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आधी एक शवनांती... 

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरताना शदसते आह ेम्हणून कोरोना प्रशतबांधाचे शनयम पाळणां सोडू नका. शतसऱ्या 

लाटेची टाांगती तलवार आहेच हे लक्षात ठेवा. लस अवश्य घ्या पण त्यानांतरही मखुपट्टी वापरा, सुरशक्षत 

अांतर राखा, हात, चेहरा वारांवार स्वच्छ धुवा. महत्वाचां म्हणजे, घरातल्या लहानगयाांची काळजी घ्या. 

कोशवड-19 बद्दल काही प्रश्न असतील तर राष्ट्रीय हले्पाईन 011-239 780 46 आशण 1075 तसांच 

राज्यासाठीच्या 020-26 127 394 या हले्पलाईन क्रमाांकाांवर सांपकक  साधा... 

 

1. प्रत्येक नागररकाचां मोफत लसीकरण करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध, पांतप्रधानाांची गवाही 

2. इलेशररक वाहनाांच्या वापराबाबत सवंकष धोरण सादर करण्याचे मखु्यमांत्रयाांचे शनदेश 

3. राज्यात यांदापासून अशभयाांशत्रकी पदशवका अभ्यासक्रमासाठी मराठी माध्यमाचा पयाकय 

4. ख्यातनाम धावपटू शमल्खा शसांग याांचां शनधन आशण 

5. मान्सून राज्यात चाांगलाच सक्रीय, अनेक शठकाणी मसुळधार, सह्याद्रीच्या घाटात अशतवृष्टी. 

 

पांतप्रधान 

कोरोना लढ्याला सक्षमपणे तोंड देण्यासाठी कें द्र सरकार देशातील प्रत्येक नागररकाचं मोफत लसीकरण 

करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचं पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. पतंप्रधान कौशल्य ववकास योजने 

अंतगगत, आरोग्य के्षत्रातील अल्पकालीन अभ्यासक्रमांचं वशक्षण देणाऱ्या 26 राजयांमधल्या 111 प्रवशक्षण कें द्रांचं 

उद्घाटन काल पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दरुदृष्यप्रणालीद्वार ेझालं, त्यावेळी ते बोलत होते. देशात सध्या 

दीड हजारापेक्षा जास्त ऑवससजनवनवमगती प्रकल्प उभारणीचं काम सुरू असल्याची मावहतीही मोदी यांनी वदली.  

 

कोरोना संकटामळेु देशातील आरोग्यके्षत्रातील पायाभूत सवुवधांच्या ववकासाला चालना वमळाली असून, 

या संकटानं जगातील प्रत्येक देश, संस्था, सरकार, ववज्ञान के्षत्र, समाज आवण व्यक्तींना आपल्या सवगप्रकारच्या 

क्षमतांचा ववकास आवण ववस्तार करण्याची संधीही वदली आहे असं प्रवतपादन मोदी यांनी यावेळी केलं.  

 

कोशवड राज्य आकडेवारी 

राजयात काल 9 हजार 798 नवीन कोरोनाबावधतांची नोंद झाली तर 14 हजार 347 रुग्ण उपचारानंतर 

बर े होऊन घरी गेले. राजयातलं रुग्ण बरे होण्याचं प्रमाण आता 95 पूणाांक 73 शतांश टसके झालं आहे. 

कोरोनाववषयीच्या राजयातल्या अन्य बातम्या आपण ऐकू शकता सकाळी 10 वाजून 10 वमवनटांनी आमच्या 

कोरोना महाराष्र या ववशेष बातमीपत्रात...  

 



मखु्यमांत्री 

वाहनांमळेु होणार ंहवेचं प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेवसरक वाहनांच्या वापराला गती देण ंगरजेचे असून 

यासाठीचं सवांकष सधुाररत धोरण वनवित करावं आवण लवकरात लवकर ते मंवत्रमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी 

सादर कराव,ं अशा सूचना मखु्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वदल्या आहेत. यासंदभागत काल झालेल्या आढावा 

बैठकीत ते बोलत होते. सधुाररत धोरण वनवित करतांना शहरी तसंच ग्रामीण भागात या धोरणाची प्रभावी 

अंमलबजावणी कशी करता येईल याचा साकल्यानं ववचार करावा असं मखु्यमंत्री म्हणाले. सावगजवनक 

वाहतूकीसाठी इलेवसरक वाहनांना कशा पद्धतीनं प्रोत्साहन देता येईल याचाही ववचार करावा, अशी सूचना 

मखु्यमंत्रयांनी केली. 

