
 
आकाशवाणी मुबंई 

             �ादेिशक बातमीप� – दपुारी 3.00 वाजता 
2 एिल, 2020 – ग�ुवार 

ठळक बात�या 

1) सव� रा�या�या म�ुयमं�यांसोबत चचा� क�न धानमं�यांनी घेतला प$रि%थतीचा आढावा, खोट्या बात-या थांबव.यासाठी गहृमं2ालय 

तयार करणार वेबसाइट 

2) -िशधा पि2केवर तीन मिह7यांचं धा7य एक2 द.ेयाऐवजी एक-एक मिह7याचंच धा7य द.ेयाचा िनण�य 

3) संचारबंदीमळेु सीबीएसई�या इय<ा दहावी-बारावी�या आव=यक िवषयांचीच परी?ा होणार 

4) कोरोना िवषाणू ससंग� रोख.यासाठी सरकार माजी सिैनक आिण एनसीसी�या िवBाCयाDची मदत घेणार 

<><><><> 

कोरोनाबािधतांवर उपचार आिण ितबंधाFमक उपाययोजनांबाबत दशेभरातHया ि%थतीचा आढावा घे.यासाठी धानं2ी नरIJ मोदी 

यांनी आज िKहडीओ कॉ7फरिसंगPार े सव� रा�यां�या म�ुयमं�यांशी संवाद साधला. या उपाययोजनां�या अंमलबजावणीदर-यान रा�या-

रा�यांमRये येणाSया अडचणी तसचं इतर बाबी Fयांनी जाणून घेतHया. म�ुयमं2ी उTव ठाकर ेयावेळी, कोरोना िवषाणूचा ादभुा�व रोख.यासाठी 

केलेHया उपाययोजनांची मािहती िदली. गहृमं2ी अिनल दशेमखु, आरोUयमं2ी राजेश टोप,े पया�वरणमं2ी  आिदFय ठाकरहेी यावेळी उपि%थत 

होते. 

<><><><> 

खोट्या बात-यांचा सार थांबव.यासाठी योUय उपाययोजना कर.या�या सूचना कI Jीय गहृमं2ालयानं सव� रा�यं आिण कI Jशािसत 

दशेांना िदHया आहेत. कI Jशासन या कामासाठी एक वेबसाईट बनवणार असून यामळेु खोट्या बात-यांवर िनयं2ण ठेवता येणार आहे. रा�य 

आिण कI Jशािसत दशेांनी आपआपHया %तरावरही यासाठी यFन कर.याचं आवाहन गहृमं2ालयानं केलं आहे. 

<><><><> 

दशेभरात कोरोनाबािधतांची सं�या १ हजार ९६५ वर पोचली आहे. आतापयDक प7नास बािधतांचा मFृयू झाला असून, समुार ेदीडश े

[Uणांना, उपचारानंतर कृतीत सधुार झाHयानं [Uणालयातून घरी पाठवलं आहे. सRया दशेभरातHया [UणालयांमRये एक हजार ७६४ [Uणांवर 

उपचार स�ु आहेत. रा�यात आणखी तीन कोरोनाबािधत आढळले असून, अशा [Uणांची सं�या आता ३३८ वर पोचली आहे. या तीनपेक` 

दोनजण प.ुयात, तर एकजण बलुडा.यात आढळला आहे. 

धारावी झोपडपaीत काल कोरोना बािधत [Uणाचा मFृयू झाला. हा [Uण 23 माच� पासून ताप येत होता -हणून एका खासगी 

डॉcटरांकडून उपचार घेत होता. Fयानंतर Fयाला सायन इथHया महापािलके�या [Uणालयात दाखल केलं असता, तो कोरोना बािधत असHयाचं 

िनdप7न झालं. Fयामळेु आता तो राहत असलेली इमारत आिण आजबुाज�ुया इमारती सील कर.यात आHया आहेत. तसंच या इमारतीत 

राहणाSया सव� लोकांना िवलगीकरण क?ात ठेवलं आहे. 

