
 
 

आकाशवाणी मुंबई 
             �ादेिशक बातमीप� – सायं. 7.00 वाजता 

2 एि�ल, 2020 – ग!ुवार 
ठळक बात�या 

• एकदम संचारबदंी न संपवता रा%यात&या ि'थतीनसुार १५ एि�लपासून ट--याट--यानं .याचं िनयोजन करावं, अशी 

�धानम2ंयांची रा%य सरकारांना सूचना 

• रा%यात कोरोना िवषाणू संसगा4ची रिॅपड टे'ट स7ु होणार अस&यानं ५ िमिनटात अहवाल िमळू शकणार 

• रा%यात&या कोरोना िवषाणू बािधतांची सं:या ८१ नं वाढली, मुबंईत सवा4 िधक ५७ !>णांची भर 

• संचारबदंी@या काळात िसलAडरची मागणी वाढली तर पेBोल-िडझेल@या मागणीमEये घसरण  

<<>> 

 िद&लीत&या धािम4क काय4Gमात सहभागी झाले&या रा%यात&या नागHरकांपयIत �शासन पोहचलं असून .यांना 

JवारटंाईनमEये ठेवलं जात आहे, असं म:ुयम�ंी उMव ठाकर ेयांनी सांिगतलं. ते आज �धानम�ंी नरAN मोदी यांनी आयोिजत 

केले&या म:ुयम2ंयां@या िOहडीओ कॉRफरRसमEये बोलत होते.  

 लॉकडाऊनचा कालावधी संप&यानंतर रा%य सरकारांनी कशी पHरि'थती ठेवावी यािवषयीही म:ुयम2ंयांनी माग4दश4न 

मािगतलं. .यावर, रा%य सरकारांनी १५ एि�लपासून एकदम लॉकडाऊन न संपवता रा%यात&या ि'थतीनसुार ट--याट--यानं 

.याचं िनयोजन करावं, सव4  काही Oयवि'थत स!ु झालंय असं समजून लोकांचे लUढे र'.यावर येऊ नयेत याची खबरदारी 

Wयावी, अशा सूचना �धानमं2यांनी के&या. कोिवड- १९ मळेु जा'त जीिवत हानी होऊ नये, यावर आपला भर असला 

पािहजे, असं ते Yहणाले. कA Nानं रा%याला Zायाचा ११ हजार कोटी !पयांचा िह'सा आYही लगेच देत आहोत, असंही मोदी 

यांनी सांिगतलं.  

 रा%य सरकारनं कोरोनाचा �सार थांबव[यावर पूण4 ल\ कA िNत केले आहे. पूव] चाचणी कमी होत अस&यानं !>णांची 

सं:या कमी होती. आता खाजगी �योग शाळांनाही चाचणीची परवानगी िद&यानं आिण .यांचे दोन तीन िदवसांचे अहवाल 

एकदम एकि�तरी.या हाती येत अस&यानं, !>णांची सं:या अचानक वाढ&याचं िच� िदसतं. मा� या !>णांना  !>णालयांत  

दाखल केलं असून .यांची �कृती ि'थर आहे. मुंबईत महानगरपािलका !>णालयांमधे िवलगीकरणासाठी केवळ २८ बेड्स होते, 

.यामEये आता २ हजार १०० पयIत वाढ केली आहे. प[ुयात कोिवड !>णालय उभारत अस&याचंही .यांनी या 

कॉRफरRसमEये सांिगतलं. 

<<>> 

�धानम�ंी नरAN मोदी यांनी रिॅपड टे'ट करायला परवानगी िदली असून रा%यात या टे'ट स7ु करणार अस&याचे आरो>यम�ंी 

राजेश टोपे यांनी सांिगतले.  

<<>> 

कोिवड -१९ ची साखळी खंिडत कर[यासाठी सरकारनं लागू केले&या २१ िदवसां@या बंद चा आदेश मोडणाbयांिवरोधात 

के&या जाणाbया कारवाईबाबतची मािहती  सव4 रा%यांनी मोठ्या �माणात �िसM करावी असे िनदcश कA Nीय गहृम�ंालयानं िदले 

आहेत. गहृ सिचव अजय कुमार भ&ला यांनी सव4  रा%यांना याबाबतचे लेखी िनदcश िदले आहेत. बदं@या काळात सरकारनं 

िदले&या  सूचनांचं उ&लंघन करणाbयांिवरोधात �शासनानं  कडक कारवाई करावी असं यात Yहटलं आहे. कोिवड -१९ चा 

सामना कर[यासाठी रा%यांनी आपdी Oयव'थापन कायZाअंतग4त कडक उपाययोजना कराOयात असे िनदcश गहृम�ंालयाने 



