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कोरोनाचा प्रादभुााव पनु्हा वाढतो आहे; त्यामळेु सवाांनीच आवश्यक सरुक्षा उपायाांचां पालन करावां आणण पात्र 

नागररकाांनी न घाबरता लसीकरण करून घ्यावां असां आवाहन करत आहोत. सुरणक्षत राहा आणण कोरोना सांसगा  

रोखण्यासाठी मास्क वापरा, हात वारांवार स्वच्छ धवुा, सरुणक्षत अांतर ठेवा. 

                                    ठळक बातम्या 

-बावीस एणप्रलपासून पढुील आदेशापयांत औद्योणगक वापरासाठी ऑणससजन परुवठा 

करण्यास मनाई  

-देशात, राज्यात नवीन कोरोनाबाणधताांच्या सांख्येत वाढ कायम, कोणवड-19मळेु चोवीस 

तासात दीड हजार रुगणाांचा मतृ्य ु

-अणभयाांणत्रकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी णनयोणजत जेईई मेन, अथाात मखु्य सांयकु्त प्रवेश 

परीक्षा लाांबणीवर  

-राज्यातल्या णवणवध णवद्यार्थयाांना णशष्यवतृ्ती अजाासाठी 30 एणप्रलपयांत मदुतवाढ 

- अस्सल हापूस आांबा खरदेीसाठी कृषी पणन मांडळाचे पोर्ाल आणण 

-रत्नाणगरी णजल्यातल्या लोरे् औद्योणगक वसाहतीमधील रासायणनक कारखान्यात स्फोर् 

होऊन लागलेल्या आगीत तीन कामगाराांचा होरपळून मतृ्यू   

  

 

ऑशससजन  

कें द्र सरकारनां ऑणससजन उत्पादक आणण परुवठादाराांना येत्या 22 एणप्रलपासून पढुील 

आदेश येईपयांत औद्योणगक वापरासाठी ऑणससजन परुवठा करण्यास मनाई केली 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 सेपररे्र यणुनर् 

स्थाणपत करणे यासारख्या पयाायी उपायाांचा णवचार करण्यास साांगण्यात आलां आहे. 



याबाबत कें द्रीय आरोगय मांत्रालयाने सवा मखु्य सणचवाांना या आदेशाची प्रभावी अांमलबजावणी 

करण्याचे णनदेश णदले आहेत. त्याचबरोबर रले्वे मांत्रालयानां देखील द्रवरूप ऑणससजनच्या 

वाहतकुीचा वेग वाढवला असून ऑणससजन एसस्पे्रस सरुु करण्याचां णनयोजन केलां जात 

आहे.  यासाठी ग्रीन कॉररडॉर तयार करण्यात येत आहेत. सरकार णनयणमतपणे राज्याांना 

वैद्यकीय ऑणससजनसह आवश्यक वैद्यकीय उपकरणाांचा परुवठा करण्यावर लक्ष ठेवत 

असून वेळोवेळी उद्भवणार् या आहाहानाांना सामोरां जात आहे. देशाांतगात उद्योग आणण हायापार 

सांवधान णवभागाच्या सणचवाांच्या अध्यक्षतेखाली देशभरात वैद्यकीय उपकरणे, ऑणससजन, 

औषधाांचा आवश्यक परुवठा यासाठी एक गर् स्थापन करण्यात आला आहे. 

 ऑशससजन मांजुरी 

कें द्र सरकारनां णवणवध राज्याांमधल्या सरकारी रुगणालयाांमध्ये 162 ऑणससजन णनणमाती 

प्रकल्प बसवण्यास मांजरुी णदली आहे. हे प्रकल्प कायाा णन्वत झाल्यानांतर देशाची वैद्यकीय 

वापरासाठीच्या ऑणससजन णनणमातीची क्षमता 154 मेणिक र्नाांहून अणधक होईल. कें द्रानां 

मांजरुी णदलेल्या या 162 प्रकल्पाांपैकी 33 प्रकल्प याआधीच णवणवध राज्याांमध्ये बसवण्यात 

आले आहेत. त्यामध्ये महाराष्िातल्या एका प्रकल्पाचा समावेश असल्याची माणहती कें द्रीय 

आरोगय मांत्रालयानां र््णवर्रद्रार ेणदली आहे. 

  

कोशवड अपडटे 

देशात काल सकाळी सांपलेल्या 24 तासात  कोणवडच्या 2 लाख 61 हजार 500 नहाया   

बाणधताांची नोंद झाली.  याच कालावधीत दीड हजार कोणवड रुगणाांच्या मतृ्यूांची नोंद झाली 

असून देशातील कोणवड मतृ्यूांची सांख्या आता  1 लाख 77 हजार 150 वर पोहोचली आहे. 

