
 

आकाशवाणी मुंबई 
�ादेिशक बातमीप� – सांय. ७.०० वाजता 

१८  जून  २०२१ – श!ुवार 

 

 

ठळक बात%या 

कोरोनानं सरकार, िव(ान, समाज, स)ंथा आिण +य,-ची /मता वाढवली, �धानमं�ी 

नर34 मोदी यांचं 5ंटलाईन कम7चा8यां9या �िश/ण काय7!मात �ितपादन  

 

आमदारांचा एक वषा7चा िवकास िनधी कोरोना उपचारासाठी =या =या मतदारसंघात 

वापरायला रा?य सरकार मा@यता देणार, उपमAुयमं�ी अिजत पवार यांचं सूतोवाच  

 

रा?य सरकार9या नाकतCपणामळेु ओबीस-चं राजकEय आर/ण सपंFुात आGयान ं

समाजात अितशय संतH भावना, िवरोधी प/ नेते देव34 फडनवीस यांची �िति!या 

 

रा?यात कोिवड १९ 9या पॉिझटीि+हटी दराबरोबरच ऑिQसजन वापरातही घट, 

साव7जिनक आरोRय िवभागाची मािहती 

 

आिण 

रा?यातलं TRण बर ेहोUयाचं �माण ९५ पूणाWक ६४ शतांश टQQयावर / मुंबईतला TRण 

दपुटीचा कालावधी ७३४ िदवसांवर 

<><><><><>  

आता ऐकूया बात%या िव)तारानं... मा� =याआधी एक मह_वाची सूचना, कोरोना9या 

िनबWधांमधे आता िशिथलता येत असली तरीही कोरोना �ितबधंाचे िनयम पाळण ं



 

आव`यक आहे. ते+हा कृपया आव`यक असेल तरच घराबाहेर पडा आिण बाहेर 

पडताना मखुपcी वापरा, सरुि/त अतंर राखा, हात वारवंार )व9छ धवुा आिण 

लसीकरण अव`य कTन eया.  कोरोनाशी सबंिंधत योRय मािहती आिण मदतीसाठी 

रा?या9या ०२० – २६१२७३९४ या मदत !मांकावर संपक7  साधा... 

यािशवाय कोिवडबाबत �f िवचारUयासाठी ०११- २३९७८०४६ िकंवा १०७५ या 

!मांकावरही सपंक7  करता येईल. 

<><><><><>  

देशातGया �=येक नागhरकाला मोफत लस देUयासाठी क3 4 सरकार किटबi 

आहे. २१ जूनपासून लसीकरणाची +याHी वाढवली जाईल, अशी Rवाही �धानमं�ी नर34 

मोदी यांनी िदली.  5ंटलाईन कामगारासंाठी आयोिजत िवशेष �िश/ण काय7!माची 

सTुवात आज �धानमंjयां9या ह)ते झाली, =यावेळी ते बोलत होते. कोिवड-१९ 

महामारीचा सामना करताना देशातली वैlकEय पायाभूत सिुवधा िवकिसत झाली 

असGयाचं �धानमं�ी नर34 मोदी यांनी %हटलं आहे. या साथी9या रोगानं सरकार, 

िव(ान, समाज, स)ंथा आिण +य,-ना =यांची /मता वाढवUयास मदत केली आहे. 

देशात अlापही वैlकEय सिुवधांचं जाळं िनमा7ण करUयाचा �य=न सTु असGयाच ं

�धानमं�ी %हणाले. कोिवड काळात गावागावात जाऊन काम करणा8या आशा, 

अगंणवाडी काय7क=या7 आिण आरोRय कम7चा8यांची =यानंी �शंसा केली. २६ 

रा?यांमधGया १११ �िश/ण क3 4ांमnये 5ंटलाइन कामगारासंाठी हा िवशेष �िश/ण 

काय7!म सTु करUयात आला आहे. देशभरातGया एक लाखांहpन अिधक 5ंटलाईन 

कामगारांना कौशGयपूण7 बनवUयाचं या काय7!माचं उrीF असून, या योजनेसाठी एकूण 

२७६ कोटी Tपयांचा िनधी देUयात आला आहे. 

<><><><><>  



 

सारथी9या योजनांना कुठेही पैसा कमी पडू िदला जाणार नाही. तसचं ?या ?या 

िवभागात �f �लंिबत आहे =यां9याकडे तातडीनं पाठपरुावा कsन ते मागt लावUयात 

येतील, असं आuासन मAुयमं�ी उiव ठाकर ेयांनी मराठा आंदोलकां9या �ितिनध-ना 

िदलं. मराठा आर/णा सदंभा7त काल छ�पती सभंाजी राजे यां9या नेत_ृवाखालील 

�ितिनधी मंडळाची मAुयमंjयांसोबत सvा4ी अितिथगहृावर बैठक झाली . 

