
आकाशवाणी नागपरू, 

�ादे�शक व�ृ �वभाग 

�ादे�शक बात�या (मराठ� – वेळ सायंकाळी ६.४०) 

मंगळवार , (दनांक 01 ए��ल २०२० 

ठळक बात�या... 
 

• कोरोना उ�ेकाचा सामना कर�यासाठ� औषधांचा तुटवडा भासणार नाह! 

अशी  क% �!य रसायन आ'ण खत मं)ालायची मा+हती  

• सावध रहा आ'ण गद. टाळा असं मु/यमं)ी उ0धव ठाकरे यांचं रा1या2या 

जनतेला आवाहन  

• शहरात 4नजामू0द!न मरकज मधून परतले7यांना तपासणी क8न घे�याचा 

स7ला  

• मनपा तफ;  उपल<ध क8न +दले7या जागेवर आज पासून शतेक= यांची 

भाजी >व?@ सु8  

 

मह/वाची सूचना ऐका  

महरा23ातील 4नयं5ण क6ांची याद7 जाह7र कर9यात आल7 असून नागपरु 

�वभागातंग<त येणा= या नागपुर, भंडारा, चं?पुर, गड@चरोल7 , गB(दया आCण  

वDया<साठ� Eवतं5 Fमांकासह 0712 – 25 42 518 हा Fमाकं जार7 कर9यत 

आला आहे. 

 



औषध4नCमDती/ एयर 

कोरोना उ�ेकाचा सामना कर�यासाठ� औषधांचा तुटवडा अिजबात भासणार नाह! 

असं क% �!य रसायन आ'ण खत मं)ालयानं नमूद केल ंआहे. चीनमHये कोरोना 

>वषाणू संसगाDचा उ�ेक झा7यापासूनच देशात7या औषध4नCमDतीवर सातJयानं 

आ'ण बारकाईनं लL ठेवनू अस7याचं, तसंच लॉक डाऊन2या काळातह! औषधं 

आ'ण वै0यक@य उपकरणांची 4नCमDती >वनाअडथळा कशी सु8 राह!ल याचीह! 

काळजी घेत अस7याचं  मं)ालयानं सांQगतलं आहे. 

या सवD बाबींची पूतDता कर�यासाठ�, मालवाहतूक आ'ण इतर संबंQधत 

सु>वधांमHये समSवय राख�याकरता, मं)ालयानं क% �!य 4नयं)ण कL उभारला 

असून क% �!य औषध मू7य 4नयामक TाQधकरणानं हे7पलाईन ?मांक उपल<ध 

केला आहे. १८०० ११ १२ ५५ हा हे7पलाईन ?मांक जनतेसाठ� चोवीस तास 

उपल<ध राहणार आहे. 

 

 

अिजत पवार/ एयर  

इटल!, अमेZरका, [पेनमधील ‘कोरोना’ बळींपासून धडा Cशकून जनतेने 

आतातर! शहाणं \हावं. जीवाची जोखीम पJक]न ‘कोरोना’>व]0ध लढणा=या 

डॉ_टर, परॅामेaडकल [टाफ, पोCलस, सफाई कामगार, यासवाb2या Jयागाचा सSमान 

करावा. भाजीखरेद!साठ� गद. करण ंबदं करावं. घरातंच थांबून कोरोना>व]0ध2या 

लcयात योगदान 0याव,ं असे आवाहन उपमु/यमं)ी अिजत पवार यानंी जनतेला 



केले आहे. ‘कोरोना’>व]0ध2या लcयात बेजबाबदारपणे वागणा=यांची, 4नयम 

मोडणा=यांची आता खैर नाह!, असा इशाराह! Jयानंी +दला आहे.  

