
आकाशवाणी नागपरू, 

�ादे�शक बात�या (मराठ� – वेळ सायकंाळी ६.४०) 

र$ववार - &दनांक ३१ मे २०२० 

ठळक बात�या :- 

देश+यापी लॉकडाऊन संपत असताना को$वड19 4या �साराला आळा घाल6यासाठ� अ7धकच खबरदार; 

घे6याची गरज अस=याचं पंत�धान नर>? मोद; यांचं �@पादन. 

�Aतबं7धत BेCाबाहेर;ल पEरसर टGGयाटGGयाने पIुहा खुला कर6यासाठ�  गहृ मंCालयाने नवीन 

मागKदशKक सूचना जार; के=या. 

देशात को$वड 19 मधनू बरे होणाLया MNणांचं �माण वाढत असून, @याचा दर आता 47 पणूाRक 75 

शतांश टTके झाला. 

नागपरू िज=Wयात टोलधडीने झाल=ेया नकुसनाची गहृमXंयंकडून पाहणी. 

******** 

देश�यापी लॉकडाऊन संपत असताना को�वड19 �या �साराला आळा घाल�यासाठ!चा अ#धकच 

खबरदार' घे�याची गरज अस*याचं पंत�धान नर+, मोद' यांनी .हटलं आहे. आकाशवाणी�या मन क3 

बात काय45मात ते देशवा6सयांशी संवाद साधत होते. जाग7तक प8र�े9यात भारतानं या महामार'चा 

�भावीपणे मुकाबला केला असून, भारतीयांची एकजूट, खंबीरपणा, आ?ण सेवाभावामुळेच श@य झालं 

अस*याचं मत पंत�धानानी �य@त केलं. भारतीयां�या या वCृती�माणेच आयवुDद आ?ण योगसाधनेबEल 

साFया जगात आदर आ?ण उCसुकता 7नमा4ण झाल' आहे असं Cयांनी सां#गतलं. आयुष मंIालयातफD  

येCया आंतरराKL'य योग Mदना7न6मCत आयोिजत आंतरराKL'य योग – Pलॉग QपधDत भाग घे�याचं 

आवाहन Cयांनी केलं. या संकटात अहोराI काम करणाFया कोरोना योRSयांना सलाम कTन लॉकडाऊन 

दर.यान गर'बांना �वशेषतः Qथलांत8रत कामगारांना Iास भोगावा लाग*याबEल तीW संवेदना Cयांनी 

�य@त के*या. या X6मकांना घर' पोचता याव ंयासाठ! काम करणाFया, Cयांची काळजी घेणाFया रे*वे, 

अ?ण इतर �शासक3य कम4चाFयांचं कामह' कोरोना योRSयांइतकंच महCCवाचं आहे असं ते .हणाले. 

को�वड 19 ची महामार' आ?ण लॉकडाऊन�या काळातले धड े देशाला आCम7नभ4रते�या वाटेवर पुढं 

जायला उपयु@त ठरतील असं सांगून Cयांनी अनेक �ेरणादायी उदाहरणांचा उ*लेख केला. सSया�या 

संकटातून बाहेर पड�यासाठ! सरकारने केले*या काह' उपाययोजनांची माMहती मोद' यांनी Mदल'. 

आयKुयमान भारत योजनेअंतग4त आतापय[त 1 कोट'पे\ा जाQत T]णांवर मोफत औषधोपचार झाले 

आहेत. _याची `कंमत 14 हजार कोट' Tपयांपे\ा जाQत आहे. या योजने�या 50% हून जाQत 

लाभाथe मMहला आहेत. 80% हून जाQत लाभाथe gामीण भागातले आहेत. एक3कड े को�वड 19 

महामार'चा सामना करत असताना अंफन वादळाशी झुंजणाFया पिhचम बंगाल आ?ण ओMदशाच ंतसंच 

टोळधाडीचा सामना करणाFया रा_यांच ंमोद' यांनी कौतकु केलं. येCया 5 जूनला येणाFया आंतरराKL'य 

