
आकाशवाणी मुबंई 
�ादिेशक बातमीप� – द.ु ०३.०० वाजता 

०४, जून २०२० – ग�ुवार    

ठळक बात�या 

• िनसग  च"#वादळाचा जोर ओसरला / यामळेु आ)ापय*त तीन जणा+ंया म-ृयूची न/द 

• वादळामळंु अनके िठकाणी खंिडत झालेला वीजपुरवठा पूव रत कर4याच ं काम वेगाने सु5, र6-यावर पडलेली झाड ं

हटिव4यासाठीही �शासनाच े�य-न 

• दशेात कोरोनाम9ु हो4याच ं�माण  जवळपास प:नास ट;के / गे<या २४ तासात दशेभरात ३ हजार ८०४ CDण कोरोनाम9ु 

• �िसE िच�पट िदDदश क बास ुचटॅजG आिण HयेI गीतकार अ:वर सागर याचं ंिनधन 

<<>> 

कोकण िकनारप�ीवर धडकल�ेया िनसग� च !वादळाचा जोर आता हळूहळू कमी होतो आह.े पहाट ेिवदभा�त असललंे ह ेवादळ वगे कमी करत 

ईशा.यकेड ेवाटचाल करत अस�याचं हवामान िवभागानं सांिगतलं आह.े  

या वादळानं रायगडम/य े दोघांच े बळी घतेल े आहते. वीज मंडळाची डीपी अंगावर पडून अिलबाग ताल2ुयातील उमट े यथेील दशरथ बाबू 

वाघमार ेयांचा म6ृयू झाला. 8ीवध�न ताल2ुयात�या सोयगाव गवळीवाडा इथ�या अमर पढंरीनाथ जावळकर या 16 वषा�<या मलुा<या अंगावर 

िभंत पडून 6याचा म6ृयू झाला. मालम=<ेया नकुसानीच ेपंचनाम ेस>ु कर?यात आल ेआहते.  अिलबाग निजक रामराज यथेील एक जण वीजचेी 

डीपी पड�यान ेजखमी झाला आह.े 

िनसग� च !वादळान ेरायगडमधील आंबा िपकांच ेमोठ ेनकुसान झाल ेआह.े. आंCया<या झाडांखाली आंCयाच ेसड ेपड�यान ेआंबा बागाईतदार 

हवालिदल झाल ेआहते. रायगड िज�Dात काल<या च !वादळामळु ेपडलले ेिवजचे ेखांब पूव�वत क>न वीजपरुवठा सरुळीत कर?याच ेकाम स>ु 

आह.े 6यामळंु Eामीण भागात वीज परुवठा स>ु हो?यास वळे लागणार आह.े पडललेी झाड बाजूला क>न रFता मोकळा कर?याच े काम 

एनडीआरएफ  <या मदतीन े िज�हा Hशासन करत आह.े कोसळलले े िवजचे ेखांब, कोसळललेी झाड, पडणारा पाऊस ह ेधोके लJात घऊेन  

नागKरकांनी घराबाहरे पडू नय ेअस ेआवाहन िज�हािधकारी िनधी चौधरी यांनी केल ेआह.े 

पालकमंMी अिदती तटकर ेयांनी िज�Dात झाल�ेया नकुसानीचा आढावा घतेला. िज�Dासाठी िवशषे पॅकेजची मागणी 6यांनी मOुयमंPयांकड े

केली.  

िसंधदुगु� िज�Dात च !वादळाचा सवा� िधक तडाखा मालवण ताल2ुयाला बसला आह.े उपकQ Rांना वीज परुवठा करणाSया ३३ केTही वािह.या 

आिण उपकQ Rातून िनघणाSया ११ केTही वािह.यांवर अनके िठकाणी मोठ ेवJृ उ.मळून पड�यान िवजचे ेशकेडो खांब जमीनदोFत झाल ेआहते. 

