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एक मह1वपुण2 संदेश - 
"को�वड-१९ 8या पा9व2भूमीवर आ�ह: आम8या ;ो1यांना गाफ=ल न राह?याच ेतसेच, चार सोAया उपायांचे 

पालन कCन कोरोनापासून सुरDEत आFण संरDEत राह?याच ेआवाहन कर:त आहोत. 1यासाठ� चहेGयावर 

माHकचा वापर नेहमी करा, सामािजक अतंरासाठ� ‘दो गज क= दरू:’ या Mनयमच ेपालन अव9य करा, हात 

आFण चहेGया8या Hव8छतेकड े लE Oया आFण पाP असQयास लसीकरण कCन Rया" को�वडशी संबंSधत 

मा*हती आFण माग2दश2नासाठ� राUV:य हेQपलाईन )मांक - ०११ - २३९७८०४६ आFण १०७५ काय2रत 

आहेत 1यांचा उपयोग करा या�शवाय रा[या8या - ०२० - २६१२७३९४ हा )मांक उपल\ध आहेच. 

  

आता ऐकुया काह: ठळक बात�या 

1.             सायबर गु_`यांमळेु होणारं आSथ2क नकुसान टाळ?यासाठ� तसच त)ार: 

नcद�व?यासाठ� कd e:य गहृमंPालया तफf  HवतंP हेQपलाईन काय2रत. 

2.           रा[यात को�वड �Mतबंधक लशीचंा परेुसा साठा उपल\ध झाQयावर 

लसीकरणाचं साAता*हक वेळापPक जाह:र करणार.  

3.          आज नागपरूातील दDEण मjय सांHकृMतक कd eात झdडा स1याkह काय2)म 

उ1साहात  स�प_न. 

आFण 

4. समुारे २ लाख nपयांच े बEीस असलेQया नEल म*हलेने आज 

गडSचरोल:  पो�लसांपढेु आ1मसमप2ण केले. 

HवतंP हेQपलाईन   

सायबर गु_`यांमुळे होणारं आSथ2क नुकसान टाळ?यासाठ� आFण याबाबत8या त)ार: 

नcद�व?यासाठ� कd e:य गहृमंPालयानं HवतंP हेQपलाईन सुn केल: आहे. त)ार Mनवारण मंच 

�हणूनह: काय2रत राहणाGया या हेQपलाईनचा )मांक 155 260 असा आहे. सायबर 

गु_`यांमुळे नुकसान सोसावे लागलेQया लोकांना  या )मांकावर आपल: त)ार दाखल करता 

येईल . गहृमंPालय आFण सायबर गु_हे सम_वय कd eयां8या संयुpत �वOयमाने ह: 

हेQपलाईन आFण त)ार Mनवारण मंच Hथापन कर?यात आला आहे. यामjये भारतीय 



qरझrह2 बँक, इतर बँका आFण �व�ीय संHथाचाह: सहभाग आहे. या हेQपलाईनचं �ायोSगक 

तuवावर:ल कामकाज 1 ए��लपासून सुn झालं होतं. 1याOवारे आ�ापयvत 1 कोट: 85 लाख 

nपयांचं नुकसान टाळणं शpय झालं आहे. *दQल:त गु_हेगारां8या खा1यात जाणारे 58 लाख 

nपये तर राजHथानात 13 लाख nपये वाच�वणे शpय झाले आहे.  

अQपकाल:न अwयास)म    

कोरोना लxयाला सEमपणे तcड दे?यासाठ� कd e सरकार देशातील �1येक नागqरकाच मोफत 

लसीकरण कर?यासाठ� वचनबOध असQयाचं पंत�धान नरde मोद: यांनी �हटलं आहे. 

पंत�धान कौशQय �वकास योजने अंतग2त, आरोzय EेPातील अQपकाल:न अwयास)मांच 

�शEण देणाGया 26 रा[यांमधQया 111 ��शEण कd eांचं उOघाटन आज पंत�धान मोद: 

यां8या हHते दरु|Uय�णाल:Oवारे झालं, 1यावेळी ते बोलत होते. देशात सjया द:ड हजारापेEा 

जाHत ऑिpसजनMन�म2ती �कQप उभारणीचं काम सुC असQयाची मा*हतीह: मोद: यांनी 

*दल:. 