रा1यातील ‘कोरोना’ ]dणांची वाढती सं/या Qचतंाजनक आहे. जनतेने 

घराबाहेर पडून अनावeयक गद. करणं सु]च ठेवलं तर स0यि[थतीचा पुन>वDचार 

क]न कठोर उपाय योजाव े लागतील, असा इशारा अिजत पवार यांनी +दला 

आहे.  दर�यान रा1यातील बहुतांश नागZरक घर!च थांबून कोरोना>व]0ध2या 

लcयात योगदान देत आहेत, या सवाbचं उपमु/यमंfयानंी आभार मानले आहेत.   

 

मु/यमं)ी / मा+हती कायाDलय  
 

रा1यात जीवनावeयक व[तंूची दकुाने सु] ठेवलेल! असूनह! लोक >वनाकारण 

झंुबड क8न खरेद! करताना +दसत आहेत. हे अJयंत चुक@चे असून,  बेCश[ती 

�हणजे संकटाला 4नमं)ण आहे हे सवाbनी लLात gयावे. सावध \हाव,े गद. 

टाळावी  असे आवाहन करताना मु/यमंfयानंी काल  पSुहा एकदा िज0द, संयम 

आ'ण आJम>वeवासा2या बळावर हे यु0ध आपण न_क@ िजंकू असा >वeवास 

रा1यातील जनतेला +दला. काल  थेट Tसारणा2या माHयमातून Jयानंी जनतेशी 

संवाद साधला. Jयावळेी ते बोलत होत े

 

लॉकडाऊननंतर जीवनावeयक व[तंूची वाहतूक करणार! साखळी सLमपणे 

कायाDिSवत झाल! आहे. येJया एक दोन +दवसात हा Teन पूणDपणे सुटेल. अस ं

Jयांनी सांQगतलं.  

 

क% � सरकार2या याद!त सु]वातीला जे देश न\हते, Jया  देशातनू जे नागZरक- 

पयDटक आले, Jयांनी कोणतीह! मा+हती न लपवता पुढे येऊन वेळीच उपचार 

gयाव ेअसह! सांQगतले. 



 

इतर रा1यातील कामगार, मजरू  यानंी [थलांतर करणे ताबडतोब थांबवावे असे 

सांQगतले असूनह! रा1यात जवळपास १ हजार क% �े सु] कर�यात आल! आहेत, 

तर आजघडीला दोन- स\वादोन लाख [थलातंर!त लोक, मजरू यांची 4तथे 

\यव[था कर�यात आल! आहे.  

 

 अJयावeयक सेवेत काम करणारे सवD कमDचा= यांचा मु/यमंfयानंी गौरव केला. 

 

TोJसाहनपर र_कम/ मा+हती कायाDलय  

 

करोना >वषाणू2या पाeवDभूमीवर jामपचंायत[तरावर जोखीम पJक8न काम 

करणारे सवD jामपंचायत कमDचार!, अंगणवाडी, Cमनी अगंणवाडी 

कायDकJयाD, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कायDकतk यानंा Cमळणा=या 4नयCमत 

वेतन, मानधना\य4तZर_त १ हजार ]पये इतक@ TोJसाहनपर र_कम दे�याचा 

4नणDय घे�यात आला आहे, अशी मा+हती रा1याचे jाम>वकास मं)ी lी. हसन 

मुlीफ यानंी +दल!.  

 

याCशवाय क% � शासनाने आरोdय कमDचा=यांसाठ� काढले7या ५० लाख ]पयां2या 

>व�या2या धरतीवर या कमDचा=यांचा ९० +दवसासाठ� २५ लाख ]पयांचा >वमा 

उतर>व�यासह! माSयता दे�यात आ7याची मा+हती Jयांनी +दल!. यासंदभाDतील 

पZरप)क 4नगDCमत कर�यात आले असून सवD िज7हा पZरषदानंा कायDवाह!साठ� 

सूचना दे�यात आ7या आहेत. 

