
 
आकाशवाणी मुबंई 

             �ादेिशक बातमीप� – साय.ं 7.00 वाजता 
31, मे 2020 – रिववार 

ठळक बात!या 

• रा#यभर ३० जून पय)त लॉकडाऊन वाढिवले असले तरी ट11याट11याने िनब)ध िशिथल करणार 

• �ितबंिधत 4े� वगळता इतर िठकाणी सव7 �कारची दुकानं एक िदवसाआड सु: करायला रा#य सरकारची परवानगी, 
धािम7क ;थळे, मॉल, केशकत7नालय, <युटीपाल7र मा� बंदच राहणार 

• रा#यात शै4िणक वष7 जूनपासूनच सु: होणार, कोरोनाचा �ादुभा7व नसलेAया िठकाणBया शाळा सु: करCयाचे 
मुDयमEंयांचे सकेंत 

• देशात लवकरच कोरोनामुF झालेAयांची सDंया उपचार सु: असलेAया IJणांपे4ा जा;त होCयाची शKयता, सLया सुमारे 
४८ टKके IJण बरे होऊन गेले घरी 

<<>> 
रा�य सरकारने लॉकडाऊन�या पुढ�या ट��याची घोषणा आज केली. "यानुसार रा�यभर ३० जून पय'त लॉकडाऊन कायम राहणार आहे. मा* 
आता लॉकडाऊन पूण+पणे न उठवता ट��याट��याने उठवला जाणार आहे. "यामुळं सव+सामा0यानंा लॉकडाऊन पूव12माणे आय3ुय स4ु 
करायला मदत िमळेल.  रा�य सरकारने आज जाहीर केले6या िदशािनद8शानुसार सपूंण+ रा�यभरात, शाळा, महािव:ालय ंआिण सव+ 2कार�या 
शै<िणक आिण 2िश<ण सं=था बंदच राहणार आहेत. यािशवाय िसनेमा आिण नाट्यगृह, सभागृह, धािम+क =थळं, Dयायामशाळा, तरण तलाव, 
पाक+ , केस कापEयाची दकुानं, =पा, सलून, Fयटुी पाल+रवर लागू असलेली बंदी कायम राहणार आहे. यासोबतच रा�यात कुठेही मॉ6स, हॉटे6स, 
रे=टॉरटं तसेच अशा 2कारची सेवा देणारी इतर िठकाण ंआिण बारवरची बंदीही सIयातरी कायम ठेवEयात आली आहे. तसेच आतंररा3Jीय 
िवमान 2वास, मेJो रे6वेची सेवा बंदच असेल. मा* हळूहळू या सेवा स4ु करEयासाठीचे िदशािनद8श 2िसK केले जातील, असा िदलासा रा�य 
सरकारने DयL केला आहे.  आतंर िज6हा बस वाहतूक सIयातरी बंदच राहणार असून "यासदंभा+त नंतर िदशािनद8श 2िसK केले जातील. 
िज6Mात6या िज6Mात ५० टOके 2वाशांसह बस सेवा चालवता येईल.  रे6वेची 2वासी वाहतूक आिण देशातंग+त िवमानसेवा "या "यावेळ�या 
आदेशा2माणे आिण "यासाठी�या िनधा+Qरत केले6या िनयमावलीनुसारच सRु राहील. याDयितQरL या सेवा बंदच राहतील असहंी आज जारी 
झाले6या िनयमावलीत Tहटलं आहे. मुंबईत लोकल सेवा स4ु करEयासदंभा+त सरकारनं काहीही =पU केलेलं नाही.  
 
