आकाशवाणी मबंु ई
ादेिशक बातमीप – सांय. ७.०० वाजता
२२ एि ल २०२१ – ग!ु वार

ठळक बात या
आप#या जीवनशैलीमळ
ु े देशाचं काब( न उ*सज( न आंतररा+,ीय सरासरीपे-ा ६० ट0के
कमी अस#याचं धानमं ी नर34 मोदी यांचं ितपादन
कोरोना !6ण वाढी8या पा9( भूमीवर रा<यात आज रा ीपासून नवे िनब=ध लागू /
आंतरिज#हा वाहतूक@वरही बंदी
रा<यातली कृषी िवCापीठं वगळता सव( 13 िवCािपठां8या पGर-ा ऑनलाईन होणार,
उ8च आिण तं िश-ण मं ी उदय सामंत यांची मािहती
१८ वषा( वरील लाभाKया=8या लसीकरणासाठी या मिहLया8या २८ तारखेपासून
नNदणीकरण होणार स!ु / कोिवन जीओPही इन या संकेतRथळावर करता येणार नNदणी
आिण
रा<यात काल ६७ हजार ४६८ नPया !6णांची नNद / मंबु ईतला !6ण दपु टीचा
कालावधी ४८ िदवसांवर
<><><><><>
देशाचं काब( न उ*सज( न हे आंतररा+,ीय सरासरीपे-ा ६० ट0के कमी असनू हे
आम8या जीवनशैलीमळ
ु े श0य होत अस#याचं धानमं ी नर34 मोदी यांनी आज

हवामान िवषयक पGरषदेला संबोिधत करतांना सांिगतलं. २०३० पय=त Rव8छ
इंधनासाठी य*न करYयात येणार असून *यासाठी सौर ऊज\वर िलड आयटी आिण
दूषण म^
ु पया( वरण यावर भर देYयात येणार अस#याचंही *यांनी सांिगतलं. यासाठी
भारत अमेGरका यां8यात परRपर सहकाया( ने हGरत इंधनासाठी एक सामाईक
िवषयपि का तयार करYयात येणार अस#याचंही ते _हणाले. कोरोनानंतर8या काळात
पLु हा ाथिमकतेला मह*व देYयाची गरज असून भारतीयां8या जीवनशैलीमळ
ु े ते श0य
होईल असंही ते _हणाले. Rवामी िववेकानंद यां8या उदगारानस
ु ार `येय ाaी िशवाय
आपण शांत बसणार नस#याचं सांगत *यांनी या काया( त इतर देशांनाही सहकाया( चे
आवाहन के लं.
<><><><><>
कोरोना !6ण वाढी8या पा9( भूमीवर रा<यात आणखी िनब=ध लागू करYयात आले
आहेत. टाळे बंदी हा शेवटचा पया( य असावा, असं धानमं ी नर34 मोदी यांनी सव(
रा<यांना स#ला िदला होता. *यामळ
ु े सरसकट टाळे बदं ी लागू न करता िनब=ध कडक
करYय़ाचा म`यम माग( काढत मcु यमं ी उdव ठाकरे यांनी काल हा िनण( य घेतला.
आज रा ी 8 वाज#यापासून या िनब=धांची अंमलबजावणी सg
ु होईल. *यानस
ु ार
अ*यावhयक सेवते #या आिण सरकारी ओळखप असले#या कम( चाiयांनाच के वळ
उपनगरी रे#वेतून वासाला मभु ा असेल. मे,ो, मोनो साठी हेच िनयम लागू असतील.
साव( जिनक आिण खाजगी बस मधून एकूण -मते8या के वळ 50 ट0के वाशांना
वासाची मभु ा असेल. टॅ
0सी, Gर0शांनाही हाच िनयम लागू असेल. िववाह समारंभांना
के वळ 25 जणांनाच परवानगी असेल. रा<य आिण क3 4 सरकारी काया( लयात के वळ 15
ट0के उपिRथतीची परवानगी असेल काया( लयात जाRत कम( चाiयांची आवhयकता
असेल, तर आपnी PयवRथापन ािधकरणाची परवानगी आवhयक असेल. खाजगी
काया( लयांनाही कम( चारी उपिRथतीसाठी हेच िनयम लागू असतील. आंतरिज#हा

