
 

आकाशवाणी मुंबई 
�ादिेशक बातमीप� – द.ु ०३.०० वाजता 

०४, जून २०२० – ग ुवार 
 

ठळक बात�या 

• िनसग� च��वादळामळेु रा�यात आ�ापय�त ६ जणाचंा म"ृयू / मतृा%ंया वारसानंा ४ लाखाचं ंसान)ुह अनदुान जाहीर  

 

• िनसग� च��वादळामळेु लाखो घराचं ंनकुसान / दोन िदवसात नुकसानीच ेपंचनाम ेकरावेत अस ेम/ुयम0ंयाचं ेआदशे 

 

• कोरोना%या 2ादभुा�वा%या पा4�भूमीवर रा�यात5या १२ हजार ६६८ )ामपंचायत9%या िनवडणुका ;थिगत / दीड हजाराहं=न 

अिधक )ामपंचायत9वर 2शासक नमेला जाणार 

 

• लॉकडाऊन%या काळात लावललेे िनब�ध टBBयाटBBयान े िशिथल करCयाची 2ि�या उEापासून रा�यात सFु होणार / मुबंई 

महानगर HIेातली आतंर िज5हा 2वासबंदी हटवली 

 

आिण 

• कोरोनापासून बचावासाठी%या लावले5या सचंारबंदी दर�यान �या कंपJयानंी कामगाराचं े पगार िदलेले नाहीत "या%ंयािवKL 

ये"या 12 जून पय�त कारवाई कK नये अस ेसवO%च Jयायालयाच ेिनदPश वादळ मदत मशा जीवन 

िनसग# च%&वादळामळंु मतृ झाले+यांची सं-या आता ६ झाली आहे. तर १६ जण जखमी झाले आहेत. सवा# िधक ३ जण पणेु िज+3ात, दोन 

जणांचा अिलबागम6ये तर एका 8य9&चा नगरम6ये म:ृयू झाला आहे. या सव# मतृां;या वारसांना ४ लाखांचे सान<ुह अनदुान द=ेयाचे आदशे मदत 

आिण पनुव#सन िवभागाचे �धान सिचव िकशोर राजे◌े िनंबाळकर यांनी िदली  आहे.  

वादळामळंु ६ जनावर ेदगावली आहेत. रायगड िज+3ात �ाथिमक मािहतीनसुार ५०३३ हेCटर जिमनीचे नकुसान झाले. खबरदारीचा उपाय 

Fहणून राGयात ७८ हजार १९१ नागKरकांना सरुिLत Mथळी हलिव=यात आलं होतं. तर २१ एनडीआरएफ व ६ एसडीआरएफ पथके तैनात 

कर=यात आली होती. 

या वादळामळेु राGयात ७२.५ िममी पाउस झाला.  सवा#त जाMत पाउस १५२ िममी जालना येथे झाला. 

पणेु िज+3ात खेड तालCुयात राह:या घराची िभंत कोसळून एका मिहलेचा काल म:ृयू झाला. या दघु#टनेत गंभीर जखमी झाले+या ित;या 

मलुाचा आज  Qणालयात म:ृयू झाला. हवेली तालCुयात वादळात उडून जाणार ं पRयाचं छTपर ओढून वाचवू पाहणाWया एकाचा काल म:ृयू 

झाला.  

या वादळानं रायगडम6ये दोघांचे बळी घेतले आहेत. वीज मंडळाची डीपी अंगावर पडून अिलबाग तालCुयातील उमटे येथील दशरथ बाबू 

वाघमार ेयांचा म:ृयू झाला. Xीवध#न तालCुयात+या सोयगाव गवळीवाडा इथ+या अमर पढंरीनाथ जावळकर या 16 वषा#;या मलुा;या अंगावर 

िभंत पडून :याचा म:ृयू झाला.  

नगर िज+3ात+या राह]रीम6ये वीजेचा शॉक लागून एका मिहलेचा म:ृयू झाला. पॉ+_ी फाम#म6ये साचले+या पा=यात वीजेची तार पडलेली होती. 

:याचा शॉक लागून ितचा म:ृयू झाला. 

**************************************************************************** 

म/ुयमIंी वादळ 

िनसग# च%&वादळामळेु झाले+या  नकुसानीचे पंचनामे दोन िदवसांत सादर करावेत आिण तातडीने वीज परुवठा सbु करावा असे आदशे 

म-ुयमं�ी उcव ठाकर े यांनी िदले आहेत. वादळामळंु घरांचे नकुसान झाले+या नागKरकांपयdत :वKरत अeनधाeय पोहोचिव=याची 8यवMथा 



कर=याचे आदशेही :यांनी िदले. िनसग# च%&वादळामळेु झाले+या नकुसानीचा आढावा आज ि8हडीओ कॉeफरeसfार ेम-ुयमंRयांनी घेत+या. 

:यावेळी ते बोलत होते.  

मुंबई पKरसरातील छाव=यांम6ये हलिवले+या नागKरकांना सोडतांना :यांची  कोरोना चाचणी कbन gयावी, असेही :यांनी सांिगतलं. 