गडकर:  

देशातील रHते अपघातांमjये 2024 पयvत 50 टppयांनी घट कर?याचं कd e सरकारचं उO*दUट 

असQयाचं रHते वाहतूक आFण महामाग2 मंPी नीतीन गडकर: यांनी काल साSंगतलं. रHते 

अपघात टाळ?यात उOयोगांची भ�ूमका या �वषयावर �फpक= या संघटनेनं आयोिजत 

केलेQया चचा2सPात गडकर: दरू|9य �णाल:8या माjयमातून सहभागी झाले होते. रHत े

सरुEेसाठ� सफर हा गट Hथापन केQयाबOदल आFण उOयोगजगतासाठ� रHत े सरुEा या 

मOुOयावर 9वेतप�Pका ��सOध केQयाबOदल गडकर: यांनी �फpक=चं अ�भनंदन केलं.  

भारतीय qरझव2 बँक  

लसीकरणामळंु अथ2rयवHथेलाह: आकार येणार आहे, असं ठाम �Mतपादन भारतीय qरझव2 

बँकेनं केलं आहे. संसगा28या पर:िHथतीतनू उसळी माCन बाहेर पड?याइतक= लवSचकता 

आFण Eमता अथ2rयवHथेत असनू याधीह: अनेक अडचणींमjये ती तग धCन रा*हल: आहे, 

असं भारतीय अथ2rयवHथे8या िHथतीबाबत आरबीआयनं ��सOध केलेQया अहवालात �हटलं 

आहे.   

साAता*हक वेळापPक  

रा[यात को�वड �Mतबंधक लशींचा परेुसा साठा उपल\ध झाQयावर लसीकरणाचं साAता*हक 

वेळापPक जाह:र करणार असQयाचं रा[यसरकारने काल मुंबई उ8च _यायालयात साSंगतलं. 

लशीकरता कोणालाह: वणवण करायला लाग ू नये याकरता पवू2सचूनेसह Mनधा2qरत वेळ 

दे?याची यंPणा सव2P लाग ूकर?याच कामह: सnु असQयाचं सरकारने �हटलं आहे. को�वन 



अॅपवर लशीकरता नcदणी करताना येणाGया अडचणींसंदभा2त दाद मागणाGया याSचकांची 

सनुावणी _यायमतू� SP देशमखु आFण _यायमतू� GS कुलकण� यां8या पीठासमोर सnु आहे. 

1यादर�यान सरकारने सादर केलेQया �Mत�ापPात ह: मा*हती *दल: आहे. याSचकांमधQया 

अनेक सचूना Hवीकाराह2 असQयाचं सरकारने सांSगतलं आहे. पढुची सनुावणी 2 आठव�यांनी 

होणार आहे. 

नागपरूात झdडा स1याkह काय2)माच ेआयोजन   

देशा8या Hवातं�याचा अमतृ महो1सव सव2P साजरा केला जात असनू Hवातं�य चळवळीत 

घडलेQया �मखु घटनांना उजाळा दे?यात येत आहे .वष2  1923 मjये नागपरू, जबलपरू येथे 

झdडा स1याkह झाला होता, या घटनेला उजाळा दे?यासाठ� कd e सरकार8या सांHकृMतक 

मंPालया8या आज नागपरूातील दDEण मjय सांHकृMतक कd eात झdडा स1याkह या 

काय2)माच ेआयोजन कर?यात आले होत.े नागपरूात आयोिजत झdडा स1याkह काय2)मात 

प*हQया सPात Hवातं�य चळवळीत झdडा स1याkहा च े मह1व या �वषयावर rया�यानाच े

आयोजन कर?यात आले होत.े यावेळी वधा2 येथील महा1मा गांधी आंतरराUV:य *हदं: 

�व9व�वOयालयाच े�Mत कुलपती डॉ. चंeकांत रागीट यांनी माग2दश2न केले. 1यानंतर दसुGया 

सPात देशभpती पर गीतांचा काय2)म आयोिजत कर?यात आला होता. 