ताराही तटु�या आहते.  मालवण ताल2ुयाला िवVतु परुवठा करणाSया वािह.यांवर जंगलात अनके िठकाणी मोठ-ेमोठ ेवJृ उ.मळून पड�यान 

अOखा मालवण तालकुा अंधारात गलेा आह.े अ.य पया�यी मागा�न वीजपरुवठा सरुळीत कर?याच काम यXुपातळीवर स�ु आह.े H6यके वािहनी 

सिुFथतीत अस�याची खाMी झा�यािशवाय वीजपरुवठा पूव�वत करण ेजोखमीच ेआह.े 6यामळु े खंिडत वीजपरुवठा पूव�वत कर?यासाठी काही 

कालावधी लागणार आह.े महािवतरणची संपूण� यंMणा पूण� Jमतने कामाला लागली असून सव�Hथम उपकQ Rांचा वीजपवुठा स�ु केला जाईल 

आिण तथूेन पढु ेटYYया-टYYयान ११ केTही आिण  लघदुाब वािह.यांचा वीजपरुवठा सरुळीत करावा लागणार आह.े 6यामळु ेनागKरकांनी संयम 

राखून यंMणा पूव�वत कर?यासाठी महािवतरणला वळे Vावा अस ेआवाहन िसंधदूुग�च ेअधीJक अिभयंता िवनोद पाटील यांनी केलं आह.े मालवण 

वगळता इतर शहरांचा वीजपरुवठा स>ु कर?यात यश आला अस�याची मािहती 6यांनी िदली.  

च !वादळामळु ेनािशक िज�Dा<या इगतपरुी, िस.नर, िनफाड, यवेला या भागात शतेीच ेकाहीअंशी नकुसान झाल ेआह.े RाJ, इतर फळबागा व 

भाजीपाला िपकांचं नकुसान झालं आह.े मनमाड पKरसरात वादळामळंु पाऊस झाला. पो�Zीच ेशडे उडा�यान,े कांदाचाळीच ेपM े उडा�यान े

अंदरसलुम/य ेनकुसान न[दवल ेगले ेआह.े बSयाचशा भागात िवVतु परुवठा खंिडत झाला आह.े स\शृगंी गडावर दरड कोसळली आह.े  

औरगंाबाद िज�Dात काल राMी आल�ेया वादळी वाSयांमळु ेअनके िठकाणी झाडं उ.मळून पडली. िस�लोड ताल2ुयात कासोद इथं िवजचे ेखांब 

कोसळल.े अनके घरांवरच ेपM ेउडाल,े यात काही जनावरांना मार लागला, माM सदुवैान ेजीिवत हानी झाली नाही.  

िनसग� च ! वादळाच ेपKरणाम वािशम िज�Dात दसुSया िदवशीही िदसून यते आहते. काल िदवसभर अधून मधून पाऊस पडत होता. तर आज 

पहाटपेासून ताशी 20 त े25 िकलोमीटर वगेान ेथंड वार ेवाहत आहते. या मळु ेिज�Dातील वीज परुवठा वारवंार खंिडत होतो आह.े  



िनसग� वादळाचा पKरणाम अहमदनगर िज�Dातील अकोल े ताल2ुयाम/य े पहावयास िमळाला. जोरदार वाहणाSया वादळामळु े  िखरिवर े

िवभागातील िज�हा पKरषद<ेया िविवध शाळांच े मोठ े नकुसान झाल े आह.े पKरसरातील चंदिगरवाडी व ईदवेाडी यथेील िज�हा पKरषद<ेया 

Hाथिमक शाळ<ेया इमारतीच ेमोठ ेनकुसान झालले ेआह.े शैJिणक सािह6य व मलुांना बसायच ेबQचसे यांचहेी मोठ ेनकुसान झालले ेआह.े शाळचे े

छत उडून ग�ेयान ेकौलांच ेमोठ ेनकुसान आह.े 

<<>> 

िनसग�’’’’ च !वादळापासून मुंबईसह रा`यात�या इतर िठकाणी सरुJसेाठी काम करणाSया तसंच मदत आिण बचाव काय� करणाSया सगaयांच े

मOुयमंMी उXव ठाकर े यांनी आभार मानल े आहते. या वादळाचा सामना करणार े महापािलका अिधकारी, िज�हा Hशासन, आप6कालीन 

TयवFथापन, वैVक!य पथकांच 6यांनी कौतकु केलंय. सगaयांनी सहकाय� के�यानंच या वादळामळु ेिनमा�ण झाललंे संकट परतवून लावता आलं 