दरTयान मुंबई महानगर <े*ात6या महापािलकासंह, पुणे, सोलापूर, औरगंाबाद, मालेगाव, नािशक, धुळे, जळगाव, अकोला, अमरावती आिण 
नागपूर महापािलका <े*ातले 2ितबंिधत <े* वगळता इतर* याआधी लागू असलेले काही िनब'ध रा�यसरकारनं िशथील केले आहेत.  नDया 
िनयमावलीनुसार नागQरकानंा, ३ जून पासून सकाळी ५ ते सIंयाकाळी सात या वेळेत सायकलWग, जॉगWग, चालEयाचा Dयायाम याकरता केवळ 
आप6या घरा�या जवळ असले6या मैदानं, समुX िकनारे यािठकाणी जाता येणार आहे. यािठकाणी गटागटाने नDहे तर एकट्याने जाता येईल. 
लहान मुलं मोठ्या माणसासंह मैदानावर खेळायलाही जाऊ शकतील. मा* नागQरकानंी जा=त वेळ घराबाहेर राह[ नये, तसेच गद1ची िठकाणं 
टाळावीत, असा स6लाही रा�य सरकारनं िदला आहे.  
 
�लंबर, इलेिOJिशअन, पे=ट कंJोल आिण इतर तं*\ानंा सरुि<त अंतर राखEयाचे िनयम पाळून काम करEयाची परवानगी देEयात आली आहे. 
वाहन दुR=ती�या कामासंाठी आधी वेळ िनि]त करEया�या अटीवर परवानगी िदली आहे. अ"याव^यक सेवा वगळता इतर सरकारी 
काया+लयानंा १५ टOके िकंवा १५ कम+चारी यापैक` जे जा=त असेल ते इतOया <मतेनं काम करायची परवानगी असणार आहे. दुसaया ट��यात 
५ जुनपासून मॉ6स आिण बंदी असले6या मोठ्या बाजारपेठा वगळता, इतर बाजाराचंी िठकाण ंसकाळी ९ ते ५ या वेळात सRु करता येतील. 
यासाठी र="या�या दो0ही बाजुंपैक` एक बाजू सम तारखेला तर दसुरी बाजू िवषम तारखेला सRु ठेवEयाची परवानगी असेल. कोण"याही 
दकुानामंIये Jायल Rम आिण व=तु परत िकंवा बदली करEयाची सोय नसेल. पर=परापंासून सरुि<त अंतर राखEयाची जबाबदारी सबंंिधत 
दकुानमालकाचंी असेल. यात अपयश आलं तर सबंंिधत य*ंणेला अशी दकुानं बंद करEयाचा अिधकार असेल. अ"याव^यक नसले6या 
व=तुंसाठी नागQरकानंा लाबंचा 2वास करायची परवानगी असणार नाही. या ट��यात वाहतुक`साठी टॅOसी, खाजगी कॅब आिण त"सम वाहनं, 
QरOशा आिण चारचाक` वाहनात चालकासह २ जणानंा तर दुचाक`व4न केवळ चालकाला 2वास करEयाची परवानगी राहील. ८ जुनपासून 
ितसaया ट��यात खाजगी कंप0या�ंया काया+लयानंा 2"य< काया+लयात १० टOके <मतेसह काम सRु करायला परवानगी असेल. मा* सव+ 
कम+चाaयानंा घरी परत6यावर fयाय�या काळजीबाबत सिव=तर 2िश<ण देण ंबंधनकारक असणार आहे. रा�या�या इतर भागात या सवलतWसह 
याआधी िदले6या सवलती कायम असणार आहेत. "यासाठी कोण"याही परवानगीची गरज असणार नाही.  

<<>> 
मुलासंाठी िश<ण अ"यतं मह"वाचं असून, नवीन शै<िणक वष+ जूनमIयेच सRु Dहायला हव ंअस ंमुgयमं*ी उKव ठाकरे यानंी आज सािंगतलं. 
कोरोना िवषाणूचा फैलाव न झाले6या रा�या�या दगु+म भागात6या �या शाळामंIये इटंरनेटची सुिवधा नाही, "या शाळा सरुि<त सामािजक अंतर 
राखEयाचा सकेंत पळून उघडता येतील असहंी ते Tहणाले. आज िDहडीओ कॉ0फरिसगं�या माIयमातून रा�यात6या शालेय िश<ण 
अिधकाaयाशंी ते बोलत होते. शालेय िश<ण मं*ी वषा+ गायकवाड यावेळी उपि=थत हो"या.  कोरोनाचा 2ादभुा+व असले6या भागात6या शाळामंIये 



ऑनलाईन िश<णपKतीचा वापर Dहायला हवा. यासाठी रा�यात ऑनलाईन िश<णपKती अिधक िवकिसत Dहायला हवी अस ंते Tहणाले. �या 
शाळाचंा वापर  सIया कोरोना�या Rkणानंा िवलगीकरणात ठेवEयासाठी केला जात आहे, "या शाळा िव:ाlया'साठी खु6या  करEयापूव1 
"याचा पQरसर िनज'तुक करEयाचे िनद8श मुgयमंmयानंी िदले.  