पालघर  िजHeात आतापयDत 11 कोरोना पॉिझिटKह [Uण आढळून आलेत. Fयापैक` 9 [Uण वसई-िवरार महानगरपािलका ?े2ातले 

असून, उव�$रत 2 पालघरमधले आहेत. पालघरमधHया 2 [Uणां पैक` एकाचा दोन िदवसांपूवh पालघर iामीण [Uणालयात मFृयू झाला आहे. 

वसई- िवरार महानगरपािलका ?े2ात [Uणांची सं�या िदसून येतेयं. �या भागात हे [Uण राहत होते ते प$रसर सील केले आहेत.  

<><><><> 

कोरोना चाचणीसाठी आता िमरजे�या शासक`य [Uणालयात योगशाळा स�ु कर.यासाठी प.ुयातHया राdjीय िवषाणू िवkान सं%थेने 

मा7यता िदली आहे. आता शासना�या धोरणानसुार पढुील दोन िदवसात या योग शाळेत चाचणीच काम िनयिमत स�ु होणार आहे. अशा 

कारचे नमनेु यापूवh प.ुयातHया योग शाळेकडे पाठवली जात होती. सागंली, सातारा, को)हापूर, र,नािगरी, िसधंदुगु/, गोवा आिण कना�टक 

रा�याHया सीमेलगत�या भागातHया लोकां�या नम7ुयांची चाचणी इथं केली जाणार आहे. जालना िजHहा [Uणालयाजवळ�या इमारतीमRय े

कोरोनाi%तांसाठी %वतं2 [Uणालय तयार केलं जात आहे. 

<><><><> 



कोिवड -१९ वर उपाय ठ� शकणाSया दोन लसlची माणसावर  चाचणी घे.याची तयारी पूण� झाHयाचं ऑ%jेिलयातHया शाnkांनी 

-हटलं आहे. CSIRO अथा�त राdjकुल शाnीय आिण औBोिगक संशोधन सं%था, जानेवारी मिह7यापासून ही लस शोध.याचं काम करत असून 

लसीची चाचणी क�न घे.यासाठी उमेदवारांची ती?ा असHयाचं या लसीवर संशोधन करणाSया शाnkांनी -हटलं आहे.  ही लस जा%तीत 

जा%त भावी ठरावी यासाठी पढु�या चाच.या  स[ु असून येFया  तीन मिह7यात Fयाचा िनकाल अपेि?त असHयाचं संशोधकांनी -हटलं आहे.   

<><><><> 

नाग$रकांनी संचारबंदीचं काटेकोरपणे पालन करावं, संचारबंदीचा िनण�य अिधक कठोरपणे राबिव.याचा िनण�य घे.यास भाग पाडू नये, 

असं आवाहन राdjवादी काiेँस प?ाचे अRय? खासदार शरद पवार यांनी आज केलं आहे. नाग$रकांनी िनयमांचं काटेकोरपणे पालन केलं तर 

संचारबंदीचा कालावधी वाढवावा लागणार नाही. सRया तरी चौदा तारखेपयDत नाग$रकांनी संयम पाळावा, असं आवाहन पवार यांनी केलं.  

खासगी वैBक`य सवेा दणेाSया डॉcटरांनी आपले दवाखाने बंद ठेवू नयेत, असं आवाहनही पवार यांनी केलं आहे. आज रामनवमीचा 

सण नाग$रक घरातच rीरामाचं %मरण क�न साजरा करत आहेत, पढु�या आठवड्यात येणारा शब ए बारात तसचं येFया चौदा तारखेला 

भारतरFन डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती नाग$रकांनी घरी राहsनच साजरी करावी, असं आवाहन पवार यांनी केलं. िदHलीत िनजामtुीन 

इथला काय�uम Kहायला नको होता, असं मतंही Fयांनी Kयv केलं. 

