
आकाशवाणी पुणे 

प्रादेशशक वृत्तशवभाग 

प्रादेशशक बातम्या 

सकाळी 7 वाजून 10 शम. 

शदनाांक – 23.04.2021             वार – शुक्रवार  

 

कोरोनाचा प्रादभुााव पुन्हा वाढतो आह.े त्यामळेु सवाांनीच सरुक्षा उपायाांचां पालन करावां आशण पात्र नागररकाांनी न घाबरता 

लसीकरण करून घ्यावां, असां आवाहन करत आहोत. सरुशक्षत राहा आशण कोरोना सांसगा रोखण्यासाठी मास्क वापरा, हात 

वारांवार स्वच्छ धवुा आशण सरुशक्षत अांतर राखा. 

 

1. विरार इथे रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत 12 रुग्णाांचा ददैुिी मतृ्यू  

2. कोविड वनयांत्रणासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे सिोच्च न्यायालयाचे वनदेश. 

3. देशात कोरोनाबावधताांच्या सांख्येतली दैनांवदन िाढ प्रथमच 3 लाखाहून अवधक. 

4. राज्यातील सिव वबगरकृषी विद्यापीठाांच्या परीक्षा होणार ऑनलाईन. 

5. कें द्रीय मागव  वनधीतून राज्यातील 2040 कोटींच्या 272 रस्ते प्रकल्पाांना मांजरुी. 

6. ज्येष्ठ मराठी सावहत्य समीक्षक आशा सािदेकर याांचां वनधन आवण  

7. प्रवसद्ध सांस्कृत विद्वान पांवडत गलुाम दस्तगीर वबराजदार कालिश. 

 

शवरार आग 

नावशक येथे ऑवससजनच्या गळतीमळेु 24 रुग्णाांना आपले प्राण गमािल्याची घटना ताजी असतानाच विरार येथे एका 

रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत 12 रुग्णाांचा ददैुिी मतृ्यू झाला आहे.विरार पविम इथल्या विजय िल्लभ रुग्णालयातील अवतदक्षता 

विभागाला मध्यरात्रीनांतर आग लागली होती. यामध्ये 12 करोनाबावधत रुग्णाांचा मतृ्यू झाला आहे. चार मजली असणाऱ्या या रुग्णालयाच्या 

दसुऱ्या मजल्यािर ही आग लागली होती. या आगीत रुग्णालयातील 17 रुग्ण अडकले होते. दरम्यान अवग्नशमन दल आवण पोवलसाांनी 

आगीिर वनयांत्रण वमळिले आवण त्याांची सटुका करण्यात आली. तर 5 रुग्णाांना दसुऱ्या वठकाणी हलिण्यात आले आहे. 

 

सवोच्च न्यायालय 

िैद्यकीय िापरासाठीचा ऑवससजन आवण आिश्यक औषधाांचा परुिठा, तसांच कोविड लसीकरण या विषयाांिर राष्ट्रीय धोरण तयार 

करण्याचे वनदेश सिोच्च न्यायालयाने काल कें द्राला वदले. देशातील कोरोनाच्या गांभीर पररवस्थतीची स्ित:हून दखल घेत सर न्यायाधीश 

न्यायमूती शरद बोबडे याांच्या अध्यक्षतेखालील खांडपीठाने हे वनदेश वदले आहेत. कोविड साथी दरम्यान टाळेबांदी लािण्याबाबत उच्च 

न्यायालयाांना न्यायालयीन अवधकार आहे का याची तपासणी केली जाईल असांही या खांडपीठानां म्हटलां आहे. सध्या वदल्ली, मुांबई, वससकीम, 

मध्य प्रदेश, कलकत्ता आवण अलाहाबाद उच्च न्यायालय कोविडशी सांबांवधत यावचकाांिर विचार करीत आहेत, उच्च न्यायालय सिाांच्या 

वहताच्या दृष्टीनां आपल्या अवधकाराांचा योग्य िापर करून काम करत आहेत मात्र िेगिेगळ्या न्यायालयाांच्या वनकालाांमुळे नागररकाांमध्ये सांभ्रम 

वनमावण होऊ शकतो. त्यामळेु या सिव यावचका सिोच्च न्यायालयाकडे िगव कराव्या असे वनदेश सिोच्च न्यायालयाच्या खांडपीठानां वदले.  