<<>> 
कोिवड19 �या 2साराला आळा घालEयासाठीचा अिधकच खबरदारी घेEयाची गरज अस6याचं 2धानमं*ी नरpX मोदी यानंी Tहटलं आहे. 

आकाशवाणी�या मन क` बात काय+qमात ते देशवािसयाशंी सवंाद साधत होते. कोिवड 19 ची महामारी आिण लॉकडाऊन�या काळातले धडे 

देशाला आ"मिनभ+रते�या वाटेवर पुढं जायला उपयLु ठरतील अस ंसागूंन "यानंी अनेक 2ेरणादायी उदाहरणाचंा उ6लेख केला. 

सIया�या सकंटातून बाहेर पडEयासाठी सरकारने केले6या काही उपाययोजनांची मािहती मोदी यानंी िदली. आय3ुयमान भारत योजनेअंतग+त 

आतापय'त 1 कोटीपे<ा जा=त Rkणावंर मोफत औषधोपचार झाले आहेत. �याची िकंमत 14 हजार कोटी Rपयापें<ा जा=त आहे. या योजने�या 

50%हuन जा=त लाभाथ1 मिहला आहेत. 80% हuन जा=त लाभाथ1 wामीण भागातले आहेत. 

या सकंटात अहोरा* काम करणाaया कोरोना योदI्यानंा सलाम कRन लॉकडाऊन दरTयान गरीबानंा िवशेषतः =थलातंQरत कामगारांना *ास 

भोगावा लाग6याबyल तीz सवेंदना "यांनी DयL के6या. या {िमकांना घरी पोचता यावं यासाठी काम करणाaया, "यांची काळजी घेणाaया रे6वे, 

अिण इतर 2शासक`य कम+चाaयाचंं कामही कोरोना योदI्यांइतकंच मह|वाचं आहे अस ंते Tहणाले. जागितक पQर2े}यात भारतानं या महामारीचा 

2भावीपणे मुकाबला केला असून भारतीयांची एकजूट, खंबीरपणा, आिण सेवाभावामुळेच शOय झालं अस6याचं मत 2धानमंmयानंी DयL केलं. 

भारतीया�ंया या व~ृी2माणेच आयुव8द आिण योगसाधनेबyल साaया जगात आदर आिण उ"सकुता िनमा+ण झाली आहे अस ं"यानंी सािंगतलं. 

आयषु मं*ालयातफ8  ये"या आतंररा3Jीय योग िदनािनिम~ आयोिजत आतंररा3Jीय योग – Fलॉग =पध8त भाग घेEयाचं आवाहन "यानंी केलं. 

<<>> 
देशात आज सकाळी 8 वाजता सपंले6या 24 तासातं कोरोना ससंग+ झालेले 8 हजार 380 नवे Rkण आढळले तर 193 Rkणांचा मृ"यू झाला. 
कोिवड 19 मधून बरे होणाaया Rkणाचंं 2माण वाढत असून "याचा दर आता 47 पूणा'क 75 शताशं टOके झाला आहे. नोवेल कोरोनाची लागण 
झाले6या एकूण 1 लाख 82 हजार 143 Rkणापैंक` 86 हजार 983 जण बरे झाले आहेत. सIया उपचार घेणाaयाचंी सgंया 89 हजार 995 झाली 
आहे. देशात आतापय'त 5 हजार 164 Rkणाचंा कोिवड 19 ने मृ"यू झाला आहे. कp Xीय आरोkय मं*ालयाने ही आकडेवारी िदली आहे. 

