
 

आकाशवाणी मुबंई 

�ादिेशक बातमीप� – द.ु ३.००वाजता 

२२  एि�ल  २०२१ – गु�वार 

ठळक बात#या 

� जागितक पृ&वीिदना(या पा)*भूमीवर �धानम�ंी आज हवामान िवषयक जागितक िशखर प1रषदलेा संबोिधत करणार  

� कोरोना �4ण वाढी(या पा)*भूमीवर रा6यात आज रा�ीपासून नव ेिनब7ध लागू / आंतरिज9हा वाहतूक:वरही बंदी   

� रा6य िश;ण मडंळा(या इय>ा दहावी(या प1र;ा र? के9या नंतर दहावी(या सव*च िवAा&या7ना उ>ीण* करCयाचा 

रा6य िश;ण िवभागाचा िनण*य  

� नािशक महापािलका �4णालयात9या �ाणवायू गळती �करणाची चौकशी करCयासाठी िवभागीय आयEुां(या 

अGय;तेखाली सिमती Hथािपत  

� दशेात काल नJया ३ लाख १४ हजार �4णांची नLद, तर रा6यात ६७ हजार ४६८ निवन �4ण कोरोनाQHत  

<><><><><> 
जागितक प�ृवीिदना�या पा��भूमीवर �धानमं�ी आज हवामान िवषयक जागितक िशखर प"रषदलेा सबंोिधत करणार 

आहेत. दोन िदवस चालणा+या या प"रषदचेी संक,पना २०३० सालासाठीचे एकि�त �य2न असून �धानमं�ी नर45 मोदी यांना 

अमे"रकेचे अ6य7 जो बायडन यांनी यात सहभागी हो9यासाठी िनमंि�त केलं आहे. या प"रषदते ४० दशेांचे नेते सहभागी होणार 

असून ते जागितक हवामान बदलाचा अथ�<यव=थेवर सवा�िधक प"रणाम झाले,या दशेांचे �ितिनिध2व करत आहेत. हे जागितक 

नेते आपापसात हवामान बदल, हवामान संवध�नासाठीचे �य2न, नैसिग�क उपाययोजना, हवामान सरु7ा 2याचबरोबर पया�वरण 

र7णासाठीचे तांि�क शोध यावर िवचारिविनमय करणार आहेत.  

<><><><><> 

कोरोना CDण वाढी�या पा��भूमीवर राFयात आणखी िनबGध लागू कर9यात आले आहेत. टाळेबंदी हा शेवटचा पया�य 

असावा, असं �धानम�ंी नर45 मोदी यांनी सव� राFयांना स,ला िदला होता 2यामळेु सरसकट टाळेबंदी लागू न करता िनबGध 

कडक कर9य़ाचा म6यम माग� काढत मKुयमं�ी उLव ठाकर े यांनी काल हा िनण�य घेतला. आज रा�ी 8 वाज,यापासून या 

िनबGधांची अमंलबजावणी सOु होईल. 2यानसुार अ2यावQयक सेवेत,या आिण सरकारी ओळखप� असले,या कम�चा+यांनाच 

केवळ उपनगरी र,ेवेतून �वासाला मभुा असले. मेSो, मोनो साठी हेच िनयम लाग ू असतील. साव�जिनक आिण खाजगी बस 

मधून एकूण 7मते�या केवळ 50 टVके �वाशांना �वासाची मभुा असेल.  टॅVसी, "रVशांनाही हाच िनयम लागू असेल. िववाह 

समारभंांना केवळ 25 जणांनाच परवानगी असेल. राFय आिण क4 5 सरकारी काया�लयात केवळ 15 टVके उपि=थतीची 

परवानगी असले काया�लयात जा=त कम�चा+यांची आवQयकता असेल, तर आपZी <यव=थापन �ािधकरणाची परवानगी 

आवQयक असले. खाजगी काया�लयांनाही कम�चारी उपि=थतीसाठी हेच िनयम लाग ू असतील. आंतरिज,हा वाहतकु[वर बंदी 

घाल9यात आली आहे. केवळ परवानगीनेच हा �वास करता येईल. अ\य िज,]ात �वास के,यावर 14 िदवसांची 

िवलगीकरणाची स_[ कर9यात आली आहे. अ2यावQयक व=तू, मटण-अडंी, भाजीपाला आदी दकुानांना केवळ सकाळी सात ते 

अकरा पयGत सOु ठेवायला मभुा िदली आहे.   