 

नाशशक दघुाटना न्यायालय 

नावशकमधल्या ऑवससजन गळतीमुळां झालेल्या दघुवटनेची मुांबई उच्च न्यायालयानां स्ित: हून दखल घेत राज्य सरकारकडून 

अहिाल मागिला आहे. चार मे पयांत हा अहिाल सादर करायचा असून त्यात या दघुवटनेमागील कारणाांचां स्पष्टीकरण असािां, असे आदेश 

न्यायालयानां अॅडव्होकेट जनरल आशतुोष कुां भकोणी याांना वदले आहेत. नावशकमधील डॉ. झाकीर हुसेन रूग्णालयात 21 एवप्रल रोजी 

ऑवससजन टाकीतून गळती झाल्याने 24 रुग्णाांचा मतृ्यू झाला होता 

 



दशे कोशवड 

कोरोनाबावधताांच्या दैनांवदन िाढीची सांख्या काल 3 लाखाच्या पढेु गेली. काल सकाळी सांपलेल्या चोिीस तासाांत 3 लाख 14 हजार 

नव्या रुग्णाांची नोंद झाल्याचां आरोग्य मांत्रालयानां कळिलां आहे. यासह देशातील एकां दर कोरोना बावधताांची सांख्या एक कोटी 59 लाखाांच्या पढेु 

गेली आहे. देशात सध्या 22 लाख 91 हजार रुग्णाांिर उपचार सरुू आहे. कोविड मळेु एकाच वदिसात झालेल्या मतृ्यूांची काल नोंद झालेली 

सांख्याही उच्चाांकी असून काल सकाळपयांतच्या 24 तासात 2 हजार 104 जणाांचा मतृ्यू झाला. देशात कोविड मळेु झालेल्या एकां दर मतृ्युांची 

सांख्या एक लाख 84 हजार झाली आहे. राज्यात दैनांवदन कोरोनाबावधताांच्या सांख्येत घट होत नसली तरी बर ेहोणाऱ् या रुग्णाांच्या सांख्येतील 

िाढीमळेु उपचारावधन रुग्णसांख्येतल्या िाढीची गती काहीशी कमी झाली आहे. काल सांध्याकाळपयांतच्या 24 तासात राज्यात 67 हजार 13 

निे कोरोनाबावधत आढळले तर 62 हजार 298 रुग्ण बर े झाले. काल राज्यात 568 कोरोनाबावधताांचा मतृ्यू झाला. सध्या राज्यातील 

उपचाराधीन रुग्णाांची सांख्या 6 लाख 99 हजार 858 आहे. राज्यातील कोविड वस्थतीबाबत सविस्तर बातम्या आपण 10 िाजून 10 

वमवनटाांनी आमच्या कोरोना महाराष्ट्र या विशेष बातमीपत्रात ऐकू शकाल.   

 

कोरोना लसीकरण 

देशात आता पयांत कोरोना प्रवतबांधक लसीच्या 13 कोटी 23 लाख 30 हजार 644 मात्रा देण्यात आल्या आहेत. कोविड 19 

लसीकरणाचा वतसरा टप्पा 1 मेपासून सरुू होत असून 18 िषाांिरील सिवजण लस घेण्यासाठी पात्र आहेत. त्याांना येत्या 28 तारखेपासून 

कोविन अॅपिर नोंदणी करता येईल.  

 

महाकागो 

टाळेबांदीच्या काळात विपररत पररवस्थतीतही राज्य पररिहन महामांडळाला हात देणारी मालिाहतूक आता महाकागो या नािानां 

नव्या रांगरुपात सज्ज होत आहे. ऐकूया अवधक मावहती आमच्या प्रवतवनधीकडून... 