<><><><><> 

आमदारांचा िवकास िनधी खच7 करUया बाबत यापूवtच शासनानं एक वषा7चा 

िनधी खच7 करायला परवानगी िदली होती. मा� आणखीन एक वषा7चा िनधी हा 

कोरोनासाठी =या =या मतदार संघात वापरायला परवानगी देUया बाबतचा िनण7य 

लवकरच घेणार असGयाचं सतुोवाच उपमAुयमं�ी अिजत पवार यांनी बीड इथं केलं. ते 

बीड इथGया आढावा बैठकE नंतर वाता7हरांशी बोलत होते.  

<><><><><>  

केवळ आिण केवळ रा?य सरकार9या नाकतCपणामळेु ओबीस-चे राजकEय 

आर/ण सपंFुात आGयानं समाजात अितशय सतंH भावना आहे, अशी तीw �िति!या 

िवरोधी प/ नेते देव34 फडनवीस यांनी िदली आहे. @यायालयात �करण सsु असताना 

केवळ रा?य सरकार9या वेळकाढूपणामळेु मोठा फटका समाजाला बसला आहे, असंही 

ते %हणाले. ओबीसी आर/णाबाबत आज भारतीय जनता पाटt9या �मखु ने=यांची एक 

बैठक झाली, =या नंतर वाता7हरांशी बोलताना =यांनी सांिगतलं. ओबीस-ना हQकाच ं

आर/ण िमळालेच पािहजे आिण =यािशवाय )थािनक )वरा?य स)ंथां9या िनवडणकुा 

होऊ देणार नाही. हे आर/ण देUयासाठी रा?य सरकारला बाnय कs आिण गरज 

पडली तर @यायालयात जाऊ, अशी भूिमका या बैठकEत घेUयात आGयाचं ते %हणाले. 

ओबीसी आर/णा9या मागणीसाठी २६ जून रोजी रा?यभर चQकाजाम आंदोलन 

करUयाचा िनण7याबrलही =य़ांनी मािहती िदली. 



 

<><><><><>  

 रा?यात कोिवड १९ 9या पॉिझटीि+हटी दराबरोबरच ऑिQसजन वापरातही घट 

झाGयाचं िदसून आलं आहे. साव7जिनक आरोRय िवभागाकडून िमळालेGया 

मािहतीनसुार, १७ जून रोजी सपूंण7 रा?यात TRणांyार ेवापरात असलेGया ऑिQसजन 

सिुवधाय,ु खाटांची एकूण सAंया १६ हजार ५७० इतकE होती. ही संAया घट 

दश7वणारी असून ३५ हजारपे/ा कमी असGयाने रा?य)तरीय ऑिQसजन य�ंणा 

पढु9या आठवड्यात काय7रत राहणार नाही, असं शासनानं )पF केलं आहे. कोि+हड-

१९ पॉिझटी+हीटीचा वेग आिण वापरात असलेGया ऑिQसजन सिुवधाय,ु खाटा 

यां9या आकडेवारी9या आधार ेबधंनांचे कोणते )तर लागू करावेत याबाबत ४ जूनला 

जारी केलेले आदेश सदंभ7 मानून =या =या �शासकEय /े�ात कोण=या )तराची बंधने 

लागू करावीत, याबाबतचा िनण7य िजGहा आप{ी +यव)थापन �ािधकारी घेऊ 

शकतील.  

<><><><><>  

आशा कम7चा8यांनी =यां9या मागUयांसाठी आंदोलन केलं तर उपमAुयमं�ी अिजत 

पवार यांनी =यां9या मागUया ऐकूनही घेतGया नाहीत, याचा आपण िनषेध करतो, अशी 

�िति!या भाजपा �देशाnय/ चं4कांतदादा पाटील यांनी आज पUुयात वाता7हरांना 

िदली. िविधमंडळा9या आगामी अिधवेशनात भारतीय जनता पाटt या �fावर 

सरकारला धारवेर धरले, असहंी =यांनी सांिगतलं.   

<><><><><> 

नवी मुंबईत गहृिनमा7ण स)ंथेनं  )वतःचे कोिवड स3टर उभारले याबाबत अिधक 

मािहती ऐकूयात िशवाजी पाटील यां9याकडून.....  



