आकाशवाणी मंबु ई
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4, ऑग ट 2020 – मंगळवार
ठळक बात या
•
मंबु ईत पावसाचा जोर कमी झा&यामळ
ु ं पाणी ओस) लागलं, वाहतूक -यव था मा अजूनही िव कळीत
•

कोकणात सािव ी, कंु डिलका आिण जगबडु ी नदीनं धो3याची पातळी ओलांडली, नदीकाठ5या नाग6रकांना खबरदारीचा
इशारा

•

रा9य सरकारकडून साडेपाचशे कोटी :पये िमळणार अस&यानं एसटी कम< चा=यांना वेतन िमळ>याचा माग< मोकळा

•

देशातले स-वा बारा लाखाह?न अिधक कोरोना@ त बरे होऊन गेले घरी

•

यपु ीएससी5या नागरी सेवा परीCेचा िनकाल जाहीर

<><><><><>
मंबु ईत रा भर पाऊस कोसळत असून मंबु ई5या सखल भागात पाणी भर&यानं वाहतूक -यव था कोलमडली आहे.
मंबु ई5या ितEही मागा< वरची लोकल सेवा काही काळासाठी बंद कर>यात आली होती. अनेक िठकाणी पाणी साच&यानं बे टनंही
काही गाड् यांचे माग< बदलले होते. मGय रे&वेनं लांब प&&या5या काही गाड् यां5या वेळा बदल&या आहेत.
िहंदमाता, दादर िटटी, कुला< , माटुंगा, ग-हाणपाडा, चHबूर,अंधेरी अिIनशमन कH J, वसKवा, दिहसर, बो6रवली, धारावी,
वरळी, कांिदवली आदी िठकाणी पाणी भरलं आहे. कु&या< त&या नेह) नगरात, गोरेगाव5या मोतीलाल नगरात घरांमधे पाणी िशरलं
आहे. सबवेमधे पाणी भरले आहे. परु ा5या पा>यात गाड् या बंद पड&या आहेत. िठकिठकाणी पाणी भर&यानं दादर िहंदमाता, िकं Iज
सक<ल, ितCनगर, चHबूर नाका, बांJा, सायन आधी भागातील वाहतूक दसु =या मागा< नं वळवली आहे.
िमठी आिण पोयसर नदी5या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे, Mयामळ
ु े नदीलगत5या व Mयांमध&या नाग6रकांना सरु िCत
थळी हलवलं आहे. मंबु ई महापािलका आयN
ु इ3बाल चहल यांनी आज पािलका Cे ात&या िमलन सबवे, वांJे पूव< आिद भागांना
भेटी देऊन प6रि थतीची पाहणी के ली. गे&या चोवीस तासात कुलाबा इथं 252 िमिलमीटर आिण सांताOुझ इथं 268 िमिलमीटर
इत3या पावसाची नPद झाली आहे.
मंबु ई शहर आिण उपनगरात आज मस
ु ळधार पज< EयवSृ ीची श3यता आहे. मंबु ई5या हवामान िवभागाचे उप महासंचालक कृTणानंद
होसाळीकर यांनी याबाबत मािहती िदली
हो ड- बाईट....
या पाU< भूमीवर अMयावVयक काम अस&यािशवाय घराबाहेर पडू नये, समJु िकनारे तसंच पाणी भरले&या िठकाणापासून
लांब राहावं, असं आवाहन पािलके नं के लं आहे. रा9य सरकारनं मं ालयासह शासकWय काया< लयांना सXु ी िदली आहे.
आज संGयाकाळी 6 वाजून 55 िमिनटांनी समJु ाला भतY येणार असून समु ारे दीड मीटर ऊंची5या लाटा उसळतील.
मGयरा ीनंतर पाऊण5या समु ाराला मोठी भरती येणार असून समु ारे 4 मीटर उंच लाटा उसळ>याची श3यता आहे. उZा
संGयाकाळी पEु हा छोटी भरती येणार अस&याचं हवामान िवभागानं कळवलं आहे.
दपु ारनंतर पावसाचा जोर कमी झाला असून, िठकिठकाणी साचलेलं पाणीही ओसरत आहे. पा>याची पातळी ओस:
लाग&यानं पि\म रे&वेन दपु ारी बारा5या समु ाराला उपनगरी सेवा स:ु के ली.
<><><><><>

