
    

आकाशवाणी मुंबई 
�ादिेशक बातमीप� – सांय. ७.०० वाजता 

१८ एि�ल  २०२१ – रिववार 
 

ठळक बात$या 

• िविवध रा&यांमधली वै(क)य ऑ+सीजनची मागणी पूण0 कर1या2या 34ीनं १६२ ऑ+सीजन िनिम0ती �क6पांना क7 8 सरकारची 

मंजरुी / ३३ �क6पांची संयं� काया0 ि;वत, =यात रा&यात6या एका संयं�ाचा समावेश 

 

• दशेात काल २ लाख ६१ हजार ५००, तर रा&यात ६७ हजार १२३ नAया कोिवड-EFणांची नGद  

 

• या मिह;यात होणाHया जेईई अथा0त संयKु �वेश परीLा पढंु ढकल6या 

 

• इतर मागास वग0, िवमKु जाती-भट+या जमाती, आिण िवशेष मागास �वगा0त6या िव(ाRयाSना िशTयवVृी आिण नादारीसाठी 

महाडीबीटी पोट0लवर अज0 करायला ये=या ३० तारखेपयSत मदुतवाढ  

 

आिण 

• रमेडेिसवीर2या साठ्या�करणी एका औषध कंपनी2या संचालकाची पोलीसांकडून चौकशी / यावEन सVाधारी आिण िवरोधकांचे 

आरोप �=यारोप 

<><><><><> 

आता ऐकूया बात$या िव]तारानं. मा� =याआधी एक मह^वाची सूचना. कोरोना वाढतोय आरोFयाची काळजी _या. मा]क योFय �कार े

लावा, वेळोवेळी हात साबणाने ]व2छ धवुा, सरुिLत अंतर आिण कोरोना �ितबंधक िनयम काटेकोरपणे पाळा. ४५ वषा0वर2या सवाSनी 

लसीकरण अवbय कEन _या. 

<><><><><> 

        िविवध रा&यांमध6या वै(क)य ऑ+सीजनची मागणी पूण0 कर1या2या 34ीनं क7 8सरकारनं १६२ ऑ+सीजन िनिम0ती �क6पांना 

मंजरुी िदली आहे. या कामावर २०१ कोटी Eपये खच0 होणार असून =यामळेु ऑ+सीजन िनिम0तीLमतेत १५४ टनांची भर पडेल. यापैक) 

३३ �क6पांची संयं� काया0 ि;वत झाली असून =यातलं एक महाराTdात आहे. आंe�दशे, छVीसगढ, हरयाणा, िद6ली, केरळ, पfुचेुरी, 

पंजाब, आिण उVर �दशेमधेही �=येक) एक �क6प काया0 ि;वत झाला आहे. मhय �दशेात ५, िहमाचल �दशेात ४,तर चंडीगढ, गजुरात 

आिण उVराखंड मधे �=येक) ३ �क6प काया0 ि;वत आहे. िबहार, कना0टक आिण तेलंगणमधे �=येक) २ �क6प सEु झाले आहेत. या 

मिहनाअखेरपयSत दशेभरात आणखी ५९ तर पढु2या मिहनाअखेरपयSत आणखी ८० �क6प उभे राहतील. 

रा&यांनी या उपाययोजनेचं ]वागत केलं असून आणखी १०० संयं� सEु कर1याची मागणी केली आहे. =यालाही मंजरुी दणेार 

अस6याचं क7 8ीय आरोFय खा=या2या ट्वीटमधे $हटलं आहे. 

<><><><><> 

वै(क)य ऑ+सीजनचा परुवठा कर1यासाठी  र6ेवे ऑ+सीजन ए+स�ेस गाड्या सोडणार आहे. रा&यात ऑ+सीजनचा परुवठा 

िवना अडथळा Aहावा याकरता िसल7डस0 आिण 8वEप ऑ+सीजनची वाहतूक र6ेवेने करता येईल का अशी िवनंती रा&यशासनानं केली 

होती.  