वाहतक
ु @वर बंदी घालYयात आली आहे. के वळ परवानगीनेच हा वास करता येईल.
अLय िज#oात वास के #यावर 14 िदवसांची िवलगीकरणाची स^@ करYयात आली
आहे. अ*यावhयक वRतू, मटण-अंडी, भाजीपाला आदी दक
ु ानांना के वळ सकाळी सात
ते अकरा पय=त सg
ु ठेवायला मभु ा िदली आहे.
<><><><><>
रा<यातली कृषी िवCापीठं वगळता सव( 13 िवCािपठां8या पGर-ा ऑनलाईन
होणार अस#याची मािहती उ8च आिण तं िश-ण मं ी उदय सामंत यांनी आज िदली.
पGर-ांबाबत मcु यमं ी उdव ठाकरे यां8या अ`य-तेखाली आज बैठक झाली, *यावेळी
हा िनण( य घेतला अस#याचं सामंत यांनी सांिगतलं. एकही िवCाथs पGर-ेपासून वंिचत
राहt नये, _हणनू हा िनण( य घेतला आहे, असं ते _हणाले. सव( िवCािपठां8या कुलगg
ुं
बरोबर चचा( के #यानंतर 2021-2022 शै-िणक वष( कधी सg
ु करायचं, ते ठरवलं
जाईल. 1 मे पासनू 18 वषा=वरील सगuयांचं लसीकरण के लं जाणार आहे. लसीकरण
के 4ांवर गदs होऊ नये, _हणनू 18 ते 25 वयोगटात#या िवCाथा=चं लसीकरण
करYयासाठी वेगळी यं णा राबवYया संबधं ी या बैठक@त चचा( झाली, असंही *यांनी
सांिगतलं. कोरोनाचा कोप कमी झा#यानंतर ा`यापकां8या िनय^
ु vबाबतचा िनण( य,
तसंच कृषी िवCािपठां8या पGर-ांबाबतचा िनण( य लवकरच घेतला जाईल, असंही ते
_हणाले.
<><><><><>
देशात#या १८ वषा=वरील सव( नागGरकां8या लसीकरणासाठीची नNदणी ये*या
२८ एि लपासून स!ु होणार आहे. *यासाठी पा असणाiयांनी कोिवन जीओPही इन
या संकेतRथळावर नNदणी करता येणार आहे. नNदणी के ले#यांना लसीकरणा8या
ितसiया टwwयात ये*या १ मे पासून लस िदली जाणार आहे. अशी मािहती क3 ि4य
आरो6य मं ालयानं िदली आहे. सव( सरकारी लसीकरण क3 4ावर ही लस िवनालू#य

