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ठळक बात या 
 

1. सामूिहक प्रय नांमधूनच कोरोनाला रोख यात यश िमळा याचं पंतप्रधानांचं प्रितपादन 
2. िमक यितिरक्त 200 रे वेगाड्या आजपासून धावणार 
3. रा यातील पाच या टाळेबंदीचे िनयम जाहीर आिण 
4. बधुवारी 3 तारखेला उ र महारा ट्र आिण दिक्षण गजुरात िकनारय्ाला िनसगर् चक्रीवादळाचा तडाखा बस याची 

शक्यता 

 
मन की बात 

इतर दशेांपेक्षा आप याकडे कोरोनाच ंआ हान अिधक कठीण असूनही िवषाणू प्रसाराची गती रोख यात आिण 
मृ यूदर कमी राख यात आपण यश िमळवलं आहे. आप या सग यां या सामिुहक प्रय नांमळेुच हे शक्य झालं अस ंप्रितपादन 
पंतप्रधान नरद्र मोदी यांनी काल आकाशवाणीव न मन की बात या कायर्क्रमातून केलं.  
 

कोरोना सकंटा या काळात आरोग्य के्षत्रासह सरुक्षा, व छता, मा यम के्षत्रात अहोरात्र सेवामग्न असले या यक्तींचा 
आ मिव ास आिण सकारा मक ि कोन या लढ्याला आणखी बळकटी दतेो असं सांगून या सवा या सेवाभावी कायार्चा 
यांनी गौरवपूणर् उ लेख केला.  

 
या काळात सेवाभावी वृ ीनं काम करणार्या सवर्सामा य नागिरकांचं कौतकु करताना; नािशक िज ात या 

सटा या या राजद्र जाधवनं टॅ्रक्टर या मदतीनं चालवले या िनजतकुीकरण यतं्राचा पंतप्रधानांनी आवजूर्न उ लेख केला. 
नािशक िज ात या बागलाण तालकु्यातले शेतकरी आिण यावसाियक असलेले राजद्र जाधव यांनी कोरोना या वाढ या 
ससंगार्ला रोख यासाठी अनोखं सॅिनटायझर फवारणी यतं्र िवकिसत केलं आहे. पंतप्रधान नरद्र मोदी यांनी काल  ‘मन की बात’ 
कायर्क्रमात िवशेष कौतकुोद्गार काढून यां या संशोधकवृ ीचा गौरव केला आहे. जाधव यांनी टॅ्रक्टरवर बसवता येवू शकेल, 
असा नािव यपूणर् फवारा यतं्रणा िवकिसत केली. या फवार्या या मदतीने मोठ्या प्रमाणावर र ते, सोसायट्या, दार,े कंुपणा या 
िभतंी अगदी व छ धवूुन काढणे शक्य होत आहे. या व छता यतं्राम ये एकावेळेस 600 लीटर जतंनुाशक िम ीत द्रावण 
टकँरम ये ठेव याची सिुवधा आहे. या यतं्राची उपयकु्तता तपासून कोरोना सकंट काळात यांनी हे यतं्र सटाणा नगरपिरषदलेा 
वापरासाठी िदलं. आता या फवार्याचा वापर सटाणा नगरपािलके या वतीने सटाणा गावात जवळपास 30 िकलोमीटर के्षत्राम ये 
व छता कर यासाठी केला जात आहे. यािनिम  जाधव यां यासोबत सवंाद साधला असताना, यांनी आकाशवाणीकडे 
आपलं मनोगत यक्त केलं.... 
 

कोरोना वरील लस िवकिसत कर यासाठी भारता या प्रयोगशाळांम य ेजे काम सु  आहे याकडे सग या जगाची 
नजर आहे. या प्रयोगातून काहीतरी सकारा मक हाती लागेल असा िव ास मोदी यांनी यक्त केला.  
 

कोरोना सकंटाची झळ सवानाच लागली असली तरी यात सवार्िधक नकुसान िमकांचं आिण गोरगिरबांचं झालं आहे 
असं पंतप्रधानानंी प  केलं. यांचा हा त्रास कमी हावा, यासाठी आपण सगळे झटत आहोत, पण ही लढाई दीघर्काळ 
चालणार अस याचं पंतप्रधानांनी प  केल.   
 