देशाचा कोणवड रुगण बर ेहोण्याचा दर आता 86 पूणाांक 62 शताांश र्ससयाांपयांत खाली 

आला आहे. दरम्यान काल णदवसभरात 1 लाख 38 हजाराांहून अणधक रुगण बर ेझाले. 

आतापयांत 1 कोर्ी 28 लाखाांहून अणधक रुगण कोरोनामकु्त झाले आहेत.  

राज्य कोशवड  

राज्यातल्या कोरोनाच्या सांसगाात णदवसेंणदवस णचांताजनक वाढ होत आहे. रूगणाांच्या मतृ्यू 

सांख्येतली  वाढही सरुूच आहे. काल णदवसभरात राज्यात 68 हजार 631 इतसया उच्चाांकी 

नवीन कोरोनाबाणधताांची तर  503 रूगणाांच्या  मतृ्यूची नोंद झाली. राज्यात आतापयांत 60 

हजार 473 रूगणाांचा कोरोनामळेु मतृ्यू झाला आहे. 



 रमेडेशसवीर  

कोणवड रुगणाांच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणार्या रमेडेणसवीर इांजेसशनचां उत्पादन येत्या 

15 णदवसाांत  दपु्पर् करून ते तीन लाख कुप्याांपयांत वाढवलां जाईल, अशी माणहती रसायन 

आणण खत राज्य मांत्री मनसखु माांडवीय याांनी णदली. सध्या देशात या औषधाचां उत्पादन 

करणार े20 प्रकल्प कायारत असून याणशवाय आणखी 20 प्रकल्पाांना या औषधाचां उत्पादन 

करण्यासाठी आधीच मांजरुी देण्यात आली आहे. 

 रले्वे कोच 

कोणवड 19 शी लढा देण्यासाठी भारतीय रले्वे सज्ज झाली असून नांदरुबार इथां णवलगीकरण 

रले्वे डबयाांचां काम सरुु झालां आहे. तसांच त्यामध्ये कोणवड रुगण देखील दाखल झाले आहेत. 

अशी माणहती रले्वे मांत्री णपयषु गोयल याांनी काल णदली. सध्या रले्वेकडां 16 णवभागात चार 

हजार कोच कोणवड रुगणाांसाठी तयार आहेत. राज्य सरकाराांच्या मागणीनसुार ते उपलबध 

करून णदले जातील. आरोगय मांत्रालयाच्या मागादशाक सूचनाांनसुार राज्याांची उपलबध 

वैद्यकीय यांत्रणा अपरुी पडल्यावरच हे रले्वे कोच वापरता येतात. गेल्या वषीच्या माचा ते जून 

दरम्यान भारतीय रले्वेनां हे रुपाांतरीत कोच तयार केले आहेत. 

जेईई 

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादभुाावाच्या पार्श्रवाभूमीवर अणभयाांणत्रकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी 

घेतली जाणारी सांयकु्त प्रवेश परीक्षा अथाात यावषीची जेईई मेन परीक्षा लाांबणीवर र्ाकण्याचा 

णनणाय घेण्यात आल्याची माणहती णशक्षण मांत्री रमेश पोखररयाल णनशांक याांनी काल प्रणसद्धी 

पत्रकाद्रार ेणदली. यावषीची एणप्रलच्या सत्रातील जेईई मेन परीक्षा येत्या 27, 28 आणण 30 

तारखेला घेण्यात येणार होती, ती आता स्थणगत करण्यात आली आहे. आता या परीके्षच्या 

तारखा नांतर, परीके्षच्या 15 णदवस अगोदर जाहीर केल्या जातील.  

 मदुतवाढ  

णशष्यवतृ्ती आणण अन्य सवलतींच्या लाभापासून णवद्याथी वांणचत राहू नये, यासाठी इतर 

मागास वगा, णवमकु्त जाती-भर्सया जमाती, आणण णवशेष मागास प्रवगाातल्या णवद्यार्थयाांना 

महाडीबीर्ी प्रणालीवर अजा सादर करण्यासाठी येत्या 30 एणप्रलपयांत  मदुतवाढ देण्यात 

आली आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण मांत्री णवजय वडेट्टीवार याांनी काल ही माणहती 

णदली. कोणवड – 19 च्या  पार्श्ाभूमी राज्यातल्या णवद्यार्थयाांना महाडीबीर्ी प्रणालीवर अजा 

सादर करण्यास णवलांब होत आहे; त्याचा णवचार करून हा णनणाय घेण्यात आला आहे.  