असं मOुयमंPयांनी bहटलं आह.े या वादळात मरण पावल�ेयांिवषयी 6यांनी संवदेनाही Tयc केली आह.े दरbयान िनसग� च !वादळामळु े

कोकणात तसंच इतरM झाल�ेया नकुसानी<या पंचनाbयाच ेआदशेही 6यांनी िदल ेआहते. संकटकाळात महाराdZ एकजूट अस�याचं िदसून आलं 

असंही मOुयमंMायंनी bहटलं आह.े 

<<>> 

रा`या<या कोकण िकनारप�ीला काल धडकल�ेया िनसग� च !वादळामळु े वांR े कुला�  संकुलात उभारल�ेया कोिवड 'जंबो फॅिसिलटी' 

�eणालयाचं मोठं नकुसान झालं अस�या<या बातbया खोट्या अस�याचं मुंबई महानगरपािलकेनं Fपg केलं आह.े च !वाळामळु ेया �eणालयाचं 

कोणतंही नकुसान झाललंे, नाही, �eणालयाची ईमारत सिुFथतीत आह,े इथ ेआज सं/याकाळपासूनच कामकाज स�ु होऊ शकतं असं पािलकेनं 

bहटलं आह.े दरbयान वादळामळु ेकेवळ �eणालया<या कंुपणाला िकरकोळ नकुसान झालं अस�याचा खलुासाही पािलकेनं केला आह.े 

<<>> 

मुंबईत िनसग� च !वादळा<या पाh�भूमीवर सरुिJत Fथळी हलवल�ेया रिहवाशांची कोिवड 19 चाचणी कर?यात यणेार आह.े 6यांना िनवारा 

िशिबरांमध े 2 िदवस िनरीJणाखाली ठवे�यानंतरच घरी जाता यईेल. आयcु इ2बालिसंग चहल यांनी याबाबतच े िनदlश खबरदारीचा उपाय 

bहणून जारी केल ेआहते. 

<<>> 

मुंबई आिण पKरसरात आज सकाळपासून मसुळधार पाऊस झाला. अनके िठकाणी पाणी साच�यानं रF6यावरची वाहतूक इतर मागा�व�न 

वळिव?यात आली होती. मुंबईत वडाळा भागात आज सवा�िधक पावसाची न[द झा�याचं हवामान िवभागानं सांिगतलं आह.े 6याखालोखाल 

कुलाबा, वरळी, दादर भागात पावसाची न[द झाली. नवी मुंबईत घणसोलीत सवा�िधक पाऊस झालात. 6याखालोखाल ऐरोली, कोपरखैरण,े 

वाशीम/य ेपाऊस पडला.  

पालघर  िज�Dात�या बSयाच भागांत आज सकाळ पासून पावसानं हजरेी लावली आह.े पालघर िज�Dात�या वसई िवरार भागात�या उसगाव, 

सातपाटी आिण आसपास<या गावांत तसचं अनके भागात सकाळ पासून पावसानं हजरेी लावली आह.े वाडा भागांत ही सकाळ पासून म/यम 

Fव>पाचा पाऊस बरसत आह.े तर बोईसर, धनानीनगर , डहाणू भागांत सकाळ पासून पावसाचं वातावरण आह.ेपालघर<या नवली फटका 

जवळ<या एका घरावर एक मोठं झाडं पड�यानं घराचं आिण घरात�या सामानाचं मोठं नकुसान झालंय. स/या पालघर<या अनके भागात पाऊस 

थांबला आह.े  

रायगड िज�हय़ात  पावसाचा जोर कमी झाला असला तरी अधनुमधून पावसा<या सरी स>ुच आहते. 