 

समदृ्धी महामागक 

समदृ्धी महामागागच्या नागपूर-वशडी टप्पप्पयातील कामास आणखी गती देण्यात यावी. महामागागच्या 

अनषुगंाने आवश्यक त्या सोयीसवुवधा उभारण्याबाबत तातडीने पावले उचलण्यात यावीत. महामागागचा हा टप्पपा 

लवकरात लवकर वाहतकुीसाठी खलुा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावा असे वनदेश मखु्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 

काल वदले. महाराष्र समृद्धी महामागागबरोबरच, मुंबईतील वांदे्र-वसोवा सीवलंक सह प्रस्ताववत कोकण सागरी 

महामागग आवण कोकण एसस्पे्रस वे या प्रकल्पांचा मखु्यमंत्री ठाकर ेयांनी काल आढावा घेतला.   

 

उदय सामांत 

राजयात अवभयांवत्रकी पदववका अभ्यासक्रमासाठी मराठी माध्यमाचा पयागय यावषी पवहल्यांदाच उपलब्ध 

करुन देण्यात येणार आहे असं उच्च आवण तंत्रवशक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी काल मुंबईत पत्रकार पररषदेत 

सांवगतलं. थेट वद्वतीय वषग अवभयांवत्रकी पदववका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी आवश्यक पात्रतेत बदल करण्यात 

आल्याची मावहतीही त्यांनी वदली. व्या वनकषांनुसार वनवित केलेल्या ववषयांपैकी कोणतेही तीन ववषय घेऊन 

बारावी उत्तीणग झालेल्या ववद्यार्थयाांना थेट वद्वतीय वषग अवभयांवत्रकी पदववका अभ्यासक्रमाला प्रवेश देण्यात येणार 

आहे. यावषी 10 वी 12 वीच्या मूल्यांकनावरून देण्यात येणाऱ् या वनकालाच्या आधारचे पदववका 

अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यात येणार आहे, असं सामंत यांनी सांवगतलं. राजयातल्या ववना अनदुावनत 

व्यावसावयक शैक्षवणक संस्थांमधील प्रवेश आवण शलु्क यांच्या वनयमनासाठी सवमती स्थापन करण्यात आल्याची 

मावहती त्यांनी या पत्रकार पररषदेत वदली.  

 

नवाब मशलक 

अल्पसंख्याक समाजातील उच्च वशक्षण घेणाऱ्या ववद्याथीनींसाठी अहमदनगरच्या शासकीय औद्योवगक 

प्रवशक्षण संस्थेच्या आवारात 100 प्रवेश क्षमतेचं वसवतगहृ बांधण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

लवकरच वनववदा प्रवक्रया आवण इतर प्रशासकीय प्रवक्रयेची पूतगता करून या वसतीगृहाच्या बांधकामाला सुरुवात 

करण्यात येईल, अशी मावहती अल्पसंख्याक ववकास मंत्री नवाब मवलक यांनी काल वदली. या बांधकामासाठी 12 

कोटी 92 लाख रुपये खचागच्या अंदाजपत्रकालाही मान्यता देण्यात आली असल्याचं मवलक यांनी सांवगतलं. 

काल यासंदभागतला शासन वनणगय जारी करण्यात आला. अल्पसंख्याक समाजातल्या उच्च वशक्षण घेणाऱ्या 

मलुींकरता सध्या राजयातल्या वेगवेगळ्या वजल््ांमध्ये 23 वठकाणी वसवतगहृ ंसरुू आहेत. या वसतीगृहांमधील 

सवुवधा शलु्क माफ करण्यासाठीची कुटंुबाची वावषगक उत्पन्न मयागदा आता 8 लाख रुपये करण्यात आली आहे. 

 

 



खरीप हांगामपूवक आढावा उपमखु्यमांत्री-उस्मानाबाद, बीड, 

उपमखु्यमंत्री अवजत पवार यांनी काल उस्मानाबाद वजल््ातल्या खरीप हगंामपूवग  पररवस्थतीचा आढावा 

घेतला. वजल््ातली बी वबयाणांची उपलब्धता तसंच पीक कजग योजनेची अंमलबजावणी याबाबतचा आढावा 

त्यांनी यावेळी घेतला.  

