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कोरोनाचा प्रादभुााव पनु्हा वाढतो आहे. त्यामळेु सवाांनीच सरुक्षा उपायाांचां पालन करावां आणण 

पात्र नागररकाांनी न घाबरता लसीकरण करून घ्यावां, असां आवाहन करत आहोत. सरुणक्षत 

राहा आणण कोरोना सांसगा रोखण्यासाठी मास्क वापरा, हात वारांवार स्वच्छ धवुा आणण 

सरुणक्षत अांतर राखा. 

 

ठळक बातम्या 

- ऑणससजन उत्पादक आणण परुवठादाराांना येत्या 22 एणप्रलपासून पढुील आदेश येईपयांत 

औद्योणगक वापरासाठी ऑणससजन परुवठा करण्यास कें द्राची मनाई 

- पणिम बांगालमध्ये णवधानसभा णनवडणकुीच्या सहाव्या टप्पप्पयातील प्रचार आज सांपणार 

- ज्येष्ठ मराठी णचत्रपट णदग्दणशाका सणुमत्रा भावे याांचां कका रोगाच्या दीघा आजारानां आज पहाटे 

पणु्यात णनधन आणण 

- आणशयाई जागणतक कुस्ती स्पधेत  भारताच्या दीपक पणुनयाला रौप्पयपदक. 

 

 ऑदससजन  

कें द्र सरकारनां ऑणससजन उत्पादक आणण परुवठादाराांना येत्या 22 एणप्रलपासून पढुील 

आदेश येईपयांत औद्योणगक वापरासाठी ऑणससजन परुवठा करण्यास मनाई केली आहे. 

कें द्रीय गहृसणचव अजय भल्ला याांनी याबाबत राज्याांच्या आणण कें द्रशाणसत प्रदेशाांच्या मखु्य 

सणचवाांना पत्र णलणहलां आहे. वैद्यकीय वापरासाठी ऑणससजनची वाढती मागणी पूणा 

करण्यासाठी हा णनणाय घेण्यात आला आहे. मात्र  अणत णनकडीच्या नऊ उद्योगाांना यातून 

वगळण्यात आलां आहे. इतर उद्योगाांना त्याांच्या अांतगात गरजाांसाठी ऑणससजन आयात 

करणे णकां वा स्वतःचे एअर सेपरटेर यणुनट स्थाणपत करणे यासारख्या पयाायी उपायाांचा णवचार 

करण्यास साांगण्यात आलां आहे. याबाबत कें द्रीय आरोग्य मांत्रालयाने सवा मखु्य सणचवाांना या 

आदेशाची प्रभावी अांमलबजावणी करण्याचे णनदेश णदले आहेत. त्याचबरोबर रले्वे मांत्रालयाने 

देखील द्रवरूप ऑणससजनच्या वाहतकुीचा वेग वाढवला असून ऑणससजन एसस्पे्रस सरुु 

करण्याचां णनयोजन केलां जात असून यासाठी ग्रीन कॉररडॉर तयार करण्यात येत आहेत. 



सरकार णनयणमतपणे राज्याांना वैद्यकीय ऑणससजनसह आवश्यक वैद्यकीय उपकरणाांचा 

परुवठा करण्यावर लक्ष ठेवत असून वेळोवेळी उद्भवणार् या आव्हानाांना सामोरां जात आहे. 

देशाांतगात उद्योग आणण व्यापार सांवधान णवभागाच्या सणचवाांच्या अध्यक्षतेखाली देशभरात 

वैद्यकीय उपकरणे, ऑणससजन,औषधाांचा आवश्यक परुवठा यासाठी एक गट स्थाणपत 

करण्यात आला आहे.  

दरम्यान इफ्को अथाात इांणडयन फामासा फणटालायझर कोऑपरणेटव्ह णलणमटेड ही कां पनी 

गजुरातच्या कलोल इथल्या यणुनटमध्ये 200 घनमीटर प्रणत तास क्षमतेसह णनणमाती करता 

येणारा एक ऑणससजन प्पलाांट उभारणार आहे. ऑणससजनची कमतरता असणार्या 

रुग्णालयाांना तो मोफत णदला जाणार आहे. यासाठी रुग्णालयाांनी आपले ररकामे णसणलांडर 

त्या णठकाणी नेणां आवश्यक आहे. मात्र णसणलांडर कां पनीकडून घेतला तर त्यासाठी आगावू 

रसकम द्यावी लागणार आहे.  