<<>> 

गजुरातम/य े काEँसे<या दोन आमदारांनी राजीनाम े िदल.े रा`य सभा िनवडणकु!<या पाh�भूमीवर 6यांनी ह े राजीनाम े िदल े आहते. कज�नच े

आमदार अJय पटले आिण काHदाच े आमदार िजतभुाई चौधरी यांनी िवधानसभा अ/यJ राजQR िMवQदpकड े राजीनाम े सोपव�याची मािहती 

सMुांनी िदली आह.े माच�म/य ेकाEँसे<या ५ आमदारांनी राजीनाम ेिदल ेहोत.े यामळंु पJा<या आमदारांची संOया ६६ झाली आह.े 

<<>> 

दशेात कोिवड 19 �eणांचं बर ेहो?याचं Hमाण जवळजवळ 50.% झालं आह.े ग�ेया 24 तासात दशेात 3 हजार 804 �eण बर ेझाल,े आतापयsत 

1 लाख 4 हजार 107 �eण बर ेहोऊन घरी परतल ेआहते. दशेात कोरोना िवषाणूची लागण झालले े9 हजार 304 नव े�eण आढळल ेतर 260 

�eणांचा म6ृयू झाला. एकूण �eणसंOया 2लाख 16 हजार 919 झाली असून आतापयsत एकूण मतृांची संOया 6 हजार 75 झाली अस�याची 

मािहती कQ Rीय आरोeय मंMालयान ेिदली आह.े 



रा`यात काल कोिवड 19 च े 2 हजार560 नव े �eण आढळल े तर 122 जणांचा म6ृयू झाला. 996 �eण बर े झाल े असून आतापयsत बर े

झाल�ेयांची संOया 32 हजार 329 तर एकंदर बािधतांची संOया 74हजार 860 झाली आह.े कोिवड 19 नं आतापयsत 2 हजार 587 �eणांचा 

म6ृयू झाला. रा`यात 39 हजार 935 �eणांवर स/या उपचार स>ु आहते. 

1 म ेपासून रा`यातील �eण वाढीचा वगे  मशः कमी होत आह.े 1 जून रोजी तो दशेा<या सरासरी पJेा कमी, 4 पणुाsक 74 शतांश ट2के झाला. 

आज �eणवाढीचा हा दर आणखी कमी होत 3 पणुाsक 41 शतांश ट2के झाला आह.े राdZीय सरासरी पJेा तो 1 ट22यानं कमी आह.े 6याचवळेी 

�eण दYुपट हो?याचा कालावधी वाढताना िदसत आह.े याव�न रा`यातील कोिवड 19 Hसाराचा वगे मंदावत अस�याच ेFपg होत आह.े 

<<>> 

कोरोनामळु ेआतापयsत रा`यात�या ३० पोिलसांचा म6ृयू झाला आह.े यापैक! १८ पोिलस  मुंबईतल ेहोत.े तर समुार ेअडीच हजार पोिलसांना 

याची बाधा झा�याचं Fपg झालं आह.े स/या १हजार ५१० पोिलसांवर उपचार स>ु असून 6यात १९१ अिधकारी आह.े 

<<>> 

र6नािगरीत  करोनाच ेआणखी  १२ �eण सापड�यानं िज�Dात�या करोनाबािधतांची संOया ३१९, झाली तर आणखी ४ �eणांना उपचारांनंतर 

घरी सोड�यानं बर ेझाल�ेया �eणांची संOया १२४ झाली आह े। र6नािगरी िज�Dात १८० जण संFथा6मक िवलगीकरणाखाली आहते । 

िसंधदुगु� िज�Dात आज सकाळी आणखी चार जणांच ेअहवाल कोरोना पॉिझिटTह आल ेआहते. यापैक! ७ �eण आतापयsत बर ेझाल ेआहते, तर 

एका �eणाचा म6ृयू झाला आह.े एक �eण मुंबईला उपचारासाठी गलेा आह.े 6यामळु ेआता ८८ �eणांवर िज�हा सामा.य �eणालयात उपचार स�ु 

आहते.6यामळु ेिसंधदुगुा�त�या  �eणांची एकूण संOया ९७ झाली आह.े   

अहमद नगर िज�Dात ग�ेया .दोन िदवसांत 25 �eण वाढल ेअसून एकूण संOया 177 इतक! झाली आह ेतर आतापयsत एकूण ८२ �eण बर े

होऊन घरी गले ेआहते  

मनमाडम/य े  55 नव ेपॉिझिटTह �eण आढळल ेआहते. पॉिझिटTह �eणांम/य ेमनमाडच े15 आिण  नािशक िज�Dात एकूण �eणांची संOया 

1353 वर पोहोचली आह.े एकट्या नािशक शहरात 274 बािधत �eण आहते. 

