
 

आकाशवाणी मुबंई 
�ादेिशक बातमीप� – सांय. ७.०० वाजता 

3१ जून २०२१ – शिनवार 
ठळक बात$या 

• रा%यात पूरि&थतीमळेु खराब झालेल ेर&ते आिण पुला+ंया  द,ु&तीसाठी रा%य आिण क- .सरकार सम/वयानं काम करतील 

मु0यम�ंी उ2व ठाकर ेयाचं ं�ितपादन 

• देशभरात २ लाख २७ हजारांह6न जा&त गरोदर ि9याचं ंकोिवड �ितबधंक लसीकरण पूण<  

• रा%यात यदंा पावसान ं जून ते स=ट-बर मधली सरासरी जुलै मिह/यातच ओलाडंली / मुबंईत िवBमी पावसाची चौDयांदा 

नEद 

• रा%यातल ं,Fण बर ेहोGयाच ं�माण ९६ पूणाJक ६१ शताशं टKKयावर / मुबंईतला ,Fण दुपटीचा कालावधी १ हजार ४३४ 

िदवसांवर  

• शेतकरी कामगार पNाचे %येO नेते, माजी म�ंी गणपतराव देशमखु यां+या पािथ<वावर शासकQय इतमामात अTंयस&ंकार 

<><><><><> 

रा%यात पूरि&थतीमळेु खराब झालेWया र&Tयांची द,ु&ती तसचं नXया र&Tयां+या िनिम<तीत आधुिनक तं�Yानाचा वापर 

Xहावा यासाठी रा%य आिण क- . सरकार सम/वयान ंकाम करले अस ं�ितपादन म0ुयम�ंी उ2व ठाकरे यांनी केल ंआह.े र&ते अनेक 

पीढ्यांपयJत िटकावते यासाठी आधुिनक तं�Yानाचा वापर करायची गरजही Tयांनी अधोरिेखत केली. नागपूरमधWया रWेव ेउड्डाण 

पुलां+या भमूीपुजन आिण उ\ाटन काय<Bमात ते दूर]^य �णीली+या मा_यमाधून सहभागी झाले होते. तेXहा ते बोलत होते. क- .ीय 

र&ते आिण वाहतूक म�ंी िनतीन गडकरी यां+या ह&ते ह ेभूमीपुजन आिण उ\ाटन झाल.ं िनतीन गडकरी ह ेदशेभरात उ+च दजा<चे 

महामाग< तयार Xहावेत यासाठी काम करत आहते, रा%यातही आधुिनक तं�Yानाचा उपयोगान ं गुणव`ापूण< र&ते िनिम<तीसाठी 

Tयांनी सहकाय< कराव ंअशी अपेNा Tयांनी Xयa केली. 

<><><><><> 

देशभरात सbु असलेWया कोिवड �ितबधंक लसीकरण मोहीमे अतंग<त, एका मिह/यापेNा कमी काळात २ लाख २७ 

हजारांह6न जा&त गरोदर ि9यानंा लसीची पिहली मा�ा देGयात आली आह,े अशी मािहती आरोFय म�ंालयान ंिदली आह.े डॉKटर 

आिण आरोFय सेवक गरोदर ि9यांना कोिवड �ितबधंक लसीचे फायदे समजवून सांगत असWयामुळे Tयां+या लसीकरणाची गfी 

वाढत आह े अस ं आरोFय म�ंालयानं $हटल ं आह.े गरोदर ि9यां+या लसीकरणाला �ोTसाहन दGेयासाठी समुपदशेन, िवशेष 

लसीकरण स� यासारखे उपBम आरोFय िवभाग राबवत आह.े 

<><><><><> 

पूरh&त भागात जनजीवन सामा/य होईपयJत वीज िबलाची वसलुी कb नका, असे &पi िनदjश ऊजा< म�ंी डॉ. िनतीन 

राऊत यांनी िदल े आहते. सांगली िजWlात पुरामळेु वीज पारषेण आिण िवतरण कंपनी+या नुकसानीची पाहणी राऊत यांनी 

केली. Tयानतंर ते �सारमा_यमांशी बोलत होते. वीज िबल माफ करGयाचा अिधकार आपWयाला नाही, Tयाबाबत मिं�मडंळात 

योFय तो िनण<य घेGयात येईल, असहंी Tयांनी यावेळी &पi केल.ं दर$यान, पूरh&त भागात वीजपुरवठा करणाnया िवoुत उपक- ., 

वीज वािह/या आिण रोिह� याचें अदंाजे ३४ कोटी ६८ लाख bपये इतकं नुकसान झाWयाची मािहती, राऊत यांनी िदली. 

