
आकाशवाणी मंुबई 

�ादे�शक बातमीप� – द.ु ०३.०० वाजता 

०५, जून २०२० – गु�वार 

ठळक बात�या 

1. �नसग" च$%वादळामुळे झाले(या नुकसानीसाठ) रायगड िज(-याला १०० कोट2 3पयां4या 

तातडी4या मदतीची मु5यम�ंी उ7धव ठाकरे यांची घोषणा 

2. काया"लयात(या एक-दोन >य?तींनाच कोरोनाची लागण झाल2 असेल तर संपूण" काया"लय 

सील करणं गरजेचं नाह2, केवळ �नजCतुक करणं पुरेस ंअस(याचं कD E सरकारकडून FपGट 

3. येIया सोमवार पासून राJय सरकार4या सव" अKधकार2 आLण कम"चाMयांना सोमवारपासून 

आठवNयातून Oकमान एक Pदवस काया"लयात हजेर2 लावणं बंधनकारक / हजर न राहणाMयांची 

आठवडाभराची रजा गPृहत धरल2 जाणार  

4. मंुबईतलं जनजीवन आजपासून हळूहळू पूव"पदावर / सरकार4या Pदशा�नदUशांनुसार अनके 

Pठकाणी दकुानं उघडल2  / सामाVयांसाठ) Wर?शा आLण टॅ?सीह2 पVुहा रFIयावर   

<><><><> 

रा�य सरकारने रायगड िज��यासाठ� तातडीची मदत  हणून १०० कोट& �पये (दले आहेत. 

मु+यम-ंी उ/धव ठाकरे यांनी प-कार प1रषदेत ह& घोषणा केल&. 4नसग5 च67वादळामुळं नुकसानीचे 

पंचनामे सु9 आहेत. यासाठ� ८-१० (दवसांचा वेळ लागेल. <यानंतर स=व>तर अ@यास क9न 

पॅकेजची घोषणा केल& जाईल, असे त े हणाले. <याCमाणे इतर िज��यांनाह& मदत (दल& जाईल 

असे ते  हणाले.  

आज <यांनी अEलबाग आGण प1रसरात�या काह& भागात झाले�या नुकसानीची पाहणी केल&. यावेळी 

पया5वरण मं-ी आ(द<य ठाकरे, रायगडJया पालकम-ंी आ(दती तटकरे उपि>थत हो<या. 

<><><><> 

4नसग5 च67वादळामुळे पुणे िज��यात झाले�या नुकसानीचा आढावा घेMयासाठ� उपमु+यमं-ी 

अिजत पवार आज िज��याJया दौOयावर आहेत. <यांनी आज मावळ तालुPयात�या नुकसानQ>त 

गावांना भेट देऊन 4नसग5 च67वादळामुळे झाले�या नुकसानीची पाहणी केल&. त ेआज खेड आGण 

जुTनर तालुPयात�या नुकसानQ>त गावानंाह& भेट देणार आहेत. दर यान िज�हा Cशासनानं 

नुकसानीचे पंचनामे त<काळ तयार क9न अहवाल सादर करMयाच े4नदVशह& <यांनी (दले आहेत. या 

अहवालाचा आढावा घेऊन मदत जाह&र केल& जाईल असहं& उपमु+यमंWयांनी  हटलं आहे. 

<><><><> 



देशात को=वड 19 चे �Zण बरे होMयाचा दर आता 48 पूणा]क 27 शतांश झाला आहे. गे�या 24 

तासात 5हजार355 �Zण बरे झाले. या काळात 9 हजार 851 नवे �Zण आढळले तर 273 

�Zणांचा म<ृयू झाला. आतापय]त देशात सं6Eमतांची सं+या 2 लाख 26 हजार 770 झाल& आहे. 

<यातले 1लाख 9 हजार 461 �Zण बरे झाले असनू 1लाख 10 हजार 960 उपचार घेत आहेत. 

आतापय]त देशभरात 6 हजार 348 जणांचा म<ृयू या आजाराने झाला आहे. 

रा�यात काल 1 हजार 352 �Zण बरे झाले तर 2 हजार 933 नवे कोरोना बाeधत आढळून आले. 

<यामळेु एकंदर बाeधतांची सं+या 77 हजार 793 झाल& आहे. बरे झाले�यांची सं+या 33 हजार 

681 आहे तर को=वड 19 नं आतापय]त 2 हजार 710 �Zणांचा म<ृयू झाला. या पैक7 123 म<ृयंूची 

नhद काल झाल&. रा�यात 41 हजार 393 �Zणांवर सiया उपचार सु9 आहेत. रा�यातला �Zण बरे 

होMयाचा दर 43 पूणा]क 29 शतांश टPके असून म<ृयू दर 3 पूणा]क 48 शतांश टPके आहे. 