�शSथलता  

नागपरू िजQहा �शासनाने आज जार: केलेQया नrया Mनण2यानसुार आता आव9यक व 

अ1याव9यक सेवेतील दकुाने व आHथापनांना 21 जूनपासनू राPी आठ वाजेपयvत 

सCु  ठेव?याची परवानगी दे?यात आल: आहे. नrया देशात आणखी �शSथलता दे?यात आल: 

आहे. 

एकह: म1ृयचूी नcद नाह:  

माच2, ए��ल, मे असे तीन म*हने कोरोनामळेु अनेक नागqरकांचा म1ृय ू झाला. परंत ु

धीर, संयम आFण संघ*टतपणे सामना करणाGया नागपरूांत  कोरोना MनयंPणात आला असे 

�हणायला हरकत नाह:. १७ जून रोजी8या आकडवेार:नसुार नागपरू शहरातील एकाह: 

rयpतीचा कोरोनामळेु म1ृय ू झाला नाह:. �वशषे �हणजे त\बल १३० *दवसानंतर 

नागपरूकरांना हा *दलासा �मळाला आहे. 

यापवू� ७ फे�वुार: २०२१ रोजी शहरात म1ृयचूा आकडा श_ूय नcद�वला गेला होता. 1या 

*दवशी शहरात २२३ पॉFझ*टrह nzणांची नcद झाल: होती. ३१५ nzण बरे झाले होत ेआFण 

एकूण २४३८ nzण स)=य होत.े त\बल १३० *दवसानंतर काल  ६७६० चाच?या कर?यात 

आQया हो1या. 1यापकै= ३४ nzण पॉFझ*टrह नcद�व?यात आले. ९४ nzण बरे झाले. यामळेु 

सOयिHथतीत शहरातील स)=य nzणांची सं�या ९५५ इतक= आहे. 



  

"चाचणी आमच ेजागी"  

 कोिrहड-१९ या साथरोगाला MनयंPणात आण?यासाठ� नागपरू महानगरपा�लकेतफf  "चाचणी 

आमच ेजागी" मो*हम हाती घे?यात आल: आहे. आता पढु8या तीन म*ह_यात मनपा तफf  

शासक=य आFण अध2शासक=य काया2लय, खाजगी काया2लय, rयापाqरक �MतUठाने या *ठकाणी 

जाऊन 1यांची चाचणी केल: जाईल. 

 महापौर दयाशंकर Mतवार: आFण मनपा आयpुत राधाकृUणन बी यां8या संकQपनेनसुार 

मनपाची चम ू बँpस, बाजारपेठेत, आई.ट:.कंप_या, �वकास कामे करणा-या कंप_यां8या 

*ठकाणी जाऊन 1यां8या कम2चा-यांची कोरोना चाचणी करतील. यासाठ� 1यांना ऑनलाईन 

अज2 करावा लागेल.यासाठ� �कमान २० लोकं चाचणीसाठ� हवेत, चाचणीसाठ� आव9यक 

तेवढ: जागा असावी आFण सम_वयासाठ� एक rयpती नेमावा, अशा अट: असनू याची पतू2ता 

करणारे या अ�भयानाचा लाभ घेऊ शकतात. 

महा1मा गांधी आंतरराUV:य *हदं: �वOयापीठ  

वधा2 येथील  महा1मा गांधी आंतरराUV:य *हदं: �वOयापीठाने हQद:घाट: यOुध *दनाMन�म� 

आज  ‘भगवदगीता आFण महाराणा �ताप : राUV:य सरुEा आFण मानवाSधकारा8या 

संदभा2त’ या �वषयावर ऑनलाईन राUV:य पqरसंवादाच े आयोजन केले. या पqरसंवादात 

�व9व�वOयालयातील मान�वक= आFण सामािजक �व�ान �वOयापीठाच े अSधUठाता �ो. 