 
यापूव]च  िदले आहेत. कोिवड -१९ ला रोख[यासाठी  देशात लागू असले&या २१ िदवसां@या बदं@या काळात  �धानमं�ी 

गरीब क&याण योजने@या लाभाeयाIसाठीची रJकम सव4  रा%यांनी सरुळीतपणे िवतHरत करावी, असे िनदcश कA Nीय 

गहृम�ंालयाने िदले आहेत. गृह सिचव अजय कुमार भ&ला यांनी सव4  रा%य आिण कA Nशािसत �देशांना याबाबत लेखी सूचना 

िदली आहे. बदं@या काळात या योजने@या लाभाeयाIना रJकम  िवतHरत कर[याबाबतचे िनदcश गहृम�ंालयाने बकँांना यापूव]च 

िद&याचं यात Yहटलं आहे.  

<<>> 

देशभरात&या कोरोनाबािधतांची सं:या १ हजार ९६५ वर पोचली आहे. गे&या २४ तासात ३२८ नवे !>ण आढळून आले 

असून गे&या २४ तासात १२ जणांचा म.ृयू झाला अस&याची मािहती कA Nीय आरो>य म�ंालयानं िदली आहे. आतापयIत 

कोरोना िवषाणूचा संसग4 झाले&या ५९ Oयjkचा देशात म.ृयू झाला आहे.  

रा%यात आज ८१ नवे !>ण आढळून आले आहेत. मुबंईत ५७ नOया !>णांची भर पडली असून पणेु आिण िपपंरी िचंचवड 

भागात ९, नगरमEये ९, ठा[यात ५, बलुडा[यात १ !>ण आढळून आला. रा%यात&या एकूण !>णांची सं:या आता ४१६ 

झाली आहे. रा%यात आतापयIत १९ जणांचा म.ृयू झाला असून ४२ जण बर ेझाले असून .यांना घरी सोड[यात आलं आहे.  

<<>> 

िद&लीत&या धािम4क काय4Gमात सहभागी झाले&या सुमारे ९ हजार Oयjkची ओळख पटिव[यात सरकारला यश आले आहे. 

.यापैकm १३०० Oयjm परदेशी हो.या, असेही कA N सरकारने सांिगतले आहे. यात रा%यातले समुारे १४०० Oयjm सहभागी 

झाले होते अशी मािहती रा%य सरकारने िदली आहे.  

नवी िद&लीत&या धािम4क काय4Gमात हजर असलेला Oयjm चंNपूर िज&nात&या राजरुा इथं सापडला, .याला िवलगीकरण 

क\ात ठेवलं आहे. .याचा अंितम अहवाल आज िमळाला असून .यात तो कोरोना बािधत नस&याचं 'पp झालंय, असं 

आम@या वाता4हरानं कळवलं आहे. चंNपूर िज&nात एकूण २०४ नागHरकांना िनरी\णाखाली ठेवलं आहे. चंNपूर आतापयIत 

एकही नागHरक कोरोनाबािधत आढळून आलेला नाही.   

यात काय4Gमात सहभागी झाले&या र.नािगरी िज&nात&या तीनपैकm एका नागHरकाला  िज&हा !>णालयात दाखल कर[यात 

आलं आहे.  कोरोनािवषयक चाच[यांसाठी .याला िवलगीकरण क\ात ठेव[यात आलं असून,  अRय दोघांपैकm एक जण 

मुबंईला तर एक जण आqयाला अस&याची मािहती िज&हािधकाbयांनी िदली आहे.  

नांदेड िज&nातून या काय4Gमासाठी गेले&या २५ पैकm २३ Oयjkचा शोध लागला असून .यापैकm १४ Oयjk@या 

नमनेु  तपासणीसाठी प[ुयाला पाठव[यात आ&याचं िज&हािधकाbयांनी सांिगतलं. या १४ जणांचे िवलगीकरण कर[यात आले 

असून अRय ७ जण रा%याबाहेर असून दोघांचा तपास लागला नस&याचं िज&हािधकाbयांनी सांिगतलं. 

गे&या तीन मिहRयात िनजामrुीनला गेले&या गडिचरोली िज&nात&या तीन जणां@या कोरोना चाचणीचे नमनेु िनगेटीOह 

आ&याची मािहती 'थािनक �शासनानं िदली आहे.  बाहेर �वास क7न आले&या नागHरकांनी आपली मािहती वेळेवर 

�शासनाला Zावी, असं आवाहन गडिचरोली@या िज&हािधकाbयांनी केलं आहे.  