रा�यात काल िदवसभरात कोरोना िवषाणूची बाधा झाले6या 99 Rkणाचंा मृ"यू झाला तर 2 हजार 940 नवे Rkण आढळले, "यामुळे रा�यातली 

एकूण Rkणसgंया 65 हजार 168 झाली आहे. रा�यात काल 1 हजार 84 Rkण कोरोना िवषाणू ससंगा+तून बरे झा6यानं, "यानंा Rkणालयामंधून 

सटुी देEयात आली. आता रा�यात आतापय'त बरे होऊन घरी परतले6या Rkणाचंी एकूण सgंया 28 हजार 81 झाली आहे. आतापय'त 2 हजार 

197 जण या साथीत दगावले आहेत. 

<<>> 

सातार�या qातंीिसहं नाना पाटील सव+साधारण Rkणालयात, 70 वष1य कोरोना बािधत मिहलेचा  रा*ी उिशरा मृ"य ुझाला. ती जावली 

तालुOयात6या वहागावंची रिहवासी होती. आता पय'त िज6Mात 516 कोरोना बािधत Rkण आढळले असून "यापैक` 158 Rkण बरे झाले आहेत. 

तर 337 जणावंर उपचार सुR असून 21 जणांचा मृ"यू झाला आहे. धुळे िज6Mात िशरपूर इथ6या १४ तर धुळे शहरात6या आठ Rkणांचे Qरपोट+ 

पॉजीटीDह आ6याने एकूण  Rkण सgंया १५६ वर पोहोचली आहे. सव+ नवे Rkण कंटेनमp0ट झोनमधले आहेत. तसेच िशरपूर इथ ं८० वष1य वKृ 

Rkणाचा आज पहाटे मृ"यू झाला. "यामुळे िज6Mात कोरोना बळWची सgंया १९ झाली आहे.  

 
बुलडाणा िज6Mात6या मलकापूर शहरात पु0हा तीन पॉिझिटDह Rkण आढळ6याने शहरात आता 7 Rkण झाले असून  िज6Mातली कोरोना 
बािधताचंी सgंया आता ५९ वर पोहोचली आहे. "यापैक` ३३ Rkण बर ेझाले असनु २३ कोरोणा बाधीत Rkणावर सIया Rkणालयात उपचार 
सRु आहेत. िज6Mात Rkण बरे होEयाचे 2माण घटले असून ५८ टOOयाव4न ते आता ५४ टOOयावंर आलं आहे.  िसधंुदगुा+त आज ३ नवे 
कोरोनाw=त आढळून आले. "यामुळे आता िज6Mातील कोरोना बाधीत Rkणाचंी सgंया ५६ अशी झाली आहे. "यापैक` ७ Rkण बरे झाले 
आहेत. एका Rkणाचा मृ"यू झाला आहे.  आज सकाळी 2ा� झाले6या अहवालामंुळे र"नािगरी िज6Mात6या कोरोनाबािधताचंी संgया आता 
२६९ झाली आहे. दोन िदवसापूंव1 मरण पावले6या दोघांचा अहवाल आज िमळाला असून ते दोघेही करोनाबािधत अस6याच ं "या�ंया 
अहवालावं4न िन3प0न झालं आहे. "यामुळे कोरोनामुळे मृ"यू झाले6याचंी र"नािगरी िज6Mातली सgंया आता नऊ झाली आहे. आतापय'त ९९ 
Rkण बरे होऊन घरी गेले असून िविवध RkणालयामंIये सIया १५८ Rkण उपचार घेत आहेत. कत+Dय बजावत असताना कोरोनाची लागण 
झाले6या मुंबई पोिलस दलातील 472 पोिलसानंी आतापय+त कोरोनावर मात केली आहे. "यातील बह[सgंय पोिलस कामावर Rजू झाले आहेत.  
मुंबई पोिलस दलातील 214 अिधकारी आिण 1 हजार 176 पोिलसांना कोरोनाची लागण झाली आहे. "यातील 472 पोिलस कोरोनामुL होऊन 
झाले आहेत. "यातील बह[सgंय पोिलस पु0हा सेवेत Rजू झाले आहे.  सIया रा�यातील एक हजार 421 कोरोनाw=त पोिलसावंर िविवध 



सरकारी आिण खाजगी Rkणालयात  तसेच इतर िठकाणी उपचार स4ु आहेत. तर समुारे सात हजार पोिलसानंा Oवारटंाईन करEयात आले 
आहे. कोरोनामुळे आतापय'त रा�यात 26 पोिलसानंा आपला जीव गमवावा लागला आहे. मुंबईतही 13 पोिलसांचा कोरोनामुळे मृ"यू झाला आहे. 