**************************************************************************** 

वादळ नकुसान मशा+पीटीसी जीवन 

रायगड िज+3ात लाखो घरांचे नकुसान झाले आहे. १ लाखाहhन जाMत झाडे पडली आहेत, अशी मािहती रायगड;या िनवासी उपिज+हािधकारी 

डॉ पiXी बैनाडे यांनी िदली. Xीवध#न आिण म ुड;या म6ये च%&वादळ धडकले, :याचा फटका Xीवध#नला जाMत बसला असून सव# 

दळणवळण ठTप झाले आहे. िवजेचे खांब हजारj;या सं-येने पडले आहेत. िज+3ांत ५ हजार हेCटर शेतीचे नकुसान झाले असून 

पंचनाFयासाठी पथके बाहेर पडली आहेत.  मा� अंतग#त रMते खूप खराब झाले आहेत. काही िठकाणी  Qणवािहकाही पाठवणे शCय झालेले 

नाही. लोकांत दूर6वनी व मोबाईल सेवा खंडीत झा+याने ते घाबरले आहेत, :यांना इतरांशी संपक#  शCय होत नाही.  टेिलकॉम यं�णा स ु 

कर=याचे �य:न स ु आहेत, अस े:यांनी सांिगतले. वीज नस+याने ५०० मोबाईल टॉवर पडले आहेत. १० बोटkचे अंशत: नकुसान झाले असून 

१२ हेCटर म:Mयशेती खराब झाली आहे अशी मािहतीही द=ेयात आली. 

वादळामळंु दापोली व मंडणगडम6ये जाMत नकुसान झाले आहे. ३ हजार झाडे पडली आहेत. १४ सबMटेशन, १९६२ _ाeसफॉम#र िवजेचे खांब 

पडले आहेत, पाणीपरुवठ्याची 8यवMथा काही िठकाणी िवMकळीत झाली आहे अशी मािहतीही र:नािगरी;या िज+हािधकाWयांनी िदली आहे. 

ठाणे िज+3ात १६२ क;;या घरांची पडझड झाली, झाडां;या फांnा पड+या;या ३६० घटना घड+या, अशी मािहती ठा=या;या 

िज+हािधकाWयांनी िदली आहे. िज+3ातील सव# माग# व महामाग# स ु झाले आहेत. उ+हासनगर येथे काही वेळासाठी दूर6वनी सेवा खंडीत झाली 

होती अशी मािहतीही :यांनी िदली.  

वादळामळंु मुंबई शहरात २५ िठकाणी झाडे पडली. तर मुंबई  उपनगरम6ये ५५ िठकाणी झाडे पडली तसेच २ घरांची पडझड झाली. वीज 

परुवठा सरुळीत स ु कर=यासाठी �य:न स ु आहेत अशी मािहती कोकण िवभागीय आय9ुांनी िदली. 

पणेु िज+3ा;या खेड, मावळ, मळुशी, जeुनर आिण आंबेगाव तालCुयांना वादळाचा फटका सवा#त जाMत बसला आहे. 57अंगणवाड्या, 31 

िज+हा पKरषद शाळा आिण 4<ामपंचायत काया#लयांचं नकुसान झालं. 

वादळामळंु सsXृंगीगडावर जाणाWया रM:यात+या घाटात दरड कोसळली होती. मा� आता ही दरड आता काढ=यात आली अस+याचं 

िज+हािधकाWयांनी सांिगतलं. नािशक िज+3ात वादळामळंु १९१ हेCटर Lे�ावरील पीकाचं नकुसान झा+याचा �ाथिमक अंदाज महासूल 

िवभागाने 8य9 केला आहे. तर िज+3ात एकुण १२५२ घरांचे प�े उडाले आहेत. तर ७ झोपड्या वादळामळेु उडून गे+या आहेत.  :याच �माणे 

या वादळामळेु ५६ जनावर ेदगावली आहेत. िज+3ात दोनशेहhन अिधक झाडे उeमळून पडली आहेत. अशी मािहती िज+हा �शासना;या वतीने 

द=ेयात आली आहे. 

नािशक िज+3ात पावसामळेु नािशक आिण मालेगाव परीमंडळातील ६५० वीजेचे खांब कोसळले हो◌ेते. :यामळेु ९८ उपकt u आिण १ हजार 

७४ वीज वािहeयांचा वीज परुवठा खंडीत झाला होता :यातील बह]तांश सव#च िठकाणी वीज परुवठा 

सरुळीत झाला आहे, असे महािवतरणने कळवले आहे. 

**************************************************************************** 

हवा िनदPशाकं/पीटीआय/सदंशे  

 

िनसग# च%&वादळ आिण :यानंतर स ु झाले+या पावसामळेु मुंबईत+या हवे;या गणुवvा िनदwशांकान सकारा:मक वाढ नjदवली आहे. तो 

यावषx;या सवy:कृz १७ या Mतरावर पोहोचला आहे. सफर अथा#त हवा गणुवvा आिण हवामान अंदाज संशोधन �णाली;या मा6यमातून ही 

मािहती िमळाली आहे. हवेत+या स{ुम धूिलकणांची सं-याही १५ या चांग+या Mतरावर पोहोचली आहे. ये:या श%ुवारपयdत हवे;या गणुवvा 

िनदwशांकात आणखी सधुारणा होईल असं सफरचे संचालक डॉ गफुरान बेग यांनी सांिगतलं आहे. दरFयान, िनसग# च%&वादळ मुंबई 

िकनारप|्टी;या अगदी जवळून पि}म िवदभ# िदशेला सरकल असून पढेु :याचा जोर ओसरत अस+याचं िनरीLण भारतीय हवामान िवभागान ं

नjदवलं आहे. 

