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वारः गुरुवार

कोरोनाचा प्रादर्
ु े सवाांनीच सरु क्षा उपायाांचां पालन करावां
ु ााव पन्ु हा वाढतो आहे. त्यामळ
आणि पात्र नागररकाांनी न घाबरता ,लसीकरि करून घ्यावां, असां आवाहन करत
आहोत. सरु णक्षत राहा आणि कोरोना सांसगा रोखण्यासाठी मास्क वापरा, हात वारांवार
स्वच्छ धुवा आणि सरु णक्षत अांतर राखा.
ठळक बातम्या
हवामान बदलाच्या संकटाववरुध्द जागवतक स्तरावर एकवित प्रयत्न करण्याची गरज
असल्याच पंतप्रधानांचं प्रवतपादन
वाढत्या कोरोना प्रादभु ाा वाच्या पार्श्ाभूमीवर पंतप्रधान उद्या उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेणार
प्रादभु ाा व जास्त असलेल्या राजयांच्या मख्ु यमंत्रयांशी तसंच ऑवससजन उत्पादकांशीही
पंतप्रधान साधणार संवाद
ऑवससजन परु वठा तसंच कोववड लसीकरण या ववषयांवर राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे
सवोच्च न्यायालयाचे कें द्राला वनदेश
देशात कोरोना नवबावधतांचा उच्चांक काल 3 लाख 14 हजार नव्या रुगणांची नोंद
कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी राजयात नव्या कडक वनबंधांची अंमलबजावणी सरू
ु
आवण
पविम बंगालमध्ये ववधानसभा वनवडणक
ु ीच्या सहाव्या टप्पप्पयात 79 टसके मतदान
पांतप्रधान हवामान
मानवजातीला वाचवण्यासाठी हवामान बदलाच्या संकटाववरुध्द जलद गतीनं जागवतक स्तरावर
एकवित प्रयत्न करणं ही काळाची हाक असल्याचं प्रवतपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज के लं.
हवामानववषयक जागवतक वशखर संमेलनात ते दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बोलत होते. 2030
साठी जगाचे एकवित प्रयत्न या ववषयावरील चचाा सिात पंतप्रधानांनी आपले ववचार मांडले.

जगभरातले 40 नेते या पररषदेत सहभागी झाले असून हवामान बदल, त्यातील आव्हाने, उपाय यावर
ववचारमंथन अपेवित आहे.
भारत हा एक ववकसनशील देश असून आम्हाला आमची आव्हानं असली. तरीही आम्ही आमच्या
परीनं जंगलतोडीला आळा, स्वच्छ ऊजाा स्त्रोत, ऊजाा बचत, जैवववववधता जपण्याचे प्रयत्न करत
आहोत. 2030 पयंत नवीकरणीय ऊजाा स्त्रोतांद्वारे 450 वगगावॉट ऊजाा वनवमा ती हे लक्ष्यच आमची
वचनबद्धता दाखवून देईल,असं पंतप्रधान म्हणाले. काबा न उत्सजा नाचं भारतचं दरडोई प्रमाण जगाच्या
सरासरी प्रमाणाच्या 60 टसके कमी आहे. आवण पयाा वरणपूरक जीवनशैली आमच्या संस्कृतीचं
अववभाजय अंग आहे. वनसगाा कडे परत जाण्याची आज गरज असून आवथा क ववकास साधायचा असला
तरी आपल्या जीवनशैलीत बदल घडवून आणण्याची तयारीच आपल्याला वाचवू शके ल, असं
पंतप्रधान म्हणाले. शार्श्त ववकासाच्या आमच्या मागाा वर आम्हाला वातावरणाचा ववचार करणारे
सहभागी हवे आहेत त्याच बरोबर इतर देशांना सवा प्रकारची मदत करण्यासही आम्ही तयार आहोत,
अशी गवाही त्यांनी वदली. जागे व्हा आवण आपले लक्ष्य गाठेपयंत थांबू नका, या स्वामी वववेकानंदांच्या
प्रवसद्ध वचनाचा आधार घेत त्यांनी सवांना ह्या अवभयानात सहभागी होण्याचं आवाहन के लं. ह्या
वशखर पररषदेसाठी पढु ाकार घेतल्याबद्दल त्यांनी अमेररके चे अध्यि जो बायडेन यांचे आभार मानले.