    

=यानसुार मुंबईजवळ2या कळंबोली आिण बोईसर ]थानकांमधे jरकामे टँकर चढवून ते िवशाखापlण, बोकारो, राउरकेला िकंवा 

जमशेदपूरला रवाना होतील. भरलेले टँकर याच ]थानकांवर उतरतील. रोरो पmतीनं ही वाहतूक होईल. कळंवोली ]थानकावर गे6या 

गEुवारी तर बोईसरला आज टँकर गाडीत चढव1याची तालीम घे1यात आली. उ(ा १० टँकस0 चा पिहला ज=था रवाना होईल. रा&याचे 

वाहतूक सिचव टँकस0 उपलoध कEन दणेार आहेत. 

<><><><><> 

दशेात कोिवड महामारीमळेु उpवले6या पjरि]थतीबfल माजी �धानमं�ी डॉ. मनमोहन िसंग यांनी �धानमं�ी नर78 मोदी यांना 

प� िलहीलं आहे. कोरोना महामारी2या संकटाशी सामना कर1यासाठी लसीकरणाचा वेग वाढवणं हाच नेमका उपाय अस6याचं $हटलं 

आहे. केवळ िकती जणांना लस िदली यापेLा िकती ट+के लोकसंrयेला लसीचं संरLण िमळालं हे मह^वाचं आहे. साव0जिनक 

आरोFयाबाबत सhयाची पjरि]थती  आणीबाणीची असून लस उ=पादकांना िनधी आिण इतर सहाsय सरकारनं करावं असं डॉ.िसंग यांनी 

सचुवलं आहे. 

<><><><><> 

दशेात आतापयSत कोिवड �ितबंधक लशी2या १२ कोटी २६ लाखापेLा जा]त मा�ा लाभाRयाSना िद6या आहेत. जगात6या या 

सवा0त मोठ्या लसीकरण मोिहमेत ९२ िदवसात हा टtपा ओलांडला आहे. काल २६ लाख ८४ हजारापेLा जा]त मा�ा लाभाRयाSना 

िद6याचं क7 8ीय आरोFय मं�ालयानं सांिगतलं.  

दशेात काल २ लाख ६१ हजार ५०० नवे कोरोनाबािधत आढळले. तर १ लाख ३८ हजार EFण बर े होऊन घरी गेले. 

आतापयSत १ कोटी २८ लाखापLेा जा]त EFण बर ेझाले आहेत. दशेात आतापयSत कोरोनाबािधत झाले6यांपैक) १२ पूणाSक १८ शतांश 

ट+के अॅ+टीAह EFण असून सhया =या2यांवर उपचार सEु आहे.  

<><><><><> 

रा&यात काल ५६ हजार ७८३ EFणांनी कोरोनावर मात केली. रा&यात आतापयSत ३० लाख ६१ हजार १७४ EFण, 

कोरोनामKु झाले आहेत. रा&यातलं EFण बर ेहो1याचं �माण  ८१ पूणाSक १८ शतांश ट+के झालं आहे. काल ६७ हजार १२३ नAया 

EFणांची नGद झाली, =यामळेु रा&यात6या कोिवड बािधतांची एकूण संrया ३७ लाख ७० हजार ७०७ झाली आहे. सhया रा&यात सहा 

लाख ४७ हजार ९३३ EFणांवर उपचार सxु आहेत. काल ४१९ EFणांचा म=ृयू झाला, रा&यात या संसगा0नं दगावले6या EFणांची एकूण 

संrया, ५९ हजार ९७० झाली असून, म=ृयूदर १ पूणाSक ६१ शतांश ट+के झाला आहे.   

<><><><><> 

रायगड2या िज6हािधकारी िनधी चौधरी यांनी जनतेला कोिवड �ितबंधक लस घे1याचं आवाहन केलं आहे........ 

<><><><><> 

एनटीए अथा0त राTdीय चाचणी यं�णेनं या मिह;यात होणाHया जेईई अथा0त संयKु �वेश परीLा पढंु ढकल6या आहेत. क7 8ीय 

िशLण मं�ी रमेश पोखjरयाल िनःशंक यांनी �िसm केले6या िनवेदनात $हटलयं क), कोरोना2या वाढ=या �ादभुा0वा2या पाz0भूमीवर 

एनटीएनं हा िनण0य घेतला आहे. या परीLा ये=या २७, २८ आिण ३० तारखेला होणार हो=या. नAया तारखा नंतर जाहीर के6या जातील. 