<<>> 
 ठाणे िज6Mात Rkणांना दाखल कRन fयायला नकार देणाaया 3 RkणालयािंवRK पोिलसानंी गु0हा दाखल केला आहे. एका गभ+वती मिहलेला 
दाखल कRन fयायला 2 Rkणालयानंी नकार िदला आिण नंतर "या मिहलेचा ऑटोQर<ातच मृ"यू झाला. आणखी एका मिहलेला एका 
Rkणालयाने दाखल कRन fयायला नकार िदला होता. ही तीनही Rkणालय ं मुं�यातली असून पोलीसानंी ती सील केली आहेत. मुं�ा इथं 
लॉकडाऊन बंदोब=तावर�या Dहीडीओ िच*णात  रिहवाशावंर दडेंली करताना िदसले6या अिधकाaयाला सL`�या रजेवर पाठवEयात आलं 
आहे.   

<<>> 
 हड+ इTयुिनटी, अथा+त समुह 2ितकार<मता िवकिसत करण ं हे  कुठ6याही देशाकरता मोठं आDहान असून, केवळ वेळेवर उपचार क4नच 
कोिवड १९ चा 2सार रोखता येईल, अस ं CSIR अथा+त वै\ािनक आिण औ:ोिगक सशंोधन पQरषदेचे महासचंालक शेखर माडें यानंी Tहटलं 
आहे. ते आज पीटीआय या व~ृस=ंथेला िदले6या मुलाखतीत बोलत होते. जेDहा देशाची जा=तीतजा=त लोकसंgया  एखा:ा  ससंग+ज0य 
आजाराची बाधा होऊन, अथवा लसीकरणा�या मदतीनं "या आजारामधून  बरी होते, तेDहा जनतेमIये  सामूिहक 2ितकार<मता िवकिसत होते. 
मा* अशा वेळी देशाची ६० ते ७० टOके जनता "या रोगानं बािधत होते, आिण केवळ रोगाचे वाहक कमी अस6यानं रोगाच ंसqंमण होत नाही. 
"यामुळे  कुठ6याही देशाकरता ही गोU जोखीमीची असून, रोगाच ं सqंमण होEयापूव1च "याला रोखणं अिधक योkय अस6याचं "यानंी 
सािंगतलं.   कोिवड १९ ची लाट परत  येऊ शकते, हे जगभरात झाले6या सशंोधनामधून िनि]त झा6यानं या आDहानाला त�ड देEयासाठी 
जनतेनं स�ज राहायला हव ंअस ंमाडें यानंी सािंगतलं.  

<<>> 
आकाशवाणी, मुंबई काया+लया�या वतीनं अमरावती आिण को6हापूर या िज6Mात, 2"येक` एका जागेसाठी कं*ाटी त"वावर अध+ वेळ 
वाता+हरा�या िनयLु`साठी अज+ मागवले आहेत. प*काQरता िकंवा जन-स\ंापनातील पदDय~ुर पदिवका िकंवा पदवी अथवा मा0यता2ा� 
िव:ापीठाची पदवी आिण िकमान दोन वषा'चा प*काQरतेचा अनुभव असलेले यासाठी अज+ क4 शकतात. हे अज+ ये"या ११ जून पय'त 2ादेिशक 
व~ृ िवभाग, नवीन 2सारण भवन, एच.टी. पारेख माग+, आकाशवाणी, मुंबई-४०० ०२० या प|यावर तसेच hiring.rnumumbai@gmail.com 
या ई-मेल वर पाठवायचे आहेत. या िनयLु`साठी अज+ करताना�या अटी आिण िनयमाचंा तपशीलासाठी आम�या 
www.newsonair.com/marathi या सकेंत=थळाला भेट :ा. 