**************************************************************************** 

)ामपंचायत मशा जीवन 

राGयातील १२ हजार ६६८ <ामपंचायतk;या िनवडणकुा Mथिगत कर=यात आ+या आहेत. या <ामपंचायतkवर �शासक नेमला जाणार आहे.  



िनवडणकुांमळंु होणाWया गदxमळंु कोरोनाचा ससंग# हो=याची भीती आहे. हा संसग# रोख=यासाठी यावषx जलैु ते िडसtबर दरFयान होणाWया 

<ामपंचायतk;या िनवडणकुा पढेु ढकल=याची िवनंती राGय शासनाने राGय िनवडणूक आयोगाला केली होती. :यानसुार या िनवडणकुा Mथिगत 

के+यांच िनवडणकु आयोगानं कळिवले आहे, अशी मािहती <ामिवकास मं�ी हसन मXुीफ यांनी िदली. 

 

मदुत संपणाWया <ामपंचायती;या िनवडणकुांनाही :या Gया टTTयावर असतील :याच टTTयावर पढुील आदशेापयdत Mथिगती द=ेयात आलेली 

आहे. Gया <ामपंचायतkची ५ वषाdची मदुत संपेल ितथे िवnमान काय#काKरणी पढेु तशीच चालू न ठेवता :या िठकाणी मदुत संप=यापूवx योQय 

�शासकाची नेमणूक कर=याची दLता gयावी, असे िनवडणूक आयोगाने कळिवले आहे. तसेच राGय िनवडणूक आयोग वेळोवेळी पKरिMथतीचा 

आढावा घेऊन व आव�यकतेनसुार राGय शासनाशी स+लामसलत क न िनवडणकुांवरील Mथिगती उठिव=याबाबत व िनवडणकुा घे=याबाबत 

िनण#य घेईल, असेही आयोगाने कळिवले आहे.वादळामळंु सsXृंगीगडावर जाणाWया रM:यात+या घाटात दरड कोसळली होती. मा� आता ही 

दरड आता काढ=यात आली अस+याचं िज+हािधकाWयांनी सांिगतलं. नािशक िज+3ात वादळामळंु १९१ हेCटर Lे�ावरील पीकाचं नकुसान 

झा+याचा �ाथिमक अंदाज महासूल िवभागाने 8य9 केला आहे. तर िज+3ात एकुण १२५२ घरांचे प�े उडाले आहेत. तर ७ झोपड्या 

वादळामळेु उडून गे+या आहेत.  :याच �माणे या वादळामळेु ५६ जनावर ेदगावली आहेत. िज+3ात दोनशेहhन अिधक झाडे उeमळून पडली 

आहेत. अशी मािहती िज+हा �शासना;या वतीने द=ेयात आली आहे. 

नािशक िज+3ात पावसामळेु नािशक आिण मालेगाव परीमंडळातील ६५० वीजेचे खांब कोसळले होते. :यामळेु ९८ उपकt u आिण १ हजार ७४ 

वीज वािहeयांचा वीज परुवठा खंडीत झाला होता :यातील बह]तांश सव#च िठकाणी वीज परुवठा 

सरुळीत झाला आहे, असे महािवतरणने कळवले आहे. 

**************************************************************************** 

�शासक मशा जीवन 

राGयात मदुत संपले+या १ हजार ५६६ इतCया <ामपंचायतkवर �शासक नेम=याचा िनण#य नकु:याच झाले+या मंि�मंडळा;या बैठक&त घे=यात 
आहे. <ामिवकास मं�ी हसन मXुीफ यांनी ही मािहती िदली आहे. यासंदभा#त <ामपंचायत कायnाम6ये आव�यक द ुMती कर=यासाठी अ6यादशे 
काढ=यास मंि�मंडळाने माeयता िदली असून राGयपालांकडे तशी िशफारस कर=यात येत आहे, असहेी मं�ी Xी. मXुीफ यांनी सांिगतले. 

राGयात एि�ल, मे आिण जूनम6ये १ हजार ५६६ इतCया <ामपंचायतkची मदुत संपली आहे. या काळात या <ामपंचायतk;या िनवडणकुा होणे 
आव�यक होते. मा� राGयातील कोरोनाचा �ादभुा#व अजनुही कमी झालेला नाही. :यामळेु लगत;या काळात िनवडणकुा घेणे शCय नाहीत. 
तसेच ७३ 8या घटना द ुMतीनसुार Mथािनक MवराGय संMथांचा कालावधी ५ वषाdपेLा जाMत असू शकत नाही. :यामळेु या सव# <ामपंचायतkवर 
शासनामाफ# त �शासक नेम=याचा िनण#य घे=यात आला अस+याचे मं�ी Xी. मXुीफ यांनी सांिगतले. राGयपालां;या माeयतेनंतर यासंदभा#त 
अ6यादशे काढ=यात येईल, असे ते Fहणाले.  