भारत आवण अमेररका हे स्वच्छ ऊजाा स्त्रोत आवण हवामान या िेिात भागीदारी करणार असल्याची
मावहती त्यांनी वदली. यासाठी गंतु वणूक आवण तंिज्ञान ववकवसत करण्यासाठी दोन्ही देश एकमेकांना
मदत करतील असं मोदी म्हणाले.
पांतप्रधान कोशवड बैठक
देशातल्या वाढत्या कोरोना प्रादभु ाा वाच्या पार्श्ाभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या एक उच्चस्तरीय
आढावा बैठक घेणार आहेत. पंतप्रधान उद्या कोरोना संदभाा त तीन महत्त्वपूणा बैठका घेणार आहेत.
कोरोनाचा प्रादभु ाा व जास्त असलेल्या राजयांच्या मख्ु यमंत्रयांशी तसंच ऑवससजन उत्पादकांशी ही ते
संवाद साधणार आहेत. दरम्यान पंतप्रधानांनी पविम बंगाल मधील आपला उद्याचा वनयोवजत दौरा रद्द
के ला आहे.
ऑशसिजन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातल्या ऑवससजन उपलब्धतेचा आढावा घेतला. ववववध राजयांना
ऑवससजनचा परु वठा ववना अडथळा आवण सरु ळीतपणे करण्याचे वनदेश त्यांनी संबंवधत यंिणांना
वदले.ऑवससजनचं उत्पादन आवण परु वठा वाढवण्यासाठी आणखी काय करता येईल यावर ववचार
करा अशी सूचना मोदी यांनी के ली.
या बैठकीसह वैद्यकीय ऑवससजनच्या वनवमा ती आवण परु वठ् याबाबत सरुु असलेल्या काही उपाय
योजनांवर आधाररत हा वत्
ृ ांत

वस्िप्पट
ऑवससजन पुरवठ् याबाबत राजयांनी योगय समन्वय राखणं आवश्यक असून प्राणवायूची साठेबाजी करणाऱयांववरुद्ध राजयांनी कठोर कारवाई करावी असं आवाहन पंतप्रधानांनी या
बैठकीत के लं. तत्पूवी ववववध राजयांना करण्यात आलेल्या ऑवससजन पुरवठ् याची मावहती पंतप्रधानांना देण्यात आली. वीस राजयांमधून दररोज 6 हजार 785 मेवरक टन ऑवससजन
ची मागणी आहे त्यांना काल 6 हजार 822 मेवरक टन ऑवससजन दररोज देण्याचा वनणा य घेतल्याचं घेण्यात आला आहे.ऑवससजनचा पुरवठा वाढवण्या बरोबरच अत्यंत कमी
तापमानात ऑवससजनची साठवणूक करू शकणाऱया िायोजेवनक टँकसा ची संख्या वाढवण्यावरही भर वदला जात आहे. 105 मेवरक टन िमता असलेली पवहली ऑवससजन एसस्प्रेस
ववशाखापटणमहून मुंबई कडे आज रािी प्रयाण के त आहे. तर अन्य ऑवससजन एसस्प्रेस वाराणसीमागे लखनऊ बोकारोला पोहोचत आहे. ही वेळ वाचवण्यासाठी ररकामे ऑवससजन
टँकसा ववतरकांना हवाई मागाा नं देखील पाठवले जात आहेत.दरम्यान ऑवससजन ची वाहतूक करणाऱया वाहनांना आंतर राजय वाहतुकीसाठी कु ठलाही अडथळा येणार नाही याची
काळजी घ्या असे वनदेश कें द्रा नं ववववध राजयांना वदले आहेत. कें द्रीय गृह सवचव अजयकु मार भल्ला यांनी या संदभाा त राजयांना पि वलवहलं आहे. ऑवससजन ची वाहतूक करणाऱया