 

गेल्या वषाभरापासून लॉकडाऊनसदृश शस्थतीतही एसटीच्या मालवाहतूक सवेेनां भरीव कामशगरी करत तब्बल 50 कोटी 

रुपयाांचा महसूल शमळवला. राज्य सरकारच्या शवशवध शवभागाांतील एकूण मालवाहतुकीच्या 25 टक्के मालवाहतूक एसटी महामांडळाला 

दणे्याचा शनणाय अडचणीच्या काळात वरदान ठरला. अत्यांत परवडणाऱ्या दरात मालवाहतूक असल्यामुळे सवासामान्याांनाही या सवेेचा 

थेट लाभ घेता आला. आता या मालवाहतूक सवेेचां नामकरण महाकागो असां केलां आह.े मालवाहतुकीच्या वाहनाांची रांगसांगती 

बदलण्यात येणार असून त्यावर ब्रँडनमेही असणार आह.े सवा वाहनाांची रांगसांगती सारखी असावी, यासाठी मालवाहतुकीच्या वाहनाांचां 

शचत्र सवा शवभागाांना दणे्यात आलां आह.े सवा शवभागाांनी शवभागीय या शचत्रानुसार एक मशहन्याच्या आत काम पूणा करण्याचे शनदेश 

दणे्यात आले आहते. पररवहन महामांडळाच्या मध्यवती कायाालयात मालवाहतुकीसाठीच्या व्यवहाराांसाठी 022-23024068 या 

क्रमाांकावर सकाळी 10 ते सायांकाळी 05.30 या कालावधीत हले्पलाइन सरुू केली आह.े याचा उपयोग सवासामान्याांनाही करता येणार 

आह.े भशवष्यात मालवाहतुकीच्या माध्यमातून उत्तम आशथाक पयााय शमळेल असां मत महाराष्र एसटी कमाचारी कागँ्रेस सांघटनचेे 

सरशचटणीस श्रीरांग बरगे याांनी व्यक्त केलां. आकाशवाणी बातम्याांसाठी पुण्याहून भूषण राजगुरु. 

 

शवद्यापीठ परीक्षा 

राज्यातील सिव 13 वबगरकृषी विद्यापीठातील परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीनां घेतल्या जाणार असल्याची घोषणा उच्च आवण तांत्रवशक्षण 

मांत्री उदय सामांत याांनी काल केली. सामांत याांनी विद्यापीठाांच्या कुलगरुुां सोबत परीक्षाांसांदभावत एक बैठक घेतली. त्यानांतर झालेल्या पत्रकार 

पररषदेत त्याांनी ही मावहती वदली. कोरोनाचा प्रादभुावि रोखण्यासाठी राज्यात लागू करण्यात आलेल्या वनबांधाांमळेु ऑईलाईन परीक्षा घेणां 

शसय नसल्याचां कुलगरुूां नी या बैठकीत साांवगतलां. त्यामळेु आता ऑनलाईन परीके्षसाठी विद्यापीठाांनी तातडीने यांत्रणा तयार करािी असे 

वनदेश सामांत याांनी वदले. आगामी शैक्षवणक िषावच्या वनयोजनासाठी येत्या 15 वदिसात पनु्हा कुलगरुूां सोबत बैठक घेतली जाईल असांही 

सामांत याांनी साांवगतलां.  

 

पदवीप्रदान 

येत्या 30 तारखेला वनयोवजत करण्यात आलेला डॉ. पांजाबराि देशमखु कृवष विद्यापीठाचा 35 िा दीक्षाांत समारांभ पढेु ढकलण्यात 

आला आहे. हा समारांभ दूरदृष्ट्य पद्धतीनां करण्यासाठी रीतसर परिानग्या सदु्धा घेण्यात आल्या होत्या. काल विद्यापीठ विद्या पररषद आवण 

कायवकारी पररषदेनां हा दीक्षाांत समारांभ पढेु ढकलण्या बाबत एकमतानां वनणवय घेण्यात आला आहे अशी मावहती विद्यापीठाचे कुलसवचि 

डॉ.सरुेंद्र काळबाांडे याांनी वदली. 