 

डी आर डी ओ  

सांरक्षण सांशोधन आणण णवकास सांस्थेकडून पनुस्थाा णपत करण्यात आलेले कोणवड रुग्णालय  

आजपासून सरुु करण्यात येणार आहे. नवी णदल्लीतील डोमेणस्टक एअरपोटा  टणमानलजवळ 

हे रुग्णालय उभारण्यात आलां आहे. यात 500 अणतदक्षता खाटाांची सोय करण्यात आली 

आहे. यातील 2 शे 50 खाटा आजपासून उपलब्ध होणार असून उवाररत खाटा येत्या काही 

णदवसाांत उपलब्ध होणार आहेत अशी माणहती कें द्रीय आरोग्य मांत्री डॉसटर हषा वधान याांनी 

ट्वीटरद्वार ेणदली आहे. याणठकाणी सवा सणुवधा मोफत णमळणार असून सैन्य दलातील 

वैद्यकीय पथक या रुग्णालयातील सवा व्यवस्था पाहणार आहे.  

 

राघवन  

रमेडेसीवीर इांजेसशनचा वापर केवळ वैद्यकीय सल्ल्यानसुारच करावा अशा सूचना प्रमखु 

वैज्ञाणनक सल्लागार के णवजय राघवन याांनी णदल्या आहेत. हे इांजेसशन कोणवड पासून बर े

करत नाही तर त्यामळेु रुग्णालयात मसुकाम काही णदवस कमी होऊ शकतो असां राघवन 

याांनी ट्वीटरद्वार ेम्हटलां आहे. लोकाांनी डॉसटराांचे म्हणणे ऐकण्याची त्याांनी णवनांती केली 

असून डॉसटराांकडे रमेणडसीव्हर णलहनन देण्याचा आग्रह करू नये असांही राघवन याांनी म्हटलां 

आहे. 



 

रले्वे बेड  

खाटाांची कमतरता असलेल्या राज्य सरकाराांना मदत करण्यासाठी रले्वेने 4 हजार 2 रले्वे 

डब्याांचे रूपाांतरण णवलगीकरण कक्षात केलां आहे. रले्वेमांत्री पीयूष गोयल याांनी ट्णवटरवरुन 

महाराष्ट्रातील नांदरुबारमधील इथल्या रले्वेच्या डब्याांचे रुपाांतर कोणवड सणुवधा कें द्रात केलां 

असल्याच्या मदुद््यासह माणहती णदली आहे.  नांदरुबारमध्ये 94 डबे तैनात करण्यात आले 

आहेत. राज्य सरकारला स्वतःकडील  वैद्यकीय सणुवधा सांपल्यानांतर याचा उपयोग करता 

येणार आहे. णदल्लीमधेदेखील अशा प्रकारची सणुवधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 

 

दिल्ली  

णदल्ली पोणलसाांनी शणनवार आणण रणववारच्या सांचारबांदीचां उल्लांघन केल्याप्रकरणी 323 हनन 

अणधक लोकाांना अटक केली आहे. तर 569 जणाांणवरुद्ध एफ आय आर नोंदणवण्यात आला 

असून 2 हजार 3 शे 69 जणाांना दांड ठोठावण्यात आला आहे. कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण 

सांख्येच्या पार्श्ाभूमीवर णदल्ली सरकारनां शकु्रवारी रात्री 10 ते सोमवारी सकाळी 5 वाजेपयांत 

सांचारबांदी लागू केली आहे.  

 

ह ांगक ांग  

हॉ ांगकॉ ांग प्रशासनानां उद्यापासून भारत , पाणकस्तान आणण णफणलणपन्समधील सवा णवमान 

उड्डाण थाांबवण्याचा णनणाय घेतला आहे. कोणवडच्या वाढत्या प्रादभुाावाचा पार्श्ाभूमीवर हे 

पाऊल उचलण्यात आलां आहे.  