खतांच्या तटुवड्यासंदभागत कृषी आयकु्तांना वनदेश देऊन वजल््ात खतांची टंचाई जाणवणार नाही यासाठी 

प्रयत्न केले जातील असं पवार यांनी सांवगतलं. पवार यांनी काल बीड वजल््ाचाही दौरा केला. वपक ववम्याच्या 

बीड पॅटनगववषयी बोलताना ते म्हणाले..... 

 

बीडचा पीकशवमा पॅटनक हा एवढ्या चाांगल्या पद्धतीतनां बोललां गेलां, की पांतप्रधानाांनकडां मखु्यमांत्रयाां 

च्या नेतृत्वाखाली शशष्टमांडळ नेहलेलां तेव्हा मखु्यमांत्रयाांनी त्याांना साांशगतलां की , हा पॅटनक आमच्या पूणक 

राज्यामध्ये लागू करा. आमच्या कृषीमांत्रयाांनी साांशगतलां की हा पॅटनक अशतशय चाांगला आह.े आमच्या 

अशधकारी वगाकचां ही म्हणणां देखील हा पॅटनक चाांगलाये त्याची कशमटी करणण्यात आली आशण यांदा तो पूणक 

राज्याला लागू करावा असा प्रयत्न झाला पण दूदैवानी यांदा ते होऊ शकत नाही ते बीडपूतकच राहतय, 

बाकीच्या शजल्ह्याांना पुढव्यावषी प्रयत्न करू असां सूतोवाच झालांय 

 

अशोक चव्हाण 

राजयातल्या बलेुट रेनच्या वनयोजनात मुंबई- औरगंाबाद-जालना-नांदेड- हैद्राबाद असा मागग कें द्र 

सरकारकडे प्रस्ताववत करावा अशी मागणी सावगजवनक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मखु्यमंत्री उद्धव ठाकरे 

यांची भेट घेऊन काल केली. यासंदभागतलं पत्र चव्हाण यांनी मखु्यमंत्रयांना वदलं. 

 

योग 

महाराष्र प्रदेश भारतीय जनता पाटीतफे जागवतक योग वदनावनवमत्त राजयभर 21 जून रोजी 2700 पेक्षा 

अवधक वठकाणी योग वशबीरांचं आयोजन करण्यात येणार आहे. प्रदेश भाजपाचे मखु्य प्रवके्त केशव उपाध्ये यांनी 

शकु्रवारी ही मावहती वदली. भाजपा प्रदेश कायागलयात झालेल्या पत्रकार पररषदेत उपाध्ये बोलत होते.  

 

पररचाररका आांदोलन  

सवग ववभागातील पररचाररकांच्या ववववध मागण्या मान्य न झाल्यास 25 जूनपासून बेमदुत संपावर 

जाण्याचा इशारा महाराष्र राजय पररचाररका संघटनेनं वदला आहे. संघटनेनं आपल्या मागण्यांचं वनवेदन मखु्यमंत्री 

आवण उपमखु्यमंत्रयांकडे वदलं आहे. बेमदुत संपाआधी 21 आवण 22 जून रोजी दोन तास काम बदं आंदोलन 

केलं जाईल. 23 आवण 24 जून रोजी पूणगवेळ पररचाररका संप पकुारतील. त्यानंतरही मागण्या मान्य झाल्या 

नाहीत, तर बेमदुत संपाचा इशारा देऊन रुग्णसेवेवर पररणाम झाल्यास त्यास शासन आवण प्रशासन जबाबदार 

असेल असं संघटनेनं म्हटलं आहे. सेवा जयेष्ठतेनुसार पदोन्नती, नवसांग भत्ता, साप्तावहक सटु्टी या आवण अन्य 

काही मागण्या पररचाररका संघटनेनं केल्या आहेत. 

 

डॉरटर आांदोलन-धुळे 

डॉसटरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा वनषेध करण्यासाठी काल इंवडयन मेवडकल असोवसएशनच्या वतीनं 

राष्रीय वनषेध वदवस पाळण्यात आला. धळेु वजल््ात संघटनेच्या सदस्य डॉसटरांनी हल्ल्यांच्या ववरोधात 

वनदशगनं केली. 