<><><><><> 

राFय िश7ण मंडळा�या इयZा दहावी�या प"र7ा रb के,या नंतर दहावी�या सव�च िवcा�याGना उZीण� कर9याचा 

िनण�य राFय िश7ण िवभागानं घेतला आहे. शालेय िश7णम�ंी वषा� गायकवाड यांनी काल हा िनण�य जाहीर केला. काल या 

संदभा�त अिधकारी आिण तdांची या संदभा�त बठैक झाली, 2यात हा िनण�य घेत,याचं 2यांनी सांिगतलं. कोरोनामळेु िवcा�याGचं 

नकुसान होऊ नय,े fहणून हा िनण�य घेत,याचं 2यांनी सांिगतलं. हे सव� िवcाथg अकरावी िकंवा अनषुंिगक अhयासiमा�या 

�वेशासाठी पा� ठरतील. दहावीची प"र7ा दणेार,े फेरप"र7ाथg यांचं म,ुयमापन कस ंकरावं याबाबत �k िनमा�ण झाले आहेत. 

अशा िवcा�याGना �वेश दऊेन नंतर ठरािवक कालावधीत lेणी सधुारा9यासाठी, 2यांना प\ुहा प"र7ा द9ेयाचा पया�य असले, 

असंही 2यांनी सांिगतलं. 

<><><><><> 



 

नािशक महानगरपािलके�या डॉ. झाक[र हnसेन CDणालयात ऑिVसजनची गळती होवून झाले,या दघु�टनेत 24 CDणांचा 

म2ृय ूझा,या�करणी चौकशीचे आदशे शासनाने िदले आहेत. 2याकरता िवभागीय आय_ु राधाकृqण गम ेयां�या अ6य7तेखाली 

सात सद=यांची सिमती िनय_ु केली अस,याची घोषणा आरोDय मं�ी राजेश टोपे यांनी आज नािशक इथ ंिदली. या दघु�टने�या 

पा��भूमीवर CDणालयाला भेट दऊेन अिधका+यांशी चचा� के,यानंतर 2यांनी ही घोषणा केली. 

  दरfयान, या िठकाणी ऑिVसजन टाक[ दCु=त कOन परुवठा सरुळीत झा,याची मािहती कृषी मं�ी दादा भसुे यांनी 

िदली.  

 दरfयान, या दघु�टनेला राFय सरकारचा िनषकळजीपणा कारणीभूत अस,याचा आरोप िवधान प"रषदतेले िवरोधी प7 

नेते �वीण दरकेर यांनी केला आहे. ते काल नािशक म6ये प�कारांशी बोलत होते. राFयात ऑिVसजन, रमेडीसीवर अपरु े

आहेत, आरोDय <यव=था बळकट कर9याची गरज आहे या िवषयावर तातडीनं मKुयमं�ी उLव ठाकर े यांनी सव�प7ीय बैठक 

बोलवावी अशी मागणी 2यांनी केली.  

<><><><><> 

वैcक[य ऑVसीजनची वाहतूक कर9यासाठी कळंबोलीहrन िनघालेली ऑVसीजन एVस�ेस गाडी आज रा�ी उिशरा 

आंs�दशेात,या िवशाखापtणम इथं पोहोचेल. 2यात,या 7 महाकाय टँकस�मधे ऑVसीजन भर9याचं काम ितथ,या राqSीय 

इ=पात िनगम�या पोलाद �क,पात होणार आहे. �क,पात,या व"रw अिधका+यांनी सांिगतलं क[ परुसेा ऑVसीजन उपलxध 

असून टँकर भरायला 20 ते 24 तास लागतील. ते काम पूण� झा,यावर ही गाडी मधे कुठेही थांबा न घेता परत येईल. या गाडीचा 

�वास िवनाअडथळा <हावा याची काळजी घेऊ, असं र,ेवे�या अिधका+यांनी सांिगतलं. 