कृपाशंकर चौबे, भारतीय चqरP Mनमा2ण संHथांन च ेसंHथापक रामकृUण गोHवामी, सहभागी 

झाले होते.  

भगवतगीता ह: धम2रEण, लोककQयाण, नीMतम�ा यांची �शकवण देणार: गाथा आहे, असा 

सरू पqरसंवादातुन Mनघाला. रामकृUण गोHवामी यांनी यावेळी  बोलताना महाराणा �ताप 

यांनी राUVधम2, राजधम2 याच े पालन शवेटपयvत केले असे ते �हणाले. पqरसंवादात 

देशभरातून 33 �वOयापीठाच ेकुलगुC उपिHथत होत े

भजूल पातळी  

रा[यातल: भजूल पातळी वाढव?यासाठ� जल पनुभ2रण काय2)म ह: लोकचळवळ बनल: 

पा*हजे असं पाणीपरुवठा आFण Hव8छता मंPी गुलाबराव पाट:ल यांनी �हटलं आहे. मुंबईत 

अटल भजूल योजना रा[यHतर:य �शखर स�मती8या बठैक=त त ेकाल बोलत होत.े  

डॉ. Mनतीन राऊत  

महा�वतरण, महापारेषण आFण महाMन�म2तीसह होिQडगं कपंनी या चारह: कंप_यांसह 

महाऊजा2नं भरती��)येचा कालबOध काय2)म जाह:र करावा तसचं उमेदवारांना तीनह: 



कंप_या8ंया भरती��)येत सहभागी होता यावं यासाठ� पर:Eे8या तारखा 1यानसुार Mनि9चत 

कराrया असे Mनदfश ऊजा2मंPी डॉ. Mनतीन राऊत यांनी *दले. यासंदभा2तील आढावा बठैक 

काल मुंबईत झाल:, 1यावेळी त ेबोलत होत.े  

 आ�शष शलेार पPपqरषद   

HथाMनक Hवरा[य संHथांमधील  इतर  मागासवग�या8या आरEणवCन आंदोलनाची घोषणा 

भाजपने केल: असनू कागेँसच े मंPी �वजय वड�ेट:वार, काkेँस �देशाjयE नाना पटोले, 

राUVवाद:च ेमंPी छगन भजुबळ यांनी Hवतः  ओबीसी  आरEणात  हेराफेर: केल: असQयाचा 

गंभीर आरोप भाजप नेते आ�शष शलेार यानंी आज नागपरूात पPकारपqरषदेत  केला.  

म*हला नEल:-आ1मसमप2ण  

 समुारे २ लाख nपयांच े बEीस असलेQया नEल म*हलेने आज गडSचरोल:  पो�लसांपढेु 

आ1मसमप2ण केले. कqर9मा उफ2  गंगा उफ2  स�वता अजय नरोट:, असे आ1मसमप2ण 

करणाGया म*हला नEल:च े नाव आहे. ती नEQयां8या चातगाव दलमची सदHय असनू, 

छ�ीसगड रा[यातील पाखाजंूर तालpुयातील बे*टया गावची र*हवासी आहे. 

पो�लस अधीEक काया2लयात कd e:य राखीव दलाच ेउपमहाMनर:Eक मानस रंजन व पो�लस 

अधीEक अं�कत गोयल यां8या उपिHथतीत कqर9माने आ1मसमप2ण केले. Mत8यावर 

चकमक=च े ४ गु_हे दाखल असनू, शासनाने २ लाख nपयाचं े बEीस जाह:र केले होते. 

नEQयांनी �वकासकामांत आडकाठ� न आणता आ1मसमप2ण कnन म�ुय �वाहात यावे, 

असे आवाहन पो�लस उपमहाMनर:Eक मानस रंजन व पो�लस अधीEक अं�कत गोयल यांनी 

यावेळी केले. २०१९ त े२०२१ पयvत ३८ नEQयांनी पो�लसांपढेु आ1मसमप2ण केले आहे. 

The End 

 