गडकरी ‘स्पांदने’ ग्रांथ प्रकाशन 

डॉसर्र पांजाबराव देशमखु याांनी आयषु्यभर सामान्य माणसाच्या णवकासाचा ध्यास घेऊन 

शेती प्रदशानाांच्या माध्यमातून देशातल्या शेतकर्याांचा णवकास करण्याचा प्रयत्न केला. असां 

मत कें द्रीय रस्ते वाहतूक आणण महामागा मांत्री णनतीन गडकरी याांनी काल हायक्त केलां.  

डॉसर्र पांजाबराव देशमखु याांनी णडसेंबर 1959 ते फेब्रवुारी 1960 या काळात नवी णदल्लीत 

जागणतक कृषी प्रदशान भरवलां होतां. या प्रदशानाला 60 वषे पूणा झाल्याच्या णनणमत्तानां 

अमरावतीच्या श्री णशवाजी णशक्षण सांस्थेच्या वतीनां ‘स्पांदने’ हा जागणतक कृषी प्रदशानाची 

दखल घेणारा ग्रांथ तयार करण्यात आला आहे.  त्या ग्रांथाचे प्रकाशन णनतीन गडकरी याांच्या 

हस्ते काल झालां त्यावेळी ते बोलत होते. पांजाबराव देशमखु याांनी शेती के्षत्रात नवीन तांत्रज्ञान 

आणून त्याांनी शेतीमालाचे उत्पादन आणण उत्पादकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्याांच्या 

प्रयत्नाांमळेुच भारतात पणहली हररतक्राांती यशस्वी होऊ शकली. अशा शबदात गडकरी याांनी 

देशमखु याांच्या कायााचा गैरव केला.  

वारसा स्थळ  

जगातल्या वारसा स्थळाांबाबत लोकाांना माणहती हाहावी या उदे्दशानां 18 एणप्रल हा णदवस 

जागणतक वारसा णदवस म्हणून साजरा केला जातो. त्या अनषुांगानां ‘महाराष्िातील सैणनकी 

स्थापत्य’ आणण ‘कोकणातील कातळणशल्पाांना जागणतक वारसा स्थळ म्हणून नामाांकन 

णमळवां याबाबतचा  प्रस्ताव भारतीय परुातत्व सवेक्षणानां यनेुस्कोकडे सादर केला होता; 

त्याचा यनेुस्कोनां तत्वत: स्वीकार केला असल्याचां साांस्कृणतक काया मांत्री अणमत देशमखु 

याांनी काल साांणगतलां. ऐकुया याबाबत अणधक माणहती... 
 छत्रपती णशवाजी महाराजाांचे डोंगरी आणण समुद्री णकल्ले; म्हणजेच  रायगड, राजगड, णशवनेरी, तोरणा, प्रतापगड, लोहगड, पन्हाळा, णसांधदुगुा, णवजयदगुा, पद्मदगुा, कुलाबा आदी 

णकल्ल्याांचा तसांच कशेळी, बारसू, रुां ढेतळी, दवेीहसोळ, जाांभरुण, अक्षी, कुडोपी या महाराष्िातल्या आणण फणसईमाळ या गोहायातल्या कातळ णशल्पस्थानाांना जागणतक वारसा स्थळ 

म्हणून मान्यता द्यावी असां या प्रस्तावात म्हर्लां आहे. तो मान्य झाला तर महाराष्िातील णकल्ल्याांचां महत्त्व जागणतक पातळीवर अधोरेणखत होऊन आांतरराष्िीय पयार्काांचा ओघ सरुू 

होण्यास मदत णमळेल. कोकणात आजपयांत केवळ समदु्रणकनार ेआणण डोंगरी भागातच पयार्न  होत होतां; कातळणशल्पामळेु देशाांतगात तसांच आांतरराष्िीय कलापे्रमी पयार्क कोकणातील 

सड्याांकडे वळतील आणण त्यामळेु स्थाणनक अथाकारणालाही हातभार लागेल. याबाबतचा णवस्ततृ प्रस्ताव परुातत्व आणण वास्तसुांग्रहालय सांचालनालायमाफा त आणण इनरॅ्क या 

सांस्थेच्या मदतीनां तयार केला जाणार आहे. त्यासाठी आांतरराष्िीय तज्ज्ञाांचा सल्लाही घेतला जाईल असां अणमत देशमुख याांनी म्हर्लां आहे. आकाशवाणी बातम्याांसाठी माधवी 

कुलकणी याांच्यासह, योगेश राांगणेकर, पणुे. 