.अकोला शहरात कोिTहड - 19  चा वाढता Hादभुा�व लJात घतेा Hशासनानं संपणु� अकोला शहराच े सवsकष सTहlJण स>ु केल ेआह.े यासाठी 

426 गट तयार  केल ेअसनु Hितबंधीत JMे  वगळता  संपणु� शहराच ेसTहlJण केलं जाणार आह.े  या मोिहमचेा Hारभं िज�हािधकारी काया�लयात 

आज कर?यात आला. 

परभणीत दोन Tयc!च े Fवॅब पॉझीटीTह आढळून आल े आहते. कोरोनाबािधत �eणांत परभणीतील िमिलंद नगर आिण पाथरी ताल2ुयातील 

रामपूरीतील �eणांचा समावशे आह.े  सातारा िज�हयात आणखी 7 जणांच े अहवाल कोरोनाबािधत आल े असून  हडपसर इथून साताSयात  

आ�यानंतर मतृ झाल�ेयाचा कोरोना अहवाल पॉिजिटव आला आह ेमाM एन.सी.सी.एस. पणु ेयां<याकडून 125, कृdणा मिेडकल कॉलजे, कराड 

यां<याकडून 13 जणांच,े  ांतीिसंह नाना पाटील सव�साधारण �eणालय, सातारा इथं तपासणी केल�ेया 23 जणांच े 6याचबरोबर खासगी 

Hयोगशाळते तपासणी कर?यात आल�ेया 76  अस ेएकूण 237 जणांच ेKरपोट�  िनगिेटTह आ�याची  मािहती  िज�हा श�यिचि2सक डॉ. आमोद 

गडीकर यांनी िदली आह.े 

जालना िज�Dात�या मंठा ताल2ुयात अकरा संशयीत �eणांच ेअहवाल कोरोना िवषाणू अहवाल पॉिझिटTह आल ेआहते. याम/य े नानशी यथेील 

8, कQ धली यथेील 2 आिण वैV वडगाव यथेील 1  अशा अकरा �eणांचा समावशे आह.े िज�यात�या कोरोना पॉिझिटTह �eणांची एकूण संOया 

आता 170 झाली आह.े 

अमरावती<या  �ि2मणीनगर पKरसरात ६५ वष�य Tयc!चा नागपूर इथ�या शासक!य वैVक!य महािवVालयात आज पहाट ेसहा वाजता म6ृयू 

झाला. सारी आजारामळु े6यांना नागपूरला दाखल केलं होतं ितथं 6यांचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉिझिटTह आला होता 

<<>> 

दशेात ग�ेया 24 तासांत कोिवड संसगा�संबंधी 1 लाख 39 हजार 485 नम.ुयांची तपासणी कर?यात आली असून आतापयsत 42 लाख 42 

हजार 718 नम.ुयांची तपासणी कर?यात आ�याचं, भारतीय आयिुव��ान संशोधन पKरषद - आयसीएमआरन ेसांिगतलं आह.े दशेात कोरोना 

िवषाणू संसग� नम.ुयांची चाचणी कर?यासाठी स/या 498 सरकारी आिण 212 खासगी अशा एकूण 710 Hयोगशाळा काय�रत अस�याची मािहती 

आयसीएमआरन ेिदली आह.े 

<<>> 

बहृ.मुंबई महानगरपािलका आिण गोरगेाव मिेडकल असोिसएशन  यां<या मा/यमातून मुंबईत गोरगेावम/य े २०० कोरोना सैिनकांच े पथक 

नागKरकांसाठी ससु`ज झालं आह.े 6याम/य ेडॉ2टर, नसlस, पोलीस, महानगरपािलका कम�चारी यांचा समावशे आह.े ‘टाळबंेदी हळू हळू सैल 



होत असताना लोकां<या मनातील भीती घालवण,े हा Hमखु उ�शे कोरोना सैिनकां<या पथकाचं आह.े’अशी मािहती उVोगमंMी सभुाष दसेाई 

यांनी िदली. 