  



फुड बँकेची [थापना  /गडQचरोल! मा+हती कायाDलय  

 

गडQचरोल! िज7oयात Lे)बंद! कर�यात आ7यामुळे परदेशातील pकंवा  पररा1यातील 

आ'ण  परिज7oयामधील नागर!क तसेच केवळ मजुर!2या बळावर उदर4नवाDह कर!त 

असले7या नागर!कांकर!ता भोजना2या सु>वधेकर!ता ब=याच नागर!काकडून  आ'ण  

[वयंसेवी सं[थाकडून दान [व]पात Cमळालेल! िजवनावeयक सा+हJय जमा 

कर�याकZरता फुड बकेँची [थापना शासक@य अSनधाSय गोदाम, एटाप7ल! इथं  

कर�यात आलेल! आहे. या +ठकाणी दान कारचे अस7यास , गोदामपाल तहCसल 

कायाDलय, एटाप7ल! यानंा संपकD  साधून दान कर�याचं आवाहन कर�यात आलं आहे  

 

[टेट राऊंड अप – कोरोना / अमरावती पीट!सी / वाCशम/ बुलडणा 

 

कोरोना >वषाणू संसगD T4तबंधासाठ� संचारबंद! लागू असून, या काळात 

नागZरकांना >व>वध ऑनलाईन सु>वधांचा वापर करता यावा, यासाठ� इंटरनेट 

सु>वधा सुरळीत ठेवा\यात, असे 4नद;श पालकमं)ी ॲड. यशोमती ठाकूर यानंी 

आज िज7हा Tशासनाला +दले. 

लॉकडाऊन2या  4नणDयामुळे गैरसोय होवू नये, याकZरता वाCशम िज7oयात  

उ11वला योजने2या लाsयाtयाbना ए>Tल ते जनू या तीन म+हSयात एलपीजी 

गॅस Cसल%डर मोफत दे�याचा 4नणDय घे�यात आला आहे. वाCशम िज7oयातील 

८३ हजार २६७ लाभाtयाbना या 4नणDयामुळे मोफत Cसल%डर Cमळणार आहेत. 



बुलडाणा िज7oयांमHये आणखी एकाला करणाची लागण झाल! असून मJृयूमुखी 

पडले7या बाधीत इसमा2या संपकाDत आले7या Jयाच कुटंुबातील \य_तीला 

आणखी लागण झा7याचे CसHद झा7याने आता कोरोणा चे ४ ]dण िज7हयात 

आढळुण आले होते.  Jयापैक@ १ एका चा मJृय ृझाला तर ३ जण बाधीत झाले 

आहेत.   ९ जणांचे नमुणे Tयोगशाळेत पाठ>वले असुन Jयाचा अहवाल अ0याप 

आला नाह! अशी माह!ती व0ैयpकय सु)ांनी +दल! आहे  

 

टच z@ सॅ4नटायझेशन'/ मंगेश बेले  

चं�पूर िज7हा Tशासनाने आरोdय >वभाग आ'ण पोCलसां2या मदतीने 

िज7oयातील सवD सीमा सील क8न कोरोना संकटाला थोपवनू धरले आहे. या 

पाeवDभूमीवर िज7oयातील आरोdय यं)णेने िज7हाQधकार! कायाDलया2या आप|ी 

4नवारण कLापुढे रा1यातील प+ह7या 'टच z@ सॅ4नटायझेशन' Tक7पाची उभारणी 

केल! आहे. या Tक7पा2या माHयमातून कुठ7याह! हँडवॉशला [पशD न करता 

कमDचार! आ'ण  नागZरकांचे संपूणD 4नजbतुक@करण श_य होणार आहे. 

     कुठ7याह! 4नजbतूक करणा=या �\याला हात न लावता मनु}य 

4नजbतुक@करण करणे हे या Tक7पाचे उ0+द}ट आहे. िज7हाQधकार! डॉ. कुणाल 

खेमनार यानंी या Tक7पाचे कौतूक करत ह! यं)णा अQधक सं/येत आ[थापना 

असले7या आ'ण  नागZरकांची सतत ये-जा असले7या +ठकाणी मो~या सं/येत 

उभार�याची गरज \य_त करत तसे 4नद;श +दले आहेत. 