<><><><><>  

अकोला िज,]ासह पातरु तालुVयात कोरोना पॉिझिट<ह CDणांची संKया झपाट्याने वाढत असताना याच 

तालुVयातील नांदखेड गावांम6य े  आज पयGत एकही कोरोना बािधत CDण आढळला नाही. गावक+यां�या एकजटुीमळेु कोरोना 

गावात �वेश कO शकला नाही. माझ े कुटंुब माझी जबाबदारी या उपiमामळेु मोठी मदत झा,याचे zाम=थांनी सांिगतले. 

एक[�या जोरावर आिण जागतृी�या आधार ेसपंूण� गाव कोरोनावर मात कर9यात यश=वी ठरले आहे. 

zाम=थांनी मKुयम�ंी उLव ठाकर े यां�या सकं,पनेतील माझं कुटंुब माझी जबाबदारी या  मोहीम राबिवली. या 

मोिहमेअतंग�त सव{7ण, नाग"रकांची कोरोना चाचणी, यावर भर िदला. कोरोना दतू घरोघरी जाऊन सव{7ण करीत होते. 

एखाcास काही ल7ण े आढळली तर 2याची 2व"रत दखल घेतली जात होती.  नाग"रकां�या एक[ने आिण कोरोना िवषयक 

घेतले,या काळजीने  नांदखेड वािसयांनी कोरोनाला थोपव9यात यश िमळवले आहे.  

<><><><><> 

 कोरोनाची बाधा झालेले सवा�िधक कैदी मुंबईतील कारागहृात अस,याच आढळून आलं असून   भायखळा इथ,या 

मिहला कारागहृात आिण ऑथ�र रोड म6यवतg कारागहृात एकूण ६१ कैcाना कोरोनाची बाधा झाली आहे. स6या राFयात,या 

४७ कारागहृात २४६ कैदी कोरोनाबािधत झाले आहेत. 2यां�यावर उपचार सOु अस,याची मािहती कारागहृ �शासनाने िदली. 

कारागहृातील १०२  अिधकारीही कोरोनाबािधत असून 2यां�यावर उपचार सCु आहेत.   

<><><><><>  

ही आिणबाणीची प"र=थीती आहे याचे तूfही भान ठेवायला हवे अशा शxदात आज मुंबई उ�च \यायालयाने राFय 

सरकारवर ताशेर ेओढले आहे. कोरोनाकाळात,या अ<यव=थे�या िवरोधात दाखल कर9यात आले,या एक जनिहत यािचके�या 

सनुावणी दरfयान \यायालयानं हे मत न�दवलं आहे.  

कोिवड १९ �या संदभा�त,या सव� माग�दश�क सूचना या मिु5त मा6यमांना आिण इलेVSॉिनक मा6यमांना cायला 

ह<यात यावर \यायालयानं भर दतेांनाच समाजमा6यम ं यात आणखी ग�धळ घातल अस,याचंही \यायालयान <य_ केलं.  

कोिवड उपचारासाठी�या अ2यावQयक औषधां�या मािहतीसाठी एक पोट�ल असायला हवे असेही \यायालयानं fहटलं आहे. 

मKुय \यायाधीश दीपांकर दZा यां�या खंडिपठानं मुंबईत,या एका विकलाने दाखल केले,या एका जनिहत यािचके�या 

सनुावणीदरfयान ही िन"र7ण न�दवली.  

<><><><><>  



 

दशेात आतापयGत १३ कोटी २२ लाखांहrन अिधक कोरोनालस��या मा�ा द9ेयात आ,या आहेत. याम6ये ९२ लाख 

आरोDय कम�चा+यांनी लसीची पिहली तर ५८ लाख लोकांनी दसुरी मा�ा घेतली आहे.           

दशेात काल ३ लाख १४ हजार न<या CDणांची न�द झाली. आतापयGत एका िदवसात CDण सापड9याचा हा उ�चांक 

आहे. 2यामळेु दशेात,या एकूण कोिवड बािधतांची संKया, एक कोटी ५९ लाख झाली आहे. काल दोन हजार १०४ CDणांचा 

उपचारादरfयान म2ृय ूझाला, तर जवळपास ७८ हजार CDण बर ेझाले. दशेात आतापयGत या िवषाणू संसगा�नं एक लाख ८४ 

हजार CDणांचा म2ृयू झाला असून, एक कोटी ३४ लाखांहrन अिधक CDण, कोरोना िवषाणू म_ु झाले आहेत. स6या दशेभरात २२ 

लाख ९१ हजार CDणांवर उपचार सCु आहेत.  