दूर य सवंादा या मा यमातून सु  असले या िशक्षणाब ल यांनी िशक्षक आिण िवद्याथीर् दोघांचंही कौतकु केलं. 
 

अथर् यव था सावर यासाठी सरकारनं जाहीर केले या पॅकेजमळेु गाव ं आ मिनभर्रते या िदशेनं वाटचाल क  
लागतील असा िव ास पंतप्रधानांनी यक्त केला. योगा या प्रचारासाठी आयषु मंत्रालयानं ‘My Life, My Yoga’ या नावानं 
Video Blog ची आतंररा ट्रीय पधार् आयोिजत केली असून या पधेर्त सहभागी हो याचं आवाहन यांनी केलं. 
 

ये या 5 जून या जागितक पयार्वरण िदना या पा र्भूमीवर िनसगार्शी नात जोडू या असं ते हणाले.  
 

कोरोनाच ं सकंट सपंलेलं नाही. यामळेु सघंषर् सु च ठेवा. सरुिक्षत अतंर राखा, हात धवुा, मा क वापरा, या 
आवाहनासह सवाना िनरामय आरोग्यासाठी शभेु छा दते पंतप्रधानांनी काल या मन की बातची सांगता केली. 
 
कोिवड आकडेवारी 

दशेात कोिवड 19 चे ग्ण बर ेहो याचा दर आता 47 पणुाक 75 शतांश टक्के झाला आहे. काल िदवसभरात 4614 
ग्ण बर ेझा यानं आतापयत बर ेझाले यांची संख्या आता 86 हजार 984 झाली आहे. स या दशेात 89 हजार 995 ग्णांवर 

उपचार सु  असून काल 8380 नवे बािधत आढळून आ यानं आतापयत कोरोना िवषाणूनं बािधत झाले यांची एकंदर सखं्या 
1 लाख 82 हजार 243 झाली आहे. काल 193 ग्णांचा मृ यू झाला यामळेु मतृांची सखं्या पाच हजारापढेु गेली. आतापयत या 
रोगामळेु 5164 ग्ण दगावले आहेत. मृ यू दर 2 पणुाक 8 दशांश टक्के आहे. 
 

रा यात काल 1248 ग्ण बर े झाले तर 2487 नवे कोरोना बािधत आढळून आले यामळेु आतापयत बर े
झाले यांची सखं्या 29 हजार 329 तर एकंदर बािधतांची सखं्या 67 हजार 655 झाली आहे. कोिवड 19 नं आतापयत 2286 
ग्णांचा मृ यू झाला. या पैकी 89 मृ यूचंी न द काल झाली. रा यात ग्ण बर ेहो याचं प्रमाण 43 पणुाक 35 शतांश टक्के 

आिण मृ यूदर 3 पणुाक 37 शताशं टक्के आहे. 
 
एिलसा-सवेर्क्षण 

सवर्सामा य लोकांमधील कोरोना िवषाणूचा संसगर् मोज यासाठी एिलसा चाचणी वाप न एक अिभ प सवेर्क्षण 
कर याचा स ला भारतीय वैद्यकीय सशंोधन पिरषदनंे सवर् रा यानंा िदला आहे. कोरोना साथी या िव द्ध भिव यातील कृती 
ठरव यासाठी पिरषदनंे रा यांना एक तपिशलवार योजना पाठवली असून सवर्सामा य लोक तसचं उ च जोखीम असले या 
लोकांना कोरोना िवषाणूचा ससंगर् िकती होऊ शकतो ते मोज यास सांिगतलं आहे. िनयिमत अतंराळाने केले या अशा 
सवेर्क्षणात आरोग्य कायर्कतेर्, आघाडीवरील कमर्चारी, रोग प्रितकार शक्ती क्षीण असलेले आिण कंटेनमट के्षत्रातील तसचं लक्षणे 
न िदसून येणार्या लोकांचे सवेर्क्षण करता येणार आहे. पु या या िवषाणूज यरोग शा  सं थेनं तयार केले या या एिलसा 
सचंाची यापक चाचणी घेऊन वैधता िसद्ध झाली आहे. 21 रा यातील 69 िज ात या ि छक पद्धतीने हे सवेर्क्षण कर यात 
येणार आहे.  
 