 



4नजमू0द!न/ नागपुर/ यवतमाळ पीट!सी 

नागपुरातील काह! लोक 4नजमू0द!न2या मरकज इथून परत7याने Tशासनातफ;  

Jयांना कोरोना >वषयक तपासणी क8न घे�याबाबत आवाहन करणायात येत 

आहे. या ब0दल मानपा आयु_त तुकाराम मंुढे यानंी +दलेल! मा+हती ऐकुया......   

 

यवतमाळ िज7oयात तबCलक जमात2या मरकज इथून  परतले7या १२ जणांची 

याद! िज7हा पोल!स Tशासनाकड े धडकल! आहे . यवतमाळचे १२ नागZरक 

4नझामु0द!न येथे गेले होते पैक@ ५ जण िज7oयात परतले अस7याची व या 

पाचह! जणांना वसंतराव नाईक वै0यक@य महा>व0यालयातील >वलगीकरण 

कLात उपचाराथD दाखल कर�यात आ7याची मा+हती िज7हा Tशासनाने +दल! 

आहे. या पाचह! जणांचे नमुने तपासणीसाठ� नागपूर येथे पाठ>व�यात येणार 

आहे.  

दर�यान नागपुरातील कोरोना संबंधी आकडेवार! बघता  आ|ा पयDSत तपासणी 

झाले7या 723   नमू�यांपैक@ 16  नमुने पोझे+ट\ह आले आहेत. नागपुरात आज 

कोरोना संश4यत 109  ]dण आढळ7याची मा+हती संबQंधत यं)णेने +दल! असून 

एकूण संश4यत ]dणानंाचा आकडा 943  इतका झाला आहे. एकूण भातk 

असले7या लोकांची सं/या 678  असनू दररोज 57  नमुने तपासणीसाठ� 

पाठव�यात येत आहेत. 1हजार 215 लोक  (Home Quarantined) आहे.  

शवेट! पुSहा काह! ठळक बात�या  

 

 



भाजीपा7याची >व?@ सु]/ मनपा 

कृ>ष उJपSन बाजार सCमती2या याडD आ'ण काटन माक; ट मHये भाजी >वकणा-

या शतेक-यानंी आजपासून महानगरपाCलकेनं उपल<ध केले7या जागेवर 

भाजीपा7याची >व?@ सु] केल!. यामुळे याडDमधील गद. ना+हसी झाल! आ'ण 

लोकानंा Jयां2या पZरसरात ताजा आ'ण [व[त भाजीपाला आजपासून उपल<ध 

हो�यास सु]वात झाल! आहे. 

            कृषी उJपSन बाजार सCमती2या याडDमHये दररोज ६०० वाहने येत 

अस7याने तेथे गद. होते. ह! गद. टाळ�यासाठ� आता शहरात भाजीपा7याचे 

केवळ १०० वाहने ये�यास परवानगी दे�यात आल! आहे. ह! वाहने कृषी उJपSन 

बाजार सCमती2या याडDमHये न जाता शहरातील >व>वध भागात आज पोहोचल!. 

रेशीमबाग, यशवतं [टेaडयम, बुधवार बाजार, राजाबाLा, मंगळवार! बाजार, 'झगंाबाई 

टाकळी मैदान आ'ण जयताळा या +ठकाणी या वाहनातून भाजीची ठोक भावाने 

>व?@ कर�यात आल!.  

            मनपाने उपल<ध क8न +दले7या जागां\य4तZर_त इतर शतेक-यानंा 

शहरातील वेगवगे�या भागात जाउन घरपोच भाजीपाला >व?@ची सेवाह! देता 

येणार आहे.  

