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�ादे�शक बातमीप� – सायं. 7.00 वाजता 

1 ए��ल, 2020 – बुधवार 

 

ठळक बात&या 

• घरगुती वापराचे �स�लडंर सुमारे ६१ -पयांनी /व/त क0न पे1ो�लयम कंप3यांनी 

सव4सामा3यांना 5दल6 खूशखबर 

• 5द9ल6त धा�म4क काय4:माचं आयोजन करणा;यांवर गु3हा दाखल, या काय4:मात 

सहभागी झाले9या रा?यात9या नाग@रकांचे �वलगीकरण  

• अगंणवाडी से�वका, आशा कम4चा;यांना मानधना BयCतर6Dत हजार -पये �ोEसाहन भFा 

आGण २५ लाखांचा वीमा उतर�वKयाचा रा?य सरकारचा Cनण4य  

• मनरेगाLया कामगारांना २१ 5दवसांचे आगाऊ वेतन देKयासाठN काँPेस अQयRांनी 

�धानमंSयांना केल6 �वनंती 

<<>> 

देशात9या पे1ो�लयम कंप3यांनी घरगुती वापराLया �वना अनुदाCनत �स�लडंरची Vकंमत ६१ -पये 

आGण ५० पैशांची कमी केल6 आहे. Eयामुळे मुंबई हे �स�लडंर आता ७१४ -पयांना �मळेल. 

माच4पासूनची ह6 सलग दसुर6 दर कपात आहे. BयावसाCयक वापराLया �स�लडंरLया दरात ५३ 

-पयांची कपात करKयात आल6 असून मुंबईतला नवा दर १ हजार २३४ -पये एवढा आहे.  

<<>> 

देशभरात गे9या चोवीस तासात कोरोनाचे ३८६ नवे -^ण आढळले असून, एकूण -^णांची सं_या १ 

हजार ६३७ झाल6 आहे. क̀a6य आरो^य मं�ालयानं ह6 मा5हती 5दल6 आहे.  

रा?यात गे9या चोवीस तासात कोरोनाचे अठरा -^ण सापडले, Eयामुळे कोरोना बाbधत -^णांचा 

आकडा 320 वर गेला आहे. 18 -^णांपैकe सोळा -^ण मंुबईत सापडले आहेत. तर दोन -^ण 

पुKयात सापडले आहेत.     

<<>> 

रा?यात एका खाजगी �योगशाळेला कोBह6ड १९ ची चाचणी करायला मनाई केल6 आहे. आरो^य 

मं�ी राजेश टोपे यांनी आज मुंबईत बातमीदारांना ह6 मा5हती 5दल6. ह6 खाजगी चाचणी �योगशाळा 

काटेकोर, वेळेत अहवाल देत नाह6. Eयामुळे हा Cनण4य घेतला, इतर ७ खाजगी �योगशाळा चालू 

आहेत, असं Eयांनी लांbगतलं.    



 

मुंबई आतापयiत एकूण १६२ -^ण आढळले आहेत. मुंबईत9या -^णांची सं_या मोjया �माणात 

वाढKयाची शDयता टोपे यांनी BयDत केल6 आहे. या -^णांLया थेट संपका4त आले9या ५ हजाराहून 

अbधक BयDतींना कोरोना �वषाणूचा संसग4 होKयाची शDयता सवा4bधक अस9याने आरो^य 

Rे�ात9या सुमारे ४ हजार कम4चा;यांLया माQयमातून EयांLयावर लR ठेवKयात आ9याची मा5हती 

Eयांनी 5दल6. मुंबईत सQया ५ सरकार6 -^णालये आGण सं/था आGण ७ खासगी लॅबLया 

माQयमातून 5दवसाला २ हजार नमु3यांची सु�वधा उपलnध अस9याचे टोपे यांनी सांbगतले. 

<<>> 

मुंबईत नBया -^णांची सं_या वाढत अस9याने महापा�लका �शासनासह पोल6स यं�णाह6 अbधक 

सतक4  झाल6 आहे.  पो�लसांनी दाट व/तीLया 147 वसाहती सील के9या आहेत.या भागात इतर 

नाग@रकांना �वेश करKयास बंद6 करKयात आल6 आहे आGण Eयाचे उ9लंघन करणा;यांवर कारवाई 

करKयाचा इशारा पा�लकेने 5दला आहे.  

