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वारः शुक्रवार

कोरोनाचा प्रादर्
ु े सवाांनीच सरु क्षा उपायाांचां पालन करावां आमण पात्र
ु ााव पुन्हा वाढतो आहे. त्यामळ
नागररकाांनी न घाबरता लसीकरण करून घ्यावां, असां आवाहन करत आहोत. सुमक्षत राहा आमण कोरोना
सांसगा रोखण्यासाठी मास्क वापरा, हात वारांवार स्वच्छ धवु ा आमण सरु मक्षत अांतर राखा.
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कोविड वथथती वबकट असलेल्या राजयाांच्या मख्ु यमांत्रयाांशी आज पांतप्रधानाांची चचाा
पविम बांगाल विधानसभा वनिडणक
ु प्रचारात रोड शो, पदयात्रा, सायकल वकां िा बाईक रॅली आयोवजत करण्यास मनाई
महाराष्ट्रातल्या पालघर वजल्यात विरार इथां एका रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत 13 रुग्णाांचा होरपळून मृत्यू,
सांगीतकार श्रिण राठोड याांचां कोरोना सांसगाा मळ
ु ां मांबु ईत वनधन झालां आवण
पोलांड मध्ये झालेल्या जागवतक यिु ा मष्टु ीयोद्धा अवजांक्यपद थपधेत भारतीय मवहला मुवष्टयोदध्् याांनी इवतहास घडिला.

बैठक
देशातल्या कोरोना पररवथथतीचा आढािा घेण्यासाठी पांतप्रधान नरेंद्र मोदी आज उच्चथतरीय बैठका घेणार आहेत. या
बैठकाांसाठी त्याांनी, विधानसभा वनिडणक
ु ीच्या पार्श्ाभूमीिर आखलेला पविम बांगालचा आजचा दौराही त्याांनी रद्द के ला आहे.
आज सकाळी एका अांतगा त बैठकीत प्राथवमक आढािा घेतल्यानांतर पांतप्रधान मोदी हे कोरोना सांसगाा ची वबकट वथथती
असलेल्या राजयाांच्या मख्ु यमांत्रयाांशी दूर दृश्य प्रणालीद्वारे चचाा करणार आहेत. यानांतर ते दपु ारी, देशातील आघाडीच्या ऑवक्सजन
उत्पादकाांशीही बोलणार आहेत.
मनवडणूक आयोग सूचना
पविम बांगालमध्ये विधानसभा वनिडणक
ु ीच्या प्रचारािेळी अनेक राजकीय पक्ष कोरोना वनयमाांचां पालन करत नसल्याचां लक्षात
आल्यानां वनिडणूक आयोगानां राजयात रोड शो, पदयात्रा, सायकल वकां िा बाईक रॅली आयोवजत करण्यास मनाई के ली आहे. तसांच,
सािा जवनक सभाांमध्ये 500 पेक्षा अवधक जणाांच्या उपवथथतीिर बांदी घालण्यात आली आहे. हे वनयम वनिडणूक सांपेपयंत लागू असतील,
असां आयोगानां काल जारी के लेल्या आदेशात म्हटलां आहे. या वनयमाांचां काटेकोरपणे पालन करण्याचां आिाहन त्याांनी राजयातल्या सिा
राजकीय पक्षाांना के लां आहे.
तण
ृ मल
ू सर्ा
पविम बांगालमध्ये कोरोना सांसगा िाढल्यानां आवण वनिडणूक आयोगानां काढलेल्या आदेशाच्या पार्श्ाभूमीिर तृणमूल कॉ ांग्रेस
पक्षाच्या नेत्या आवण मख्ु यमांत्री ममता बॅनजी याांनी त्याांच्या सिा वनयोवजत सभा रद्द के ल्या आहेत. विधानसभा वनिडणक
ु ीच्या उिा ररत
दोन टप्प्याांमध्ये प्रचारासाठी त्या मतदाराांशी दूर दृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सांपका साधणार असल्याचां ट् विट ममता याांनी काल के लां.
पांतप्रधान पविम बांगालमधील िीरभूम, कोलकाता, मालदा आवण मवु शा दाबाद इथल्या मतदाराांशी दरु दृष्ट्य प्रणालीच्या माध्यमातून सांिाद
साधणार आहेत.
रुग्णालये सूचना
रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या 18 िर्ांिरील कोरोना रुग्णाांच्या व्यिथथापनासाठी आरोग्य मांत्रालयानां सधु ाररत मागा दशा क
सूचना जारी के ल्या आहेत. लक्षणां वदसू लागल्यािर 10 वदिसाांच्या आत ऑवक्सजनची आिश्यकता भासणाऱ्या मध्यम ते गांभीर वथथतीत
असलेल्या रुग्णाांनाच रेमडेवसव्हीर इांजेक्शन देण्याचा विचार करािा, असां या सूचनेत म्हटलां आहे. मूत्राशय वकां िा यकृ ताचे गांभीर आजार
असणाऱ्याांना रुग्णाांिर रेमेडेवसव्हीरचा िापर न करण्याचा सल्लाही आरोग्य मांत्रालयानां वदला आहे. यावशिाय, ऑवक्सजन परु िठ् याची
आिश्यकता नसलेल्या रुग्णाांनाही हे इांजेक्शन वदलां जाऊ नये, असां आदेशात म्हटलां आहे. आरोग्य मांत्रालयानां टॉवसलीझमु ॅब या
और्धाबाबत आवण प्लाझ्मा िापराबाबतही मागा दशा क सूचना वदल्या आहेत.