 

                  - गडशचरोली  

गडवचरोलीसारख्या दगुवम आवण नक्षलग्रस्त भागात कुरखेडा इथल्या श्री. गोविांदराि मनुघाटे कला आवण विज्ञान महाविद्यालयाला 

2020-21 या िषावचा बेस्ट अन्डर गॅ्रज्यएुट कॉलेज ऑई महाराष्ट्र ईॉर इांडस्री इांटरईेस हा परुस्कार जाहीर झाला आहे. ऐकूया अवधक 

ितृ्ताांत आमच्या प्रवतवनधीकडून...... 

 

कुरखेडा पररसर अशतदगुाम, आशदवासीबहुल आशण उद्योगशवरहीत आह.े या भागात मुनघाटे महाशवद्यालयानां कें द्र सरकारच्या 

पांतप्रधान कौशल्य शवकास कायाक्रमाांतगात काही अभ्यासक्रम सरुु केले. महाशवद्यालयातील रोजगार मागादशान कें द्राच्या वतीन े कें द्र 

सरकारच्या उन्नत भारत अशभयानाांतगात दत्तक गावातील शतेकऱ्याांसाठी मधमाशा पालन प्रशशक्षण, जलव्यवस्थापन कायाशाळा, वैदू 

सांमेलन, मदृसांधारण प्रशशक्षण असे अनेक उपक्रम राबवले. यामुळे आशदवासी मलुा-मलुींना गावातच रोजगाराच्या सांधी उपलब्ध झाल्या 

आहते. याची नोंद सीईजीआर या राष्रीय स्तरावर शैक्षशणक क्षते्रात काम करणाऱ्या सांस्थेनां घेतली. देशातील अनेक कुलपती आशण 

कुलगुरु याांच्यासह दशेभरातील अनके शशक्षणतज्ञ या सांस्थेचे सभासद आहते. सीईजीआर सांस्था गेल्या 13 वषाांपासून राष्रीय 

स्तरावर शैक्षशणक क्षते्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्ती, सांस्था, शवद्यापीठे, महाशवद्यालये याांना दरवषी पुरस्कार प्रदान करते. 

नकुतांच 19 एशप्रलला आभासी पद्धतीन ेहा पुरस्कार शवतरण समारांभ पार पडला. महाशवद्यालयाचे प्राचाया डॉ. राजाभाऊ मनुघाटे याांनी 

हा पुरस्कार स्वीकारला. आकाशवाणी बातम्याांसाठी गडशचरोलीहून जयांत शनमगडे 

 

रस्ते गडकरी 

राज्यातील 2040 कोटींच्या 272 प्रकल्पाांना काल कें द्रीय महामागव िाहतूक आवण पररिहन मांत्री वनतीन गडकरी याांनी मांजरुी वदली. 

विदभावतील 1028 कोटींच्या रस्त्याांच्या 77 प्रकल्पाांचा यात समािेश आहे. रस्ते िाहतूक आवण महामागव  मांत्रालयानां महाराष्ट्र शासनाला या 

मांजूर कामाची यादी पाठविली असून कें द्रीय मागव  वनधी 2021 अांतगवत ही सिव कामां होणार आहेत. नागपूर शहराला 12 प्रकल्प वमळाले असून 

या प्रकल्पाांची वकां मत 145 कोटी 69 लाख रुपये आहे. 