<><><><><> 

यावषq जुलै मिह/या+या अखेरपयJत पावसानं  रा%यात जून ते स=ट-बर मधली सरासरी ओलांडली आह े मुबंईत जुलै 

मिह/यातWया २००५ नतंर सवा<िधक िवBमी पावसाची चौDयांदा नEद झाली आह े२०१८ म_ये १ हजार १३८ पूणाJक ८ दशाशं 

िमिलमीटर, २०१९ म_ये १ हजार ४६४ िमिलमीटर आिण गWेया वषq दीड हजार िमलीमीटर पावसाची नEद जुलै मिह/यात झाली 



 

होती.  मुबंईसह रा%यात अनेक िठकाणी पूरि&थती ओढवली आिण दरडी कोसळून अपघाता+या घटना घडWया.  आतापयJत 

मुबंईत २ हजार ८० पूणाJक ८ दशाशं िमिलमीटर पावसाची नEद झाली आह.े मुबंईला पाणीपुरवठा करणाnया नoांम_ये पाGयाची 

पातळी कालपयJत ७३ पूणाJक ८६ शताशं $हणजेच दहा लाख ६९ हजार िमिललीटर वर पोहोचली आह.े  

<><><><><> 

भारतीय भाषा सरंिNत आिण पुन,%जीिवत करGयासाठी नवनवीन तसचं सामिूहक �यTन करGयाचे आवाहन 

उपराstपती एम. Xयकंuया नायडू यांनी केल ंआह.े मातृभाषा सरंNण सबंिंधत एका काय<Bमात ते बोलत होते. भारतीय भाषांम_ये 

उTकृi दजा<चे अनुवाद करण ंतसचं वैYािनक पwरभाषा &पi करणाnया शxदांची भर घालGयाची गरज असWयाचं Tयांनी &पi केल.ं 

भाषा सवंध<न आिण सरंNण केवळ लोकसहभागातूनच शKय होऊ शकेल असहंी ते $हणाले.   

<><><><><> 

रा%यात काल ७ हजार ४३१ ,Fण बर ेहोऊन घरी गेल,े ६ हजार ६०० नXया ,Fणांची नEद झाली, तर २३१ ,Fणाचंा 

मृTयू झाला. रा%यात आतापयJत एकूण ६२ लाख ९६ हजार ७५६ जणांना कोरोनाची लागण झाली. TयापैकQ आतापयJत ६० 

लाख ८३ हजार ३१९ ,Fण बर ेझाले. तर,  १ लाख ३२ हजार ५६६ ,Fण दगावले. स_या रा%यात ७७ हजार ४९४ ॲिKटXह 

,Fण आहते. रा%यातलं ,Fण बर ेहोGयाच ं�माण ९६ पूणाJक ६१ शतांश टKके झाल ंआह.े तर, मृTयदूर २ पूणाJक १ दशाशं आह.े  

<><><><><> 

मुबंईत काल ३६६ ,Fण बर ेझाWयाने Tयांना ,Fणालयातून सुzी िदली. मुबंईत आतापयJत ७ लाख ११ हजार ७३ ,Fण 

कोरोनामaु झाले आहते. काल ३२३ नवीन ,Fणांची नEद झाली. मुबंईत आतापयJत ,Fणाचंी स0ंया  ७ लाख ३४ हजार ४३५ 

झाली असनू, मुबंईतला ,Fण दपुटीचा कालावधी १ हजार ४३४ िदवसांवर आलाय. स_या ५ हजार ८५ ,Fण उपचार घेत आहते. 

काल कोरोनामळेु ७ ,Fणाचंा  मTृयू झाला असनू, एकूण  मतृाचंा आकडा १५ हजार ८८० वर पोचला आह.े 

 <><><><><>  

नवी मुबंईतWया मराठी सािहTय स&ंकृती मडंळान ंकोिवड ससंगा<+या काळात सामािजक कत<Xयाच ंभान राखत गरजूनंा 

मदतीचा हात पुढे केला आह.े याबाबत स&ंथचेे अ_यN सभुाष  कुलकणq यांनी मािहती िदली…  

                              होWड बाईट…..(सभुाष िसताराम कुलकणq)...  