पया4वरण Mदनाची संक*पना ‘जैव�व�वधता’ अशी असून, लॉकडाऊन दर.यान सारे �यवहार थंडावले 

असताना आपण 7तचा अनुभव घेतला अस*याचं 7नर'\ण Cयानी नnदवलं. सoावना आ?ण 

सामंजQयाने जग�याची �ेरणा आपण 7नसगा4पासून घेतल' पाMहजे असं ते .हणाले. पया4वरण Mदनी 

�Cयेकाने एक झाड लावावं असं आवाहन पंत�धानानी केलं. पा�याचा �Cयेक थ+ब वाचव�याच ंमहCCव 

�धानमंIी नर+, मोद' यांनी आज मन क3 बात मधे �वषद केलं अस*याची �7त53या क+ ,'य मंIी 

�काश जावडकेर यांनी Mदल' आहे. झाडं लावणं, देशा�या समpृ जैव�व�वधतेचा गौरव करणं आ?ण 

7नसगा4बरोबर सहजीवन या संक*पना पंत�धानानी मांड*या, असं ते .हणाले 



******** 

�7तबं#धत \ेIाबाहेर'ल प8रसर टqqयाटqqयाने पrुहा खुला कर�यासाठ!  गहृ मंIालयाने नवीन 

माग4दश4क सूचना जार' के*या. माग4दश4क सूचना 1 जून, 2020 अथा4त उRया पासून अंमलात येतील 

आ?ण 30 जून, 2020 पय[त लागू राहतील. पMह*या टqqयात, धा6म4क Qथळे आ?ण साव4ज7नक �ाथ4ना 

Qथळे; हॉटे*स, रेQटॉरंsस आ?ण इतर आ7तtय सेवा; आ?ण शॉ�पगं मॉ*स 8 जून 2020 पासून उघडायला  

परवानगी दे�यात येईल. आरो]य मंIालय संबं#धत क+ ,'य मंIालये आ?ण �वभाग आ?ण इतर 

Mहतधारकांशी स*लामसलत कvन सामािजक अंतर सु7निhचत कर�यासाठ! आ?ण को�वड-19. चा �सार 

रोख�यासाठ! या �यवहारांसाठ! �मा?णत काय4वाह' पpती जार' करेल. दसुFया टqqयात रा_ये आ?ण 

क+ ,शा6सत �देशांशी स*लामसलत के*यानतंर शाळा, महा�वRयालये शै\?णक / �6श\ण / माग4दश4न 

संQथा आद' सुT के*या  जातील. रा_य सरकार / क+ ,शा6सत �देश �शासनांना संQथा पातळीवर  पालक 

आ?ण इतर Mहतधारकांशी �वचार�व7नमय  कर�याची सूचना कर�यात येत आहे.  Cयां�याकडून 

6मळणाFया अ6भ�ाया�या आधारे, या संQथा पुrहा सुv कर�याचा 7नण4य जुलै 2020 मSये घे�यात 

येईल. देशभरात केवळ मया4Mदत �यवहार �7तब#ंधत राहतील. CयामSये �वाशांचा आतंरराKL'य �वमान  

�वास; मेLो रे*वेच ेप8रचालन #चIपटगहेृ,  �यायामशाळा, जलतरण तलाव, मनोरंजन उRयाने, नाsयगहेृ 

 बार आ?ण सभागहृ, अस+Pल' हॉल आ?ण तCसम Mठकाणे; आ?ण, सामािजक / राजक3य / 53डा  / 

करमणूक / शै\?णक / सांQकृ7तक / धा6म4क काय45म  / आ?ण इतर मोठ! संमेलने.  7तसFया टqqयात, 

प8रिQथती�या मू*यमापना�या आधारे त े सुT  कर�या�या तारखांबाबत 7नण4य घेतला जाईल. 