<<>> 

कोरोना �वषाणू संसग4 रोखKयासाठN सव4� आटोकाट �यEन सु0 असताना रायगड िज9हा सामा3य 

0^णालयात9या दोन डॉDटरांनी राजीनामे 5दले आहेत. िज9हा सामा3य 0^णालयात ते Vफिज�शयन 

&हणून काय4रत होते. कोरोनाLया पाsव4भूमीवर Eयांची tयुट6 लाव9याने Eयांनी घाब0न पळ काढला 

अस9याचे सांbगतले जाते आहे. Eयांनी राजीनामा देऊ नये &हणून Eयांचे मन वळ�वKयाचा �यEन 

झाला पण ते आप9या Cनण4यावर ठाम रा5हले. 

<<>> 

को�वड-१९ Lया �साराला आळा घालKयासाठN लस आGण औषधांवर मोjया �माणावर संशोधन सु- 

आहे. माणसामQये या लसीचा वापर करKयाआधी �ाKयांवर याचा �योग केला जातो. आतापयiत 

चाचणी घेतले9या ४४ लसींपैकe माणसांवर उपयुDत अशा केवळ २ लसी आढळ9या असून EयांLया 

काह6 चाचKया होणं अwयाप बाकeं आहे. यात9या प5ह9या लसीची चाचणी अमेर6केत सीएटल इथं 

होत असून दसु;या लसीची चाचणी चीनLया वूहान इथं तxगजी -^णालयात होत आहे.  

<<>> 

सरकारनं 5दले9या Cनदyशांचं उ9लंघन के9याLया आरोपाव0न, 5द9ल6 पो�लसांनी धा�म4क काय4:माचं 

आयोजन करणा;यां�व-wध गु3हा दाखल केला आहे. तसेच नBया िBहसा Cनयमांचं उ9लंघन क0न 

�वास केले9या�व-wध, क̀a सरकार कठोर कारवाई करणार आहे. अशा लोकांना काzया याद6त 

टाकलं जाईल, अशी मा5हती क̀a6य गहृसbचव अजय भ9ला यांनी 5दल6 आहे.  



 

या पाsव4भूमीवर कॅ|बनेट सbचव राजीव गौबा यांनी सव4 रा?यांचे मु_य सbचव आGण पो�लस 

महासंचालकांशी िBहडीओ कॉ3फरि3संगLया माQयमातून चचा4 केल6. या काय4:मात सहभागी 

झाले9या सवाiवर नजर ठेवून या सवाiची चाचणी करKयाचे आदेश Eयांनी 5दले.  

5द9ल6त झाले9या धा�म4क काय4:मात पुKयातले १३६, साता;यातले ५, सांगल6तले ३, सोलापूरातले 

१७ आGण को9हापुरातले २१ असे पुणे �वभागातले १८२ जण सहभागी झाले होते. Eयापैकe 

पुKयातले ७०, साता;यातले ५, को9हापुरातले १० आGण सांगल6-साता;यातले काह6 नाग@रक �मळून 

एकूण १०६ जण सापडले आहेत. यात9या ९४ जणांचे �वलगीकरण करKयात आले असून EयांLया 

नमु3यांचे अहवाल �मळा9यानंतर पुढची कारवाई क0 अशी मा5हती पुKयाचे �वभागीय आयुDत डॉ. 

द6पक &हैसकर यांनी 5दल6 आहे.  

यात नागपुरातले ५४ जण सहभागी झाले होते आGण Eयांचे �वलगीकरण करKयात आ9याची 

मा5हती नागपुरचे पा�लका आयुDत तुकाराम मुंड ेयांनी 5दल6 आहे.  

या धा�म4क काय4:मातून अहमदनगर िज9�यात 46 जण आले अस9याची मा5हती िज9हाbधकार6 

राहुल w�ववेद6 यांनी 5दल6. यामQये २९ परदेशी BयDती आGण १७ भारतीय नाग@रकांचा समावेश 

आहे. यापैकe २९ परदेशी आGण ६ भारतीयांची रवानगी �वलगीकरण कRात करKयात आल6 आहे. 