कोरोनामळेु आतापय]त रा�यात�या 30 पोEलसांचा म<ृयू झाला आहे. यापैक7 18 पोEलस मंुबईतले 

होत.े सुमारे अडीच हजार पोEलसांना याची बाधा झाल2 अस(याचं >पjट झाल ंआहे. सiया 1 हजार 

510 पोEलसांवर उपचार सु9 आहेत. 

<><><><> 

सांगल&  िज��यात काल  4  कोरोनाच े नवे �Zण आढळले.  असून िज��यात कोरोना बाeधतांची 

एकूण सं+या १२८ झाल& असनू आतापय]त ४ जणांचा म<ृयू झाला.  

उ�हासनगरमiये कोरोनाच े१५ नवे �Zण आढळून आ�यानं  कोरोनाबाeधत �Zणांचा आकडा ४४२ 

झाला आहे. आतापय]त १८६ �Zण बरे झाले तर १७ जणांचा म<ृयू झाला.  

वधा5 िज��यातले   4 �Zण काल   कोरोनामPुत झा�यामुळे <यांना सेवाQाम आGण सावंगी 

�Zणालयातून घर& सोडMयात आलं .   Qीन झोन असलेला िज�हा   10 मे रोजी  कोरोनाबाeधत 

िज�हा  हणून पुढे आ�यानंतर आज एक म(हTयाJया आत वधा5  िज��यातले  सव5  �Zण 

कोरोनामPुत झाले आहेत. 

परभणी िज��यात कोरोनाबाeधतांची एकूण सं+या ८९ झाल& आहे. िज��यात  आतापय]त ३१ जण 

उपचारानंतर बरे झाले, तर दोन जणांचा म<ृयू झाला.     

अहमदनगर िज��यात काल  १८ जण कोरोनाबाeधत आढळून आ�यानं िज��यात कोरोनाबाeधतांची 

एकूण सं+या १९५ झाल& आहे.  

सोलापूर िज��यात काल  ६४ जणांचा कोरोना चाचणी अहवाल  पॉGझ(टpह  आला तर ५ जणांचा  

म<ृयू झाला.  

सांगल& िज��यात काल कोरोनाच े 4   नवे �Zण आढळले.  िज��यात  कोरोनाबाeधतांची एकूण 

सं+या १२८ झाल& असनू  ४ जणांचा म<ृयू झाला.  



उ>मानाबाद िज��यात  काल  १० जण कोरोना पॉEसट&pह आढळून आले. आतापय]त ४६ जण 

उपचारानंतर बरे झाले असनू  ३ जणांचा म<ृयू झाला.   

सातारा िज��यात काल १८ जण कोरोना पॉEसट&pह आढळून आले .  

र<नाeगर& िज��यात काल  ९ जणांचे कोरोना चाचणी  अहवाल पॉGझ(टpह आले. <यामळेु 

िज��यात  एकूण कोरोना बाeधतांची सं+या ३४३ झाल& आहे. आतापय]त एकूण १३ �Zणांचा म<ृयू 

झाला तर १२५ �Zणांना करोनामुPत झा�यानं घर& सोडMयात आलं. 

<><><><> 

     Cधानमं-ी गर&ब क�याण योजनेअतंग5त म(हलांJया जनधन खा<यात जून म(हTयात 500 

�पयांचा हqता आजपासनू जमा होणार आहे.  10 जून नंतर कधीह& लाभाथrना हे पैसे खा<यातून 

काढता येतील. लाभाsया]Jया खात6ेमांकावर आधा1रत वेळाप-कानुसार पैसे जमा होतील, अस ं=वt 

सेवा =वभागाने साeंगतल ंआहे.  प(ह�या टqqयात 10 हजार 29 कोट& �पये 20 कोट& 5 लाख 

खा<यात जमा झाले होत.े दसुOया टqqयात 10 हजार 315 कोट& �पये 20कोट& 62 लाख खा<यात 

जमा झाले.  प(ह�या टqqयात 8 कोट& 72 लाख म(हलांनी तर दसुOया टqqयात 9 कोट& 70 लाख 

म(हलांना याचा लाभ घेतला. 