�7तबं#धत \ेIांमSये लॉकडाउनची काटेकोरपणे अंमलबजावणी सvुच  राह'ल. �य@ती आ?ण वQतूं�या 

आंतररा_यीय आ?ण रा_यांतग4त  वाहतुक3वर कोणतहे' 7नब[ध असणार नाह'त.  �य@ती�या 

ये�याजा�यावर तसेच सव4 अनावhयक �यवहारांसाठ! राIीची संचारबंद' कायम राह'ल. माI संचारबंद'ची  

सुधा8रत वेळ राIी 9 त ेसकाळी 5 पय[त असेल.  

******** 

रा_यात*या कोरोना �ादभुा4वा�या प8रिQथतीशी सामना कर�यासाठ! सुमारे ४ हजार अ7त8र@त डॉ@टर 

लवकरच वैRयक3य सेवेत दाखल होणार आहेत. रा_यात*या �व�वध वैRयक3य महा�वRयालयांमधून 

फेzुवार' २०१९ मधे एम.बी.बी.एस.ची पर'\ा उCतीण4 केले*या आ?ण Cयानतंर आपल' इंटन4शीप पूण4 

केले*या �वRयाtया[ना ताCपुरत ंपदवी �माणपI दे�याचा 7नण4य रा_य सरकारन ंघेतला आहे. 

******** 

देशात को�वड 19 मधनू बरे होणाFया T]णांचं �माण वाढत असून Cयाचा दर आता 47 पूणा[क 75 

शतांश ट@के झाला आहे. नोवेल कोरोनाची लागण झाले*या एकूण 1 लाख 82 हजार 143 T]णापंैक3 

86 हजार 983 जण बरे झाले आहेत. रा_यात काल Mदवसभरात कोरोना �वषाणूची बाधा झाले*या 99 

T]णांचा मCृयू झाला तर 2 हजार 940 नवे T]ण आढळले, Cयामळेु रा_यातल' एकूण T]णसं�या 65 

हजार 168 झाल' आहे. नागपरुात आज एकूण कोरोना �वषाण ूब#धतांची सं�या 537 वर पोहोचल' 

असून Cयापकै3 368 T]ण बरे झाले आहे आज 20 न�या T]णांनाची नnद झाल'. नागपरु �वभागांतग4त 

येणाF या भडंारा, चं,परु, गnMदया, वधा4 आ?ण गड#चरोल' हे सव4 िज*हे 6मळून एकूण ब#धतांची सं�या 

690�या वर पोहोचल' आहे तर बरे झाल*ेया T]णांनाची सं�या 421 आहे. आतापय[त नागपुरात 11 

आ?ण वधा4 इथ ं2 अhया एकूण T]णांचा मCृयू झाला आहे. 

******** 



अमरावती िज*हा को�वड T]णालयातील दाखल v]णांची िQथती आ?ण 7तथ*या सु�वधांचा आढावा 

घे�यासाठ! रा_या�या मMहला आ?ण बालक*याण मंIी ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी काल सायकंाळी या 

v]णालयातील को�वड वॉडा4ला भेट Mदला. बुलडाणा िज*�यातील कोरोना बाधीतांचा आकडा सातCयाने 

वाढत असून मलकापरू शहरात तीन पॉ?झMट�ह T]ण आढळून आले आहेत. प8रणामी बुलडणा 

िज*�यातील कोरोना बा#धतांची सं�या आता ५९ वर पोहोचल' आहे. Cयापकै3 ३३ T]ण बरे झाले 

असुन २३ कोरोणा बाधीत T]णावर सSया T]णालयात ऊपचार सुT आहेत. 

******** 

रा_यातील 52 हजार 428 QवQत धाrय दकुानांमधून धाrयाच े�वतरण सुरळीत सुT आहे. 1 मे ते 30 

मे पय[त रा_यातील 1 कोट' 51 लाख 36 हजार 987 6शधाप�Iकाधारकांना 73 लाख 65 हजार 400 

ि@वंटल अrनधाrयाच ेवाटप कर�यात आले. तसेच 32 लाख 77 हजार 778 6शवभोजन था�यांच ेवाटप 

कर�यात आले अस*याची माMहती अrन, नागर' पुरवठा व gाहक संर\ण मंIी छगन भुजबळ यांनी 

Mदल' आहे. 