तर उव4@रत नाग@रकांचा शोध घेKयाचे काम सु0 आहे. या २९ परदेशी नाग@रकांपैकe दोघांना कोरोना 

�वषाणूचा संसग4 झा9याचं /प�ट झालं आहे. इतरांचे अहवाल अजून आलेले नाह6. 

5द9ल6त9या या काय4:मात सहभागी झाले9या ना�शक िज9�यात9या तnबल ३२ BयDतींची 

�शासनाने खा�ी पट�वल6 आहे. EयांLयात9या काह6ंना घरांमQये तर काह6ंना आरो^य �वभागाLया 

कRात वेगळे ठेवले जात आहे. 

यामQये सहभागी झाले9या अमरावती िज9�यात9या सात जणांची तEकाळ तपासणी करKयात 

आल6 असून EयांLया संपका4त आले9या नाग@रकांची मा5हती घेKयाचं काम सु0 आहे. या5ठकाणी 

जाऊन आलेला एक BयDती तेलंगणामधून चंaपुरात9या राजु;यात आला होता. Eयाला �वलगीकरण 

कRात ठेवKयात आलं आहे. 

या काय4:मात नांदेड िज9�यातले ११ लोक सहभागी झाले होते. 

या काय4:मात वधा4 िज9�यातले आठ जण सहभागी झाले होते. यापैकe एक BयDती आव�मQये 

आला असून Eयाची व EयाLया कुटंुबांत9या सद/यांची चाचणी करKयात आल6 असून Eयांना 

कोरोना �वषाणूचा संसग4 झाला नस9याचे /प�ट झाले आहे. मा� खबरदार6चा उपाय &हणून या 

सवाiचे �वलगीकरण करKयात आले आहे. इतर सात जण अजून वQया4त पोहोचलेले नाह6त. 



 

यवतमाळमधले १२ जण या काय4:मात सहभागी झाले होते. Eयातले ५ जण िज9�यात परतले 

असून Eयांना वसंतराव नाईक वैwयकeय महा�वwयालयात9या �वलगीकरण कRात दाखल करKयात 

आलं असून Eयांचे नमुने तपासणीसाठN पाठ�वKयात येणार आहेत. इतर ७ जणांचा शोध घेKयाचे 

काम सु0 आहे. 

उ/मानाबाद िज9�यातले सात नाग@रक या काय4:मात सहभागी झाले होते Eयापैकe फDत तीनच 

जण उ/मानाबाद िज9�यात परतले आहेत. या Cतघांची वैwयकeय तपासणी क0न Eयांना घर6 

�वलगीकरणात ठेवKयात आलं आहे. 

या काय4:मात नवी मुंबईतले १५ जण सहभागी झाले होते. मा� Eयातले १२ जण अजून 5द9ल6त 

अस9याचे आमLया वाता4हराने कळ�वले आहे.  

या काय4:मात सहभागी झाले9या जाल3यात9या ५ नाग@रकांना �वलगीकरण कRात ठेवKयात 

येणार आहे. 

<<>> 

आयसीसीआर अथा4त भारतीय सां/कृCतक संबंध प@रषदेनं कोरोना �वषाणू�वरोधात एक|�त@रEया 

देत असलेला लढा या�वषयावर आंतररा�16य bच�कला /पधyचे आयोजन केले आहे. सव4 नवीन 

आGण BयावसाCयक bच�कारांसाठN ह6 /पधा4 खुल6 आहे. १ मे पयiत कलाकृती आयसीसीआरला 

पाठ�वKयाचे आवाहन करKयात आले आहे. अbधक मा5हतीसाठN www.iccr.gov.in या वेबसाइटला 

भेट देKयाचे आवाहन करKयात आले आहे.  

<<>> 

कोरोना �वषाणुमुळे होणा; या को�वड-१९ या संसग4ज3य आजाराची तपासणी करKयासाठN आता धुळे 

शहरात9या 5हरे वैwयकeय महा�वwयालयात सु�वधा उपलnध झाल6 आहे. कोरोनासह इतर 

�वषाणूज3य आजारांची तपासणी या लॅबमधून होणार आहे. धुळे, जळगाव, ना�शक आGण नंदरुबार 

येथील कोरोना बाbधत -^णांLया /वबॅ नमु3यांची तपासणी या लॅबमQये होईल. 

