ५ लाख 33 हजार इांजेक्शन्स परदेशातून आली 

असून, ती मवमवध राजयात मवतरीत केल्याचां त्याांनी साांमगतलां. 

  

हरदीप पुरी 

देशभरात सरुु असलेलां कोरोना प्रमतबांधात्मक लसीकरण अमभयान आमण कृषी कायदे यासांदभागत  कॉ ांगे्रस 

पक्ष खोटी मवधानां पसरवत असून गोंधळाचां वातावरण मनमागण करत असल्याचां साांगत, कें द्रीय मांत्री आमण 

भाजप नेते हरदीप मसांघ परुी याांनी कॉ ांगे्रस पक्षावर हल्ला चढवला. या पक्षाांतील नेत्यात मतभेद असून, 



सरकार परुवत असलेल्या औषधाांमधून नफेखोरी करण काहींना रास्त वाटतां असां परुी याांनी 

प्रसारमाधयमाच्या प्रमतमनधींशी बोलताना साांमगतलां. पांजाब राजयात लसीकरण अमभयानात ग्रव्यवहार होत 

असून, लशींचा व्यापार होत असल्याचा आरोप त्याांनी पांजाब राजय सरकारवर केला. कृषी उत्पादनाच्या 

मकमान आधारभूत मकां मती बाबतही कॉ ांगे्रस पक्षाने सांभ्रमाचां वातावरण मनमागण केलां आहे. मात्र हे कायदे लागू 

झाल्यानांतर सरकारने अन्नधान्याची मवक्रमी खरदेी केली असून, प्रत्यक्ष लाभ हस्ताांतरणाच्या माधयमातून 

26 हजार कोटी रुपयाांहून अमधक रक्कम शेतकऱ्याांच्या खात्यात जमा केली असल्याचां ते म्हणाले.  

  

सी एस आय आर 

देशातील दसुऱ्या आमण मतसऱ्या वगागतील शहर ेतसांच ग्रामीण भागात, कोमवड 19 मनदानाच्या चाचण्याांची 

क्षमता वाढवण्यासाठी व्ज्ञामनक आमण औद्योमगक सांशोधन कें द्र अथागत सी एस आय आर आमण टाटा 

मेमडकल अडँ डायग्नोमस्टक्स मलममटेड अथागत टाटा एम डी याांनी भागीदारीची घोषणा केली आहे. या 

भागीदारीनसुार, या चाचण्याांच्या मनदानासाठी  सी एस आय आर च्या प्रयोगशाळा वापरण्यात येणार असून, 

चाचण्याांसाठी टाटा एम डी उत्पामदत चाचणी क ट वापरण्यात येणार आहेम तसांच प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन 

चाचण्या करण्यासाठी एक मफरती प्रयोगशाळा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.  

  

बनािट लसीकरण  

मुांबईत गेल्या आठवड्यात उघडक ला आलेल्या  बनावट लसीकरण प्रकरणी मुांबई पोमलसाांनी चार व्यक्तींना 

आज अटक करण्यात आली असून, त्याांना स्थामनक न्यायालयाने 25 जून पयांत पोलीस कोठडी सनुावली 

आहे. तसांच, त्याांच्यावर मवमवध आरोपाांखाली गनु्हा दाखल करण्यात आल्याचां उर मर मुांबई मवभागाचे 

अमतररक्त पोलीस आयकु्त मदलीप सावांत याांनी आज मुांबईत पत्रकार पररषदेत साांमगतलां. गेल्या ममहन्यात 

मुांबईतील काांमदवली उपनगरात एका रमहवासी सांकुलात 300 व्यक्तींना बनवत लसी मदल्या गेल्या होत्या. 

लसीकरण झालेल्या व्यक्तींना कोणतही प्रमाणपत्र देण्यात आलां नव्हत, ना त्याांना कोणताही सांदेश प्राप्त 

झाला. आणखी नऊ मठकाणी अशा प्रकार ेबनावट लसीकरण केल्याची कबलुी या चार जणाांनी मदल्याची 

मामहती सावांत याांनी मदली.  

  



वनिडणूक अहिाल  

देशात 2019 मधये झालेल्या 'सावगमत्रक मनवडणकुाांबाबत सवग मामहती आमण आकडेवारीचा समवेश 

असलेल्या दस्तावेजाचां प्रकाशन नकुतच  मखु्य मनवडणूक आयकु्त सशुील चांद्रा याांच्या हस्ते झालां. या  

दस्तावेजाबाबत अमधक मामहती आमच्या प्रमतमनधीकडून  

मस्क्रप्ट  

1951-52 मध्ये देशात पवहल्यादा वनिडणूक झाली तेव्हापासून वनिडणूक आयोग यातील आकडेिारी आवण वििारणात्मक मावहती असलेलं पुस्तक प्रकावशत करत आह.े 2019 मध्ये 