मवरार आग
नावशक येथे ऑवक्सजनच्या गळतीमळ
ु े 24 रुग्णाांना आपले प्राण गमािल्याची घटना ताजी असतानाच विरार इथां एका
रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत 13 रुग्णाांचा ददु ैिी मृत्यू झाला आहे. विरार पविम इथल्या विजय िल्लभ रुग्णालयातल्या अवतदक्षता
विभागाला मध्यरात्रीनांतर आग लागली होती. यामध्ये 13 कोरोनाबावधत रुग्णाांचा मृत्यू झाला आहे. चार मजली असणाऱ्या या
रुग्णालयाच्या दस
ु ऱ्या मजल्यािर ही आग लागली होती. या आगीत रुग्णालयातील 17 रुग्ण अडकले होते. दरम्यान, अवग्नशमन दल
आवण पोवलसाांनी आगीिर वनयांत्रण वमळिलां आवण त्याांची सटु का करण्यात आली. तर बचािलेल्या रुग्णाांना दस
ु ऱ्या वठकाणी हलिण्यात
आलां आहे. या दघु ा टनेनांतर मख्ु यमांत्री उद्धि ठाकरे याांनी िसई विरार महापावलके च्या आयक्
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चौकशीचे आदेश वदले आहेत.
नामशक दघु ा टना न्यायालय
नावशकमधल्या ऑवक्सजन गळतीमुळां झालेल्या दघु ा टनेची मांबु ई उच्च न्यायालयानां थित: हून दखल घेत राजय सरकारकडून
घटनेची मावहती देणारा अहिाल मागिला आहे. चार मे पयंत हा अहिाल सादर करायचा असून त्यात या दघु ा टनेमागील कारणाांचां
थपष्टीकरण असािां, असे आदेश न्यायालयानां अॅडव्होके ट जनरल आशतु ोर् कांु भकोणी याांना वदले आहेत. रुग्णालयातल्या ऑवक्सजनच्या
टाकीत िायू भरला जात असताना व्हाल्िमधून गळती होत असल्याचां लक्षात आलां, मात्र ती दरुु थती करेपयंत ऑवक्सजनचा दाब कमी
होऊन परु िठा पढु ील 20 वमवनटाांपयंत थाांबला, अशी प्राथवमक मावहती कांु भकोणी याांनी न्यायालयात साांवगतली.
सवोच्च न्यायालय
िैद्यकीय िापरासाठीचा ऑवक्सजन आवण आिश्यक और्धाांचा परु िठा, तसांच कोविड लसीकरण या विर्याांिर राष्ट्रीय धोरण
तयार करण्याचे वनदेश सिोच्च न्यायालयाने काल कें द्राला वदले. देशातील कोरोनाच्या गांभीर पररवथथतीची थित:हून दखल घेत
सरन्यायाधीश न्यायमूती शरद बोबडे याांच्या अध्यक्षतेखालील खांडपीठानां हे वनदेश वदले आहेत. कोविड साथी दरम्यान टाळे बांदी
लािण्याबाबत उच्च न्यायालयाांना अवधकार आहे का याची तपासणी के ली जाईल असांही या खांडपीठानां म्हटलां आहे.
कोमवड मवमा-अथामांत्री
कोविड-19 उपचाराधीन रुग्णाांना रोकडविरवहत विमा सवु िधा सवु नवित करािी, अशी सूचना कें द्रीय अथा मांत्री वनमा ला
सीतारामन याांनी विमा प्रावधकरणाला के ली आहे. काही रुग्णालये रोख रक्कम विरवहत विमा देत नसल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्ाभूमीिर
सीतारामन याांनी काल विमा प्रावधकरणाचे अध्यक्ष एस सी खतांु ीया याांच्याशी सांिाद साधला.
गेल्या माचा मवहन्यात कोविड-19 आजाराचा सिा समािेशक विमा सवु िधा आवण रोखरक्कम विरवहत सेिाांमध्ये समािेश
करण्यात आला आहे. तात्परु त्या थिरुपाांतील रुग्णालयाांमध्येही ही सवु िधा उपलब्ध आहे. आतापयंत 8 हजार 642 कोटी रुपयाांच्या
एकां दर 9 लाख विमा सवु िधा कोविड रुग्णाांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या असल्याची मावहतीही सीतारामन याांनी वदली आहे.
दरम्यान, मागणी आवण परु िठ् यात समतोल साधण्यासाठी कें द्र सरकार सिा राजये, रुग्णालयां, ऑवक्सजन आवण लस
उत्पादक याांच्याशी समन्िय साधून असल्याचां सीतारामन याांनी काल पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमसा च्या दरु दृष्ट्य प्रणालीच्या माध्यमातून
झालेल्या बैठकींत साांवगतलां. या कोरोना पररवथथतीिर मात करण्यासाठीच्या उपाययोजनाांिर पांतप्रधान थित : लक्ष ठेिून असल्याचांही
त्याांनी साांवगतलां.
देश लसीकरण
भारतात आतापयंत कोरोना प्रवतबांधक लशींच्या 13 कोटी 54 लाख 78 हजार 420 मात्रा देण्यात आल्याचां आरोग्य
मांत्रालयानां काल साांवगतलां. यामध्ये लशीची पवहली मात्रा घेतलेल्या समु ारे 92 लाख, तर दस
ु री मात्रा घेतलेल्या 59 लाखहून अवधक
आरोग्य कमा चाऱ्याांचा समािेश आहे. देशात आतापयंत 1 कोटी 17 लाखाांहून अवधक आघाडीिरील योदध्् याांना लशीची पवहली मात्रा, तर
60 लाखाांहून अवधक आघाडीिरील योदध्् याांना लशीची दस
ु री मात्रा देण्यात आली आहे. काल वदिसभरात 31 लाख 47 हजार 782
जणाांना लस देण्यात आली.
अमरनाथ यात्रा
िाढत्या कोरोना सांसगाा च्या पार्श्ाभूमीिर 1 एवप्रलपासून सरुु झालेली यािर्ाा साठीच्या अमरनाथ यात्रेसाठीची नोंदणी प्रवक्रया
तात्परु ती थथवगत करण्यात आली असल्याची मावहती अमरनाथ मांवदर सवमतीनां ट् विटर सांदेशात वदली आहे. या कोरोना सांसगाा च्या