परभणी िज&nातून िद&लीत िनजामrुीन इथ&या धािम4क काय4Gमात सहभागी झाले&या तीन Oयjkना िज&हा 

!>णालयात&या िवलगीकरण क\ात दाखल कर[यात आले होतं. ितघांचे तपासणी अहवाल नकारा.मक आले अस&याची 

मािहती िज&हािधकारी दीपक मगुळीकर यांनी िदली. दरYयान या तीन जणां@या संपका4त आले&या पाच Oयjkना घरी 

िवलगीकरणात ठेव[यात आलं आहे.  

<<>> 



 
बलुडाणा िज&nात कोरोनामळेु एकाचा बळी गे&यानंतर आता आणखी इतरांनाही .याची लागण होत असून, आज आणखी 

एकाला कोरोनाची लागण झा&याचं 'पp झा&यानं बािधतांची सं:या पाच झाली आहे. यापैकm एकाचा म.ृयू झाला असून, चार 

जणांवर उपचार सु! आहेत.   

 र.नािगरी िज&nात आढळलेला एकमेव करोनाबािधत !>ण करोनामjु झाला आहे. .याला आणखी दोन िदवस 

िनगराणीखाली ठेवलं जाणार असून .यानंतर .याला घरी पाठवलं जाईल, अशी मािहती र.नािगरीचे िज&हािधकारी 

लsमीनारायण िमtा यांनी आज बातमीदारांना िदली.  

नांदेड िज&nात कोरोना 7>णां@या उपचारासाठी दोन 7>णालयांना रा%य सरकारनं आज माRय िदली असून यात नांदेड 

शहरात&या tी ग!ु गोिवंद िसंगजी 'मारक शासकmय !>णालय  आिण मखेुड इथ&या !>णालयाचा समावेश आहे. या दोRही 

!>णालयांना शासनानं  �.येकm पRनास बेडची माRयता िदली आहे. 

कोरोना िवषाणू संसग4 �ितबधंासाठी अमरावती@या िवभागीय संदभ4  7>णालयात 'वतं�कोिवड !>णालय 'थापन केलं जात 

असून, .यासाठी सुमारे 100 आरो>य अिधकारी- कम4चारी िनयjु केले आहेत. िवभागीय आयjु पीयुष िसंह आिण 

िज&हािधकारी शैलेश नवाल यांनी आज या कम4चाbयांशी संवाद साधून .यांनािविवध सूचना िद&या. अमरावतीत अZाप एकही 

7>ण आढळलेला नाही. तरीही खबरदारी Yहणून �शासन िविवध पावलं उचलत आहे.    

नािशकमEये शहरात गेले काही िदवस बदं ठेव[यात आलेली खासगी !>णालयं आिण दवाखाने आजपासून स!ु कर[यात 

आले. िज&हािधकारी सरुज मांढर ेयांनी भारतीय वैZकmय संघटने@या पदािधकायांशी केले&या चचcनंतर हा िनण4य घे[यात 

आला. शहरात आता एकूण ६२ दवाखाने स!ु झाले असून .यामळेु शासकmय !>णालयांवरचा ताण कमी Oहायला मदत 

होईल. कोरोनाचा संसग4 टाळ[यासाठी आवvयक असले&या हॅRड सॅिनटायझरचा तटुवडा ल\ात घेता नािशक िज&nात २३ 

उ.पादकांना सॅिनटायझर@या उ.पादनाची परवानगी दे[यात आली असून, यात १० औषध कंपRया आिण १३ िडि'टलरी 

ऑपरटेर यांचा समावेश अस&याची मािहती िज&हािधकारी मांढरे यांनी िदली.  

प[ुयात&या खडकm इथ&या संर\ण दला@या शyाy िनिम4ती िवभगानं कोरोना बाधीत !>णांसाठी ३३ खाटांचा ससु%ज 

िवलगीकण क\ तयार काला आहे. खबरदारीचा उपाय Yहणून ही तयारी केली अस&याचं संर\ण �वJ.यानं सांिगतलं. 

<<>> 

धारावी सार:या िठकणी कोरोना बाधीत !>ण आढळ&यामळेु मुबंई महापािलका �शासनाचे धाबे दणाणले आहेत. दाट 

लोकव'ती असले&या वसाहतkमधे �शासनानं कडक उपाययोजना अंमलात आण[यासाठी पावलं उचल[यास सरुवात केली 

आहे. सव4 २२७ �भागांमधे दारोदारी जावून लोकांची चाचणी कर[याचा िनण4य �शासनानं घेतला आहे. मनपा अिधकारी, 

पोलीस अिधकारी आिण आरो>य अिधकारी यांचा समावेश असलेलं पथक �.येक भागात जाणार आहेत.  

कोरोना@या पाz4भूमीवर िशवसेनेनं  दि\ण मुबंईमEये कुलाबा इथ&या नागHरकांसाठी आजपासून  १ !पया आरो>य सेवा सु! 