=याबाबत परीLां2या िकमान १५ िदवस आधी मािहती िदली जाईल.  

<><><><><> 

मिहला कम0चाHयांनी कुठ6याही �कारचा छळ, अ;याय मळुीच सहन करता कामा नये.  कुठेही अप�कार होत असेल तर वेळीच 

त{ार (ावी. शासन मिहलां2या खंबीरपणे पाठीशी उभे आहे, असं  मिहला आिण  बालिवकास मं�ी ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी 

मेळघाटात6या मिहला वनकम0चाHयांशी बोलताना ]प4 केलं. मेळघाटात6या मिहला वनकम0चाHयांना काम करताना येणाHया अडचणी, 

वjर}ांकडून होणारा जाच याबाबत �ा~ त{ार�ची दखल घेऊन पालकमं�यांनी मेळघाटात6या दगु0म भागात दोन िदवस गोपनीय दौरा 

केला आिण थेट संवाद साधून =यां2या अडचणी जाणून घेत6या. धारणी, िचखलदरा,अकोट ताल+ुयात6या गावांना  =यांनी  भेट िदली. 



    

   वन �शासनानं त{ार�ची त=काळ दखल घेऊन िनराकरण करावं, मिहला  वनकम0चाHयांचे मनोबल उंचाव1यासाठी मेिडटेशन 

कॅ$प घे1याचीही सूचनाही =यांनी केली. 

<><><><><> 

इतर मागास वग0, िवमKु जाती-भट+या जमाती, आिण िवशेष मागास �वगा0त6या िव(ाRयाSना िशTयवVृी आिण नादारीसाठी 

महाडीबीटी पोट0लवर अज0 करायला सरकारनं ये=या ३० तारखेपयSत मदुतवाढ िदली आहे. इतर मागास बह�जन क6याण मं�ी िवजय 

वडेlीवार यांनी ही मािहती िदली. या  �वगाSमध6या िव(ाRयाSसाठी मॅिdकोVर िशTयवVृी योजना महाडीबीटी �णालीमाफ0 त राबव6या 

जातात. सन २०२०-२१ या शैLिणक वषा0त या योजनांसाठी महाडीबीटी पोट0लवर अज0 कर1याची अंितम मदुत ३१ माच0पयSत होती. 

मा�, कोरोना2या वाढ=या उ8ेकामळेु िव(ाRयाSना =यात अडचणी आ6याचं िनदश0नाला आ6यानं ही मदुतवाढ िदली आहे. िव(ाRयाSनी या 

मदुतवाढीचा अिधकािधक लाभ _यावा, असं आवाहन वडेlीवार यांनी केलं आहे. 

<><><><><> 

मुंबईत रमेडेिसवीर कंपनी2या सचंालकाची पोिलसांकडून चौकशी सxु झा6यानंतर  या �करणावxन सVाधारी आिण 

िवरोधकांमधे आरोप-�=यारोप सxु झाले आहेत. िवलेपाल� इथ6या एका फामा0 कंपनी2या सचंालकाकडे रमेडेिसवीर इंजे+शनचा साठा 

आढळ6यानं ]थािनक पोिलसांनी =यांना चौकशीसाठी बोलावलं. =यानंतर िवलेपाल� पोलीस ठा1यात जाऊन िवधानसभेतले िवऱोधी 

पLनेते दवे78 फडनवीस यांनी पोिलसांना धमकावलं, असा आरोप गहृमं�ी िदलीप वळसे- पाटील यांनी केला आहे. फडनवीस यांनी 

पोिलसां2या कामात अडथळा आणला, पोिलसांवरचा दबाव खपवून घेतला जाणार नाही, असहंी पाटील $हणाले. या कंपनीकडे 