<><><><> 

नवी िदHलीतHया िनजामtुीन भागात झालेHया धािम�क मेळाKयात कोकणातले २०० जण सहभागी झाले होते, अशी मािहती 

शासनाला िमळाHयाचं कोकण िवभागीय आयvु िशवाजीराव दyड यांनी सांिगतलं आहे. FयामRये रFनािगरी िजHeातले ितघे जण असून ठाणे 

िजHeातले १३९, रायगडमधले ४२, तर पालघर िजHeातHया १६ जणांचा समावेश होता. 

यवतमाळ िजHeातून िनजामtुीन इथHया या काय�uमात सहभागी झालेHया ३४ लोकांची मािहती शासनाला िमळाली आहे. या 

पैक` २८ जणांना िवलगीकरण क?ात दाखल केलं आहे. सहा लोक अBापही िजHeात परत आलेले नाहीत. मा2 हे सहाजण �या गावांना गेलेले 

आहेत, ितथHया िजHहा शासनासोबत संपक�  साधला असून या लोकांची मािहती घेतली जात असHयाचं आम�या वाता�हरानं कळवलं आहे. 

सोलापूर िजHeात एका iाम सवेकानं िदHलीतHया धािम�क काय�uमात सहभागी झालेHया सात जणांची तपासणी कर.याचा आiह 

केHयामळेु सात जणांनी Fयाला मारहाण केली. Fयामळेु Fयां�यािवरोधात वैराग पोिलस ठा.यात ग7ुहा दाखल केला आहे. या सातही जणांची 

चाचणी केली असून Fयांचा अहवाल नकाराFमक आलाय, अशी मािहती पोिलसांनी िदHयाचं पीटीआय�या बातमीत -हटलं  आहे.  

<><><><> 

कोिवड 19�या पायबंदासाठी लावलेHया संचारबंदीचं उHलंघन केHयाबtल बारामती 7यायालयानं 3 जणांना Fयेक` 500 [पये दडं 

आिण 3 िदवसां�या कैदचेी िश?ा िदली आहे. या कारणासाठी 7यायालयाने िश?ा सनुावHयाची ही पिहलीच घटना असHयाचं पोलीसांनी 

सांिगतलं. पणेु िजHeा�या iामीण भागात आतापयDत अडीचशे जणांवर पणेु शहरात 600हsन अिधक तर िपंपरी िचंचवडमधे समुार े900 जणांवर 

संचारबंदी उHलंघनाचा ग7ुहा न|दव.यात आला आहे. 

सं चारबंदी�या काळात कोHहापूर िजHeात संशया%पद [Uणांची वैBक`य तपासणी क�न दोन हजार 950 नाग$रकांना 

घरीच िवलगीकरण कर.यात आलंआहे, अशी मािहती कोHहापूर िजHeाचे िवशेष पोलीस महािनरी?क डॉcटर सहुास वारके यांनी 

बातमीदारांना िदली. संचारबंदी आदशेाचं उHलंघन करणाSया एक हजार 628 नाग$रकां�या िव[T ग7ुहे दाखल केले आहेत. तसंच संचारबंदी 

काळात अनाव=यक िफरणारी वाहनं पोिलसांनी ज~ केली आहेत.  ऊस तोडणी मजूरांसह औBोिगकवसाहतlमRये काम करणाSया  कम�चाSयांना 

सरुि?त%थळी थांबवून ठेवलं आहे. यामRये पररा�यातील दोन हजार मजरुांचा ही समावेश आहे, असहंी वारके यांनी सांिगतलं. 

कोरोना संसगा�ची ितबंधाFमक उपाययोजना न करता, औरगंाबाद शहरात दचुाक`व�न िवनाकारण िफरणाSया अकरा जणांिवरोधात 

पोिलसांनी ग7ुहे दाखल केले आहेत. या सवाDिवरोधात आप<ी Kयव%थापन कायदा तसंच जमावबंदी उHलंघन करणी कारवाई केली आहे. 