<><><><> 

कu v सरकारने काया5लयं आGण इतर (ठकाणी wयायJया खबरदार&=वषयी (दशा4नदVश काल CEस/ध 

केले. <यानुसार ६५ वषा5वरJया pयPती, x/यरोग, मधुमेह, दमा, रPतदाब यासारखे आजार 

असले�या pयPती, गभ5वतींना घर&च राहMयाचा स�ला सरकारने (दला आहे. इतर pयPतींनीह& 

साव5ज4नक (ठकाणी yकमान ६ फुटांचे अंतर ठेवावे. चेहरा झाकून wयावा yकंवा <याला मा>क 

लावावा. हँडवॉश, सॅ4नटायझर, साबणाने वारंवार हात धुवावे. खोकला, Eशकं आ�यावर �माल, (टशू 

पेपर वापरMयाचा स�लाह& देMयात आला आहे. साव5ज4नक (ठकाणी थंुकू नये. याEशवाय >वतःJया 

त}येतीवर ल~ ठेवून आजारपणाची ल~णं (दसल& तर व1रjठानंा कळ=वMयाJया सुचनाह& देMयात 

आ�या आहेत.  

काया5लयात Cवेश करMयापूव� सॅ4नटायझरने हात >वJछ करणे आGण C<येक कम5चाOयाची थम5ल 

>कॅनरने तपासणी करMयाच ेआदेशह& देMयात आले आहेत. कोरोना =वषाणू संसगा5ची ल~णं नसलेले 

अeधकार&, कम5चार& आGण बाहेरJया pयPतींनाच काया5लयात Cवेश देMयात येणार आहे. C4तबंeधत 

~े-ातले कम5चार& काया5लयात येऊ शकणार नाह&. या pयPतींना घ9न काम करMयाची परवानगी 

/यावी आGण हा कालावधी रजा  हणून ग(ृहत ध� नये असेह& सरकारने सांeगतले आहे.  



वाहनाJया आतला भाग, ि>टअ1रगं, दरवांचे हँडल, चावी सात<यान े 4नजु]तक करMयाचा स�ला 

देMयात आला आहे. काया5लयाला भेट देMयासाठ� येणाOया बाहेरJया pयPतींना शPयतो Cवेश देऊ 

नये. अ<याव�यक कामासाठ� येणाOया बाहेरJया pयPतीनंा व1रjठांJया परवानगी नंतरच 

ऑyफसमiये येऊ /यावं, असा खबरदार&चा इशारा देMयात आला आहे. शPय <या बैठका pह&�डओ 

कॉTफरिTसगंने wयाpया, असेह& सरकारने सांeगतले आहे.  

गद� टाळMयासाठ� काया5लयाJया वेळा वेगवेग�या ठेवाpया, जेवणाJया वेळा वेगवेग�या ठेवाpया, 

पाyक] गJया (ठकाणी आGण इतर- गद� होणार नाह& याची काळजी wयायलाह& सरकारने सांeगतलं 

आहे.  

शPय अस�यास अeधकार&, कम5चार& आGण इतर pयPतींसाठ� वेगवेग�या Cवेश/वाराची सोय 

करMयाचा स�लाह& देMयात आलाय. काया5लयात बसताना कम5चार& एकमेकांपासून पुरेशा अंतरावर 

असतील याची काळजी घेMयात यावी. Eल�टमiयेह& pयPतींची गद� होणार नाह& याची खबरदार& 

wयायला सांगMयात आले आहे.  

काया5लय, >वJछतागहृ, =पMयाJया पाMयाची सोय आGण इतर (ठकाणी पुरेशी >वJछता करMयाचे 

आदेशह& सरकारने (दले आहेत.  

<><><><> 

काया5लयात आले�या pयPतीला कोरोनाची बाधा झा�याचे आढळून आलं तर wयायची खबरदार&ह& 

सरकारने >पjट केल& आहे. अशा pयPतीला काया5लयात ल~णं आढळून आ�यास डॉPटर येईपय]त 

<यांना >वतं- खोल&त yकंवा =वभागात ठेवावे. त<काळ <यांना जवळJया �Zणालयात घेऊन जावं 

yकंवा हे�पलाइनला फोन करावा असा स�ला देMयात आलाय. संश4यत pयPतीला कमी yकंवा 

मiयम >व�पाची ल~णं असतील तर <याला घर&च =वलगीकरणार ठेवता येईल, असा स�लाह& 

सरकारने (दला आहे. या pयPतीला कोरोना झा�याचं >पjट झा�यावर काया5लय 4नज]तुक करावं 

आGण <याJया संपका5त आले�या pयPतींच ंकॉTटॅPट �ेEसगं करावं, असहं& सरकारनं कळवलं आहे. 