<><><><><> 

राFयात काल ५४ हजार ९८५ CDणांनी कोरोनावर मात केली. राFयात आतापयGत ३२ लाख ६८ हजार ४४९ CDण, 

कोरोनाम_ु झाले असून, राFयाचा कोिवडम_ु[चा दर ८१ पूणाGक १५ शतांश टVके झाला आहे. काल ६७ हजार ४६८ CDणांची 

न�द झाली, 2यामळेु राFयात,या कोिवड बािधतांची एकूण संKया ४० लाख २७ हजार ८२७ झाली आहे. स6या राFयात ६ 

लाख ९५ हजार ७४७ CDणांवर उपचार सOु आहेत.  काल ५६८ CDणांचा म2ृय ू झाला, राFयात या ससंगा�नं दगावले,या 

CDणांची एकूण संKया, ६१ हजार ९११ झाली असनू, म2ृयूदर १ पणूाGक ५४ शतांश टVके झाला आहे. 

<><><><><> 

मुंबईत काल 6 हजार 790 CDण बर ेझा,यानं  2यांना घरी पाठव9यात आलं.  आतापयGत 5 लाख 3 हजार 53 CDण 

कोरोनाम_ु झाले आहेत. काल  7 हजार 684 नवीन CDणांची न�द झाली. मुंबईत  आतापयGत CDणांची संKया 6 लाख 1 हजार 

590 झाली आहे. मुंबईतला CDण दपुटीचा कालावधी  48 िदवसांवर आलाय. स6या  84 हजार 743 CDण उपचार घेत आहेत. 

काल 62 CDणांचा म2ृयू झाला असून, एकूण  मतृांचा आकडा 12 हजार  501 वर पोचला आहे.   

<><><><><> 

रायगड िज,]ात काल 935 CDण कोरोनाम_ु झाले. काल िज,]ात 1 हजार 651 नवीन CDणांची न�द झाली. स6या 

िज,]ात 11 हजार 572 CDण उपचार घेत आहेत. िज,]ात या आजारामळेु काल 19 CDणांचा म2ृयू झाला. 

रRनािगरी िज,]ात काल 123 CDण या आजारातून बर ेझाले. काल िज,]ात 477 नवे CDण आढळले. िज,]ात 

काल 13, तर आतापयGत 488 CDणांनी आपला �ाण गमावला आहे. 

सांगली िज,]ात काल बर े झाले,या 429 CDणांना घरी पाठवलं. काल िज,]ात 1 हजार 116 CDणांचे अहवाल 

पॉिझिट<ह आले. िज,]ात स6या 1 हजार 996 CDणांवर उपचार केले जात आहेत. िज,]ात या आजारामळेु काल 22 CDण 

दगावले. 

िहगंोली िज,]ात काल 183 CDणांना CDणालयातून सtुी िदली. िज,]ात काल 199 CDणांना या आजाराची लागण 

झाली. स6या एक िज,]ात 1 हजार 339 CDण उपचाराधीन आहेत. िज,]ात काल या आजाराने 5 CDणांचा बळी घेतला. 

जालना िज,]ात काल 871 CDणांनी कोरोनावर मात केली. काल 796 नवीन बािधत CDण आढळले. स6या िज,]ात 

7 हजार 100 CDण उपचार घेत आहेत. िज,]ात या आजारामळेु काल 17 CDणांचा म2ृयू झाला. 

नांदडे िज,]ात काल 1 हजार 229 CDण या आजारातून बर ेझाले. काल िज,]ात 1 हजार 372 CDणांचा अहवाल 

पॉिझिटव आला. स6या िज,]ात 14 हजार 228 CDणांवर उपचार सOु आहेत. िज,]ात आतापयGत 1 हजार 322 CDण 

दगावले आहेत. 

परभणी िज,]ात काल 684 CDण बर े होऊन घरी गेले. काल 512 CDणांना या आजाराची लागण झाली. स6या 

िज,]ात 5 हजार 712 CDण उपचाराधीन आहेत. िज,]ात काल 21 CDण दगावले. 