 

 

 



>व[था>पत/ बुलडणा/ को7हापूर/ नांदेड पीट!सी 

बुलडाणा िज7oयात मोल मजरु! कर�यासाठ� आले7या राज[थान आ'ण गुजरात 

मधून मो~या Tमाणावर दाखल झाले होत े मा) लॉक डाऊन2या पाeवDभूमीवर 

िज7oयातील खामगाव येथुन पायी 4नघाले7या ५१ मजरु राज[थान आ'ण 

गुजरात कड े आप7या गावी परत�यासाठ� 4नघाले असताना खामगाव शहर 

पोCलसांनी Jयानंा ता<यात घेऊन आरोdय यं)णेने Jयानंा होम _वॉरटांईन केले 

आहे 

को7हापूर िज7oयात7या हातकणंगले तालु_यात7या नरंदे इथ7या शरद सहकार! 

साखर कारखाSयाचे कायDकार! संचालक संतोष aडjजे यानंी काल कारखाSयावरचे 

ऊस तोडणी मजरू आ'ण इतर कमDचा=यानंा प) देऊन Jयां2या गावी जा�यासाठ� 

परवानगी +दल!, यामुळे Jयां2या >व80ध फौजदार! गुSहा दाखल कर�याचे आदेश 

कोरोना >वषाणू2या पाeवDभूमीवर नांदेड िज7oयात हातावर पोट असले7या 

4नराQlतानंा आधार दे�यासाठ� भोकर तालु_यातलं अनेक सेवाभावी सं[था पुढे 

आ7या आहेत. माहूर इथ7या रेणूकादेवी सं[थाननं देखील आपल! मदत pकराणा 

माला2या [व8पात +दल!.  

 

 

 

 

 



4नजामु0द!न/ एयर  

+द7ल!त झाले7या धाCमDक कायD?मात सहभागी झाले7या पुणे >वभागात7या 

१८२जणांची याद! Tा�त झाल! आहे. Jयापैक@ ९४ जणांना _वारंटाईन कर�यात 

आले आहे.  

नवी +द7ल!2या 4नजामु0द!न इथं आयोिजत धाCमDक कायD?मातून परतलेला 

एक \य_ती चं�पूर िज7oया2या राजुरा शहरात सापडला आहे. Jयाला िज7हा 

]dणालयात7या >वलगीकरण कLात ठेवलं असून थंुक@चे नमुने तपासणीसाठ� 

पाठवले आहेत. 

 हा ]dण मुळचा तेलंगणात7या आCसफाबादचा असून राजुरा इथं Jयाची 

सासुरवाडी आहे. एका लdना2या कायD?मासाठ� तो राजु=यात आला होता. मा) 

हा कायD?म कोरोना2या भीतीने र0द कर�यात आला. याच दर�यान, जनता 

क�यूD लागला, यानंतर रा1यात जमावबंद! लागू झाल! आ'ण Jयानंतर संपूणD 

देशात संचारबंद! लागू झाल!. Jयामुळे Jयाला राजु=यातच थांबावे लागले. 

 

राजेश टोपे/ एयर 

कोरोना2या ]dणांची सेवा करणारे रा1यातले डॉ_टसD, नसD आ'ण आरोdय 

कमDचा=यांचं आरोdयमं)ी राजेश टोपे यांनी प)ा0वारे आभार मानत Jयांचे 

अCभनंदन केलं आहे. कोरोनाशी लढणारे डॉ_टर आ'ण कमDचा=यांना 

आरोdयमंfयांनी यु0धातील आघाडीवरचे सै4नक अशी उपमा +दल! असून या 

सवाbना मानाचा मुजरा कर!त अस7याचं आप7या प)ात �हटलं आहे. 



 

मंूबई आतापयbत एकूण १६२ ]dण आढळले असून Jयांची सं/या मो~या 

Tमाणात वाढ�याची श_यता रा1याचे आरोdयमं)ी राजेश टोपे यांनी \य_त 

केल! आहे. Jयां2या थेट संपकाDत आले7या ५ हजाराहून अQधक \य_तींना 

कोरोना >वषाणूचा संसगD हो�याची श_यता सवाDQधक अस7याने आरोdय 

Lे)ात7या सुमारे ४ हजार कमDचा=यां2या माHयमातून Jयां2यावर लL 

ठेव�यात आ7याची मा+हती Jयांनी +दल!   

---------------------- 