 

नक्षली आत्मसमपकण-गडशचरोली 

गडवचरोली वजल््ात काल कररश्मा उफग  गंगा उफग  सववता अजय नरोटी ही नक्षलवादी मवहला पोवलसांना 

शरण आली. ती नक्षल्यांच्या चातगाव दलमची सदस्य असून, वतच्यावर चकमकीचे 4 गनु्हे दाखल आहेत. 

गडवचरोली वजल््ात गेल्या दोन वषाांत 38 नक्षल्यांनी पोवलसांपढेु आत्मसमपगण केलं आहे. त्यात 4 ववभागीय 

सवमती सदस्य, 2 दलम कमांडर, 3 उपकमांडर, 28 सदस्य आवण एका जनवमवलवशया सदस्याचा समावेश आहे. 

 

परसबाग स्टोरी-उस्मानाबाद 

महाराष्र राजय ग्रामीण जीवनोन्नती अवभयान अथागत उमेदच्या माध्यमातून कुटंुबाचं आरोग्य आवण 

पोषणाचा दजाग  सुधारण्यासाठी माझी पोषण परसबाग ववकसन मोहीम राजय शासनानं सुरू केली आहे. 

उस्मानाबाद वजल््ात या अवभयानाला चांगला प्रवतसाद वमळत आहे. ऐकूया अवधक वतृ्तांत...... 

 

उमेदच्या माध्यमातून राज्यात 2 लाखाांपेक्षा जास्त तर उस्मानाबाद शजल्ह्यात सात हजार पोषण 

परसबागा तयार करण्यात येणार आहते. शजल्ह्यातल्या 14 हजार मशहला बचतगटाांच्या मदतीनां या 

अशभयानाला नुकतीच सुरुवात झाली आह.े ही मोहीम सुरू झाल्यापासून अवघ्या सात शदवसात 1400 च्या 

वर पोषण परसबागा तयार झाल्या. याशवषयी माशहती देताना शजल्हा पररषदेचे अशतररक्त मखु्य कायककारी 

अशधकारी अशनलकुमार नवाळे म्हणाले..... 

 

मशहला बचत गटातील सदस्य स्त्रीया यामध्ये शवशेषतः स्तनदा, गरोदर माता आहते तर, त्याांना त्य 

मोफत शमळणार आहते, त्याना ऍशनशमया शकां वा कुपोषणापासून सुटका होण्यासाठी त्याांची मोठ्या प्रमाणावर 

मदत होणार आह.े पालेभाज्या, फळभाज्या त्याचबरोबर औषधी वनस्पती याांची लागवड करण्यात येणार 

आह.े 

 

अशी परसबाग फुलवलेल्या अलका मोर ेत्याचे फायदे साांगताना म्हणाल्या..... 

 

क्षेंद्रीय पद्धतीनां शपकवलेला भाजीपाला खालयला शमळणार आह े आशण उमेद आभीयानात 

आल्यानांतर जी पोषणबागेचां महत्व समजलेलां आह,े पोषणबागा बनशवल्या तर छोट्या जागेमध्ये जास्त 

भाजीपाला येतो, आशण मशहलाांना अडचण असते की आज भाजी काय करु, ती भाजी करण्यासाठी आता 

आम्हाला काही त्रास होत नाही 

 

शजल्ह्यातल्या सात हजार परसबागाांमळेु या कुटुांबाांची एकशत्रत शमळून वाशषकक चार कोटी रुपयाांपेक्षा 

जास्त बचत होणार आह.े त्यामळेु नीती आयोगाच्या आकाांशक्षत शजल्ह्याांच्या यादीतून उस्मानाबाद शजल्हा 

बाहरे पडण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आह.े आकाशवाणी बातम्याांसाठी सुरखेा जोशी, पुणे. 