******** 

राKL7नमा4Cया, प�ुयhलोक अMह*यादेवी होळकर माँसाहेबां�या जयंती7न6मCत Cयां�या काया4स, Qमतृीस 

मी वंदन करतो. �वन� अ6भवादन करतो, अशा शPदांत उपमु�यमIंी अिजत पवार यांनी पु�यhलोक 

अMह*यादेवी होळकर यांना अ6भवादन केले. 

******** 

बुलडाणा िज*हयातील खामगाव येथ े�वजेचा शॉक लागुन एकाच कुटंुबातील  ४ जणांचा ददु�वी मCृय ृ

झाला.  सदर�या घटनेच ेकारण QपKट झाले असुन  न�वन घराच े बांधकाम सTु असतांना �वजे�या 

ऊघ�या तारांना �या घरातील मह'लचेा Qपश4 झाला Cयांना वाच�वतांना पती तसेच दोन मुलांनाह' 

�वजेचा जोरदार ध@का बसला अशी माह'ती तपासा अंती समोर आल' आहे या �करणी पोल'सांनी 

अकिQमक मCृय ृची नnद केल' आहे. 

******** 

चं,पूर थम4ल पॉवर वीज क+ ,ातील सचं 5मांक सहामSये आज सकाळ'�या सुमारास बॉयलर दTुQतीचे 

काम कर'त असतांना खाल' काम करणाFया कामगारां�या डो@यावर राख6म#Xत दगड कोसळ*याने या 

अपघातात चार कामगार जखमी झाले आहेत. या अपघातातील एक गंभीर असून, इतर कामगार 

`करकोळ जखमी झाले आहेत. या सव4 जखमींना खासगी T]णालयात दाखल कर�यात आलं असून, 

Cयां�यावर उपचार सुv आहेत. 

******** 

पेLोल आ?ण �डझेलवर 6लटरमागे �Cयेक3 दोन Tपये अ#धभार वाढव�याचा 7नण4य रा_य सरकारनं 

घेतला आहे. टाळेबंद'मुळे रा_याची आ#थ4क प8रिQथती �बकट अस*यानं हा 7नण4य घे�यात आला. 

आता पेLोलवरचा अ#धभार 10 Tपये 12 पैसे, तर �डझेलवरचा अ#धभार तीन Tपये झाला आहे. 

******** 

नागपरू िज*�यात मो�या �माणात टोळधाडीने शेतीच ेनकुसान होत आहे. Cयापासून बचावासाठ! कृषी 

�वभागाने यो]य Cया उपाययोजना करा�यात, तसेच शेतकFयांनीह' सतक4  रहावे, अशा सचुना गहृमंIी 

अ7नल देशमुख यांनी Mद*या. काल, सायंकाळ�या सुमारास या टोळधाडीने काटोल तालु@यातील कचार' 

सावंगा, सोनपूर, गणेशपूर, शेकापरू आद' भागांमSये मो�या �माणात नकुसान केले. ह' माMहती 

6मळताच गहृमं�यांनी टोळधाड झाले*या भागात जाऊन पाहणी केल'. तसेच Cयांनी कृषी �वभागा�या 



अ#धकाFयानंा तातडीने फवारणी तसेच यो]य Cया उपाययोजना कर�याच े 7नदDश Mदल.े जेणेकvन 

टोळधाडी पासून शेतकFयांच ेपीक, फळबागा, भाजीपाला वाच ूशकेल आ?ण कमीत कमी नकुसान होईल. 

शेतकFयांनी, gामQथांनी सुpा टोळधाडपासून बचाव कर�यासाठ! बँड, फटाके यांच ेमोठे आवाज करावेत, 

मो�या �माणात धरू करावा, Cयामळेुह' टोळधाडीपासून आपण बचाव कv शकतो, असे देशमखु 

.हणाले. 

******** 

THE END 