पालघर िज&]ात आज सकाळपासून बोईसर, धनानीनगर, पालघर , सातपाटी, डहाणू, बोडY, िचखले, िवOमगड, वसई
- िवरार, नालासोपारा या भागांत पावसानं जोरदार वा=यांसह हजेरी लावली आहे. तर वाडा, ज-हार या भागांत अधून मधून 6रमिझम
पाऊस होत आहे. सकाळपासून मस
ु ळधार होतं अस&यानं नाले आदी भ)न वाहत असून अनेक िठकाण5या सखल भागांत
र Mयांवर पाणी साचलं आहे. वसई आिण िवरार इथं र Mयावर झाड उEमळून पड>या5या घटना झा&या आहेत.
दोन
मिहEयानंतर काल पासून पावसानं िज&]ात&या अनेक भागांत चांगली हजेरी लावली आहे. Mयामळ
ु े िचंतेत आले&या बळीराजाही
सख
ु ावला आहे.
रायगड िज&]ात काल रा ीपासून मस
ु ळधार पाऊस स)
ु आहे. आता पावसाचा जोर कमी झाला असला तरी
िज&]ात&या सािव ी, आंबा, कंु डिलका, पाताळगंगा, उ&हास या नZा दथु डी भ)न वाहत आहेत. सािव ी आिण कंु डिलका नदीनं
धो3याची पातळी ओलांडली आहे. सािव ी नदी5या आसपास5या प6रसरातील नाग6रकांना िज&हा शासनानं सतक<तेचा िदला
आहे. पढु %या ४८ तासात रायगडसह कोकणात मस
ु ळधार पावसाची श3यता हवामान खाMयानं वत< वली असून रायगड िज&]ात
रेड अलट< जारी कर>यात आला आहे.
र&नािगरी िज&]ात काल रा ीपासून मस
ु ळधार पाऊस स)
ु आहे. रMनािगरी ताल3ु यात&या काजळी नदीला आले&या
परु ामळ
ु े चांदरे ाई बाजारपेठेत पाणी भरलं, Mयामळ
ु े -यापा=यांची तारांबळ उडाली. रMनािगरी शहरासह िज&]ात&या अनेक सखल
भागांमGये पाणी साचलं असून अनेक भागात पूरि थती िनमा< ण हो>याची श3यता आहे. दरaयान, रMनािगरी िज&हात&या खेड
इथ&या जगबडु ी नदीनं धो3याची पातळी ओलांडली आहे.
िसंधदु गु - िज&]ात कालपासून पावसान जोर धरलाय. िज&]ात सगळीकडेच मस
ु ळधार पाऊस पडतोय. काल रा ी
पासून पावसाचा आिण वा=याचा जोर वाढला आहे. Mयामळ
ु े पडझडी5या घटना झा&या आहेत. सखल भागात पाणी साचलं आहे.
झाडं पडून काही िठकाणचा वीज परु वठा खंिडत आहे. र Mयावर झाड पड&यानं वाहतक
ु सb
ु ा ठcप झाली आहे.
सकाळी ८ वाजता संपले&या २४ तासात िज&]ात ११२ िमलीमीटर 5या सरासरीने ८९९ िमलीमीटर पावसाची नPद
झाली आहे. सवा< िधक पाऊस सावंतवाडी ताल3ु यात १४० िमिलमीटर एवढा पडला. िज&]ात दोडामाग< , वHगल
ु h, कुडाळ या
ताल3ु यात पावसानं गे&या २४ तासात शंभरी ओलांडली. आतापयiत िज&]ात एकूण २ हजार ८१० िमिलमीटर पावसाची नPद
झाली आहे.
सातारा िज&]ा5या िविवध भागात रा ी पासून जोरदार पावसाला स:ु वात झाली आहे.
सांगली िज&]ात सव< मस
ु ळधार पाऊस पडत आहे. शहरी आिण @ामीण अशा दोEही िवभागात हा पाऊस कोसळत
आहे. सांगली िज&]ात या चांदोली प6रसरात अितवSृ ी झाली. गे&या 24 तासात इथ 70 िमिलिमटर पाऊसाची नPद झाली.
चांदोली इथली वीज िनिम< ती पूण<तः बंद आहे. Mयामळ
ु े नदी पा ात पा>याचा िवसग< ही बंद आहे. गेली पंधरा िदवस पावसानं ओढ
िद&यानं खरीप िपकांना धोका िनमा< ण झाला होता. मा आज सकाळपासून पावसानं दमदार स:ु वात के ली. पावसा5या तीCेत
असले&या शेतक=यांना Mयामळ
ु े िदलासा िमळाला आहे.
<><><><><>
महाराTk रा9य प6रवहन महामंडळा5या कम< चा=यांचं थकलेलं वेतन लवकरच िदलं जाईल अशी मािहती प6रवहन मं ी
परब यांनी ट् िवटरव)न िदली आहे. महामंडळा5या कम< चा=यांना मे मिहEयात के वळ पEनास ट3के वेतन िदलं होतं, तसंच जून
मिहEयाचं वेतन अजूनही िमळालेलं नाही. यासंदभा< त आज उपमlु यमं ी आिण अथ< मं ी अिजत पवार यां5या अGयCतेखाली बैठक
झाली. या बैठकWत महामंडळा5या कम< चा=यां5या वेतनासाठी ५५० कोटी :पयां5या िनधीला माEयता दे>यात आली आहे, अशी
मािहती परब यांनी ट् िवटरव)न िदली आहे.
<><><><><>
अिभनेता सशु ांतिसंग राजपूत या5या आMमहMया करणाची सीबीआय चौकशी करावी अशी िशफारस िबहार रा9य
सरकारनं के ली आहे. सशु ांतिसंग या5या विडलांनी सीबीआय चौकशीची मागणी के ली होती, Mयाआधारे ही िशफारस के ली
अस&याचं िबहारचे मlु यमं ी िनतीशकुमार यादव यांनी पS के लं आहे.