यानुसार संपका5त आले�या आGण जा>त धोका असले�या pयPतींना १४ (दवसात =वलगीकरणात 

ठेवMयाचा स�लाह& सरकारनं (दला आहे. तर कमी धोका असले�या pयPती काया5लयात येऊन काम 

क9 शकतात मा- १४ (दवस <यांनी >वतःJया Cकृतीकडे ल~ /यावे. यासंदभा5त सव5 pयPतींसाठ� 

भारतीय वै/यक7य संशोधन सं>थेJया (दशा4नदVशांचे पालन करMयाच ेआदेश देMयात आले आहेत.  

काया5लयात एक yकंवा दोन pयPतींना कोरोनाची लागण झा�याचं >पjट झाल ं असेल तर ४८ 

तासापूव�पय]त <यांनी भेट (दलेल& (ठकाणं 4नज]तुक करणं पुरेस ं आहे. अशा प1रि>थतीत पूण5 

काया5लय सील करणं आGण काम ंबंद करणं गरजेचं नाह&. मा- मो�या सं+येन े�Zण आढळून आले 

असतील तर काया5लयाचा संबंeधत भाग yकंवा संबंeधत मजला 4नज]तुक के�यानंतर ४८ तासांसाठ� 

बंद ठेवावा असा स�ला सरकारनं (दला आहे. या काळात इतर pयPती घ9न काम क� शकतील.  



कोरोनाबाeधत �ZणाJया संपका5त आले�या pयPतीं=वषयीह& सरकारनं मा(हती (दल& आहे. <यानुसार 

बाeधत pयPतीने <यापूव�Jया २ (दवसात भेट (दले�या pयPती आGण <याला =वलगीकरणात 

ठेव�यानंतर पुढJया १४ (दवसात ल~ण (दसले�या pयPतींचा यात समावेश करMयात आला आहे.  

�या pयPतींचा संबंध �Zणाची Eशकं, रPत, लाळ, खोकला yकंवा शर&रातले इतर �ाव याJंयाशी 

आला आहे <यांचा समावेश धोका जा>त असले�या pयPतींमiये करMयात आला आहे. <या 

pयPतीला पीपीई yकट Eशवाय थेट >पश5 करणाOया pयPती, <याचे कपड,े <याची भांडी, <याने 

वापरलेले अंथ�ण yकंवा <याJया घरात राहणाOया pयPतींचा समावेश जा>त धोका असले�या 

pयPतींमiये करMयात आला आहे. कुठ�याह& खबरदार& Eशवाय <याJयापासून १ मीटर अंतरावर 

आले�या pयPती yकंवा Cवासात सव5 खबरदार& घेऊनह& ६ तासांपे~ा �ZणाJया सोबत Cवास 

केले�या pयPतींचा समावेश जा>त धोका असले�या pयPतींमiये करMयात आला आहे.  

या pयPतीसोबत काया5लयात, एकाच खोल&त काम केले�या pयPती, <याJयासोबत कमी धोकादायक 

अव>थेत Cवास केले�या pयPतींचा समावेश कमी धोका असले�या pयPतींमiये करMयात आलेला 

आहे.  

<><><><> 

रा�य सरकारJया सव5 अeधकार& आGण कम5चाOयांना सोमवारपासून आठव�यातून yकमान एक 

(दवस काया5लयात हजेर& लावणं बंधनकारक करMयात आलं आहे. जे कम5चार& या (दवशी 

काया5लयात येणार <यांची आठवडाभराची रजा ग(ृहत धरल& जाईल yकंवा <यांना <या आठव�याचे 

वेतन Eमळणार नाह&. रा�य सरकारने यासंदभा5तले आदेश आज CEस/ध केले आहेत. पूव5मंजूर 

रजेवर असले�या कम5चाOयांना यातून वगळMयात आले आहे. काह& कम5चाOयांना आठव�यात 

एकापे~ा जा>त (दवस हजर राहMयाचे आदेश देMयात आलेत. <यापैक7 काह& कम5चार& काह& (दवस 

उपि>थत असतात तर इतर (दवशी आदेश देऊनह& काया5लयात येत नाह&. अशा कम5चाOयांची �या 

(दवशी उपि>थत असतील <याpय4तर&Pत इतर (दवसांची रजा ग(ृहत धरल& जाणार आहे.  

<><><><>  

टाळेबंद&मधून बाहेर येMयाची C67या सु9 झा�यामुळे मंुबई शहरातले pयवहार हळू हळू पूव5पदावर 

यायला सु�वात झाल& आहे. सम- =वषम तारखांनुसार दकुानं सु9 असून,अ<याव�यक सेवेसाठ� 

टॅPसी 1र~ाला परवानगी देMयात आल& आहे.  आतापय]त 1रकामे असले�या  र><यांवर वाहनांची 

गद� (दसू लागल& असनू गेले अडीच म(हने घरात बं(द>त असलेल&   लहान मुलं आप�याला  

लवकरच उ/यानांमiये खेळायला Eमळणार,  हणून आनंदात आहेत.   