रे वे 

दशेभरात आजपासून िमक िवशेष यिक्तिरक्त 200 रे वेगाड्या धावणार आहेत. या गाड्यां या सवर् ेणींचं आरक्षण 
भरलं आहे. सामा य ेणीचे डबे केवळ आसनासाठी आरिक्षत आहेत. या गाड्यांम ये एकही डबा अनारिक्षत नसेल. या 200 
गाड्यांमधून 1 लाख 45 हजारहून अिधक प्रवासी ग त य थानी जातील. 1 ते 30 जून या कालावधीत या गाड्यांसाठी 26 
लाख प्रवाशांनी ितकीटं आरिक्षत केली आहेत. गाडीत बस यापूवीर् प्रवाशांची शारीिरक तपासणी कर यात येईल, यांना 
कोिवड-19 ची लक्षणं नसतील तरच ड यात बसू िदलं जाईल, हणून यांनी गाडी सटु या या 90 िमिनटं आधी थानकावर 
पोहोचायचं आहे. प्रवाशांनी अथं ण-पांघ ण वतःचं यायचं आहे, गाडीत िदलं जाणार नाही.  
 
लॉकडाऊन 5 

कद्र सरकारप्रमाणे रा यातही ये या 30 जूनपयत टाळेबंदीची मदुत वाढव यात आली असली तरी 3, 5 आिण 8 
जूनपासून 3 ट यात रा यातील प्रितबंिधत भाग वगळता अ यत्र वेगवेगळे िनबध काही प्रमाणात िशिथल कर यात येणार 



आहेत. याचवेळी कद्राने सवलत दऊेनही धािमर्क थळं आिण मॉ स मात्र रा यात बंदच राहणार आहेत. िशवाय आतंररा य 
आिण आतंर िज हा प्रवासासाठीचे िनबधही कायम राहणार आहेत. काय आहे रा य सरकारची नवी िनयमावली यािवषयीचा 
हा वृ ांत...  
 

3 जूनपासून सु  होणार्या पिह या ट यात  सायकिलंग, धावणे, चालणे अशा यायामांना परवानगी दे यात 
आली असून  सकाळी 5 ते सं याकाळी 7 या वेळेत खाजगी िकंवा सावर्जिनक मैदाने, समदु्र िकनार,े बागा इ यादी 
िठकाणी यायामाला मभुा राहील,मात्र  इनडोर टेिडयमम ये परवानगी नाही. लंबर, इलेिक्ट्रिशयन, पे ट कंट्रोल अशा 
तंत्रज्ञानंी  सोशल िड टि सगं, मा क, सिॅनटायझर याचा वापर क न काम कर याची सूचना दे यात आली असून, 
गरॅजेची वेळ घेऊन वाहन दु ती कामे करता येतील िशवाय  सवर् सरकारी कायार्लयात  गरजेनसुार िकमान 15 टक्के 
कमर्चारी वगर् िकंवा िकमान 15 कमर्चारी  काम करतील. 

 
5 जूनपासून या दुसर्या ट यात मॉल आिण माकेर् ट कॉ लेक्स वगळता सवर् बाजार, दुकाने सकाळी 9 ते 

सं याकाळी 5 या वेळेत एकआड एक िदवस उघडतील.मात्र यातील ट्रायल म बदं राहतील. कपडे परत घेणे िकंवा 
बदलून देणे, यानंा परवानगी राहणार नाही सोशल िड टि सगं पाळ याची जबाबदारी दुकानदारांची,राहणार असून 
यासाठी यानंी होम िडिल हरी, टोकन िस टम, मािकग अशी पद्धत अवलंबावी लागेल. जवळ या बाजारात 
जा यासाठी पायी िकंवा सायकलने जावे, खरदेीला जा यासाठी वाहनाचा वापर शक्यतो टाळावा. अ याव यक 
कामासाठी िरक्षा अथवा टॅक्सी, कॅबचा वापर करता येईल पण यात चालकां यितिरक्त केवळ दोन प्रवाशानंाच परवानगी 
राहील तर दुचाकीवर केवळ एका यक्तीनचे प्रवास करावा अशी सूचना दे यात आली आह े. 