सातारा िज,]ात आतापयGत 68 हजार 66 CDणांनी कोरोनावर मात केली. काल 1 हजार 685 नवीन CDणांची न�द 

झाली. स6या िज,]ात 15 हजार 900 CDणांवर उपचार सOु आहेत. िज,]ात काल 37 CDणांनी आपला �ाण गमावला. 

<><><><><> 

कोिवड CDणांची संKया जा=त असणा+या राFयांना रमेडेसीवीर�या औषधा�या िवतरणासाठी क4 5 सरकारनं एक कृती 

आराखडा तयार केला आहे. 2यानसुार राFयसरकार ंआिण खाजगी वाटप यं�णांना रमेडेसीवीर परुव9या�या सूचना सरकारने 



 

उ2पादकांना िद,या आहेत. ये2या ३० एि�ल पयGत हे िवतरण होणार असून, उपलxध साठ्यातून राFयांची रमेडेसीवीरची गरज 

पूण� कर9यासाठी, राFयांशी सम\वय सOु आहे. राFयांनी रमेडेिसवीर इंजेVशनची मागणी सरकारी िवतरण मा6यमावर न�दवावी, 

असं क4 5 सरकारनं सांिगतलं आहे. 2याचबरोबर या इंजेVशनचा परुवठा आिण मागणी यासंदभा�त,या बाब�वर दखेरखे 

ठेव9यासाठी राFयांनी एका नोडल अिधका+याची िनय_ु[ करावी, असंही सांग9यात आलं आहे. 

<><><><><>  

र2नािगरी  िज,]ात र2नािगरी, िचपळूण आिण खेड शहरात ऑनलाइन न�दणीनंतरच करोना�ितबंधक लसीकरण केलं 

जाणार आहे. लसीकरणासाठी नाग"रकांनी मोठ्या �माणावर गदg के,यामळेु  सरुि7त अतंराचं पालन होत नस,यानं हा िनण�य 

घे9यात आला अस,याचं िज,हािधकारी ल�मीनारायण िमlा यांनी सांिगतलं. न�दणीकरण झाले,यांनी आप,याला आले,या 

मेसजेनसुारच लसीकरण क4 5ावर जाव असंही 2यानी सांिगतलं. लसीकरणासाठी  ये2या २६ एि�लपयGतचं वेळाप�क जाहीर 

कर9यात आलं आहे. 

<><><><><> 

वािशम िज,हा �शासन आिण मेिडकल असोिसएशन�या वतीने आज िनवासी उपिज,हािधकारी शैलेश िहंग ेयां�या 

ह=ते 110 CDणां�या नातेवाईकांना रमेडीिसिवर इंजेVशन वाटप कर9यात आलं. रमेडीिसिवर इंजेVशनची टंचाई आिण चढ्या 

भावानं िवi[ होत अस,या�या पा��भूमीवर सवलती�या दराने ते CDणां�या नातेवाईकांना द9ेयात आलं. 

<><><><><>  

जालना िज,]ासाठी आज राFय=तरावOन  कोवीिश,ड या कोरोना �ितबंधक लसी�या १२ हजार ९०० मा�ा 

िमळा,या असून १०२ लसीकरण क4 5ावर ही लस द9ेयासाठीचं िनयोजन आरोDय िवभागाकडून कर9यात आलं आहे. दरfयान, 

आजपयGत िज,]ात,या एक लाख ४६ हजार ७१ नाग"रकांनी कोवीड �ितबंधक लस टोचून घेतली आहे. 

<><><><><>  

संचारबंदी आिण साथरोग �ितबंधक  कायcाच उ,लंघन के,या�करणी िशडgचे िशवसेनेचे खासदार सदािशव लोखंडे 

यां�यासह कृती सिमती�या अकरा जणांवर ग\ुहे दाखल कर9यात आले  आहेत.  

िनळवंडे इथ,या  मKुय काल<या�या अ2ंय कालवा बांधणी�या  भमुीपजूनाचा काय�iम कोणतीही परवानगी न करता 

के,या बbल आिण जमावबंदीचा आदशे मोड,या बbल 2यां�यावर ही कारवाई कर9यात आली.  

//<><><><><>// 

 

 