 

जलजीवन अशभयान 

जलजीिन अवभयाना अांतगवत चालू आवथवक िषावत 27 लाखाांपेक्षा अवधक नळजोडण्या देण्याची योजना राज्य सरकारनां आखली 

आहे. काल सरकारनां जलशक्ती मांत्रालयाला याबाबतचा प्रस्ताि सादर केला. 13 वजल्हे आवण 12 हजार 839 गािाांमध्ये शांभर टसके घराांमध्ये 

नळजोडणी देण्याची सरकारची योजना आहे.  

 

हापूस 

रत्नावगरी हापूसची भेसळ आता सयूआर कोड िापरून रोखणार असल्याची मावहती कोकण हापूस आांबा उत्पादक आवण उत्पादक 

विके्रते सहकारी सांस्थेचे डॉ. वििेक वभडे याांनी काल वदली. आांब्यािर वचकटिलेला वस्टकर आपल्या मोबाइलिर स्कॅन केल्यानांतर आांबा 

कुठच्या बागेतून आला आहे, त्या बागेला जीआय प्रमाणपत्र आहे का, तो पाठिणाऱ्या शेतकऱ्याचां नाि, शेतकऱ्याचा सांपकव  क्रमाांक, पॅवकां ग 

पद्धत, आांबा वपकिणारी यांत्रणा कशी आहे, आांबा कोणत्या वदिशी पॅक केला याची मावहती मोबाइल स्क्रीनिर वदसणार आहे. प्रत्येक 

आांब्यासांदभावत अशी मावहती वमळणार आहे. त्यामळेु हापूसच्या नािाखाली होणारी ग्राहकाांची ईसिणूक थाांबेल असां वभडे याांनी साांवगतलां.  

 

शहीद स्मारक 

देशासाठी बलीदान वदलेल्या वजल्यातील विरपतु्राांच्या स्मरणाथव अकोला शहरात भव्य शहीद स्मारक उभारण्याचां वनयोजन 

करण्याचे वनदेश वजल्याचे सांपकव मांत्री बच्चू कडू याांनी वदले आहेत. काल वनयोजन भिनात आढािा बैठक घेण्यात आली. त्यािेळी ते बोलत 

होते. वजल्यातील 24 शहीदाचां सतत स्मरण व्हािां, त्यातून पे्ररणा वमळािी यासाठी शहरातील नेहरु पाकव  जिळील शवहद स्मारकाांचां 

नतुनीकरण करुन शहीदाचे पतुळे त्याच्या कायावच्या मावहतीसह उभारण्यात येणार आहे.  

 

पाटबांधार े

शेतकऱ्याांना शाश्वत वसांचन सवुिधा उपलब्ध व्हािी म्हणून नदी प्रिाहाच्या मागावत पलुिजा बांधार ेउभारुन शाश्वत वसांचन सवुिधा 

उभारण्यात येणार आहे, असां जलसांपदा राज्यमांत्री बच्चू कडू याांनी काल साांवगतलां. अमरािती वजल्यात चाांदूर बाजार तालुसयातील वचांचोली-



ब्राम्हणिाडा इथे राज्यमांत्री कडू याांच्या हस्ते तीन वठकाणच्या 3 कोटी रुपयाांच्या पलुिजा बांधारा वनवमवतीच्या कामाचां भूवमपजुन करण्यात 

आलां. त्यािेळी ते बोलत होते.  

 

माडीकर पुरस्कार 

नागपरुातील माडीकर पररिार आवण यिुा झेप प्रवतष्ठानच्या ितीनां रांजना आवण भालचांद्र माडीकर याांच्या स्मतृी वप्रत्यथव वदल्या 

जाणाऱ्या परुस्काराांची घोषणा काल करण्यात आली. छत्तीसगड मधील वबलासपूर इथल्या तेजस्िीनी सेिा प्रवतष्ठानच्या सलुभा देशपाांडे आवण 

गो-विज्ञान अनसुांधान कें द्र, देिलापारचे समन्ियक सवुनल मानवसांहका हे दोघे यांदाच्या परुस्काराचे मानकरी आहेत.  