**************************************************************************** 

तबिलगी पीटीआय जीवन 

 

िद+लीत+या धािम#क काय#%मात सहभागी झाले+या २ हजार ५५० नागKरकांना कt uीय गहृमं�ालयानं का�या यादीत टाकलं आहे. पढुचे १० वष# 

या नागKरकांना दशेात �वेश करायला मनाई कर=यात आली आहे. वvृसंMथेने हे वvृ िदलं आहे.  

हे नागKरक िवसा िनयमांचं उ+लंघन िविवध राGयात+या धािम#क Mथळांम6ये राहत होते आिण ितथ+या धािम#क काय#%मात सहभागी झाले होते. 

:यानंतर ही कारवाई कर=यात आली आहे.  

**************************************************************************** 

िनधन/PTI/गौरी 

 

�िसc िच�पट िदQदश#क बास ुचटॅजx यांचं आज मुंबईत िनधन झालं. ते 93 वषाdचे होते. सांता%ूज इथ+या िनवासMथानी :यानी अखेरचा �ास 

घेतला. मूळचे 8यंगिच�कार असलेले बासदुा यांनी बास ुभ|ाचाय# यांचे सहायक Fहणून चंदरेी दिुनयेत �वेश केला. नम#िवनोदी शैलीत म6यम 

वगxयांचं जीवन पडnावर रखेाटणं हे :यांचं िदQदश#क&य वैिशz्य होतं. सा6यास6ुया 8य9&रखेा आिण सश9 कथानकं यातून :यांनी मानवी 



भावभावनांचं अलवार िच�ण  पेरी पडnावर साकारलं. ७०;या दशकात :यांनी िदQदिश#त केलेले िचतचोर, छोटी सी बात, रजनीगंधा हे िच�पट 

खूप लोकि�य ठरले. रजनी, 8योमकेश बLी या :यांनी िदQदिश#त केले+या दूरदश#न मािलका ही �ेLकां;या पसंतीस उतर+या. 

 

बासू यां;या िनधनाब�ल रा�_पती रामनाथ कोिवंद, उपरा�_पती, एम. 8यंकै�या नायडू, �धानमं�ी नरtu मोदी आिण मािहती आिण �सारणमं�ी 

�काश जावडेकर यांनी शोक 8य9 केला आहे. बासू यां;या जा=यानं कलािव� एका महान 8य9&ला मकुलं अस+याची �िति%या रा�_पती 

रामनाथ कोिवंद यांनी 8य9 केली आहे. बासू यां;या कलाकृतkनी लोकां;या �दयाला Mपष# केला होता अशा श�दांत �धानमं�ी नरtu मोदी यांनी 

:यां;या काया#चा गौरव केला आहे.  बासू यां;या जा=यानं िच�पटसzृीचं मोठं नकुसान झालं अस+याचं मािहती आिण �सारणमं�ी �काश 

जावडेकर यांनी Fहटलं आहे. 

पि}म बंगाल;या म-ुयमं�ी ममता बनॅजx, अिभनेते अिमताभ ब;चन यां;यासह अनेकांनी बास ुचटॅजx यां;या िनधनाब�ल शोक 8य9 केला आहे. 

**************************************************************************** 

अJवर म"ृयू पीटीआय जीवन 

 

बॉलीवूडचे Gये� गीतकार अeवर सागर यांचं काल मुंबईत िनधन झालं. ते ७० वषाdचे होते. :यांना �nिवकार होता आिण �दयिवकारा;या 

झटCयानं :यांचं िनधन झालं अशी मािहती इंिडयन परफॉिमdग राइट्स सोसायटीने िदली आहे. याराना, सपने, साजन के, िखलाडी, मै िखलाडी 

तू अनाडी, िवजयपथ यासार-या िच�पटांसाठी :यांनी गीतरचना केली होती.  

**************************************************************************** 

अनलॉकडाऊन पIक जीवन 

 

लॉकडाऊन;या काळात लाव=यात आलेले िनबdध टTTयाटTTयाने िशिथल कर=याची �ि%या उnापासून राGयात सbु होते आहे.  

उnापासून सव#�कारची दकुानं उघडायला सरकारनं परवानगी िदली आहे. िदवसभर ही दकुानं उघडता येतील. मा� :यासाठी Mथािनक 

�शासनाने ठरवून िदले+या सम-िवषम िनयमाचं पालन करावं लागणार आहे. :यानसुार रM:या;या एका बाजूची दकुानं एका िदवशी तर दसुWया 

बाजूची दकुानं दसुWया िदवशी सbु ठेवता येतील.  

राGय सरकारने आंतर िज+हा आिण िज+हांतग#त वाहतकु&वरचे िनबdध कायम ठेवले आहेत. मुंबई महानगर �दशेात+या नागKरकांना मा� 

कुठ+याही िनबdधांिशवाय आंतर िज+हा �वास करता येईल.  

यािशवाय टCॅसी, कॅब, KरLा वाहतकु&लाही सरकारनं परवानगी िदली आहे. :यात चालकािशवाय आणखी दोन 8य9kना परवानगी द=ेयात आली 

आहे.  