 

आरक्षण  

स्थावनक स्वराजय संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द होण्यासाठी कााँगे्रस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, ववजय 

वडेट्टीवार आवण राष्रवादीचे नेते छगन भजुबळ जबाबदार असल्याचा आरोप भाजप नेते आवशष शेलार यांनी 

केला. ववदभग दौऱ्यावर असलेल्या शेलार यांनी काल नागपरुात पत्रकार पररषद घेऊन हे आरोप केले. भाजपच्या 



शासन काळात स्थावनक स्वराजय संस्थांमध्ये ओबीसी प्रवगागसाठी आरक्षण लागू करण्याचा अध्यादेश काढला 

होता. परतं,ु महाववकास आघाडीच्या काळात या अध्यादेशाकडे जाणीवपूवगक दलुगक्ष करून तो व्यपगत करण्यात 

आला असा आरोपही शेलार यांनी केला आहे. ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देणारे यावचकाकते 

ववकास गवळी आवण रमेश डोंगर ेहे कााँगे्रसशी संबधंीत असल्याचं शेलार यांनी सांवगतलं.  

 

शमल्खा शसांग शनधन 

फ़्लाईन्ग वसख म्हणून प्रवसद्ध असलेले भारताचे महान धावपटू वमल्खा वसंग यांचं रात्री साडे अकराच्या 

समुारास कोरोना संसगागमळेु वनधन झालं. ते 91 वषाांचे होते. वमल्खा वसंग यांना गेल्या मवहन्यात कोरोनाची लागण 

झाली होती. त्यातून ते बर ेहोऊन घरीही आले होते. परतूं तब्येत पनु्हा खालावल्याने त्यांना 3 जून रोजी चंडीगड 

येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. वतथेच उपचारादरम्यान त्यांचं वनधन झालं. वमल्खा वसंग यांच्या 

पत्नी वनमगल वमल्खा वसंग यांचे कोरोनामळेु 5 वदवसांपूवी वनधन झालं. त्या 85 वषाांच्या होत्या. वमल्खा वसंग 

यांच्या वनधनाबद्दल राष्रपती रामनाथ कोववंद आवण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुुःख व्यक्त केले आहे. 

 

शक्रकेट 

भारत आवण न्यूझीलंड यांच्यात इंग्लंड मध्ये सरुु असलेल्या जागवतक वक्रकेट  कसोटी अवजंसयपद 

स्पधेत, पावसामळेु काल पवहल्या वदवसाचा खेळ होऊ शकला नाही. हा सामना साउदम्पटन इथं खेळला जात 

आहे.  

 

इशारा-सातारा 

कोयना धरणाच्या पायथा वीज गहृातून 2100 सयूसेक पाणी नदीपात्रात सोडण्यात आलं आहे. तसंच 

सातारा तालसुयातल्या उरमोडी धरणाचे दरवाजे 1 फुटानं उचलून पाणी नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे. दोन्ही 

धरणातून पाणी नदीत सोडण्यात आल्यामळेु कृष्णा नदीकाठी सतकग तेचा इशारा देण्यात आला आहे. 

 

हवामान 

13 तारखेपासून कंुवठत झालेली मान्सूनची उत्तरतेली वाटचाल काल पनु्हा सुरू झाली. अपेके्षप्रमाणे 

गजुरात, मध्यप्रदेश आवण उत्तर प्रदेशच्या आणखी काही भागात तो दाखल झाला. आज तो गजुरात आवण उत्तर 

प्रदेशाच्या उवगररत भागासह दवक्षण राजस्थानच्या काही भागातही पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. मान्सून सध्या 

महाराष्रात चागंलाच सक्रीय आहे. काही वठकाणी जोरदार सरी कोसळत आहेत. काल सकाळपयांतच्या 24 

तासात कोकण आवण स्ाद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये तरुळक वठकाणी अवतवृष्टीची नोंद झाली असून त्यामळेु या 

भागातून उगम पावणाऱ् या सवग  प्रमखु नद्यांची पातळी वाढू लागली आहे. काल माथेरान इथं देशातील सवाग वधक 

23 सेंटीमीटर पावसाची नोंद झाली. त्या खालोखाल डहाणू इथं 22 सेंटीमीटर पाऊस झाला आहे. हवामान 

ववभागाच्या अंदाजानसुार आज कोकणात सवगत्र, ववदभागत अनेक तर मध्य महाराष्र आवण मराठवाड्यात काही 

वठकाणी पाऊस पडेल. कोकण आवण मध्य महाराष्रात काही वठकाणी जोरदार वषृ्टी होऊ शकते.  

 

या बरोबरच ह ेप्रादशेशक बातमीपत्र सांपलां ... 

नमस्कार... 