 
8 जून पासून या ितसर्या ट यात खासगी कायार्लये गरजेनसुार िकमान 10 टक्के कमर्चारी वगार्सह उघडू 

शकतात. इतरानंा वकर्  फ्रॉम होम कर यास प्रो सािहत करावे.अशी सूचना दे यात आली आह.े यािशवाय सपूंणर् रा यात 
रात्री 9 ते सकाळी पाच वाजेपयत कडकडीत बदं राहील. यावेळेत फक्त अ याव यक सेवा सु  राहतील. सवर्सामा य 
नागिरकांनाही घराबाहरे पड यास बदंी राहील. आकाशवाणी बात यासंाठी पु याहून िवनायक सोमणी. 
 
ता पुरते डॉक्टसर् 

महारा ट्रातील िविवध वैद्यकीय महािवद्यालयांमधून फेब्रवुारी 2019 म ये एम.बी.बी.एस. परीक्षा उ ीणर् होऊन बाहेर 
पडले या आिण इंटनर्िशप पूणर् केले या िवद्या याना सद्यःपिरि थतीत ता परुते पदवी प्रमाणपत्र दे याचे िनदेर्श वैद्यकीय िशक्षण 
मंत्री अिमत दशेमखु यांनी िदले आहेत. या िनणर्यामळेु एम.बी.बी.एस. उ ीणर् झाले या या िवद्या याना महारा ट्र मेिडकल 
कौि सलकडे न दणी करता येणार असून समुार े चार हजार डॉक्टसर् स या या कोिवडज य पिरि थतीत वैद्यकीय सेवा 
दे यासाठी उपल ध होणार आहेत. 
 
गडकरी 

कोरोना या सकंटामळेु अनेक दशे गुंतवणूक कर यासाठी िचनकडे पाठ िफ़रवत आहेत, याचा फ़ायदा घेऊन म यम 
आिण लघ ुउद्योग िन भारतात परकीय गुंतवणूक वाढवावी असं आवाहन कद्रीय र ते आिण महामागर् मंत्री िनतीन गडकरी यांनी 
काल मराठा च बर ऑफ कॉमसर्तफ़ेर्  आयोिजत एका webinar म ये केलं. रा यातील उद्योगात केवळ 10 ते 20 टक्के 
कामगार पररा यातील आहेत. पररा यातील कामगारांना पु हा कामासाठी बोलवायचं असेल तर या रा यातील 
िज हािधकार्यांशी स पकर्  करावा. तसचं काही िदवस यां या राह याचा ख़चर् उद्योजकांनी करावा आिण यां या सरुके्षची 
काळजी घ्यावी अशी सूचना गडकरी यांनी केली. बाजारातील पिरि थती पूवर्पदावर ये यासाठी नागिरकांची क्रय शक्ती 
वाढव यासाठी प्रय न करण गरजेचे आहे अस ंगडकरी हणाले. 
 
तंबाकूिदन-टोपे 

जागितक तंबाखू िवरोधी िदनािनिम  काल रा याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी रा यातील जनतेला तंबाखू 
मकु्तीची शपथ दतेानाच महारा ट्र तंबाख ु मकु्त कर याची शपथही घेतली. रा यात असले या 224 तंबाखू मकु्ती कद्रां या 
मा यमातून समुार ेसाडेपाच लाख ग्णांवर उपचार कर यात आले आहेत. कोरोना या पा र्भूमीवर आिण जागितक तंबाखू 



िवरोधी िदना या दोन िदवस आधी रा य शासनाने सावर्जिनक िठकाणी धमु्रपान प्रितबंध आिण थुंक यास बंदी आदशे लागू 
के याचेही यांनी सांिगतले. जागितक तंबाखू िवरोधी िदनािनिम  जागितक आरोग्य सघंटनेनं यावषीर् त णांना तंबाखू 
उद्योगां या तावडीतून वाचवा आिण यांना तंबाखू आिण िनकोटीन या वापरापासून दूर ठेवा’ असं घोषवाक्य िदलं आहे. 
 