उnापासून राGयभरात+या नागKरकांना 8यायाम कर=यासाठी, �भात फेरीसाठी, सायकल चालिव=यासाठी, धाव=यासाठी घराबाहेर िनघता 

येईल. सकाळी ५ ते सं6याकाळी ७ दरFयान या गोzी करता येतील. सोसायटीत+या मोक�या जागा, बगीचे, खलुी मैदानं यािठकाणी नागKरकांना 

जाता येईल. मा� बंिदMत िठकाणं िकंवा बंिदMत मैदानात हे 8यायाम करता येणार नाही. मा� मैदानावरील 8यायामाची साधनं वापर=यास मनाई 

कर=यात आली आहे.  

एकेकट्याने या सव# गोzी कराय;या असून समहुाने िफर=याला वगैर े बंदी कायम राहील. लहान मुलांना खेळायलाही बाहेर जाता येईल. मा� 

मोठ्या माणसांनी :यां;यासोबत राहणे आव�यक आहे. तसेच मैदानावरची खेळाची सािह:य, झोके, सी-सॉ :यांना वापरता येणार नाही.  

यािशवाय Tलंबर, इलेिC_िशयन, िनजdतकु&करण करणारे आिण इतर तं��ांनाही सेवा सbु करता येतील. वाहनां;या द ुMतीसाठी गरॅजेही सbु 

होणार आहे तरी :यासाठी आधी अपॉइंटमtट घेऊन जावे लागेल. सव# सरकारी काया#लयात १५ टCके कम#चाWयांनाही उपिMथत राहता येईल. 

**************************************************************************** 

VIRUS-SC-LD FULL WAGES/PTI/ गौरी 

कोिवड 19 महामारी;या �ितबंधासाठी लावले+या लॉकडाऊन दरFयान कामगारांचे पगार Gया कंपeयांनी िदले नसतील :यां;यािव c ये:या 12 

जून पयdत कारवाई क  नये असे िनदwश सवy;च eयायालयाने सरकारला िदले आहेत. लॉकडाऊन दरFयान उnोजकांनी कामगारांना कामाव न 

कमी क  नये तसंच :यांचे पगार कापू नये असे आदशे जारी कर=याची सूचना दणेार ंप� कt uीय Xम मं�ालयानं सव# राGयां;या म-ुय सिचवांना 

िलहीलं होतं. या िनदwशांचं उ+लंघन करणWया उnोजकांिव c कारवाई कर=यात येईल असं कt uीय गहृ मं�ालया;या िदशा िनदwशात Fहटलं होतं. 

मा� लॉकडाऊन;या काळात उnोगधंद ेबंद झा+यानं अनेक लहान आिण म6यम उnोजकच आिथ#क अडचणीत सापडले असून ते कामगारांचे 

पगार द=ेया;या िMथतीत नस=याची शCयता आहे. सरकारने :यांना मदत करावी अशी मागणी करणारी यािचका उnोजक सघंटनेने सवy;च 



eयायालयात दाखल केली असून eयायमूतx अशोक भूषण, eयायमूतx S K कौल आिण eयायमूतx M R शाह यां;या पीठासमोर सनुावणी होत 

आहे. 15 मे रोजी;या आदशेात eयायालयाने उnोजकांना आजपयdत कारवाईपासून संरLण िदलं होतं. आज;या सनुावणीत या � ी सव# पLांनी 

एक� येऊन वाटाघाटk;या मा6यमातून तोडगा काढावा असं eयायालयानं सांिगतलं. पढुची तारीख 12 जून िदली असून तोपयdत उnोजकांवर 

कारवाई क  नये असे िनदwश िदले आहेत. 

**************************************************************************** 

कोरोना अपडटे/ पीटीआय+औ.2ा.बा./ गौरी 

 

दशेात कोिवड 19  Qणांचं बर े हो=याचं �माण जवळजवळ ४८ टCके झालं आहे. गे+या 24 तासात दशेात 3 हजार 804  Qण बर े झाले, 

आतापयdत 1 लाख 4 हजार 107  Qण बर ेहोऊन घरी परतले आहेत. दशेात कोरोना िवषाणूची लागण झालेले 9 हजार 304 नवे  Qण आढळले 

तर 260  Qणांचा म:ृयू झाला. एकूण  Qणसं-या 2लाख 16 हजार 919 झाली असून आतापयdत एकूण मतृांची सं-या 6 हजार 75 झाली 

अस+याची मािहती कt uीय आरोQय मं�ालयाने िदली आहे. 

 

राGयात काल कोिवड 19 चे 2 हजार560 नवे  Qण आढळले तर 122 जणांचा म:ृयू झाला. 996  Qण बर े झाले असून आतापयdत बर े

झाले+यांची सं-या 32 हजार 329 तर एकंदर बािधतांची सं-या 74हजार 860 झाली आहे. कोिवड 19 नं आतापयdत 2 हजार 587  Qणांचा 

म:ृयू झाला. राGयात 39 हजार 935  Qणांवर स6या उपचार सbु आहेत. 

 

1 मे पासून राGयातील  Qण वाढीचा वेग %मशः कमी होत आहे. 1 जून रोजी तो दशेा;या सरासरी पेLा कमी, 4 पणुाdक 74 शतांश टCके झाला. 