मटनाचं दकुान स�ु ठेवून गदh जमवHयाबtल एका दकुानदारािवरोधातही ग7ुहा दाखल केला आहे.  

धळेु शहरात सकाळी िफर.या�या Kयायामासाठी घराबाहेर पडणाSया ३२ जणांवर संचारबंदी मोडHयाकरणी पोिलसांनी कारवाई 

केली. यामRये दोन मिहलांचा समावेश आहे. 

उ8मानाबाद िजHeात उमरगा तारलूcयात भाजी खरदेीसाठी नाग$रकांनी गदh केली होती. लॉकडाउन मळेु नाग$रकांना भाजी खरदेी 

कर.यासाठी सकाळी काही ठरािवक वेळ द.ेयात आला असHयामळेु नाग$रकांनी गदh केHयाचं वाता�हरानं कळवलं आहे. 

<><><><> 



कोरोना िवषाणू बtल व रा�यातHया साव�जिनक आरोUय उपuमांिवषयी अिधकृत मािहती रा�या�या आरोUय िवभागाकडून आता 

Kहॉट्सअपवर िमळणार आहे. Fयासाठी +९१-२०-२६१२-७३९४ या uमांकावर "Hi" असा संदशे पाठवून अBयावत मािहती िमळवता येईल. 

यािशवाय ०२०-२६१२७३९४  या हेHपलाइन uमांकावर फोन क�नही मदत िमळवता येईल. 

<><><><> 

साव�जिनक िवतरण Kयव%थेअंतग�त अंFयोदय, ाधा7य कुटंुब योजना आिण एपीएल योजनां�या लाभाCयाDना एकि2त तीन मिह7याचे 

धा7य उपल�ध कर.यात येणार होते. मा2, आता यामRये बदल कर.यात आला असून एिल, मे व जून मिह7याचे धा7य Fया-Fया मिह7यात 

िवतरीत केले जाणार आहे. Fयानसुार एिल मिह7याचे धा7य उपल�ध क�न द.ेयात आHयाचे वािशमचे िजHहा परुवठा अिधकारी राजIJ जाधव 

यांनी कळिवले आहे. 

अंFयोदय िशधापि2काधारकांना ३५ िकलो धा7य द.ेयात येणार आहे. यामRये १५ िकलो गहs व २० िकलो तांदूळ िमळणार आहेत. तसेच 

ाधा7य कुटंुब लाभाCयाDना ती Kयv` ३ िकलो गहs आिण २ िकलो तांदूळ िमळणार आहेत. तसेच एपीएल लाभाCयाDना ती Kयv` ४ िकलो गहs 

आिण १ िकलो तांदूळ िवतरीत केले जाणार आहेत. सव� लाभाCयाDना ितिकलो २ [पये दराने गहs आिण ितिकलो ३ [पये दराने तांदूळ 

िमळणार आहेत. अंFयोदय िशधापि2काधारकांना २० [पये ितिकलो दराने १ िकलो साखर िमळणार आहे. 

<><><><> 

कोिवड १९ चा फैलाव रोख.यासाठी लागू केलेHया संचारबंदी�या पा��भूमीवर सीबीएसई अथा�त कI Jीय िश?ण मंडळा�या  

इय<ा10वी आिण 12वी केवळ 29 िवषयांची परी?ा होणार आहे. उ<ीण� हो.यासाठी आिण उ�च िश?णासाठी आव=यक अशाच िवषयांची 

परी?ा घेतली जाणार असHयाचे कI Jीय मनdुयबळ िवकास मं2ी रमेश पोख$रयाल िनशंक यांनी सांिगतलं आहे. उव�$रत िवषयांचे गणु द.ेया�या 

पTतीिवषयी लवकरच घोषणा केली जाणार आहे. 9वी आिण 11वी�या परी?ा होणार नाहीत. Fयांचे िनकाल अंतग�त परी?णा�या आधार ेिदले 

जातील.  