आरोग्य योजना-वधार् 

वधार् िज हयात या समुार े15 लाख 78 हजार लोकांना महा मा योितबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ िमळणार 
आहे. आतापयत 70 हजार 367 ग्णांना या योजनेचा लाभ दे यात आला आहे.   
 
जॉब काडर्-वाशीम 

वािशम िज ात स या 2लाख 20 हजार मजरुाकंडे जॉब काडर् आहे. या मजरुांपैकी मागेल याला काम दे याचे 
िनयोजन िज हा प्रशासनानं केलं आहे. वािशम तालकु्यात या 40 गावांम य े रोजगार हमी योजनेअतंगर्त कामांना सु वात 
झाली असून या कामासाठी बाहे न आले या मजरुांना जॉब काडर् दे यात येत आहे. 
 
अिह यादेवी-अहमदनगर 

पु य ोक अिह यादवेी होळकर यां या 295 या जयतंीिनिम  अहमदनगर िज ातील च डी या यां या ज मगावी 
अ यतं साधेपणानं यांना आदरांजली वाह यात आली. मखु्यमंत्री उद्धव ठाकर ेयांनी आप या िनवास थानी अिह यादवेी 
यां या प्रितमेस पु पहार अपर्ण क न अिभवादन केले. रा यातही अ यत्र अिह यादवेी यां या मिृतला अिभवादन कर यासाठी 
िविवध कायर्क्रमांचं आयोजन कर यात आलं होतं.  
 
हवामान 

बधुवारी परवा 3 तारखेला उ र महारा ट्र आिण दिक्षण गजुरात िकनारय्ाला िनसगर् या अरबी समदु्रावर तयार होऊ 
घातले या चक्रीवादळाचा तडाखा बस याची शक्यता आहे. लक्षद्वीप बेटां या पिरसरात असले या कमीदाबा या पट््टयाची 
ती ता रात्रभरात वाढली असून याचं पांतर उद्यापयत चक्रीवादळात होईल. बंगाल या उपसागरावर नकु याच येऊन गेले या 
उमपून चक्रीवादळानंतरचं भारतीय उपखंडाकडे झेपावणार ंहे या हगंामातलं दसुर ंबादळ असेल. हे चक्रीवादळ उ रे या िदशेनं 
वाटचाल करले. यामळेु मा सूनची आगेकूचही झपाट्यानं होईल. आज मा सून केरळम य ेसक्रीय होण ंअपेिक्षत आहे. 
 

सभंा य वादळा या प्रभावानं रा यातही मा सून लवकर येऊ शकतो. मा सून पूवर् पावसानं काल जवळपास सपूंणर् 
रा यात या या आगमनाची द्वाही िदलीच आहे. यामळेु उ णतेची लाटही पूणर्तः ओसरली आहे. हवामान खा या या 
अदंाजानसुार रा यासाठी येता आठवडा पावसाचा आहे. कोकणात तो सावर्ित्रक असेल. इतर भागातही अनेक िठकाणी हजेरी 
लावेल. कोकणात तरुळक िठकाणी मसुळधार पावसाची शक्यताआहे. वादळी हवामानामळेु समदु्र खवळलेला आहे. मासेमारांनी 
समदु्रावर जावू नये असा इशारा ही दे यात आला आहे. 

 
आकाशवाणी पुणे कद्रावरच ंप्रादेिशक बातमीपत्र सपंल.ं पण यानतंर सकाळी 10 वाजून 
10 िमिनटानंी ऐका, कोरोना सकंटाशी सु  असले या युद्धा या, रा यभरात या बात या 
कोरोना महारा ट्र या िवशेष बातमीपत्रात. तु ही मात्र घरीच राहा, िनरोगी राहा आिण 

िव ासाहर् बात यासंाठी ऐकत राहा, आकाशवाणी, नम कार. 