आज  Qणवाढीचा हा दर आणखी कमी होत 3 पणुाdक 41 शतांश टCके झाला आहे. रा�_ीय सरासरी पेLा तो 1 टCCयानं कमी आहे. :याचवेळी 

 Qण दTुपट हो=याचा कालावधी वाढताना िदसत आहे. याव न राGयातील कोिवड 19 �साराचा वेग मंदावत अस+याचे Mपz होत आहे. 

**************************************************************************** 

पाऊस हवामान जीवन 

 

मुंबईत आज सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण असून अधूनमधून जोरदार पाऊस कोसळत आहे. मुंबईत वडाळा, चtबूर, वांu,े कुलाबा दादर या 

भागात जोरदार पाऊस झाला. आज दपुारी तीन वाजेपयdत मुंबई;या वडाळा भागात सवा#िधक ६७ पूणाdक ४ िमलीमीटर पावसाची, तर सांता%ुझ 

इथं ४२ िमलीमीटर आिण कुलाबा इथं ४९ पूणाdक ४ िमली मीटर पावसाची नjद झाली अशी मािहती मुंबई �ादिेशक हवामान िवभागानं िदली 

आहे.  

**************************************************************************** 

 

मुबंई बीकेसी KXणालय /मनपा ट्िवटर / तुषार 

 

राGया;या कोकण िकनारप|ीला काल धडकले+या िनसग# च%&वादळामळेु वांuे कुला#  संकुलात उभारले+या कोिवड 'जंबो फॅिसिलटी' 

 Qणालयाचं मोठं नकुसान झालं अस+या;या बातFया खोट्या अस+याचं मुंबई महानगरपािलकेनं Mपz केलं आहे. च%&वाळामळेु या  Qणालयाचं 

कोणतंही नकुसान झालेलं, नाही,  Qणालयाची ईमारत सिुMथतीत आहे, इथे आज सं6याकाळपासूनच कामकाज स ु होऊ शकतं असं पािलकेनं 

Fहटलं आहे. दरFयान वादळामळेु केवळ  Qणालया;या कंुपणाला िकरकोळ नकुसान झालं अस+याचा खलुासाही पािलकेनं केला आहे. 

 

मुबंई कोिवड/[रपोट\गं ड;ेक/ गौरी 

 

मुंबईत िनसग# च%&वादळा;या पा�#भूमीवर सरुिLत Mथळी हलवले+या रिहवाशांची कोिवड 19 चाचणी कर=यात येणार आहे. :यांना िनवारा 

िशिबरांमधे 2 िदवस िनरीLणाखाली ठेव+यानंतरच घरी जाता येईल. आय9ु इCबालिसंग चहल यांनी याबाबतचे िनदwश खबरदारीचा उपाय 

Fहणून जारी केले आहेत. 



  

ठा=यातही आज जोरदार पाऊस झाला. ितथेही दपुारपासून अधूनमधून पावसा;या सरी कोसळत आहे. पावसामळेु मुंबईतील काही सखल 

भागात पाणी तुंब+याचं आम;या वाता#हरानं कळवलं आहे. 

नवी मुंबईत घणसोलीत सवा#िधक पाऊस झालात. :याखालोखाल ऐरोली, कोपरखैरणे, वाशीम6ये पाऊस पडला.  

पालघर  िज+3ात+या बWयाच भागांत आज सकाळ पासून पावसानं हजेरी लावली आहे. पालघर िज+3ात+या वसई िवरार भागात+या उसगाव, 

सातपाटी आिण आसपास;या गावांत तसचं अनेक भागात सकाळ पासून पावसानं हजेरी लावली आहे. वाडा भागांत ही सकाळ पासून म6यम 

Mवbपाचा पाऊस बरसत आहे. तर बोईसर, धनानीनगर , डहाणू भागांत सकाळ पासून पावसाचं वातावरण आहे.पालघर;या नवली फटका 

जवळ;या एका घरावर एक मोठं झाडं पड+यानं घराचं आिण घरात+या सामानाचं मोठं नकुसान झालंय. स6या पालघर;या अनेक भागात पाऊस 

थांबला आहे.  

 

रायगड िज+हय़ात  पावसाचा जोर कमी झाला असला तरी अधनुमधून पावसा;या सरी सbुच आहेत. 

�य /कोिवड /पीटीसी/सदंशे  
साताWयात िविवध िठकाणी कोरोना केअर सtटर इथं दाखल असणार ेएकूण 19 नागKरक आज  कोरोनातून पूण#पणे बर ेझाले असून 

:यांना घरी सोडलं आहे. आvापयdत िज+3ात 579 कोरोना बािधत  Qण आढळले असून :यापैक& 254  Qण बर ेझाले आहेत.  तर 301 
 Qणांवर उपचार स ु असून 24  जणांचा म:ृय ुझाला आहे.  