 

भिौररया फ्रान्स  

भारतीय हवाईदल प्रमखु एअर चीफ माशाल आर के एस भदौररया आज फ्रान्स दौर्यावर गेले 

आहेत. पाच णदवसाांच्या दौर्यात ते दोन्ही देशाांच्या हवाई दलातील सांबध आणखी दृढ 

करण्यासाठी फ्रान्सच्या वररष्ठ लष्ट्करी नेततृ्वाशी चचाा  करणार आहेत. भदौररया याांची भेट 

दोन्ही देशातील परस्पर सहकाया वाढणवण्यासाठी महत्त्वपूणा पाऊल असेल असां सांरक्षण 

मांत्रालयाने म्हटलां आहे. 

 



प बां प्रचार  

पणिम बांगालमध्ये णवधानसभा णनवडणकुीच्या सहाव्या टप्पप्पयातील प्रचार आज सांपत आहे. 

राज्यात वाढत्या कोरोना सांसगााच्या वाढत्या पार्श्ाभूमीवर णनवडणूक आयोगाने 72 तास 

आधी प्रचाराला बांदी घातली आहे. येत्या 22 तारखेला चार णजल््ाांतील 43 णवधानसभा 

मतदारसांघात या टप्पप्पयात मतदान होणार आहे. 27 मणहलाांसह 306 उमेदवार 

णनवडणकुीच्या ररांगणात आहेत. भाजप आणण तणृमूल कॉ ांगे्रस सवा 43 , कॉ ांगे्रसने १२ तर सी 

पी आय एम २ जागा लढवत आहे. गहृमांत्री अणमत शहा, सांरक्षणमांत्री राजनाथ णसांह, 

पक्षाध्यक्ष जे पी नड्डा, कें द्रीय मांत्री स्मतृी इराणी आणण पक्षाचे नेते सय्यद शाहनवाज हुसेन ,  

मखु्यमांत्री आणण तणृमूल कॉ ांगे्रसच्या नेत्या ममता बॅनजीही आज प्रचार करणार आहेत. 

दरम्यान राज्यात पाचव्या टप्पप्पयात 82 पूणाांक 49 शताांश टसके मतदान झालां असल्याची 

माणहती राज्याचे मखु्य णनवडणूक अणधकारी आररझ आफताब याांनी णदली आहे. 

 

उ प्र  

उत्तरप्रदेशमध्ये पांचायत णनवडणकुीच्या दसुर्या टप्पप्पयात आज 20 णजल््ाांमध्ये  मतदान 

सरुु झालां  आहे. मतदानादरम्यान कोणवड णनयमाांचां काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना 

राज्य णनवडणूक आयोगानां णदल्या आहेत. उवाररत टप्पप्पयात 26 आणण 29 एणप्रल रोजी 

मतदान होणार असून 2 मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. 

 

नड्डा 

भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा याांनी देशभरातील कायाकत्याांनी ‘ अपना बूथ , 

कोरोना मकु्त ‘ अणभयान राबवण्यास साांणगतलां आहे. नड्डा याांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वार े

देशभरातील पक्षाचे पदाणधका-याांशी घेतलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. णनजांतकुीकरण , 

स्वच्छता आणण जनजागतृी करून व्यापक मोहीम राबवावी करावी अशा सूचना कायाालयीन 

अणधकारी आणण कायाकत्याांना णदल्या आहेत. त्याचबरोबर कोरोना पररणस्थतीचा आढावा 

घेतला. 

