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आधी एक शवनांती... 

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरताना शदसते आह ेम्हणून कोरोना प्रशतबांधाचे शनयम पाळणां सोडू नका. शतसऱ्या 

लाटेची टाांगती तलवार आहचे, हे लक्षात ठेवा. लस अवश्य घ्या; पण त्यानांतरही मुखपट्टी वापरा, सुरशक्षत 

अांतर राखा, हात, चेहरा वारांवार स्वच्छ धुवा. महत्वाचां म्हणजे, घरातल्या लहानगयाांची काळजी घ्या. 

कोशवड-19 बद्दल काही प्रश्न असतील तर 011-23978046 आशण 1075 या राष्ट्रीय हले्पलाईन क्रमाांकाांवर 

तसांच 020-26 127 394 या महाराष्ट्रासाठीच्या हले्पलाईन क्रमाांकाांवर सांपकक  साधा.. 

 

1. भारतानां 154 शदवसात कोरोना लसींच्या 27 कोटी मात्राांचा टप्पा ओलाांडला. 

2. तुमच्या धोरणापेक्षा दशेाच ेकायद ेसवोच्च-सांसदीय सशमतीनां ट्वीटरला सनुावलां 

3. भारत आशण भूतान दरम्यान पयाकवरण सांरक्षणासाठी दोन सामांजस्य करार 

4. मकेेटीटू्ट प्रकल्पाबाबतच्या शवधानाांमळेु कावेरी जल वाटपाचा वाद पुन्हा ऐरणीवर 

5. भारताची शफेाली वमाक ठरली पदापकणातच दोन अधकशतकां  झळकवणारी सवाकत तरुण मशहला शक्रकेटपटू आशण 

6. ख्यातनाम धावपटू शमल्खा शसांग याांचां शनधन  

 

देश लसीकरण  

कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासंदर्ााि र्ारिानं लक्षणीय यश तिळवलं असून लसीकरणाच्या 154 व्या 

तदवशी लसींच्या 27 कोटी िात्ांचा टप्पा ओलांडला. आज सकाळच्या नोंदीनुसार देशर्राि कोरोना प्रतिबधंक 

लसीच्या एकंदर 27 कोटी 20 लाख 72 हजार 645 िात्ा देण्याि आल्या आहेि. 18 िे 44 वयोगटािल्या 

नागररकांचं लसीकरणही आिा प्रगिीपथावर असून, या वयोगटािल्या 20 लाखांहून अतधक व्यक्तींना कोरोनाची 

िात्ा तिळाली आहे.  

 

कामगार  

कोरोना साथीच्या काळाि कािगारांचं आरोग्य सरुतक्षि राहावं यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचं 

कें द्रीय कािगार आतण रोजगार िंत्ी संिोष गंगवाल यांनी म्हटलं आहे. िे काल तदल्लीि एका कायाक्रिाि बोलि 

होिे. सोयीसतुवधा ज्या लोकांसाठी तनिााण केल्या तयांच्यापयंि पोहोचाव्याि यासाठी शासकीय यंत्णा प्रयतनशील 

असल्याचं िे म्हणाले. कोणिाही नवा आतथाक बोजा न टाकिा सरकारनं किाचारी राज्य तविा योजनेअंिगाि 

कािगारांना वाढीव सरुक्षा प्रदान केली आहे असं िे म्हणाले. 

 

शवद्यार्थी 

ज्या तवद्यार्थयांनी कोतवड 19 िळेु आपले दोन्ही पालक गिावले आहेि अशा तवद्यार्थयााना आवश्यक िी 

िदि परुतवण्याचे तनदेश कें द्रीय तशक्षण आतण ितहला बाल कल्याण िंत्ालयांनी राज्य आतण कें द्रशातसि प्रदेशांच्या 



सरकारांना तदले आहेि. अशा तवद्यार्थयांची िातहिी 1098 या बालकांसाठीच्या हेल्पलाईनला परुवण्याच्या सूचना 

तशक्षकांना देण्याि याव्याि असंही या पत्ाि म्हटलं आहे. अशा बालकांचा शोध घेऊन एक ितहन्याच्या आि 

तयांच्यापयंि आवश्यक िी िदि पोहोचवा असं आवाहन कें द्रीय तशक्षण िंत्ी रिेश पोखारीयाल तनशंक यांनी 

ट्वीटरच्या िाध्यिािून केलं आहे.  

 

डाळी  

डाळींच्या तकििी आटोक्याि ठेवण्यासाठी कें द्र आतण राज्य सरकारचे सिन्वायानं प्रयतन सुरू असून 

िूर, िूग आतण उडीद डाळीचे र्ाव आिा किी होण्यास सुरुवाि झाली आहे, असं कें द्रीय अन्न आतण नागरी 

परुवठा तवर्ागानं काल प्रतसद्धीला तदलेल्या पत्काि म्हटलं आहे.  