चंuपूर िज+3ातली एकूण कोरोना बािधतांची सं-या आता २५ झाली आहे. तर २२  Qणांना बर ेझा+याने सटुी द=ेयात आली आहे. 
:यामळेु २५ पैक& अCटी8ह  Qणाची सं-या आता ३ आहे. अमरावतीत शहरात आज नवीन Lे�ात सराफा बाजारात एक कोरोणा  Qण िमळाला 
असून एकूण पॉिझिटव  Qणांची स-ंया आता 258 वर पोहोचली आहे. आतापयdत उपचार घेत असले+या सतरा  Qणांचा म:ृयू झा+याची नjद  
असून 148  Qण बर ेहोऊन घरी गेले आहेत, तर स6या िMथतीत 93  Qण उपचार घेत आहेत.  

बलुडाणा िज+हयामधनु �योगशाळेत तपासणीसाठी पाठिवले+या अहवालांपैक& 54 अहवाल �ाs झाले आहेत. यापैक& 52 अहवाल 
कोरोना िनगेिट8ह असून 02 अहवाल पॉिझिट8ह आले आहेत. आतापयdत 1370 Kरपोट#  िनगेिट8ह �ाs झाले आहेत. िज+3ात एकूण 77 
कोरोनाबािधत bQण आहेत.  

सोलापूर िज+3ातील <ामीण भागात बािधत  Qणांची सं-या वाढत आहे ग ुवारी एकूण २४ कोरोना बािधत  Qण आढळले. यात िवडी 
घरकुल, बाशx शहर, जामगाव, उCकडगाव, कंुभारी, मळेुगाव या गावांचा समावेश आहे. सोलापूर िज+हा �शासनाकडे <ामीण भागातील 98 
अहवाल आज �ाs झाले. यातले २४ अहवाल पॉिझिट8ह आढळले असून आvापयdत पाच कोरोना बाधीत  Qणांचा म:ृयू झाला आहे.  

गडिचरोलीत कोिवड-१९ िवषाणूचा संसग# झालेले ७ जण या आजारातून बर ेझाले असून, :यांना आज दवाखाeयातून सटुी द=ेयात 
आली. १९ कोरोना बािधतांवर दवाखाeयात उपचार सbु आहेत.  

परभणीत सोनपेठ तालCुयात आज  एक कोरोनाबािधत  Qण आढळून आ+याने िज+हा �शासनाने ितथ+या <ामपंचायत ह�ीला 
�ितबंधीत Lे� Fहणून जाहीर केल आहे. दरFयान, कोरोनाबािधत  Qणांची सं-या 89 एवढी झाली आह.े 

 

पोलीस पीटीआ. जीवन 

कोरोनामळेु आतापयdत राGयात+या ३० पोिलसांचा म:ृयू झाला आहे. यापैक& १८ पोिलस  मुंबईतले होते. तर समुार ेअडीच हजार पोिलसांना 

याची बाधा झा+याचं Mपz झालं आहे. स6या १हजार ५१० पोिलसांवर उपचार सbु असून :यात १९१ अिधकारी आहे. 

 

कोरोना 2ादेिशक KXणस/ंया /कोिवड /पीटीसी/सदंशे  

 

 

 

 



MH-VIRUS-CHAVAN/PTI/ गौरी 

 

राGयाचे साव#जिनक बांधकाम मं�ी आिण का<ेँसचे Gये� नेते अशोक च8हाण आता कोिवड 19 मधून बर ेझाले असून :यांना  Qणालयातून घरी 

सोडलं आहे. कोरोना संसग# झा+याचं आढळ+यावर ते 25 मे रोजी मुंबई;या  Qणालयात भरती झाले होते. 

 

चाचCया/पीटीआय/गौरी 

 

दशेात गे+या 24 तासांत कोिवड संसगा#संबंधी 1 लाख 39 हजार 485 नमeुयांची तपासणी कर=यात आली असून आतापयdत 42 लाख 42 

हजार 718 नमeुयांची तपासणी कर=यात आ+याचं, भारतीय आयिुव#�ान संशोधन पKरषद - आयसीएमआरने सांिगतलं आहे. दशेात कोरोना 

िवषाणू संसग# नमeुयांची चाचणी कर=यासाठी स6या 498 सरकारी आिण 212 खासगी अशा एकूण 710 �योगशाळा काय#रत अस+याची मािहती 

आयसीएमआरने िदली आहे. 

 

कान, नाक, घसा/पूल/ गौरी 

 

कोिवड �ादभुा#वा;या पा�#भूमीवर कान, नाक आिण घशा;या आजारापासून Mवत:चा बचाव कर=यासदंभा#त+या माग#दश#क सूचना कt uीय आरोQय 

मं�ालयाने जारी के+या आहेत. डॉCटर आिण वैnक&य कम#चाWयांम6ये कोिवड ससंगा#ला �ितबंध करणं, हा या मागचा उ�ेश आहे. या 

आजारां;या  Qणांना तपास=यापूवx :यांचं तापमान तपासावं, कोिवड संसगा#चा संशय असले+या  Qणांची Mवतं� कLात तपासणी करावी, 

माMक-हातमोजे आिण शारीKरक अंतर राख=यासह अनेक सूचना आरोQय मं�ालयानं के+या आहेत. 