 मॉ�स, शॉ=पगं  कॉ qलेPस मा- अजनू काह& काळ  बंदच राहणार आहेत. 

<><><><> 



 आज जाग4तक पया5वरण (दवस आहे. यंदाJया पया5वरण (दनाची संक�पना आहे जैव 

=व=वधतेचा सTमान. Cधानमं-ी नरuv मोद& तसंच कu v&य वन आGण पया5वरण मं-ी Cकाश जावडकेर 

यांनी पया5वरण (दनाJया शुभेJछा (द�या आहेत.  जैव =व=वधतेचं र~ण क�न पुढJया =पढ&कड े

आपण चांगलं पया5वरण सोपवू असा =व�वास CधानमंWयानी pयPत केला आहे. भारताकड े

अEभमाना>पद जैव=व=वधता असनू 4तचं संवध5न करMयासाठ� एक रोप लावाव,ं आGण 

पया5वरणानकूुल वत5न ठेवावं अस ंआवाहन जावडकेर यांनी केल ंआहे. वटव~ृाची पूजा करMयाची 

परंपरा सांगणार& आGण व~ृ संवध5नाचा संदेश देणार& वटपौGण5माह& आज साजर& होत आहे.  

जाग4तक पया5वरण (दन आGण वटपौGण5मेचं औeच<य साधून मंुबईJया महापौर yकशोर& पेडणेकर 

यांनी नाग1रकांना 4नसगा5शी मै-ी करMयाच ंआवाहन केलं.  

<><><><> 

देशात�या वाघांची सं+या गे�या 8 वषा5त साडसेातशेने कमी झाल& असून <यात मiयCदेशात सवा5त 

जा>त 173 तर <या खालोखाल महाराj�ात 125 वाघांचा म<ृयू झाला. यापैक7 369 वाघांचा म<ृयू 

नैसeग5क र&<या झाला तर 42 वाघांचा म<ृयू अनैसeग5क अस�याची नhद आहे. 70 वाघांJया म<ृयूची 

छाननी सु� अस�याच ंएका मा(हती4या अeधकार अजा5Jया उtरात  हटल ंअस�याचं पीट2आय4या 

बातमीत  बातमीत  हटल ंआहे.  

<><><><> 

अमरावती िज��यात आतापय]त 31 हजार 388 शेतक-यांकडून एकूणच 8 लाख 39 हजार िPवंटल 

कापसाची खरेद& करMयात आल& आहे. कोरोना =वषाणूचा Cसार टाळMयासाठ� यंदा ए=Cल म(हTयातं 

शेतक-यांJया कापसाची नhद करMयाच ेआदेश िज�हाeधका-यांनी (दले होते. 

यंदा कापसाला योZय भाव Eमळा�यानं शेतकOयांनी सरकार& खरेद&चा पया5य 4नवडला. 

<><><><> 

छ-पती Eशवाजी महाराज यांचा जेjठ शु/ध -योदशीला, 4तथीनुसार होणारा ३४७वा राजाEभषेक 

सोहळा काल yक�ले रायगडावर अ<यंत साधेपणान ं साजरा झाला. �ी EशवराजाEभषेक (दनो<सव 

सEमती दगु5राज रायगड आGण रा�यभरात�या =व=वध EशवCेमींJया समTवयानं गेल& २५ वषV हा 

सोहळा =वeधवत साजरा होतो. मा- यावष� कोरोनाJया पा�व5भूमीवर, ह& परंपरा खं�डत होऊ नये 

यासाठ� केवळ मोजPया काय5क<या]Jया उपि>थतीत हा सोहळा झाला. परंपरेCमाणे गडदेवता 

Eशरकाई देवी आGण जगद&�वराचं पूजन, छ-पती संभाजी महाराजांची जयतंी आGण <यानंतर 

राजाEभषेकाचे =वधी C<य~ गडावर पार पडल2 अशी मा(हती सEमतीJया पदाeधकाOयानंी (दल& आहे. 

<><><><> 



     को=वड 19 हा जीवाणू असनू अॅि>प1रन हे <यावरचं औषध अस�याची eच-फ7त सiया 

समाजमाiयमांवर yफरत आहे. या eच-yफततले हे दावे खोटे आहेत,  तसंच नोवेल कोरोना हा 

=वषाणु असून <यावर नेमकं औषध अ/याप Eमळालेलं नाह& असं सरकारनं >पjट केलं आहे. 

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