 

जानेवारी िे िाचाच्या िलुनेि एतप्रल पासून आिापयंि तया डाळींच्या र्ावाि जेििेि 95 शिांश टक्के 

वाढ झाली, जी 2020 साली झालेल्या आठ पूणांक 93 शिांश टक्के वाढीच्या िलुनेि बरीच किी आहे. कोतवडचा 

प्रादरु्ााव नसिाना 2019 िध्येही या काळाि डाळींचे र्ाव 4 पूणांक 13 शिांश टक्क्यांनी वाढले होिे. यंदा ही 

दरवाढ रोखण्यासाठी डाळींच्या िागणी परुवठ्यावर ग्राहक संरक्षक तवर्ाग लक्ष ठेवून आहे. गरज र्ासल्यास 

उपयोगाि आणण्यासाठीचा राखीव साठाही 23 लाख टनांपयंि वाढवण्याि आला असल्याचं या प्रतसद्धी पत्काि 

निूद करण्याि आलं आहे. कालपयंि कें द्रानं राज्यांना 2 लाख 30 हजार िेतिक टन डाळींचा परुवठा केला होिा. 

 

सीबीएसई 

बारावीच्या परीक्षांचे तनकाल ियार करण्यासाठी कें द्रीय िाधातिक तशक्षण िंडळानं िातहिी िंत्ज्ञानावर 

आधाररि अंकीकृि प्रणाली तवकतसि केली असून सवा संबंतधि शाळांना िी उपलब्ध करून तदली जाईल असं 

सीबीएसईनं काल सांतगिलं. या प्रणालीिळेु िूल्यांकनाचं काि सोप ंहोणार असून तनकाल लवकर जाहीर करण ं

शक्य होईल. या प्रणालीच्या वापराबाबि सीबीएसई शाळांना आवश्यक िी िदि आतण िागादशान करणार आहे.  

 

ट्वीटर 

ट्तवटरच्या अतधकार यांनी  काल संसदीय सतििी सिोर हजेरी लावली. या बैठकीदरम्यान कााँगे्रसचे नेिे 

शशी थरूर यांच्या अध्यक्षिेखालील सतििीनं कंपनीनं देशाच्या कायद्यांचे पालन केलं आहे का, असं तवचारलं 

असिा, ट्वीटरच्या प्रतितनधींनी आम्ही आिच्या धोरणांचं पालन करिो, असं उत्तर तदलं. तयावर देशाचा कायदा 

सवोच्च असून, तयाचे पालन करा. ििुची धोरणे बाजूला ठेवा, असं सतििीनं सनुावलं. तनयिांचं उल्लंघन 

केल्याबद्दल िमु्हाला दडं का ठोठावला जाऊ नये, असा सवालही सतििीनं यावेळी केला. कें द्रानं ट्तवटरचा 

कायदेशीर संरक्षणाचा हक्क संपषु्टाि आणला असून, यापढेु या व्यासपीठावर बेकायदेशीर तकंवा आके्षपाहा काही 

आढळल्यास ट्तवटरने कायदेशीर कारवाईला सािोर ंजाण्यासाठी सज्ज रहावं, असा इशाराही सतििीनं यावेळी 

तदला. 

 

भूतान  

र्ारि आतण रू्िान दरम्यान पयाावरण के्षत्ािील सहकायाासाठी काल दोन सािंजस्य करारांवर स्वाक्षरया 

करण्याि आल्या. दूरदृष्य प्रणालीिार्ा ि झालेल्या कायाक्रिाि र्ारिाच्या बाजूनं पयाावरण िंत्ी प्रकाश जावडेकर 

िर रू्िान कडून तिथल्या राष्िीय पयाावरण आयोगाचे अध्यक्ष आतण परराष्ि व्यवहार िंत्ी डॉ. िंदी दोरजी यांनी 



या करारांवर स्वाक्षरया केल्या. पयाावरण बदल आतण घनकचरा व्यवस्थापनाच्या के्षत्ाि या करारांिळेु र्ारि 

आतण रू्िान दरम्यान सहकायााचं नवं पवा सरुू होईल अशी अपेक्षा जावडेकर यांनी यावेळी व्यक्त केली.  

 

पाणीवाटप  

कावेरी नदीवरील िेकेटीटू्ट प्रकल्पाच्या उर्ारणीबाबि कनााटकाचे िखु्यिंत्ी बी. एस. येडीयरुप्पा यांनी 

केलेल्या वक्तव्याचा िातिळनाडूचे िखु्यिंत्ी एि के स्टॅतलन यांनी िीव्र शब्दाि तनषेध केला आहे. प्रकरण सवोच्च 

न्यायालयाि न्यायप्रतवष्ट असिाना कें द्र सरकार परवानगी देईल आतण धरणाचं काि लवकरच सुरू करू असं 

तवधानं करणं पूणाि: अयोग्य असल्याचं िि स्टॅतलन यांनी व्यक्त केलं. कनााटकनं असं काही पाउल उचलल्यास 

तयाचा र्टका िातिळनाडूच्या लाखो शेिकरयांना बसू शकिो असं िे म्हणाले. पिंप्रधान नरेंद्र िोदी यांच्याशी 

नकुतयाच झालेल्या चचेदरम्यानही आपण हा प्रश्न उपतस्थि केला होिा असं स्टॅतलन म्हणाले.  