 

MH-HC-LOCKDOWN-MATHERAN/PTI/गौरी 

माथेरान या िगरीMथानी Mवयंपाका;या गसॅचे िसलtडस# पोहोचव=यासाठी िवजेवर चालणाWया वाहनांचा पया#य पडताळीन पाह=याची सूचना मुंबई 

उ;च eयायालयाने केली आहे. लॉकडाऊन दरFयान गसॅचे िसलtडस# Gवाला<ाही पदाथ# अस+यानं र+ेवेने :याची वाहतूक करायला नकार िदला. 

:यानंतर माथेरान मधले वाहनांवरचे िनबdध िशिथल कर=याची मागणी करणारी यािचका माजी आमदार सरुशे लाड यांनी दाखल केली आहे. 

माथेरान मधे पया#वरण संरLणा;या «zीने इंधनावर चालणाWया वाहनांना बंदी आहे.घोडागाडी िकंवा हातगाड्या लॉकडाऊनमळेु उपल�ध नाहीत. 

इतर जीवनाव�यक वMतूंचा परुवठा र+ेवे माफ# त होत आहे. या संदभा#त कt uसरकारने नेमले+या सिमतीने या � ी लL घालून तोडगा काढावा 

असं सांगत eयायमूतx मेनन यांनी िवजेवर चालणाWया वाहनांचा िवचार कर=याचा स+ला िदला. 

 

JK-FIRING/PTI/ गौरी 

जFमू क�मीर;या कुलगाम िज+3ात दहशतवाnांनी केले+या गोळीबारात एक नागKरक जखमी झाला. याKरपोरा चौकात पोलीस तकुडीवर 

दहशतवाnांनी ह+ला केला होता. पोिलसांपैक& कोणालाही दखुापत झालेली नसून ह+लेखोरांचा शोध स ु आहे. 

 

एसटी मालवाहतूक/पीटीसी/सदंशे  

 

राGय पKरवहन महामंडळ अथा#त एसटी बस मधून आता �वाशांसोबत मालवाहतूकही  केली जाणार आहे. उMमानाबाद िज+3ात+या कळंब, 

उMमानाबाद, भूम, परांडा, तळुजापूर, उमरगा या सहा आगारात+या बस आसन8यवMथा काढून वाहतकु&साठी सGज के+या जात आहेत. :यातून 

शेतीमाल, फळे, भाजीपाला, िकराणा भसुार 8यापाWयां;या मालाची वाहतूक  राGयात सव#� केली जाणार  आहे. एसटी बसमधून मालवाहतूक 

कर=यासाठी िज+3ातील सव# संबंिधतांनी आगार �मखु अथवा Mथानक �मखुांशी संपक#  साध=याचे आवाहन िवभाग िनयं�क साळवे यांनी केल 

आहे. 

 

वंद ेभारत - महाराmn / पी.टी.आय./ तुषार 



परदशेात अडकले+या भारतीय नागKरकांना मायदशेी परत आ=यासाठी कt u सरकार;या वतीनं राबवलं जात असले+या वंद े भारत 

अिभयानांतग#त, ३० िवमानांनी १९ दशेातले ४ हजार १३ नागKरक, महारा�_ात दाखल झाले आहेत अशी मािहती म-ुयमं�ी काया#लयानं िदली 

आहे. या सग�यांना िवलगीकरणात ठेवलं आहे. यापैक& १ हजार ३०९ नागKरक मुंबईचे आहेत, तर १हजार ६९१ जण राGयातले आहे. 

यािशवाय इतर राGयांमध+या १ हजार १३ नागKरकांचाही यात समावेश आहे. :या;या �वासासाठीचे पास सबंिधत राGयांकडून िमळेपयdत या 

सवाdना मुंबईत+या िवलगीकरणात ठेवलं अस+याची मािहतीही म-ुयमं�ी काया#लयानं िदली आहे. 

 

िहदं;ुथान युिनिलoहर मदत / मशा / तुषार 

 

कोरोना;या �ादभुा# िवरोधात+या लढ्यासाठी िहंदMुथान यिुनिल8हर िलमीटेडनं राGया;या वैnक&य िशLण आिण आरोQय िवभागाला १० कोटी 

 पयांहhन अिधक िकंमती;या वैnक&य साधनांची मदत केली आहे. यात २८ हजार ८०० चाचणी संच, 8हtिटलेटस#, पीपीई सचं, माMक, 

हातमोजे, प+स ऑCसीिमटर अशा साधनांचा समावेश आहे. िहंदMुथान यिुनली8हरनं केले+या मदतीब�ल म-ुयमं�ी उcव ठाकर ेयांनी कंपनीचे 

आभार मानले. आहेत. 

  

जीनामा पूल जीवन 

 

गजुरातम6ये का<ेँस;या दोन आमदारांनी राजीनामे िदले. राGय सभा िनवडणकु&;या पा�#भूमीवर :यांनी हे राजीनामे िदले आहेत. कज#नचे 

आमदार अLय पटेल आिण का�दाचे आमदार िजतभुाई चौधरी यांनी िवधानसभा अ6यL राजtu ि�वtदkकडे राजीनामे सोपव+याची मािहती 

स�ुांनी िदली आहे. माच#म6ये का<ेँस;या ५ आमदारांनी राजीनामे िदले होते. यामळंु पLा;या आमदारांची सं-या ६६ झाली आहे. 