कोरोना �वषाणू �Cतबंधक उपाययोजनांसाठN िज9हा वा�ष4क योजनेतून रायगड िज9�यासाठN 12 

कोट6 9 लाख 0पयांचा Cनधी �वत@रत करायला पालकमं�ी अ5दती तटकरे यांनी आज मंजुर6 5दल6. 

िज9हा 0^णालय, उपिज9हा 0^णालय, Pामीण -^णालय़, �वलगीकरणकR, यं�सामुPी, 

Bह̀5टलेटर,मा/क इEयाद6साठN हा Cनधी वापरला जाणार आहे. 

चंaपूर िज9�यात आतापयiत एकाह6 नाग@रकाला कोरोना �वषाणूचा संसग4 झाला नस9याचे आढळून 

आले आहे. तर6 खबरदार6चा उपाय &हणून एकूण १५५ नाग@रकांना Cनर6Rणाखाल6 ठेवKयात आलं 

आहे. 



 

गडbचरोल6 िज9हा पोल6स मु_यालयात आज रDतदान �श|बराचं आयोजन करKयात आलं होतं. 

Eयात ६७ पोल6स अbधकार6 व कम4चा;यांनी सुर�Rत@रEया रDतदान केलं. 

�सधंुदगु4मQये शहर6 भागात दचुाकe बंद6 करKयात आल6 असून �वनाकारण बाहेर Vफरणा;यांLया 

दचुाकe पो�लसांनी ज�त के9या आहेत.  

अहमदनगर शहरात काह6 5ठकाणी नाग@रक अनावsयक गद� करत अस9याचे 5दसून आ9याने 

EयांLयावर �ोन wवारे लR ठेवKयात येत आहे. अनावsयक@रEया एक� जमून गद� करणा;यांची 

याwवारे ओळख पटवून EयांLयावर कठोर कारवाई करKयात येणार अस9याचे पो�लसांनी सांbगतले. 

कोरोना �वषाणूLया संसगा4ला �Cतबंध करKयासाठN गद� टाळणे आवsयक अस9याने, धुळे कृ�ष 

उEप3न बाजार स�मती मधील सव4 Bयवहार काह6 5दवसांपासून बंद आहेत. केवळ जीवनावsयक 

भाजीपाला, फळे �व:eचे Bयवहार सु0 होते. मा� या खरेद6-�व:eLया वेळीह6 मोठN गद� होत 

अस9याने उwया २ ए��लपासून भाजीपाला Bयवहारह6 बंद करKयाचा Cनण4य बाजार स�मती 

�शासनाने घेतला आहे. 

<<>> 

संचारबंद6 असूनह6 हैदराबादव0न राज/थानला जात असले9या ४० नाग@रकांना वा�शम िज9�यात 

मंग-ळपीर इथं पो�लसांनी एका 1कमधून ताnयात घेतलं. या सवाiना िज9हा प@रषदेLया शाळेत 

ठेवKयात आलं असून, EयांLया जेवणाची Bयव/था करKयासाठN /वयंसेवी, सामािजक आGण 

सहकार6 सं/थानी पुढाकार �यावा, असे आवाहन तहसीलदारांनी केल6 आहे. 

रे9वे मागा4व0न आPाLया 5दशेने पायी Cनघाले9या काह6 लोकांना परभणीत9या सेलू पो�लसांनी 

ताnयात घेतले. Eयांची वैwयकeय तपासणी करKयात आल6 असून EयांLया जेवणाचीह6 सोय 

करKयात आल6 आहे. 

|बयाणे, खते आGण कeटकनाशके यांचे उEपादन, �व:e, वाहतूक, साठवणूक यांना संचारबंद6 मधून 

वगळKयात आ9याची मा5हती नांदेडचे िज9हाbधकार6 डॉDटर �व�पन ईटनकर यांनी 5दल6 आहे. 