वाहनांवर कु ठलीही कारवाई करू नका ती जप्त करू नका असंही या पिात म्हटलं आहे.तत्पवी आज कें द्र सरकारनं ऑवससजनच्या औद्योवगक वापरावर पुढील आदेशांपयंत बंदी घातली
आहे.आकाशवाणी बातम्यांसाठी ववजयालक्ष्मी साळवी पुणे

नािा
एकीकडे भारतासह अन्य अनेक देशांत प्राणवायूमळ
ु े प्राण कं ठाशी आलेले असताना अमेररके ची
अंतराळ संशोधन संस्था नासा ला मंगळ ग्रहावर ऑवससजन तयार करण्यात यश आलं आहे. नासा
च्या परसीवरंस या मंगळ यानानं मंगळावरच्या काबा न डाइ ऑससाइड पासनू ऑससीजन बनवला
आहे. ही प्रविया मंगळ यानाच्या मॉससी या छोट् या ववभागात करण्यात आली. नासा नं मंगळावर
बनवलेला 5 ग्रॅम ऑससीजन एखाद्या व्यक्तीला मंगळावर 10 वमवनटे र्श्ास घ्यायला परु ल
े .
िवोच्च न्यायालय
वैद्यकीय वापसाा ठीचा ऑवससजन आवण आवश्यक औषधांचा परु वठा तसंच कोववड लसीकरण या
ववषयांवर राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे वनदेश सवोच्च न्यायालयाने आज कें द्राला वदले. देशातील
कोरोनाच्या गंभीर पररवस्थतीची स्वत:हून दखल घेत सर न्यायाधीश न्यायमूती शरद बोबडे यांच्या
अध्यितेखालील खंडपीठाने आज हे वनदेश वदले. कोववड साथी दरम्यान टाळे बंदी लावण्याबाबत
उच्च न्यायालयांना न्यायालयीन अवधकार आहे का याची तपासणी के ली जाईल असं या पीठा नं
म्हटलं आहे.
वदल्ली, मंबु ई, वससकीम, मध्य प्रदेश, कलकत्ा आवण अलाहाबाद उच्च न्यायालय कोववडशी संबंवधत
यावचकांवर ववचार करीत आहेत, उच्च न्यायालय सवां च्या वहताच्या दृष्टीनं आपल्या अवधकारांचा योगय
वापर करून काम करत आहेत माि यामळ
ु े नागररकांमध्ये संभ्रम वनमाा ण होत आहे. त्यामळ
ु े कें द्राने
कोववड संबंधी राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावं असं सवोच्च न्यायालया नं म्हटलं आहे.
देश कोशवड
आज सकाळी संपलेल्या चोवीस तासांत देशात कोरोना नवबावधतांची उच्चांकी संख्या नोंदवली गेली.
3 लाख 14 हजार नव्या रुगणांची नोंद झाल्याचं आरोगय मंिालयानं कळवलं आहे. यासह देशातील
एकं दर कोरोना बावधतांची संख्या एक कोटी 59 लाखांच्या पढु े गेली आहे. देशात सध्या 22 लाख 91
हजार रुगणांवर उपचार सरू
ु आहे. कोववड मळ
ु े एकाच वदवसात होणाऱया मत्ृ यूंची संख्याही उच्चांकी
असून काल वदवसभरात 2 हजार 104 जणांचा मत्ृ यू झाला. त्यामळ
ु े देशात कोववड मळ
ु े झालेल्या
एकं दर मत्ृ यंचु ी संख्या 1 लाख 84 हजार झाली आहे.

देशात आता पयंत लसीच्या 13 कोटी 23 लाख 30 हजार 644 मािा देण्यात आल्या आहेत.
कोशवन नोंदणी
कोववड 19 लसीकरणाचा वतसरा टप्पपा 1 मेपासून सरू
ु होत असून 18 वषांवरील सवा जण लस
घेण्यासाठी पाि आहेत. त्यांना येत्या 28 तारखेपासून कोववन अॅपवर नोंदणी करता येईल.