िदली जाणार असून *या बरोबरच आरो6य कम( चारी आिण पंचेचाळीस वषा( वरील
नागGरकांचहे ी लसीकरण स!ु च राहाणार आहे. लस उ*पादन कं पLयांना आप#या
उ*पािदत लसvपैक@ पLनास ट0के लसv8या मा ा या रा<य सरकारांना तसंच ख#ु या
बाजारात थेट िवकYयाची मभु ाही देYयात आ#याचंही मं ालयानं Rपx के लं.
<><><><><>
रा<य िश-ण मंडळा8या इयnा दहावी8या पGर-ा रy के #या नंतर दहावी8या
सव( च िवCाKया=ना उnीण( करYयाचा िनण( य रा<य िश-ण िवभागानं घेतला आहे. शालेय
िश-णमं ी वषा( गायकवाड यांनी काल हा िनण( य जाहीर के ला. काल या संदभा( त
अिधकारी आिण तzांची या संदभा( त बैठक झाली, *यात हा िनण( य घेत#याचं *यांनी
सांिगतलं. कोरोनामळ
ु े िवCाKया=चं नक
ु सान होऊ नये, _हणनू हा िनण( य घेत#याचं
*यांनी सांिगतलं. हे सव( िवCाथs अकरावी िकं वा अनषु िं गक अ{यास|मा8या
वेशासाठी पा ठरतील. दहावीची पGर-ा देणारे, फे रपGर-ाथs यांचं म#ु यमापन कसं
करावं याबाबत ~ िनमा( ण झाले आहेत. अशा िवCाKया=ना वेश देऊन नंतर ठरािवक
कालावधीत •ेणी सधु ाराYयासाठी, *यांना पLु हा पGर-ा देYयाचा पया( य असेल, असंही
*यांनी सांिगतलं.
<><><><><>
देशात#या सव( रा<यांना *यां8या आवhयकतेनसु ार वैCक@य ऑ0सीजनचा
परु वठा कोण*याही अडथuयािवना Pहावा याकडे ल- देYयाचे िनद\श धानमं ी नर34
मोदी यांनी वGर€ शासक@य अिधकाiयांना िदले आहेत. देशभरात वैCक@य
ऑ0सीजनची उपल•धता आिण परु वठा याचा आढावा घेYयासाठी तसंच उपल•धता
वाढवYया8या ‚xीनं उपायांवर चचा( करYयासाठी वGर€ अिधकाiयांची बैठक आज
धानमंƒयां8या अ`य-तेखाली झाली. *यावेळी ते बोलत होते. ऑ0सीजन8या
वाहतक
ु @त अडथळे येत अस#यास Rथािनक शासनाला िव9ासात „यावं तसंच

ऑ0सीजनचं उ*पादन वाढवYयासाठी आिण परु वठा वेगवान करYयासाठी नािवLयपूण(
उपायांचा िवचार करावा असं मोदी यांनी सांिगतलं. ऑ0सीजन8या साठेबाजीवर कठोर
कारवाई करYयाचं आवाहन *यांनी रा<यसरकारांना के लं.
ऑ0सीजनची मागणी रा<यसरकारांकडून जाणून घेऊन परु वठ्याचं िनयोजन
करत अस#याची मािहती यावेळी अिधकाiयांनी िदली. 20 रा<यांमधे िमळून दररोज 6
हजार 785 मे,ीक टन एवढी मागणी नNदली असून क3 4ाने दररोज 6 हजार 822 मे,ीक
टन परु वठा मंजूर के ला आहे.
गे#या काही िदवसांत 4व!प ऑ0सीजन8या उपल•धतेत दररोज 3 हजार 300
टनांची भर पडली आहे. पोलाद क#प, ऑ0सीजन उ*पादक, इतर उCोग यांनी
योगदान िद#यामळ
ु े तसंच इतर कामांसाठी ऑ0सीजन परु वठ्याला बंदी घात#याने हे
श0य झालं आहे. ऑ0सीजन8या वाहतक
ु @साठी टँकस( मधे बदल करणं, नवीन टँकस(
आयात करणं इ*यादी उपाययोजना करYयात येत आहेत. रे#वेनेही ऑ0सीजन
टँकस( ची वाहतक
े गाडी
ू करYयात येत असून *यातली पिहली ऑ0सीजन ए0स स
मंबु ईहtन िनघून िवशाखाप‰णमला पोचली आहे.
या एका गाडीत 105 मे,ीक टन 4व!प ऑ0सीजन असेल. वासाचा वेळ
वाचवYया8या ‚xीने Gरकामे टँकस( िवमानानेही पाठवले जातील असं या बैठक@त
सांगYयात आलं.
वैCक@य -े ातले तzही बैठक@त सहभागी झाले होते. ऑ0सीजनचा वापर
काळजीपूव(क आिण काटेकोरपणे करणं आवhयक अस#याचं मत *यांनी Pय^ के लं.
कॅ
िबनेट सिचव, धानमंƒयांचे धान सिचव, गहृ , आरो6य, वािण<य-उCोग, रRते
वाहतूक, औषध िनमा( ण, या िवभागांचे सिचव तसंच नीती आयोगाचे ितिनधी बैठक@ला
उपिRथत होते.
<><><><><>