<><><><><> 

लसीकरण मोिहमलेा वेग आणGयासाठी भारतीय उoोग पwरषद, सीआयआयन ं िसरम इ/&टीट्युट ऑफ इंिडया या 

कंपनीबरोबर करार केला आह.े यानसुार आता देशातWया छोट्या गावामं_य े आिण hामीण भागांम_ये लसीकरणाची Xया�ी 

वाढवGयासाठी िवशेष �यTन केले जाणार आहते. ,Fणालये आिण उoोगजगत यां+यातला दुवा बनत ‘सीआयआय’ आिण िसरम 

या स&ंथा लसीकरण मोिहमलेा वगे आणGयाचा �यTन करणार आहते. या मोिहमेमळंु दुग<म भागातWया लोकांपयJत कमी 

कालावधीत पोहोचता येईल, अस ंिसरम कंपनीचे मु0य काय<कारी अिधकारी आदर पूनावाला यानंी $हटल ंआह.े 

<><><><><> 

पुGय�ोक अिहWयादवेी होळकर सोलापूर िवoापीठाचा, �ितOचेा जीवनगौरव पुर&कार %येO वन अ�यासक आिण 

लेखक मा,ती िचतमपWली यानंा जाहीर झाला आह.े ५१ हजार ,पय ेरोख, &मिृतिच/ह, गौरवप� अस ंया पुर&काराचं &वbप 

आह.े िवoापीठा+या कुलगुb डॉKटर मृणािलनी फडनवीस यांनी काल प�कार पwरषदते ही मािहती िदली. डॉKटर िचतमपWली 

यांनी िनसग<, पNी, वन आिण सािहTय Nे�ात िदलेWया अतुलनीय योगदानाब�ल या पुर&कारान ंTयांना स/मािनत करGयात येणार 

आह.े 

<><><><><> 



 

टोिकयो ऑिलि$पक &पधjत भारतासाठी आजचा िदवस सिंम� होता. मिहलां+या एकेरी बॅडिमटंन &पधjत आज 

भारता+या पी Xही िसधंूचा चीनी तायपेई खेळाडून ंपराभव केला. या पराभवानतंरही िसधंू का&य पदाकाची दावेदार असनू Tयासाठी 

ितचा सामना उoा चीन+या िबन िजया हो या+याशी होणार आहे. भारतीय मिुiयु2 पूजा रानी आज म_यम वजनी गटात झालेWया 

साम/यात चीनी खेळाडूकडून पराभतू झाली. 

ऑलि$पक &पधjत �थमच सहभागी होणारी कमल�ीत कौर ि9यां+या थाळीफेक &पधj+या अंितम फेरीत पोहोचली आह.े 

&पधjची अिंतम फेरी येTया सोमवारी होईल. भारतीय मिहला हॉकQ सघंान ंआज झालेWया साम/यात दिNण आि�केला ४-३ अस ं

हरवWयामुळे सघंाचा उपाTंय फेरीतला �वेश सुकर झाला आह.े भारता+या वदंना कटाwरयान ं३ गोल केल.े 

मिहलां+या ५० मीटर रायफल शूिटंग �कारात आज झालेWया साम/यात तेजि&वनी सावंत आिण अजुंमं मौडगील यांना 

हार पTकारावी लागली.  ि9यां+या म_यम वजनी गट मुिiय2ु &पधj+या उपाTंयपूव< फेरीत आज भारता+या पूजा राणीचा चीन+या 

Kवान-ली ने पराभव केला. 

भारताचा ितरदंाज अतनु दास याला जपान+या �ित&प_या<कडून हार पTकरावी लागली. Tयामळेु Tयाच ं ऑिलिंपक 

&पधjतल ंआXहान सपुंiात आल ंआह.े भारताचा उ+च मानांिकत मुiीयु2ा अिमत पाघंल याला कोलिंबयन मिुiयदु_्याकडून हार 

पTकरावी लागली. 

<><><><><> 

शेतकरी कामगार पNाचे %येO नेते गणपतराव देशमखु यां+या पािथ<वावर सांगोला शेतकरी सहकारी सतूिगरणी इथ ं

शासकQय इतमामात अTंयस&ंकार करGयात आले. Tयाआधी दुपारी दशेमुख याचंा पािथ<व देह  अTंय दश<नासाठी  ठेवGयात आला. 