 

होGड बाईट...... िशवाजी पाटील 

<><><><><> 

रा?यात काल ५ हजार ८९०  TRण बर ेहोऊन घरी गेले, ९ हजार ८३० न+या 

TRणांची न}द झाली, तर २३६ TRणांचा म=ृयू झाला. 

रा?यात आतापयWत ३ कोटी ८८ लाख ५७ हजार ६४४  �योगशाळा नम@ुयांची 

तपासणी झाली. =यापैकE १५ पूणाWक ३ दशांश टQके नमनेु पॉिझिट+ह आले. %हणजेच 

५९ लाख ४४ हजार ७१० जणांना कोरोनाची लागण झाली. =यापैकE आतापयWत ५६ 

लाख ८५ हजार ६३६ TRण बर े झाले. तर, १ लाख १६ हजार २६ TRण दगावले. 

सnया रा?यात १ लाख ३९ हजार ९६० ॲिQट+ह TRण आहेत. 

रा?यातलं TRण बर ेहोUयाचं �माण ९५ पूणाWक ६४ शतांश टQके झालं आहे. तर 

म=ृयूदर १ पूणाWक ९५ शतांश टQके आहे. 

<><><><><> 

मुंबईत काल ७४१ TRण बर ेझाGयाने =यांना घरीपाठवलं. मुंबईत आतापयWत ६ 

लाख ८६ हजार ८६६ TRण कोरोनाम,ु झाले आहेत. काल६६६  नवीन TRणांची न}द 

झाली मुंबईतआतापयWतTRणांची सAंया  ७ लाख १९ हजार १७९ झाली असून, 

मुंबईतला TRण दपुटीचा कालावधी ७३४ िदवसांवर आलाय. सnया १४ हजार ८०७ 

TRण उपचार घेत आहेत. काल २० TRणांचा म=ृयू झाला असून, एकूण  मतृांचा आकडा 

१५ हजार २४७ वर पोचला आहे.  

<><><><><> 

भडंारा, िजGvात आज ९ TRण बर े होऊन घरी गेले. िजGvात बर े झालेGया 

TRणांची सAंया ५८ हजार १६६ झाली आहे. आज १३ नवे कोरोना बािधत TRण 

आढळले,=यामळेु पॉिझिट+ह TRणांची संAया ५९ हजार ३४८ झाली आहे. 



 

जालना िजGvात आज ५१ TRणांना सटुी देUयात आली. आज िदवसभरात ३२ 

नवीन TRण आढळले. सnया ३०५ TRणांवर उपचार सsु आहेत. आज तीन TRणांचा 

म=ृयू झाला.  

<><><><><> 

बनावट लसीकरण घोटाळा �करणात मुंबई पोिलसांनी ४ जणांना अटक केली 

आहे, तर एकाला ता�यात घेतलं आहे, अस ंउ{र िवभागाचे अितhर, आय,ु िदलीप 

सावंत  यांनी वाता7हर पhरषदेत सांिगतलं. आठवड्या9या सTुवातीला हे �करण 

उजेडात आलं. कांिदवली9या िहरानंदानी हाऊिसगं सोसायटीत गेGया मिह@यात 

बेकायदा लसीकरण मोहीम राबवUयात आली होती. लसीकरणानंतर ३०० जणांना 

कोणताही �ास झाला नाही, मा� १५ िदवसानंतर =यांना वेगवेग�या खाजगी 

TRणालयांची बनावट �माणप� ं देUयात आली. आरोप-नी ९ िठकाणी अशा �कार े

मोिह%या राबवGया हो=या.  

<><><><><> 

%यकुर मायकोिससवर उपय,ु औषध अफँोटेhरिसन बी चं उ=पादन वाढवUयाचा 

�य=न सरकार सात=याने करत असGयाचं �ितपादन क3 4ीय रसायन आिण खत मं�ी 

मनसखु मांडवीय यांनी केलं आहे. गेGया ३ मिह@यात या औषधाचं देशांतग7त उ=पादन 

ित�पट झालं असून या मिह@यात =या9या ३ लाख७५ हजारपे/ा जा)त कु�या तयार 

होतील अस ं ट्वीट =यांनी केलं आहे. या खेरीज ९ लाखांहpन अिधक कु�या सरकार 

आयात करत आहे.  

<><><><><> 

�धानमं�ी  गरीब कGयाण योजनेसदंभा7त मािहती देताहेत बेलापूर इथले  नवी 

मुंबईचे  लाभाथt कृ�णा नामदेव गजने.... 



 

होGड बाईट..... कृ�णा नामदेव गजने.... 