<<>> 

कोिवड Hादभुा�वा<या पाh�भूमीवर कान, नाक आिण घशा<या आजारापासून Fवत:चा बचाव कर?यासदंभा�त�या माग�दश�क सूचना कQ Rीय आरोeय 

मंMालयान े जारी के�या आहते. डॉ2टर आिण वैVक!य कम�चाSयांम/य े कोिवड ससंगा�ला Hितबंध करणं, हा या मागचा उ�शे आह.े या 

आजारां<या �eणांना तपास?यापूव� 6यांचं तापमान तपासावं, कोिवड संसगा�चा संशय असल�ेया �eणांची FवतंM कJात तपासणी करावी, 

माFक-हातमोज ेआिण शारीKरक अंतर राख?यासह अनके सूचना आरोeय मंMालयानं के�या आहते. 

<<>> 

कोरोना िवषाणू चाचणीसाठी खासगी Hयोगशाळां<या दर आकारणीवर िनयंMण HFथािपत कर?यासाठी रा`य शासनानं चार सदFयीय सिमती 

Fथापन कर?याचा िनण�य घतेला आह.े आरोeय मंMी राजशे टोप ेयांनी काल जळगाव इथं ही मािहती िदली.  

<<>> 

कोरोना<या Hादभुा� िवरोधात�या लढ्यासाठी िहंदFुथान यिुनिलTहर िलमीटडेनं रा`या<या वैVक!य िशJण आिण आरोeय िवभागाला १० कोटी 

�पयांह�न अिधक िकंमती<या वैVक!य साधनांची मदत केली आह.े यात २८ हजार ८०० चाचणी संच, TहQिटलटेस�, पीपीई सचं, माFक, 

हातमोज,े प�स ऑ2सीिमटर अशा साधनांचा समावशे आह.े िहंदFुथान यिुनलीTहरनं केल�ेया मदतीब�ल मOुयमंMी उXव ठाकर ेयांनी कंपनीच े

आभार मानल ेआहते. 

<<>> 

HिसX िचMपट िदeदश�क बास ुचॅटज� यांचं आज मुंबईत िनधन झालं. त े93 वषाsच ेहोत.े सांता ूज इथ�या िनवासFथानी 6यानी अखरेचा hास 

घतेला. मूळच े TयंगिचMकार असलले ेबासदुा यांनी बास ुभ�ाचाय� यांच ेसहायक bहणून चंदरेी दिुनयते Hवशे केला. नम�िवनोदी शैलीत म/यम 

वग�यांचं जीवन पडVावर रखेाटणं ह े 6यांचं िदeदश�क!य वैिशg्य होतं. सा/यास/ुया Tयc!रखेा आिण सशc कथानकं यातून 6यांनी मानवी 

भावभावनांचं अलवार िचMण �परेी पडVावर साकारलं. 70<या दशकात 6यांनी िदeदिश�त केलले ेिचतचोर, छोटी सी बात, रजनीगंधा ह ेिचMपट 

खूप लोकिHय ठरल.े रजनी, Tयोमकेश बJी या 6यांनी िदeदिश�त केल�ेया दूरदश�न मािलका ही HJेकां<या पसंतीस उतर�या. 

बास ुचॅटज� यां<या िनधनामळु ेअनके मा.यवरांनी दःुख Tयc केलं आह.े सपुरFटार अिमताभ ब<चन, पि�म बंगाल<या मOुयमंMी ममता बॅनज� 

यांचा 6यात समावशे आह.े 

<<>> 

बॉलीवूडच े `य�े गीतकार अ.वर सागर यांचं काल मुंबईत िनधन झालं. त े ७० वषाsच े होत.े 6यांना �Vिवकार होता आिण �दयिवकारा<या 

झट2यानं 6यांचं िनधन झालं अशी मािहती इंिडयन परफॉिमsग राइट्स सोसायटीन ेिदली आह.े याराना, सपन,े साजन के, िखलाडी, मै िखलाडी 

तू अनाडी, िवजयपथ यासारOया िचMपटांसाठी 6यांनी गीतरचना केली होती. वादा रहा सनम ह ेअJय कुमार आिण आयशेा ज�ुकावरील गीत 

Hचंड लोकिHय आह.े 

<<>> 