पररवथथतीिर मांवदर सवमती लक्ष ठेिून आहे, पररवथथतीत सधु ारणा झाल्यािर ही नोंदणी प्रवक्रया पन्ु हा सरुु के ली जाईल, असां या सांदेशाांत
म्हटलां आहे. 56 वदिसाांची ही यात्रा यािर्ी 28 जून ते 22 ऑगथट या कालािधीत होणार आहे.
ड्रोन
कोरोना प्रवतबांधक लशींच्या वितरणाचा अभ्यास करण्यासाठी ड्रोनचा िापर करण्यास नागरी विमान िाहतूक आवण नागरी
विमान िाहतूक महासांचालनालयानां भारतीय िैद्यकीय सांशोधन पररर्देला परिानगी वदली आहे. कानपूर इथल्या आयआयटीच्या
सहकायाा नां हा अभ्यास के ला जाणार आहे. ही सिलत एका िर्ाा साठी देण्यात आली आहे.
अमेररका पयाावरण
पयाा िरण बदलाच्या समथयेचा सामना करण्याचा एक भाग म्हणून 2024 पयंत विकसनशील देशाांना सध्या वदल्या जात
असलेल्या पयाा िरण वनधीच्या रकमेत दपु टीनां िाढ करण्याचा अमेररके चा विचार असल्याचां या देशाचे अध्यक्ष जयो बायडन याांनी काल
साांवगतलां. सांयक्
ु राष्ट्राांतफे नोव्हेंबर मवहन्यात होणाऱ्या 26 व्या जागवतक पयाा िरण पररर्देत निीन पयाा िरण धोरण जाहीर करणार
असल्याचांही बायडन याांनी साांवगतल्याचां व्हाईट हाउसने प्रवसध्द के लेल्या पत्रकात म्हटलां आहे. अमेररके च्या विकास धोरणात प्रथमच
पयाा िरण या मदु द्य
् ाचा समािेश के ला जाणार आहे.
श्रवण
सांगीतकार श्रिण राठोड याांचां कोरोना सांसगाा मुळां काल मांबु ईत वनधन झालां, ते 66 िर्ांचे होते. सांगीतकार नवदम-श्रिण जोडीनां
आवशकी, साजन, हम है राही प्यार के , परदेश, राजा वहांदथु तानी यासह अनेक वचत्रपटाांना सांगीत वदलां आहे. सिोत्कृ ष्ट सांगीतकारासाठीचा
वफल्मफे अर परु थकार सलग तीन िेळा वमळिण्याचा मान नदीम-श्रिण जोडीच्या नािािर आहे.
बॉम्सांग
पोलांड इथां झालेल्या जागवतक यिु ा मष्टु ीयोद्धा अवजांक्यपद थपधेत भारतीय मवहला मवु ष्टयोदध्् याांनी एकूण सात सिु णा पदकां
वजांकत इवतहास घडिला. आपापल्या िजनी गटात अांवतम फे रीत गेलेल्या गीवतका, नाओरेम चानू, पूनम, विांका, अरुांधती चौधरी, टी.
सनमाचा चानू आवण अलवफया पठाण याांनी विजय वमळिला. यावशिाय, भारताला तीन काांथय पदकां ही वमळाली आहेत.

याबरोबरच हे राष्ट्रीय बातमीपत्र सपां ल.ां नमस्कार