केली आहे.  आज २५० पे\ा जा'त !>णांनी .याचा लाभ घेतला. 

कोरोना िवषाणूचा �सार रोख[यासाठी �ितबंधा.मक उपाय Yहणून  पालघर िज&nात काल पासून अ.यावvयक सेवा वगळता 

सव4 �कार@या वाहतकुmवर बदंी घाल[याचे आदेश िज&हािधकाbयांनी िदले आहेत. .यानसुार आतापयIत  पालघर िज&हा 

पोिलसांनी  िवनाकारण र'.यावर िफरणाbया १२० वाहन चालकांिवरोधात गRुहा दाखल केला असून, ४९८ वाहनं ज{ केली 

आहेत.  

<<>> 

कामािनिमd मुबंई आले&या आिण संचारबदंीमळेु बेरोजगार झाले&या मजरुांसाठी िविवध उपाययोजना मुबंई महापािलकेने 

के&या आहेत. यािवषयी अिधक मािहती देत आहेत पािलका आयjु �वीण परदेशी 

<<>> 



 
�धानम�ंी नरAN मोदी यांनी रामनवमीिनमीd देशात&या जनतेला शुभे@छा िद&या आहेत. शासकmय िनयम आिण संचारबदंीचे 

आदेश पाळत लातूर इथ&या परुातन राममिंदरात  आज tीरामाचा  जRमो.सव साजरा झाला. देवळाचे पजुारी आिण दोन 

मिहलां@या उपि'थतीत रामाचा पाळणा आिण आरती झा&यावर मिंदर बदं कर[यात आलं. मा'क आिण सॅिनटायझरचा वापर 

तसंच दोन OयjkमEये सरुि\त अंतर अशी खबरदारी पाळ[यात आली. नािशक इथ&या काळाराम मिंदरात आज दपुारी 

मिंदरा@या चार  पजुाbयां@या उपि'थतीत  tीरामाचा जRमो.सव साजरा झाला. जालना िज&nात&या घनसावंगी 

तालJुयात&या समथ4 रामदासां@या जRमगावी होणारा रामनवमी उ.सव कोरोना@या पाz4भूमीवर मिंदर सिमतीनं यंदा रr केला. 

.यामळेु रामनवमी उ.सवाची शेकडो वषाIची परपंरा खंिडत झा&याची भावना 'थािनकांनी Oयj केली आहे. यािठकाणी पोलीस 

बदंोब'त असून  पूजेसाठी केवळ पजुाbयांनाच मिंदरात �वेश िदला जात आहे. परभणी  िज&nात नागHरकांनी  आपाप&या 

घरात पारपंाHरक पMतीने रामनवमीचा उ.सव साजरा केला. काही मिंदरांमEये पजुाb यांनी  दोन-तीन 

भjगणां@या उपि'थतीत  रामनवमी साजरी केली.  

<<>> 

संचारबदंी@या काळात रा%यात गॅस िसलAडर@या मागणीतून सुमार े२३ टJके वाढ झाली आहे. सEया िदवसाला ६ लाखाह}न 

अिधक िसिलंडरची मागणी होते आहे. पूव] हा आकडा पावणे पाच लाखापे\ा कमी होता. पण या सव4  ~ाहकांना परुिव[यासाठी 

परुशेा �माणात िसलAडर उपल�ध असून ~ाहकांना मागणीनुसार िसलAडर िवतरीत केले जात अस&याची मािहती पेBोिलयम 

कंपRयांनी िदली आहे. मा� संचारबदंीमळेु र'.यावर वाहने कमी �माणात येत आहे. .याचा मोठा पHरणाम पेBोल-िडझेल@या 

मागणीवर झाला आहे. पेBोल-िडझेलची मागणी सुमारे ६० टJJयांपयIत कमी झाली आहे. पूव] रा%यातून िदवसाला सुमार े१ 

कोटी १० लाख िलटरह}न अिधक पेBोलची मागणी होत होती. ही मागणी आता सुमारे ५१ लाख ५७ हजार िलटर पयIत कमी 

झाली आहे. तर पूव] रा%यात िदवसाला २ कोटी ३५ लाख िलटर िडझेलची मागणी Oहायची. आता ही मागणी ९७ लाख 

िलटरपयIत घसरली अस&याचे पेBोिलयम कंपRयांनी कळिवले आहे.  

<<>> 

ये.या दोन िदवसांत मराठवाडा आिण िवदभा4त तुरळक िठकाणी पाऊस पड[याची शJयता पणेु वेधशाळेनं Oयj केली आहे. 

या काळात रा%यात इतर� हवामान कोरडं राहील.  

<<>> 

नम�कार 