वारसा शदन सोलापूर  

जागणतक वारसा स्थळाांच्या यादीत अजांठा, वेरूळ लेणी तर आहेतच. पण वेरूळची 16 

क्रमाांकाांची कैलास लेणी खरां तर जागणतक आश्चयााच्या यादीत असावां, इतकां  ते अद्भतु आहे, 

असां मत प्राचीन भारतीय इणतहास आणण परुातत्त्व णवभागाच्या प्रमखु डॉसर्र माया पार्ील 

याांनी हायक्त केलां. जागणतक वारसा णदनाणनणमत्त सोलापूरमध्ये आयोणजत एका कायाक्रमात 

त्या काल बोलत होत्या. 



आांबा पोटटल  

र्ाळेबांदीच्या काळातही ग्राहकाांपयांत उच्च प्रतीचा आांबा पोहोचवण्यासाठी राज्य कृषी पणन 

मांडळाच्या वतीनां https://bs.msamb.com/ हे  ऑनलाईन पोर्ाल सरुू करण्यात आलां 

आहे. मांडळाचे सरहायवस्थापक दीपक णशांदे याांनी काल ही माणहती णदली. या ऑनलाईन 

महोत्सवात देवगड रत्नाणगरी आणण हापूस आांबा उत्पादक थेर् सहभागी होणार आहेत. पणन 

मांडळाच्या वतीनां दरवषी आांबा महोत्सवाचे आयोजन केले जाते. यांदा  हा महोत्सव 

ऑनलाईन  होणार आहे.  

 वाशशम शजल्हा परीषद 

वाशीम णजल्हा परीषदेमध्ये असलेल्या 52 सदस्याांपैकी ओबीसी प्रवगाातील 14 सदस्याांची 

पदे रद्द करुन त्याजागी सवासाधारण प्रवगाातील उमेदवार णनवडून देण्याचे आदेश सवोच्च 

न्यायालयाने णदले होते. न्यायालयाच्या आदेशानसुार राज्य णनवडणूक आयोगाने तशी 

प्रणक्रया सरुु केली होती. मात्र गेल्या काही णदवसापासून राज्यात कोरोना सांसगा वाढत 

असल्याने णनवडणकूा घेण्यासाठी 6 मणहन्याचा कालावधी द्यावा अशी मागणी राज्य 

शासनाकडून करण्यात आल्याचां आमच्या वातााहरानां कळवलां आहे.  

सोलापूर स्मशानभूमी पररसर स्वच्छता 

सोलापूर महानगरपाणलकेच्या आरोगय णवभागामाफा त स्मशानभूमी पररसर स्वच्छता अणभयान 

हाती घेण्यात आले आहे. कोरोना सांकर्ाच्या पररणस्थतीतही आपल्या जीवाची तमा न 

बाळगता पाणलकेच्या आरोगय णवभागाने पाणलका उपायकु्त धनराज पाांडे याांच्या सांकल्पनेतून 

शहरातील णवणवध णठकाणी असलेल्या स्मशानभूमी स्वच्छता अणभयानाची सरुुवात केली 

आहे. काल रुपाभवानी इथल्या स्मशानभूमीत स्वच्छता अणभयान राबणवण्यात आले. 

 रत्नाशगरी आग   

रत्नाणगरी णजल्यातल्या लोरे् औद्योणगक वसाहतीत एका रासायणनक कारखान्यात स्फोर् 

होऊन लागलेल्या आगीत तीन कामगाराांचा काल होरपळून मतृ्यू झाला. सकाळी 

साडेनऊच्या समुारास ही दघुार्ना झाली. आगीत सापडलेले आणखी णतघे जण गांभीर 

जखमी आहेत. त्यापैकी एकाची प्रकृती अत्यांत गांभीर असल्यानां त्याला अणधक 

उपचारासाठी साांगली इथां हलवण्यात आलां आहे. दोन तासाांनी आग आर्ोसयात आली.  

मरण पावलेल्या तीन कामगाराांच्या वारसाांना प्रत्येकी सोळा लाख रुपयाांची नकुसानभरपाई 

देण्यात येणार आहे. दघुार्नाग्रस्त समथा केणमकल कां पनीच्या मालकाांनी ही भरपाई जाहीर 



केल्याची माणहती दापोलीचे माजी आमदार सांजय कदम याांनी णदली. णतघेही कामगार खेड 

तालसुयाचे रणहवासी होते. 