 

पांजाब  

पिंप्रधान तनधीिून िंजूर करण्याि आलेल्या प्राणवायू तनतिािी संचांच्या उर्ारणीसाठी आवश्यक पीएसए 

संयंत्ांच्या उर्ारणीचं काि वेगानं पूणा करा असे तनदेश कें द्र सरकारनं पजंाब सरकारला तदले आहेि. नगर तवकास 

िंत्ी हरदीपतसंग परुी यांनी यासंदर्ााि पजंाब सरकारला पत् तलतहलं असून हे 41 प्राणवायू तनतिािी संच सुरु 

झाल्यास राज्याि रुग्णालयांना प्राणवायूचा परुवठा किी पडणार नाही असं तयानी या पत्ाि म्हटलं आहे.    

 

मशहला शक्रकेट  

र्ारिाची शेर्ाली विाा  पदापाणािच दोन अधाशिकं झळकवणारी सवााि िरुण ितहला तक्रकेटपटू ठरली 

आहे. ब्रीस्टॉल इथे सरुू असलेल्या इंग्लंड तवरुद्धच्या तक्रकेट कसोटी सािन्याि पतहल्या डावाि 96 धावा 

काढणारी शेर्ाली काल दसुरया डावािला खेळ पावसािळेु थांबला िेंव्हा 55 धावांवर नाबाद होिी. पदापाणािच 

दोन अधाशिकं झळकवण्याचा तवक्रि आिापयंि ऑस्िेतलयाच्या जेतसका लईुस जॉन्सन तहच्या नावे होिा. तिने 

22 व्या वषी आपल्या दोन्ही डावाि 55 धावा केल्या होतया. शेर्ालीनं या सािन्याि तवक्रि नोंदवला असला 

िरी र्ारिीय संघावर िात् परार्वाची नािषु्की आली आहे.  

  

शमल्खा शसांग शनधन  

फ़्लाईन्ग तसख म्हणून प्रतसद्ध असलेले र्ारिाचे िहान धावपटू तिल्खा तसंग यांचं रात्ी साडे अकराच्या 

सिुारास कोरोना संसगाािळेु तनधन झालं िे 91 वषांचे होिे. तिल्खा तसंग यांना गेल्या ितहन्याि कोरोनाची लागण 

झाली होिी तयािून िे बर ेहोऊन घरीही आले होिे परिूं िब्येि पनु्हा खालावल्याने तयांना 3 जून रोजी चंडीगड 

येथील रुग्णालयाि दाखल करण्याि आलं होिं. तिथेच उपचारादरम्यान तयांचं तनधन झालं तिल्खा तसंग यांच्या 

पतनी तनिाल तिल्खा तसंग यांचे कोरोनािळेु 5 तदवसांपूवी तनधन झालं. तया 85 वषांच्या होतया. 

 

तिल्खा तसंग यांच्या तनधनाबद्दल राष्िपिी रािनाथ कोतवंद आतण पंिप्रधान नरेंद्र िोदी यांनी िीव्र दुुःख 

व्यक्त केले आहे.  

  

हवामान 

13 िारखेपासून कंुतठि झालेली िान्सूनची उत्तरिेली वाटचाल काल पनु्हा सुरू झाली. अपेके्षप्रिाणे 

गजुराि, िध्यप्रदेश आतण उत्तर प्रदेशच्या आणखी काही र्ागाि िो दाखल झाला. आज िो गजुराि आतण उत्तर 



प्रदेशाच्या उवाररि र्ागासह दतक्षण राजस्थानच्या काही र्ागािही पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. िान्सून सध्या 

िहाराष्िाि चांगलाच सक्रीय आहे. काही तठकाणी जोरदार सरी कोसळि आहेि.कोकण आतण सह्याद्रीच्या 

डोंगररांगांिध्ये िरुळक तठकाणी अतिवषृ्टीची नोंद झाली असून तयािळेु या र्ागािून उगि पावणार या सवा  प्रिखु 

नद्यांची पािळी वाढू लागली आहे. हवािान खातयाच्या अंदाजानसुार आज इशान्य र्ारि, पूवा  र्ारि आतण 

तयालगिची िध्य र्ारिािली राज्यं, देशाच्या संपूणा पतिि तकनारपट्टीसह दतक्षण कनााटक आतण िध्य िहाराष्िाि 

अनेक तठकाणी चांगला पाऊस होईल. काही तठकाणी जोरदार सरी अपेतक्षि आहेि. पूवा  उत्तर प्रदेश, गजुराि 

आतण कनााटकाच्या तकनारपट्टीवर िुरळक तठकाणी अतिवृष्टी होऊ शकिे असा इशारा देण्याि आला आहे  

 

  

या बरोबरच ह ेराष्ट्रीय बातमीपत्र सांपलां ... 

नमस्कार... 
 