लसीकरणाच्या ह्या टप्पप्पयात लस उत्पादक 50 टसके लस कें द्र सरकारला देणार असून उवा ररत 50
टसके साठा राजय सरकारं आवण खल्ु या बाजारात ववकू शके ल. आरोगय आवण आघाडीचे कमा चारी
तसंच 45 वषांवरील व्यक्तींना कें द्र सरकार पूवीप्रमाणेच मोफत लस देणार आहे.
राज्य शनबंध
कोरोना संकटाच्या पार्श्ाभूमीवर राजयात आणखी वनबं ध लागू करण्यात आले आहेत. आज रािी 8
वाजल्यापासनू या वनबं धांची अंमलबजावणी सरू
ु झाली. त्यानस
ु ार अत्यावश्यक सेवेतल्या आवण
सरकारी ओळखपि असलेल्या कमा चाऱयांनाच के वळ उपनगरी रेल्वेतून प्रवासाला मभु ा आहे.
सावा जवनक आवण खाजगी बस मधनू एकूण िमतेच्या के वळ 50 टसके प्रवाशांना प्रवासाची मभु ा आहे
तर वववाह समारंभांना के वळ 25 जणांनाच परवानगी आहे. राजय आवण कें द्र सरकारी कायाा लयात
के वळ 15 टसके उपवस्थतीची परवानगी असून आंतरवजल्हा वाहतक
ु ीवरही बंदी घालण्यात आली
आहे. के वळ परवानगीनेच हा प्रवास करता येईल. अन्य वजल्ह्यात प्रवास के ल्यावर 14 वदवसांची
ववलगीकरणाची सक्ती करण्यात आली आहे. अत्यावश्यक वस्तू, मटण-अंडी, भाजीपाला आदी
दक
ु ठेवायला मभु ा वदली आहे.
ु ानांना के वळ सकाळी सात ते अकरा पयंत दक
ु ान सरू
उदय िामांत
कोरोनाचा वाढता संसगा आवण कठोर वनबंधांमळ
ु ं महाराष्ट्रातील सवा 13 अकृषी ववद्यापीठातील परीिा
ऑनलाईन पद्धतीनं घेतल्या जाणार असल्याची घोषणा राजयाचे उच्च आवण तंिवशिण मंिी उदय
सामंत यांनी आज के ली आहे. ववद्यापीठांच्या कुलगरू
ु ं सोबत झालेल्या बैठकीनंतर आयोवजत पिकार
पररषदेत सामंत यांनी ही मावहती वदली.आगामी शैिवणक वषाा च्या वनयोजनासाठी 15 वदवसात पन्ु हा
कुलगरू
ु ं सोबत बैठकी घेतली जाईल असंही सामंत यांनी सांवगतलं. ववद्यार्थयांचं लसीकरण
ववद्यापीठामाफातच करण्याचा ववभागाचा मानस आहे. त्यासाठी आपत्ी व्यवस्थापन ववभागाशी चचाा
करण्यात येणार असल्याचं सामंत यांनी स्पष्ट के लं.
अमरनाथ
जम्मू काश्मीरमध्ये कोरोनाच्या वाढत्या प्रादभु ाा वाच्या पार्श्ाभूमीवर अमरनाथ यािेची नोंदणी तात्परु ती
स्थवगत करण्यात आली आहे. आम्ही पररवस्थतीवर काळजीपूवाक लि ठेवून आहोत, आवण पररवस्थती

सधु ारली तर नोंदणी पन्ु हा सरू
ु के ली जाईल, असं सांगण्यात आल्याचं आमच्या जम्मूच्या वाताा हरानं
कळवलं आहे.
झारखांड
झारखंडमध्ये ‘ब्रेक द चेन’ मोवहमेअंतगा त आज पासून 29 तारखेपयंत आरोगय सप्ताहाचं पालन के लं
जाणार आहे. कोरोनाचा प्रादभु ाा व रोखण्यासाठी नागररकांना घरी राहण्याचं आवाहन के लं जात आहे.