रा<यात काल ५४ हजार ९८५ !6णांनी कोरोनावर मात के ली. रा<यात
आतापय=त ३२ लाख ६८ हजार ४४९ !6ण, कोरोनाम^
ु झाले असून, रा<याचा
कोिवडम^
ु @चा दर ८१ पूणा=क १५ शतांश ट0के झाला आहे. काल ६७ हजार ४६८
!6णांची नNद झाली, *यामळ
ु े रा<यात#या कोिवड बािधतांची एकूण संcया ४० लाख
२७ हजार ८२७ झाली आहे. स`या रा<यात ६ लाख ९५ हजार ७४७ !6णांवर
उपचार सg
ु आहेत. काल ५६८ !6णांचा म*ृ यू झाला, रा<यात या संसगा( नं
दगावले#या !6णांची एकूण संcया, ६१ हजार ९११ झाली असून, म*ृ यूदर १ पूणा=क
५४ शतांश ट0के झाला आहे.
<><><><><>
मंबु ईत काल 6 हजार 790 !6ण बरे झा#यानं *यांना घरी पाठवYयात आलं.
आतापय=त 5 लाख 3 हजार 53 !6ण कोरोनाम^
ु झाले आहेत. काल 7 हजार 684
नवीन !6णांची नNद झाली. मंबु ईत आतापय=त !6णांची संcया 6 लाख 1 हजार 590
झाली आहे. मबंु ईतला !6ण दपु टीचा कालावधी 48 िदवसांवर आलाय. स`या 84
हजार 743 !6ण उपचार घेत आहेत. काल 62 !6णांचा म*ृ यू झाला असून, एकूण
मतृ ांचा आकडा 12 हजार 501 वर पोचला आहे.
<><><><><>
भंडारा िज#oात आज 1 हजार 568 !6ण बरे होऊन घरी गेले. िज#oात बरे
झाले#या !6णांची संcया 29 हजार 365 झाली आहे. आज 947 नवे कोरोनाबािधत
!6ण आढळले आहेत. िज#oातली पॉिझिटPह !6णांची संcया 41 हजार 461 झाली
आहे. !6ण बरे होYयाचे माण 70.82 ट0के आहे
वधा िज#oात आतापय=त 22 हजार 617 !6णांनी कोरोनावर मात के ली आहे.
िज#oातला बािधतांचा आकडा 27 हजार 665 !6णांना या आजाराची लागण झाली
आहे. स`या 4 हजार 473 !6णांवर उपचार सg
ु आहेत.