<><><><> 

कोिवड -१९ मळेु उ�वलेHया प$रि%थतीत सवेा परुव.यासाठी माजी सैिनक कHयाण खातं स�ज झालं असून, रा�य सैिनक 

दल आिण िजHहा सैिनक दलाचे िनव<ृ कम�चारी रा�य आिण िजHहा शासनाला  मदत करणार आहेत. कोिवड -१९ चे संभाKय [Uण शोधून 

काढणं, िवलगीकरण सेवेची तरतूद या  कामात हे कम�चारी सहभागी होणार आहेत.   

पंजाबमRये ‘Guardians of Governance’  अशा नावानं  ४ हजार २०० माजी सैिनक गावागावांमRये  कोिवड -१९ बाबतची 

सेवा परुवत आहेत. छ<ीसगड मRये माजी सैिनक पोलीस दलाला मदत करत आहेत. तर गोवा,  आं�दशे, उ<रदशे , उ<राखंड या 

रा�यांमधले माजी सैिनक कोिवड -१९ िव[T�या लढ्यात सरकारला मदत करत आहेत.  

<><><><> 

संचारबंदी भारतात अडकलेHया परदशेी नाग$रकांना पोहोचिव.यासाठी ४ ते ७ एिल दर-यान एअर इंिडया िवशषे िवमानानं उड्डाण 

करणार आहे. िदHली आिण मुंबईहsन ही िवमान या वाशांना लंडनला सोडतील.  

<><><><> 

कोिवड-19 िव[T�या अिभयानात राdjीय छा2 सेना अथा�त एनसीसीनं, एनसीसी योगदान अिभयानांतग�त शासनाला मदतीचा हात 

पढेु केला आहे. एनसीसीचे िवBाथh हेHपलाइन / कॉल सIटरचे Kयव%थापन, मदत परुवठा, औषध,ं अ7न, आव=यक व%तंूचं िवतरण आिण 

साव�जिनक िठकाणी लोकांना रांगा लावून उभे राह.याची Kयव%था आिण रहदारी Kयव%थापन यासार�या उपuमात शासनाला मदत करणार 

आहेत. 

<><><><> 

कोरोनाचा सामना कर.यासाठी डॉcटर, नस� आिण इतर आरोUय कम�चाSयांना सव� कार�या मदतीची गरज असHयाचं काiेँस अRय? 

सोिनया गांधी यांनी -हटलं आहे. Fया आज Kहीडीओ कॉ7फरि7संगPार ेकाiेँस काय�कारी सिमती�या बैठक`ला संबोिधत करताना बोलत होFया. 

खासदार राह�ल गांधी यावेळी उपि%थत होते. सव� रा�य शासनांनी या अनषुंगानं वयोवTृ, फु�फुसा�या आजारानं i%त असलेले लोक, मधमेुही 

आिण �दय[Uणांसाठी िवशेष सूचना िसT कराKयात, आिण Fयांची अिधक काळजी �यावी, असं राह�ल गांधी -हणाले. 

<><><><> 

गडिचरोली िजHeात धानोरा तालcुयातील कारवाफा पोिलस मदत कI Jांतग�त रखेाटोला जंगलात काल रा2ी न?Hयांशी झालेHया 

चकमक`त कI Jीय राखीव दलाचा एक जवान जखमी झाला. कI Jीय राखीव दला�या १९२ बटािलयनचे जवान काल रा2ी रखेाटोला प$रसरात 

न?लिवरोधी अिभयान राबवून परत येत असताना न?Hयांनी जवानांवर गोळीबार केला. जवानांनीही जोरदार Fय<ुर िदले. परतं ुयात एम. रवी 



नामक जवाना�या डाKया पाया�या मांडीला गोळी लागली. थमोपचारानंतर Fयाला नागपूरला हलिव.यात आले असून, Fयाची कृती ि%थर 

आहे. 

<><><><> 