अत्यावश्यक आवण आरोगय सेवा सरू
ु असल्या तरी लोकांना कारणावशवाय बाहेर पडण्यास परवानगी
नाही. सवा बँका के वळ सकाळी 10 ते दपु ारी 2 असे चारच तास सरू
ु राहणार आहेत. कोववड
रुगणांसाठी सरकारनं दोन हजार 124 खाटांची सोय के ली असून रांचीमध्ये ऑवससजनसह 300
खाटांचा ववभाग सरू
ु करण्यात आला आहे.
ममता
कोववड 19 वरील लसीची देशभरात एकच वकं मत ठेवण्याची मागणी पविम बंगालच्या मख्ु यमंिी ममता
बॅनजी यांनी के ली आहे. कें द्र सरकार ह्या लसीची प्रत्येक राजयात वेगळी वकं मत असण्याला परवानगी
देत असल्याबद्दल तपन इथं एका सभेत बोलताना त्यांनी सरकारवर टीका के ली. प्रत्येक पाि
नागररकाला धमा , वय, वलंग, राहण्याचे वठकाण याचा फरक न करता मोफत लस वमळायला हवी, अशी
मागणी त्यांनी के ली आहे. कें द्र वकं वा राजय कोणीही लस खरेदी करत असेल, तरी त्यांना एकाच
वकं मतीला लस वमळायला हवी, अशी मागणी त्यांनी ट् ववटरवरही के ली आहे.
पशिम बांगाल मतदान
पविम बंगाल मध्ये आज ववधानसभेच्या सहाव्या टप्पप्पयात 79 टसके मतदानाची नोंद झाली.
राजयातील 43 ववधानसभा मतदारसंघात आज मतदान झाल. आता ववधान सभा वनवडणक
ु ीचा
सातवा आवण आठवा टप्पपा वशल्लक आहे. त्यासाठीचा प्रचार सध्या सरुु आहे. माि कोरोनाच्या
पार्श्ाभूमीवर वनवडणूक आयोगानं प्रचारावर ववववध वनबंध आणले आहेत.
ओशदशा शनवडणूक
ओवदशातल्या वपपली मतदारसंघातली ववधानसभेची पोटवनवडणूक आता 16 मे रोजी होणार आहे.13
मे रोजी होणारी ही वनवडणूक ईदचा सण असण्याची शसयता लिात घेउन पढु े ढकलण्यात आली
आहे.19 तारखेला मतमोजणी होईल, अशी मावहती मख्ु य वनवडणूक अवधकारी सवु शल कुमार लोहानी
यांनी आज भवु नेर्श्रमध्ये वदली.कॉंग्रेस उमेदवाराचा मत्ृ यू झाल्यामळ
ु े एकदा ही वनवडणूक पढु े
ढकलण्यात आली आहे.

इांडोनेशशया पाणबुडी
इंडोनेवशयाच्या नौदलाची बेपत्ा पाणबुडी नान्गला वहचा शोध घेण्यासाठी भारतीय नौदलानं आपलं
अत्याधवु नक पाण्याखालील बचाव काया करू शके ल असं जहाज मदतीला पाठवलं आहे. बाली पासनू
25 मैलांवर सराव करणारी ही पाणबडु ी काल बेपत्ा झाली. बोटीवर 53 कमा चारी आहेत.
आंतरराष्ट्रीय पाणबडु ी बचाव कायाा लयांनं ह्या पाणबडु ीला मदत करण्यासाठी हाक वदली होती. खोल
समद्रु ात पाण्याखालील मदत काया करू शकणाऱया मोजसया देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे.भारत
आवण इंडोनेवशयाच्या नौदलांमध्ये मैिीपूणा संबध आहेत. त्या संबंधांचा ववचार करून आवण आपल्या
संस्कृतीला जागून भारतानं ही मदत देऊ के ली आहे.
याबरोबरच हे राष्ट्रीय बातमीपत्र िांपलां. नमस्कार.