झालेल्या सािकविक वनिडणुका देशाच्याच नव्ह ेतर मानिी इवतहासातल्या सिाकत मोठ्या लोकशाही वनिडणुका होत्या.ज्यामध्ये देशभरातल्या सुमार े10 लाख 37 हजार मतदान 

कें द्रांिर 61  कोटीपेक्षा जास्त मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजािला होता.त्याची सविस्तर नोंद असलेल्या “जनरल इलेक्शन 2019 अ ॅटलस”मध्ये नकाशे आवण तक्त्यांच्या 

स्िरुपात वनिडणुकी संदभाकतली सिक रजंक मावहती, घटना आवण कायदेशीर तरतुदी मांडल्या आहते. 23 राज्ये आवण कें द्रशावसत प्रदेशातील मवहला मतदारांनी केलेल्या मतदानाची 

टक्केिारी पुरुष मतदारांपेक्षा जास्त होती तसंच देशभरात 11 हजार 692 उमेदिारी अजक दाखल झाल्यानंतर अजक मागे आवण फेटाळण्यात आल्यानंतर 8 हजार 54 उमेदिार 

वनिडणूक ररगंणात होते. या बरोबरच मतदार,उमेदिार यासह अन्य मापदंडाच्या आधारािर सिाकत लहान आवण सिाकत मोठ्या लोकसभा मतदार संघाबाबत देखील यामध्ये मावहती 

देण्यात आली आह.ेविविध ियोगटातले मतदार,मतदारांमध्ये स्त्री-पुरुष प्रमाण यासारखे तुलनात्मक तके्तही विविध श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहते. 

आकाशिाणी बातम्यांसाठी वप्रया बेल्हकेर पुणे  

  

ससंद निी इमारत 

सांसदेच्या नवीन इमारतीचां बाांधकाम सेन्रल मवस्टा प्रकल्पाअांतगगत होत नसल्याचां, लोकसभेचे सभापती 

 म मबलाग याांनी स्पष्ट केलां आहे. सांसदेची मवद्यमान इमारत 100 वषग जनुी असून, सभागहृाच्या अन्य 

कामाांसाठी योग्य नाही असां त्याांनी आज नवी मदल्लीत पत्रकाराांशी बोलताना साांमगतलां. सांसदेच्या दोन्ही 

सभागहृातील सदस्याांनी ही इमारत भूकां प रोधक नसल्याने सरुमक्षत नसल्यामळेु ती बदलण्यात यावी अशी 

मवनांती केली आहे असां ते म्हणाले. नवीन इमारतीसाठी 900 कोटी रुपये खचग येणार असून, यासाठी 

सांसदीय कामकाजातून प्से वाचवून यासाठी मनधी उभारला जात असल्याचां मबलाग याांनी साांमगतलां. 

  

गडकरी 

2 हजर 24 सालापयांत रस्ते अपघातातील मतृ्यू 50 टक्क्याांनी कमी करण्याचां सरकारचां लक्ष्य असल्याचां 

कें द्रीय महामागग आमण रस्ते वाहतूक मांत्री मनतीन गडकरी याांनी आज साांमगतलां. मफक्क  नां आयोमजत 

केलेल्या ‘रस्ते अपघातातील मतृ्यू कमी करण्यात कोपोरटे के्षत्राची भूममका’ या मवषयावर आयोमजत 

केलेल्या पररसांवादात ते दूरदृष्ट्य प्रणालीच्या माधयमातून बोलत होते.  



  

ररझिक बकँ  

ररझवग बकेँनां सेन्रल फायनानमशयल समव्हगसेस मलममटेड ला लघ ुमवर म बकँा अथागत स्माल फायनान्स बकँा 

उघडण्यास तत्वतः मान्यता मदली. सेन्रल फायनानमशयल समव्हगसेस मलममटेड ने 1 फेब्रवुारी रोजी मदलेल्या 

प्रस्तावाच्या अनषुांगाने ही मान्यता मदल्याचां आर बी आय नां म्हांटल आहे.  

  

राजीनामा  

आसाम मधील वररष्ठ कॉ ांगे्रस नेते आमण आमदार रूपजयोती कुरनी याांनी पक्षाच्या नेतेपदाचा तसांच 

मवधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा आज राजीनामा मदला. कुरनी हे द्मारी मतदारसांघातून सलग चार वेळा 

मनवडून आले आहेत. लवकरच ते भारतीय जनता पक्षात येण्याची शक्यता वतगवण्यात येत आहे. दरम्यान, 

कुरनी याांच्या राजीनाम्यानांतर कॉ ांगे्रस पक्षानां मस्थतीचा आढावा घेण्यासाठी त्रीसदस्यीय सममती मनयकु्त 

केली आहे.  