<<>> 
रा�यात6या कोरोना 2ादभुा+वा�या पQरि=थतीशी सामना करEयासाठी समुारे ४ हजार अितQरL डॉOटर लवकरच वै:क`य सेवेत दाखल होणार 

आहेत. रा�यात6या िविवध वै:क`य महािव:ालयामंधून फे�वुारी २०१९ मधे एम.बी.बी.एस.ची परी<ा उ~ीण+ केले6या आिण "यानंतर आपली 

इटंन+शीप पूण+ केले6या िव:ाlया'ना ता"पुरतं पदवी 2माणप* देEयाचा िनण+य रा�य सरकारनं घेतला आहे. वै:क`य िश<ण मं*ी अिमत देशमुख 

यानंी तसे िनद8शही जारी केले आहेत. या िनण+यामुळे या िव:ाlया'ना महारा3J वै:क`य पQरषदेकडे न�दणी करता येईल. "यानंतर ते थेट वै:क`य 

सेवेत दाखल होऊ शकतील. 

<<>> 
करोनाw=तांवर उपचारांसाठी वै:क`य कम+चाaयांची वाढती गरज ल<ात घेऊन, बृह0मुंबई महानगर पािलका <े*ात मानधन त"वावर डॉOटर 

आिण पQरचाQरकानंा सेवेत fयावं असे िनद8श वै:क`य िश<णमं*ी अिमत िवलासराव देशमुख यानंी आज िदले. याअंतग+त न�दणीकृत आिण 

इटंन+शीप पूण+ केले6या ४५ वषा+�या आतले िविवध त\ डॉOटर आिण पQरचाQरकानंा सेवेत घेतलं जाईल. यासाठी पा* उमेदवारानंा ऑनलाईन 

अज+ करावे लागणार आहेत. याअंतग+त डॉOटरानंा दरमहा ८० हजार Rपये, भूलत\ आिण अ"याव^यक सेवा देणाaयांना दरमहा २ लाख Rपये, 

तर पQरचाQरकानंा दरमहा ३० हजार Rपयांचं मानधन िनि]त केलं आहे. हे मानधन बृह0मुंबई महानगरपािलके�या वतीनं िदलं जाणार आहे. 

<<>> 
अरबी समुXात  कमी दाबाचा प¡ा िनमा+ण झाला असून "याचं  4पातंर चq`  वादळामIये होऊन,  ये"या ३ जूनपय'त ते  महारा3J आिण 
गुजरात�या िकनारप¡ीकडे सरकेल, असा अंदाज  हवामान िवभागानं वत+वला  आहे. यामुळे समुX खबळलेला राहणार असून मि�छमारानंी 
समुXात जाऊ नये तसेच समुXात गेले6या मि�छमारानंी परत यावे असे आवाहन िसधंुदगु+�या िज6हा आप~ी Dयव=थापन क<ाने केलं आहे. 
गे6या चोवीस तासातं औरगंाबाद, जालना, लातूर, िहगंोली, िसधंुदुगा+सह कोकणात आिण िवदभा+त तुरळक िठकाणी पाऊस पडला. रा�यात 
सवा+त जा=त कमाल तापमान काल वधा+ इथ ं४३ अंश सेि6सअस इतकं न�दवलं गेलं. ये"या दोन  िदवसातं सपूंण+ रा�यात तुरळक िठकाणी 
मेघगज+नेसह पाऊस पडेल, असा हवामान िवभागाचा अंदाज आहे.     

<<>> 
आकाशवाणीBया बात!यांसह जगभरातAया बात!या तु!ही ट्िवटरवर Airnews_Mumbai या हडँलवरही िदवसभर पाहa शकता.  

याबरोबरच आकाशवाणी मुबंई कb cावरच ं ह े �ादेिशक बातमीप� सपंल.ं.. कोरोनाचा ससंग7 टाळCयासाठी कb c आिण रा#य सरकारनं 

िदलेAया सूचनांच ंपालन करा आिण ऐकत रहा आकाशवाणी. नम;कार... 

 