िसंधुदगु ात आज ११० जणांना िडRचाज( देYयात आला, *यामळ
ु े आतापय=त
कोरोनावर मात के ले#यांची एकूण संcया ७ हजार ६१९ झाली आहे. आज २३७
!6णांचे अहवाल पॉिझिटPह आले. *यामळ
ु े कोरोनाबािधत !6णांची एकूण संcया आता
१० हजार ७६३ झाली आहे. िज#oात सि|य !6णांची संcया २ हजार ८८९ वर
पोचली आहे. कोPहीड-१९ मळ
ु े आज त•बल१५ जणांचा म*ृ यू झाला.
गडिचरोली िज#oात आज 354 !6ण या आजारातून बरे झाले. आज 417
!6णांचा अहवाल पॉिझिटPह आला. स`या िज#oात 3883 !6ण उपचार घेत आहेत.
िज#oात या आजारामळ
ु े आज 19 !6ण दगावले.
<><><><><>
परभणी िज#oातील कोरोनाबािधत !6णां8या संcयेत होणारी वाढ ल-ात घेता,
परभणीत 500 खाटांचं तर आठ ताल0ु यां8या िठकाणी 50 खाटां8या -मतांची कोवीड
स3टर उभारली जाणार आहेत. तसचं ऑ0सीजनचा परु वठा सरु ळीत Pहावा या‚xीने
िज#हा शासनाने उपाययोजना के #याची मािहती पालकमं ी नवाब मिलक यांनी आज
िदली. ते िज#हािधकारी काया( लयात आयोिजत प कार पGरषदेत बोलत होते. कोिवड
क3 4ांम`ये वैCक@य अिधकारी आिण कम( चाiयांबरोबरच अLय सिु वधाही उपल•ध के #या
जातील, असं ते _हणाले. कोरोना िवg`द8या या लढाईत ितबंधा*मक
उपाययोजनांकGरता भरीव अशी तरतूद करYयात आली असून Pहेिटंलेटर खरेदीचे
सव( िधकार िज#हािधकाiयांना िद#याचही *यांनी सांिगतलं.
<><><><><>
नागरी जीवनात#या पया( वरण र-णासाठी पYु या8या दि-ण कमांड या भदु ला8या
शाखेनं िवRफोटक म^
ु बंदरगाह ही मोिहम स!ु के ली आहे. याम`ये वेगवगuया
िठकाणाहtन गोळा करYयात आलेली Rफोटकं नx करYयात येणार आहेत. गे#या काही
वषा=पासनू मंबु ई, गज
ु रात, कानपूर, जयपूर आिण जोधपूर8या काही कारखाLयांमधनू

आिण भंगार गोदामांमधून शोधून काढलेली १६०० मेि,क टन Rफोटकं नx करYयात
येणार आहेत. यासाठी भारतीय भदु लानं संर-ण मं ालया8या सूचनांनस
ु ार ही मोिहम
राबवली असून यासाठी पल
ु गाव इथ#या िवशेष बॉ_ब िवरोधी दलात#या अिधकाiयाची
नेमणूक करYयात आली आहे. *यां8या देखरेखीखाली या Rफोटक वRतू नx करYयात
येणार आहेत.
<><><><><>
आंतररा+,ीय गंतु वणक
ू बाजारात िनमा( ण झाले#या सकारा*मक वातावरणाचा
पGरणाम आज मंबु ई शेअर बाजारा8या सूचकांकावर होऊन मंबु ई शेअर बाजार 48
हजार 81 अंकांवर बंद झाला. रा+,ीय बाजाराचा िन•टीही 14 हजार 406 वर बंद
झाला.
<><><><><>
अहमदनगर िज#oा8या •ीरामपरू इथले लोकसnाचे जे€ प कार अशोक तपु े
यांचं कोरोनामळ
ु े दःु खद िनधन झालं.
नगर इथ#या खासगी !6णालयात *यां8यावर उपचार स!ु होते. अशोक तपु े
यांना कृषी िवषयक लेखनाची आवड होती. महारा+, शासना8या वसंतराव नाईक कृषी
प कार परु Rकार देऊन *यांना गौरवYयात आलं होतं. तसंच अनेक सामािजक
संRथाकडून गौरवYयात आलं होतं. नगर उnर िज#oा8या राजकारणाची *यांना
चांगली जाण होती.
<><><><><>
इRलाम धमा( चे अ{यासक प‘िवभूषण मौलाना वाहीyyु ीन खान यांचं आज नवी
िद#लीत#या एका खाजगी !6णालयात िनधन झालं. ते ९६ वषा=चे होते. वाहीyyु ीन
खान यां8या िनधनाबyल धानमं ी नर34 मोदी यांनी ती’ दःु ख Pय^ के लं आहे.
<><><><><>

गे#या चोिवस तासात िवदभा( त तरु ळक िठकाणी पाऊस पडला, तर कोकण,
म`य महारा+, आिण मराठवाड्यात हवामान कोरडं होतं.
तसंच ये*या दोन िदवसात कोकण, म`य महारा+,, मराठवाडा आिण िवदभा( त
हवामान कोरडं राहYयाची श0यता पणु े वेधशाळे नं Pय^ के ली आहे.
//<><><><><>//