  

पटेल  



कें द्रीय पयाटन आणण साांस्कृणतक मांत्री प्रल्हाद णसांग पटेल याांनी रामायणावरील पणहल्या 

ऑनलाईन प्रदशानाचां काल उद्घाटन केलां. कालच्या जागणतक वारसा णदनाणनणमत्त आयोणजत 

करण्यात आलेल्या “भारतीय वारसा : सशक्त पयाटन “ या वेणबनारमध्ये याचां उद्घाटन 

करण्यात आलां. या प्रदशानात नवी णदल्ली इथल्या राष्ट्रीय सांग्रहालयातील 49 णचत्राांसह 

देशाच्या णवणवध कला णवद्यालयातील णचते्र ठेवण्यात आली आहेत. भारताला मांणदर,े नतृ्य , 

सांगीत, णवणवध शास्त्रीय कला याांचा वारसा लाभला असून तो जगात इतरत्र कुठेही पाहायला 

णमळत नाही असां प्रणतपादन पटेल याांनी केलां आहे. भणवष्ट्यातील णपढ्याांसाठी याचां सांरक्षण 

करणे ही एक सामणुहक; णवशेषतः तरुणाांची जबाबदारी असून सामाणजक सहभाग आणण 

जनजागतृीवर भर देणां आवश्यक असल्याचांही त्याांनी म्हटलां आहे. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट 

एन एम व्हच्युाअल डॉट इन slash व्हच्युाअल अांडर स्कोर टूर slash  रामायण या 

सांकेतस्थळावर हे प्रदशान पाहता येणार आहे. 

 

कुस्ती  

कझाकस्तानमधल्या अल्माते इथां काल पार पडलेल्या आणशयाई जागणतक कुस्ती स्पधेत 

भारताच्या दीपक पणुनया यानां 86 णकलो वजनी गटात रौप्पयपदक पटकावलां आहे. त्यानां 

इराणचा खेळाडू आणण ऑणलणम्पक णवजेता हासन याझदानी चराती याचा 10 – 0 असा 

पराभव केला. तर दसुरा भारतीय कुस्तीपटू सांजीत यानां काांस्यपदक णजांकलां. या स्पधेत 

भारतीय सांघानां परुुष गटात फ्री स्टाईल प्रकारात एकां दर सात पदके पटकावली. तर एकां दर 

पदक ताणलकेत पाच सवुणा, तीन रौप्पय आणण सहा काांस्यपदकाांची कमाई केली आहे. 

 

भाव े

ज्येष्ठ मराठी णचत्रपट णदग्दणशाका सणुमत्रा भावे याांचां कका रोगाच्या दीघा आजारानां आज पहाटे 

पणु्यात णनधन झालां. त्या 78 वषाांच्या होत्या. सणुमत्रा भावे या मराठी णचत्रपट णदग्दणशाका, 

णनमाात्या आणण पटकथालेखक होत्या. त्याांनी  समुार े14 णचत्रपट, 50 हनन अणधक लघपुट 

आणण चार दूरणचत्रवाणहनी माणलकाांचां लेखन आणण णदग्दशानही केलां होतां.  त्याांना अनेक 

आांतरराष्ट्रीय सन्मान णमळाले आहेत. पणु्यातील फग्युासन महाणवद्यालयातून पदवीचां णशक्षण 

घेतल्यानांतर त्याांनी पणेु णवद्यापीठातून मास्टसा पदवी प्राप्त केली. आरांभ णवणवध सामाणजक 

सांस्थाांसाठी स्वयांसेणवका, समाजशास्त्राच्या अध्याणपका म्हणूनही त्याांनी काम केलां. समदुाय 



णवकासासांबांधी त्याांनी काही सांशोधनपर लेखही णलहीले. 1985 मध्ये त्याांनी तयार केलेल्या 

बाई या पणहल्याच लघपुटाला कुटुांब कल्याणावरील सवोत्तम कथाबा् णचत्रपट म्हणून 

परुस्कार णमळाला. त्यानांतर 1987 मध्ये पाणी या लघपुटालाही राष्ट्रीय परुस्कार णमळाला. 

यानांतर मकु्ती, चाकोरी, लाहा आणण थ्री फेसेस ऑफ टूमॉरो असे इतरही लघपुट त्याांनी 

णनमााण केले. सणुमत्रा भावे याांना णचत्र रत्न परुस्कार तसांच साणहणत्यक योगदानासाठी कामधेन ु

परुस्कारही णमळाला होता. 

याबरोबरच ह ेराष्ट्रीय बातमीपत्र सांपलां. नमस्कार. 