रमेडेिसवीर2या साठ हजार कुtयांचा साठा अस6याची कागदप�ं या संचालकानं पोिलसांना सादर केली. या कंपनीनं कुठ6याही काय(ाचा 

भंग केला नस6यानं =या2यािवEm कोणतीही कायदशेीर कारवाई केली नस6याचं पोलीसांनी सांिगतलं. दर$यान, रा&याला रमेडेिसवीर 

िमळावं $हणून  भाजपानेते �य=न करत असताना या कंपनी2या अिधकाHयाला ताoयात घे1याचा रा&य सरकारनं केलेला �कार अितशय 

ददु�वी आिण िचंताजनक अस6याची टीका िवरोधी पL नेते दवे78 फडनवीस यांनी केली आहे. महाराTd आिण दमण2या परवानFया 

घेतले6या असताना, अिधकािधक रमेडेिसवीर महाराTdाला (ा, असं ]वतः क7 8ीय मं�यांनी या कंपनीला सांिगतलं असताना, इत+या 

गिल2छ पातळीवर राजकारण होत असेल, तर हे फारच गंभीर आहे असं फडनवीस यांनी $हटलं आहे. 

<><><><><> 

क7 8सरकार महाराTdाला साप=न वागणूक दते अस6याचा आरोप रा&याचे अ6पसंrयाक क6याण मं�ी नबाब मिलक यांनी केला 

आहे. रमेडेसीवीर औषधा2या िनया0तदारांनी महाराTdाला परुवठा के6यास =यांचे परवाने रf कर1याची धमक) क7 8ानं िदली अस6याचं 

मिलक यांनी ट्िवटरवर $हटलं आहे. अशा १६ िनया0तदारांकडे िमळून २० लाख इंजे+शनं पडून आहेत असा दावा  =यांनी केला आहे. 

महाराTdापLेा गजुरातला रमेडेसीवीरचा परुवठा जा]त झा6याचा उ6लेख करणार ंगजुरात2या अ;न आिण औषध �शासनाचं 

प� मिलक यांनी ट्िवटरवर �िसm केलं आहे.  

<><><><><> 

वाढती ऑि+सजन टंचाई लLात घेता बीड िज6�ात6या परळी इथ6या औिTणक िव(तु क7 8ातलं यिुनट नंबर आठमधलं 

ओझोन संयं�  परभणी इथ6या िज6हा xFणालयात हलवलं आहे. वै(क)य ऑि+सजनची िनम�ती या संयं�ात केली जाते. या tलांट मधून 

दररोज २५० ते ३००ज$बो िसल�डर तयार होतात, असं औिTणक िव(तु क7 8ाचे मrुय अिभयंता मोहन आवाड यांनी सांिगतलं. यापूव� 

अंबाजोगाई इथ6या ]वामी रामानंद तीथ0 �ामीण xFणालयात एक संयं� पाठवलं आहे. पढु2या आठवडय़ात =यातून ऑि+सजन िनम�Vी 

सxु होईल, असं =यांनी सांिगतलं. 

<><><><><> 

नािशक शहरा2या नरिसंह नगर भागात आज सकाळी अचानक िशरले6या िबबट्याला पकड1यात तoबल पाच तासां2या 

�य=नानंतर वन खा=याला यश आले आहे. खासदार भारती पवार यां2या घरा2या पjरसरात सकाळी साडेआठ2या समुारास रिहवाशांना 



    

िबबट्या िदस6यावर पोलीस आिण वनखा=याचं पथक =याला पकड1याचा �य=न करत होतं. अखेर िवशेष गन मधून भलुीचे इंजे+शन 

िद6यानंतर काही वेळात िबबट्या बेशmु झाला आिण =याला ताoयात घेऊन वन खा=याचं पथक रवाना झालं. वनLे�पाल �वीण भदाणे हे 

मा� िबबट्या2या ह66यात िकरकोळ जखमी झाले आहेत. 