यावेळी राजिकय लोक�ितिनधीसह सव<सामा/य काय<कतj, नागwरक मोठ्या स0ंयेने उपि&थत होते.गणपतराव देशमुख यांनी  काल 

रा�ी साडेनऊ वाजGया+या समुारास सोलापुरात खासगी bFणालयात अखेरचा �ास घतेला. ते ९४ वषा<चे होते. िवधानसभवेर 

एकाच मतदारसघंातून ते सवा<िधक वेळा िनवडून आले होते. रा%य िवधानसभा िनवडणुकQत सोलापूर िजW�य़ातील सांगोला 

मतदारसघंातून ११ वेळा ते िनवडून आले होते. Tयांनी तxबल ५४ वषj सांगोWयाचे �ितिनिधTव केले होते.  

<><><><><> 

अनुसिूचत जाती-जमाती, इतर मागासवगqय यां+या आरNणासदंभा<तWया अडचणी दूर करGयाकडे सरकारच ं लN 

वेधGया+या हतूेन ंनांदेडम_ये आज पिहली रा%यसतरीय आरNण पwरषद भरवGयात आली. यावेळी अनेक मा/यवर उपि&थतांना 

माग<दश<न केल ंअस ंसघंटनेन ंकळवल ंआह.े 

<><><><><> 

पुGयातWया राstीय िफWम सhंहालया+या खिज/यात नुकतीच एक मोलाची भर पडली आह.े भारतीय िच�पट सृiी+या 

�ारभंी+या काळाची साN देGयाnया काचे+या ४५० ह6न अिधक िच�िफती एनएफएआयला िमळाWया आहते. राstीय िफWम 

सhंहालयाला, ३० ते ५० +या दशकातWया तेलगू िच�पटां+या काचे+या ४५० ह6न अिधक िच�िफती िमळाWया आहते. दोन पातळ 

काचां+या म_ये िच�फQत पॉिझिटXह दाबून या काचा तयार केWया जात असत.  

एखादा नवा िसनेमा येणार असले, तर Tयाची घोषणा करGयासाठी, जािहरात करGयासाठी या &लाइड्सचा वापर होत 

अस.े िसनेमा+या म_यतंरात िकंवा िच�पट स,ु होGयापूवq िथएटर म_ये या &लाइड्स दाखवWया जात असत. िच�पट Nे�ात 

सशंोधन करणाnयासंाठी हा एक महTवाचा सदंभ< ठरले अस ं एनएफएआय चे सचंालक �काश मगदूम यांनी सािंगतल.ं स_या 

एनएफएआय +या सhंहालयात, िहदंी, गुजराती आिण तेलगू भाषेतील २ हजारांपेNा अिधक काचे+या &लाइड्स आहते. 

आकाशवाणी बात$यांसाठी लौिकका रा&ते पुणे. 

<><><><><> 

बीड िजWlात कोरोना बाधीत ,Fणांची स0ंया आटोKयात आणGयासाठी आiी, पाटोदा आिण िशbर या तीन 

तालुKयात कडक िनबJध लावावेत अस ेआदशे, पालक म�ंी धनजंय मुडें यांनी िदले आहते. बीड िजWहािधकारी काया<लयात काल 



 

झालेWया आढावा बैठकQत ते बोलत होते. या तालुKयाचंा थेट नगर िजWlाशी सबंधं येत असWयामळेु, तालुKयां+या सीमेवरच 

नागwरकाचंी आरटीपीसीआर चाचणी कbनच �वशे देGयाची सूचना करGयात आWयाचं, Tयांनी यावेळी सािंगतल.ं 

<><><><><> 

मुबंईत $युकरमायकोिसस+या ,Fणाचंी स0ंया घटली असून धोका टळला आह.े $युकर मायकोिसस+या ९०४ ,Fणांना 

उपचारासाठी दाखल करGयात आल ंहोतं. यापैकQ ५७१ ,Fणानंा उपचारांनतंर घरी पाठवलं आह.े स_या १३५ सिBय ,FणापैकQ 

मुबंईतले ४६ तर मुबंईबाहरेचे ८९ ,Fण पािलकेसह खाजगी ,Fणालयात उपचार घते असWयाची मािहती  मुबंई महानगर पािलकेच े

अितwरa आयुa सरेुश काकाणी यांनी िदली आह.े 

<><><><><> 

रा%यात काल िवदभा<त तुरळक िठकाणी मसुळधार पाऊस पडला, तर म_य महाराst आिण मराठवाड्यात तुरळक 

िठकाणी पाऊस पडला. येTया चोवीस तासात कोकण आिण िवदभा<त बह�तांश तर म_य महाराstात काही िठकाणी पाऊस 

पडGयाची शKयता हवामान िवभागान ंवत<वली आह.े िकनारपzीलगत+या भागात सोसाट्याचा वारा वाहGयाची शKयता आहे. 

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