मुंबई महानगरपा�लकेनं कोरोनाLया पाsव4भूमीवर मुंबई शहर आGण उपनगरांत9या बेघर तसंच 

कामगारांसाठN अ3न आGण CनवासाLया सु�वधेसाठN हे9पलाईन सु- केल6 आहे. EयासाठN 

१८००२२१२९२ हा हे9पलाईन :मांक सु0 केला आहे. गरजवंतानी या :माकांवर सकाळी ९ ते रा�ी 

९ या वेळेत संपक4  साधावा, असं पा�लका �शासनानं कळवलं आहे.     

जालना िज9�यात 42 कँपLया माQयमातून 2 हजार 754 /थलांतर6त मजुरांLया Cनवास आGण 

जेवणाची Bयव/था�शासन, �व�वध /वयंसेवी सं/था, दानशुर BयDतींLया सहकाया4न करKयात आल6 

आहे. �ी दFा�माLया माQयमातून दररोज चार हजार जेवणाची पाVकटं 5दल6 जात आहेत. 



 

संचारबंद6Lया काळात बीडमध9या पो�लसांना �शवसेनेतफy  जेवणाचा डबा पोहोचवKयात येतो आहे. 

भारतीय शेतकर6 खत सहकार6 संघटना अथा4त इ�कोतफy  �धानमं�ी केयर मदत कोषात २५ 

कोट6ंची मदत 5दल6 आहे. इ�कोनं संपुण4 देशात9या �व�वध भागात शेतक;यांना क जीवनस�व 

आGण अ3न धा33यांचं वाटप केलं आहे. खतांची कमतरता पडू नये &हणून इ�कोLया खत Cन�म4ती 

कारखा3यांमधे तीन पाzयांमधे खत Cन�म4ती केल6 जात आहे.  

<<>> 

कोरोना �CतबंधासाठN काम करणारे Pामपंचायत कम4चार6, अगंणवाडी, �मनी अगंणवाडी काय4कEया4, 

अगंणवाडी मदतनीस, आशा काय4कEया4 यांना �मळणा;या Cनय�मत वेतन, मानधनाBयCत@रDत एक 

हजार -पये �ोEसाहन रDकम देKयाचा Cनण4य रा?य सरकारनं घेतला आहे. Pाम�वकास मं�ी हसन 

मु�ीफ यांनी ह6 मा5हती 5दल6. या कम4चा;यांचा ९० 5दवसांसाठN २५ लाख -पयांचा �वमा 

उतरवायलाह6 मा3यता 5दल6 अस9याचं मु�ीफ यांनी सांbगतलं. दोन लाख ७३ हजार कम4चा;यांना 

या Cनण4याचा लाभ होणार आहे.  

<<>> 

मनरेगा कामगारांना २१ 5दवसांची मजुर6 आगाऊ देKयाची मागणी काँPेस अQयR सोCनया गांधी 

यांनी �धानमं�ी नर̀a मोद6 यांLयाकड े केल6 आहे. कोरोना �वषाणूLया �ादभुा4वाLया पाsव4भूमीवर 

लागू केले9या संचारबंद6मुळे सुमारे ८ कोट6 मजुरांपुढं रोजगाराचा �sन Cनमा4ण झाला आहे. 

ऐनसुगीLया हंगामात अनेक शेतमजुरांनाह6 काम नाह6. सwयि/थतीत Eयांना मदतीचा 

हातदेKयाकरता तातडीनं उचल देKयाबाबत सरकारनं �वचार करावा, असं Eयांनी मोद6 यांना 

�ल5हले9या प�ात &हटलं आहे.     

<<>> 

कोकण, गोवा आGण मQय महारा�1ाLया काह6 भागात कमाल तापमानात सरासर6Lया तुलनेत 

Vकंचीत वाढ तर �वदभा4Lया काह6 भागात Vकंचीत घट झाल6 आहे. रा?यात सवा4त जा/त तापमान 

मालेगाव इथं ४० पुणाiक ४डीPी से9सीयस इतकं होतं. येEया २ 5दवसात हवामान कोरडं राह6ल 

असा हवामानखाEयाचा अदंाज आहे.  

<<>> 

 