<><><><><> 

नवी मुंबई महानगरपािलका Lे�ात6या कोरोना बािधत xFणांना ऑ+सीजन खाटा वेळेवर उपलoध AहाAयात यासाठी 

महापािलकेनं कामोठे इथ6या एमजीएम xFणालयात अितदLता िवभागात ४० ऑ+सीजन खाटा आिण १० Aहेिटलेटस0ची सिुवधा 

आजपासून सxु केली आहे. ये=या दहा िदवसांत या xFणालयात १०० ऑ+सीजन खाटा आिण ४० Aह7िटलेटस0 खाटा महापािलकेमाफ0 त 

उपलoध होणार आहेत. सhया नेxळ इथ6या डॉ. डी.वाय.पाटील xFणालयात २०० ऑ+सीजन खाटा आिण ८० Aह7िटलेटस0ची सिुवधा 

आहे. नवी मुंबईत सhया ११ हजारांपेLा जा]त xFणांवर उपचार सxु आहेत. तर ३ लाख ८३ हजार नागjरक गहृ िवलगीकरणात आहेत.   

<><><><><> 

जालना  िज6�ात �ामीण भागात वाढत असलेला कोरोना संसग0 रोख1यासह  लसीकरण वाढव1यासाठी िज6हािधकाHयां2या 

आदशेानसुार  �ाम दLता सिम=या गठीत कर1यात आ6या आहेत. सरपंच या सिमतीचे अhयL असून, �ामसेवक, तलाठी, कृषीसहायक, 

पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेिवका, आशा ]वयंसेिवका यांचा सिमतीमhये समावेश आहे. गावात लसीकरण कEन घे1यासाठी  

गावकHयांचं �बोधन करणं,  ४५ वषा0वरील नागjरकांचं १०० ट+के लसीकरण करणं, कोिवड Eगणांचे िनकट संपक0  शोधून =यांची चाचणी 

कर1यासाठी यं�णेला मदत करणं, अशा  जबाबदाHया सिमतीला पूण0 कराAया लागणार आहेत. या कामात हलगज�पणा करणाHयांवर 

आपVी Aयव]थापन काय(ानसुार कारवाई केली जाईल, असं आदेशात नमूद केलं  आहे. 

<><><><><> 

चं8पूर िज6�ात कोवीशी6ड आिण कोवॅि+सन लश�चा साठा पोचला नस6यानं ही क7 8ं बंद हो1या2या मागा0वर आहेत. सhया 

सहा क7 8ांवर कोवॅि+सन'चा केवळ ५०० मा�ांचा  साठा अस6यानं, या क7 8ांवर केवळ एकच िदवस लसीकरण होऊ शकतं. िज6�ात6या 

अनेक लसीकरण क7 8ांवर लसीकरण बंदचे फलक लागलं आहेत. आतापयSत िज6�ात १ लाख ८० हजाराह�न अिधक लोकांना लस 

िदली अस6याचं आरोFय यं�णेनं सांिगतलं आहे.  

<><><><><> 

नंदरुबार िज6�ात कोिवड बािधत EFणांवर उपचार कर1यासाठी र6ेवे डoयांचा  िवलगीकरण कL $हणून वापरायला सEुवात 

झाली आहे, अशी मािहती र6ेवेमं�ी िपयषु गोयल यांनी िदली. सhया र6ेवे2या १६ िवभागात ४ हजार डoयांमhये िवलगीकरण कL 

उभार1यात आले आहे. &या रा&यांमधे कोरोना EFण वाढीचा उ8ेक झाला आहे, अशा रा&यांना आरोFय मं�ालया2या माग0दश0क 

सचुनांनसुार या पjरवत�त डoयांचा उपयोग कर1याची परवानगी िदली जाईल. गे6या वष� दखेील अशाच पmतीनं र6ेवे डoयांचा उपयोग 

िवलगीकरणासाठी कर1यात आला होता, असंही गोयल यांनी सांिगतलं. 

<><><><><> 

ये=या दोन िदवसात कोकण, मhय महाराTd, मराठवाडा आिण िवदभा0त हवामान कोरडं राह1याची श+यता आहे.   पणेु  आिण 

पjरसरात उ(ा आकाश अंशतः  ढगाळ राह1याची श+यता हवामान िवभागानं AयK केली आहे. 

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