  

झेंडा सत्याग्रह  

देशाच्या स्वातांत्र्याचा अमतृ महोत्सव सवगत्र साजरा केला जात असून स्वातांत्र्य चळवळीत घडलेल्या प्रमखु 

घटनाांना उजाळा देण्यात येत आहे .वषग  1923 मधये नागपूर, जबलपूर इथे  झेंडा सत्याग्रह झाला होता, या 

घटनेला उजाळा देण्यासाठी कें द्र सरकारच्या साांस्कृमतक मांत्रालयाच्या नागपूरातील दमक्षण मधय साांस्कृमतक 

कें द्रात आज झेंडा सत्याग्रह या कायगक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी  स्वातांत्र्य चळवळीत 

झेंडा सत्याग्रहाचे महत्व या मवषयावर वधाग येथील महात्मा गाांधी आांतरराष्ट्रीय महांदी मवद्यापीठाचे प्रमत 

कुलपती डॉ. चांद्रकाांत रागीट याांनी मागगदशगन केलां.  

  

नक्षलिादी  



समुार े2 लाख रुपयाांचे बक्षीस असलेल्या नक्षल ममहलेने आज गडमचरोली  पोमलसाांपढेु आत्मसमपगण केले. 

कररश्मा उफग  गांगा उफग  समवता अजय नरोटी, असे आत्मसमपगण करणाऱ्या ममहला नक्षलीचे नाव आहे. ती 

नक्षल्याांच्या चातगाव दलमची सदस्य असून, छर मीसगड राजयातील पाखाांजूर तालकु्यातील बेमटया गावची 

रमहवासी आहे. 2019 ते 2021 पयांत 38 नक्षल्याांनी पोमलसाांपढेु आत्मसमपगण केले आहे. 

  

पजंाब 

पांजाब राजयाचां क्र डा खात आमण सवग खेळाडू आमण खेळासांबांमधत व्यक्त  एकाच मडमजटल मांचावर 

आणण्याच्या उदे्दशाने ‚खेडो पांजाब‛ या  मवशेष क्र डा अॅपचां आज लोकापगण करण्यात आलां. राजयाचे क्र डा 

आमण यवुा सेवा मांत्री राणा गरुमीत मसांघ सोढी याांच्या हस्ते या अॅपचां उद्घाटन करण्यात आलां.राजयात 

क्र डामवषयक हे पमहलांच अॅप असल्याचां सोढी म्हणाले. या अॅपच्या माधयमातून खेळाडूांना प्रस्थामपत तसांच 

होतकरू खेळाडूांना आपल्या आवडत्या खेळासाठी नोंदणी करणां शक्य होणार आहे असां त्याांनी साांमगतलां. 

  

वक्रकेट 

भारत आमण न्यूझीलांड याांच्यात इांग्लांड मधये सरुु असलेल्या जागमतक मक्रकेट कसोटी अमजांक्यपद 

स्पधेत,पावसामळेु आजच्या पमहल्या मदवसाचा खेळ होऊ शकला नाही. हा सामना साउदम्पटन इथां 

खेळला जात आहे.  

  

हिामान राष्ट्रीय  

13 तारखेपासून कुां मठत झालेली मान्सूनची उर मरतेली वाटचाल आज पनु्हा सरुू झाली.अपेके्षप्रमाणे 

गजुरात, मधयप्रदेश आमण उर मर प्रदेशच्या आणखी काही भागात तो दाखल झाला. येत्या 24 तासात तो 

गजुरात आमण उर मरप्रदेशाच्या उवगररत भागासह दमक्षण राजस्थानच्या काही भागातही पोहोचेल अशी अपेक्षा 

आहे.हवामान खात्याच्या अांदाजानसुार इशान्य भारत, पूवग  भारत आमण त्यालगतची मधय भारतातली 

राजयां, देशाच्या सांपूणग पमिम मकनारपट्टीसह दमक्षण कनागटक आमण मधय महाराष्ट्रात आगामी 3-4 मदवस 

बहुताांश मठकाणी चाांगला पाऊस होईल. काही मठकाणी जोरदार सरी अपेमक्षत आहेत. पूवग  उर मर प्रदेश, 



गजुरात आमण कनागटकाच्या मकनारपट्टीवर तरुळक मठकाणी अमतवषृ्टी होऊ शकते असा इशारा देण्यात 

आला आहे.आज सकाळपयांतच्या 24 तासात कोकण आमण सह्याद्रीच्या डोंगरराांगाांमधये तरुळक मठकाणी 

अमतवषृ्टीची नोंद झाली असून त्यामळेु या भागातून उगम पावणाऱ् या सवग प्रमखु नद्याांची पातळी वाढू लागली 

आहे. आज माथेरान इथां देशातील सवागमधक 23 सेंटीमीटर पावसाची नोंद झाली. 

  

या बरोबरच ह ेराष्ट्रीय बातमीपि सपंल नमस्कार  

 