 

आशदत्य ठाकर े

बहृन्मुांबई महानगरपावलका के्षत्रात सरुु असलेल्या पािसाळापूिव कामाांसह विविध प्रकल्पाांचा आढािा मुांबई उपनगर वजल्याचे 

सांपकव मांत्री आवदत्य ठाकर े याांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वार े झालेल्या बैठकीत घेतला. सिव कामां वनयोजनानसुार िेळेत आवण शसय तेिढ्या 

जलदगतीनां पूणव करािीत, असे वनदेश त्याांनी यािेळी वदले. 

 

मेरो भुयारीकरण 

मुांबई मेरो रले कॉपोरशेनद्वारे ऐवतहावसक िारसा इमारती जिळील मेरो-3 च्या पॅकेज-1 चां 96 टसके भयुारीकरण पूणव करण्यात 

आलां आहे. काल या भयुारीकरणाचा 37 िा टप्पा पूणव झाला.  

 

शनधन सावदेकर 

ख्यातनाम सावहत्य समीक्षक डॉ. आशा सािदेकर याांचां काल नागपरुात वनधन झालां. त्या 72 िषाांच्या होत्या. सावहत्य समीक्षणात 

मोलाचे योगदान देणाऱ्या डॉ. आशा सािदेकर याांचा ‘कविियव भा.रा.ताांबे याांच्या कवितेचा वचवकत्सक अभ्यास’ हा प्रबांध 1979 साली 

पसु्तकरूपानां तो प्रवसद्ध झाल्यािर साके्षपी समीक्षक म्हणून त्या नािारूपाला आल्या. 'प.ुभा.भािे: सावहत्यिेध', 'भारतीय सावहत्याचे 

वशल्पकार: ना.सी.ईडके', 'मशुावईरी' हे त्याांचे सवमक्षा ग्रांथ प्रकावशत झाले आहेत. 'कविता विदभावची' या त्याांनी सांपावदत केलेल्या ग्रांथात 

विदभावतील वनिडक किींच्या िवैशष््टयपूणव कविताांचां सांकलन आहे. 'यगुिाणी' या विदभव सावहत्य सांघाच्या मुखपत्राच्या त्या काही काळ सांपादक 

होत्या.  

 

शनधन शबराजदार 

प्रवसद्ध सांस्कृत विद्वान पांवडत गलुाम दस्तगीर वबराजदार याांचां काल सोलापूर इथां अधाांगिातानां वनधन झालां. ते 87 िषावचे होते. 

वबराजदार हे मूळचे सोलापूरच्या असकलकोट तालसुयातले. सोलापरुातील महानगर पावलकेच्या सांस्कृत शाळेत त्याांचे वशक्षण झालां. पढेु 

त्याांनी िेदाांचा अभ्यास केला आवण त्याांत प्रािीण्य वमळिलां. वबराजदार याांनी मवुस्लमबाांधिाांचा कुराण-शरीई हा पवित्र ग्रांथ सांस्कृतमध्ये 

भाषाांतररत केला आहे. िेदावद-शोधबोध, मवुस्लम-सांस्कृत-सेिका: 'विश्वभाषा' सम्पादकीयमौवक्तकानी, अशी त्याांची ग्रांथ सांपदा आहे. वबराजदार 

याांना राष्ट्रीय-वशक्षक-परुास्कार, महाराष्ट्र राज्य-सांस्कृत-पवण्डत-परुस्कार अशा 18हून अवधक परुस्काराांनी सन्मावनत करण्यात आलां 

आहे.राज्यपाल भगतवसांह कोश्यारी याांनी पांवडत वबराजदार याांच्या वनधनाबद्दल तीव्र दुुःख व्यक्त केलां आहे. 

 

हवामान 

राज्यात सिवत्र हिामान कोरडां आहे. तापमानातही काल ईारशी िाढ झाली नाही. आज आांवण उद्याही या हिामाना ईारसा बदल 

सांभित नाही असां िेधशाळेनां कळिलां आहे.  

 

 

 

 

 