महषी कवे जयांती  

मणहला णशक्षणाचे परुस्कते आणण महषी स्त्री णशक्षण सांस्थेचे सांस्थापक भारतरत्न महषी धोंडो 

केशव कवे याांची काल जयांती होती. त्याणनणमत्त पणु्याचे महापौर मरुलीधर मोहोळ याांनी 

कोथरूड इथल्या पूणााकृती पतुळ्यास तसांच पणेु महापाणलका भवनातील तैलणचत्रास 

पषु्पहार अपाण करून अणभवादन केलां.  

चापेकर स्मशृतशदन  

क्राांतीवीर दामोदर हरी चापेकर याांच्या स्मतृीणदनाणनणमत्त  काल णपांपरी णचांचवडच्या  महापौर 

उषा ढोर ेयाांनी  णचांचवड इथल्या चापेकर बांधूांच्या समूह णशल्पास पषु्पहार अपाण करून 

अणभवादन केले. 

शनधन 

उल्हासनगरच्या माजी आमदार, ज्योती कलानी याांचां काल रात्री रृदयणवकाराच्या झर्सयानां 

णनधन झालां. त्या 69 वषााच्या होत्या. उल्हासनगरच्या महापौर म्हणनूही त्याांनी काया केलां 

होतां. 

अपघात 

यवतमाळमध्ये भरधाव वेगात असलेली कार झाडावर आढळल्याने झालेल्या अपघातात 

तीन जण जागीच ठार तर एक गांभीर जखमी झाला आहे. समोर असलेल्या दसुर्या 

वाहनाच्या पढेु जाताना पारवा णशवारात हा अपघात घडला. गांभीर जखमींना यवतमाळ 

शासकीय रुगणालयात दाखल केलां आहे. याप्रकरणी यवतमाळ ग्रामीण पोणलसाांनी 

चालकाणवरुद्ध गनु्हा नोंद केला आहे. 

नाशशक शबबट्या  

नाणशक शहराच्या नरणसांह नगर भागात काल सकाळी अचानक णशरलेल्या णबबर््याला 

पकडण्यात पाच तासाांच्या प्रयत्नानांतर वन खात्याला यश आलां. सकाळी साडेआठच्या 

समुारास रणहवाशाांना णबबर््या णदसल्यावर पोलीस आणण वनखात्याचां पथक त्याला 

पकडण्याचा प्रयत्न करत होतां. अखेर भलुीचे इांजेसशन देऊन त्याला पकडण्यात आलां. 

वनके्षत्रपाल प्रवीण भदाणे णबबर््याच्या हल्ल्यात णकरकोळ जखमी झाले आहेत. 

 



शनधन  

रत्नाणगरी णजल्यातल्या लाांजा तालसुयातले प्रगणतशील शेतकरी णदलीप ऊफा  भाऊ नारकर 

याांचां काल कोल्हापूर इथां कोरोनामळेु णनधन झालां. ते 58 वषाांचे होते. आसगे याांच्या मूळ 

गावच्या शैक्षणणक सांस्थेचे ते आधारस्तांभ होते. शेतीमधल्या वेगळ्या प्रयोगाांसाठी 2014 

साली त्याांना वसांतराव नाईक कृषीभूषण परुस्कार णमळाला होता.  

 

गडशचरोली बांडू लाांजेवार शनधन  

गडणचरोली णजल्यातील कुरखेडा इथले ज्येष्ठ पत्रकार बांडू लाांजेवार याांचां काल कोरोनामळेु 

णनधन झालां. ते 57 वषाांचे होते.  

शनधन नाांदेड  

नाांदेड इथले जेष्ठ वतृ्तपत्र छायाणचत्रकार बाबभुाई ठसकर याांचां काल  वदृ्धापकाळानां णनधन 

झाले. ते 95 वषााचे होते. बाबूभाई ठसकर हे मराठवाडा जनता णवकास पररषद, रले्वे णवकास 

सणमती अशा णवणवध सांघर्नेत सहभागी होते. 

हवामान 

राज्यात उद्या सकाळपयांत हवामान कोरडां राहील. पढुील 3-4 णदवसाांत कमाल तापमानात 

2 ते 3 अांशाांनी वाढ होण्याची शसयता आहे. मध्य महाराष्िात महाबळेर्श्र वगळता अन्यत्र 

कमाल तापमान 37 अांशाांच्या वरच होतां.  

याबरोबरच ह ेप्रादेशशक बातमीपत्र सांपलां. नमस्कार. 

 