<><><><><> 

न/ली सघंटना चातगाव दलम9या एका सद)य मिहलेने आज गडिचरोली 

पोिलसांसमोर आ=मसमप7ण केलं. कhर`मा उफ7  गंगा उफ7  सिवता अजय नरोटी अस ं

ितचं नाव असून ती छ{ीसगड रा?यातGया पाखांजूर तालQुयातील बेिटया गावची 

रिहवासी आहे. समुार े २ लाख Tपयांचं ब/ीस ित9यावर पोलीसांनी लावलं होतं. 

चकमकE9या ४ ग@ुvांमधे ती पोलीसांना हवी होती. 

<><><><><> 

सो@या9या दािग@यांचं हॉलमािकW ग करUया9या आदेशातून लहान दकुानदारांना 

सूट देUयात आली आहे. वािष7क उलाढाल ४० लाख Tपयांपे/ा कमी असलेGया 

सराफा दकुानदारांना तसचं +यावसाियकांची आपसातली देव- घेव, �दश7नामधे िवकले 

जाणार े दािगने, तसंच िनया7त आिण पनुआ7यातीसाठी9या दािग@यांनाही हॉलमाक7 ची 

स,E नाही अस ंभारतीय मानक िवभागाचे महासचंालक �मोदकुमार ितवारी यांनी काल 

�सारमाnयमांना सांिगतलं.  

<><><><><> 

वाहन चालवUयाचा परवाना ऑनलाईन पiतीनं जारी करUयाची �णाली भडंारा 

�ादेिशक पhरवहन काया7लयात १४ जून २०२१ पासून सTु करUयात आली आहे. या 

काय7�णालीमnये काही िठकाणी िशकाऊ परवा@यासाठीची चाचणी ही उमेदवाराऐवजी 

इतर अनिधकृत +य,E देत असGया9या त!ारी �ाH झाGया आहेत. =याअनषुगंाने 

ऑनलाईन सिुवधांचा गैरवापर करणारा अज7दार, सबंिंधत मnय)थ, अनिधकृत +य,E 

यां9यावर पोलीस कारवाई करUयात येणार आहे. तसेच दोषी ठरलेला अज7दार हा 

मोटार वाहन कायlा@वये अन(ुHी धारण करUयास कायम)वTपी अपा� ठरले, अस ं

अिधकृत सू�ांनी सांिगतलं. 



 

<><><><><> 

जालना िजGvात बदनापूर तालQुयातGया सोमठाणा-इGहाडी र)=यावर भरधाव 

कार आिण दचुाकEची समोरासमोर धडक होऊन दचुाकEवरील दोनजण ठार झाGयाची 

घटना काल सnंयाकाळी घडली. दोघहंी सोमठाणा इथले रिहवासी अस्ून शेतातून घरी 

जाताना हा अपघात झाGयाचं पोलीस सू�ांनी सांिगतलं. 

<><><><><> 

मुंबई शेअऱ बाजारा9या िनदCशांक आज २१ अकंांची िकरकोळ वाढ होऊन तो 

५२ हजार ३४४ अंकांवर बदं झाला. रा��ीय शेअऱ बाजारा9या िन�टीतही केवळ ८ 

अकंांची घसरण झाली आिण तो १५ हजार ६८३ अकंांवर बदं झाला. जागितक शेअर 

बाजारातGया मंदीचे पडसाद आज देशातGया बाजारात उमटले, आिण =यामळेु =यात 

मोठे चढउतार झाले नाहीत. 

<><><><><> 

सोलापूर िजGvात व/ृ लागवडीसाठी जा)तीत जा)त लोकांनी सहभागी +हावं 

अस ंआवाहन पालकमं�ी द{ा�य भरणे यांनी केलं.शासना9या वन िवभागा9या वतीन ं

िजGहयात सTु करUयात आलेGया माझे रोप माझी जबाबदारी  या अिभयानाचा 

शभुारभं िजGvाचे पालकमं�ी द{ा�य भरणे यां9या ह)ते झाला.=यावेळी ते बोलत होते. 

<><><><><> 

मnय महारा��ात तुरळक िठकाणी काल अितवFृी झाली. कोकणात काही  

िठकाणी काल जोरदार पाऊस पडला. कोकण, मराठवाड्यात बह�तांश  िठकाणी तर 

मnय महारा�� आिण िवदभा7त ब8याच िठकाणी पाऊस झाला. ये=या दोन िदवसात 

कोकणात बह�तांश  िठकाणी, मnय महारा��, मराठवाड्यात  आिण िवदभा7त काही 

िठकाणी पाऊस पडेल अशी शQयता हवामान िवभागानं +य, केली आहे.  



 

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