<><><><><>
धानमं ी नरHJ मोदी यां5या नेतMृ वाखाली 2014 मधे कH Jात सरकार थापन झा&यापासून Mयांनी या Cे ावर लC कH िJत
के लं आहे. शेतक=यांचं सCमीकरण आिण िवकासाकरता गे&या सहा वषा< त सरकारनं अनेक पावलं उचलली. २ हजार २२ पयiत
शेतक=यांचं उMपEन दcु पट कर>याचं सरकारचं उिrSं आहे. Mयासाठी धानमं ी िकसान सaमान िनधी- पीएम िकसान, ई- नाम,
धानमं ी फलसल िबमा योजना, धानमं ी कृिष िसंचाई योजना इMयादी योजनांचा लाभ शेतक=यांना िमळत आहे. उMपादन ते
पणन यात&या Mयेक बाबीवर सरकार लC देत आहे. कृषी Cे ासाठीची अथ< संक&पीय तरतूद २ हजार १४ पूवY समु ारे पंचिवसशे
३० हजार कोटी :पये असायची, ती या सरकारनं दीड लाख कोटी :पयांपयiत वाढवली. पीएम िकसान योजनेअंतग< त शेतक=यांना
थेट लाभ ह तातरणाtारे ७५ हजार कोटी :पये िदले जात आहेत. दहा हजार FPO अथा< त शेतकरी उMपादक संघटना थापन
के &या असून Mयांना सरकार सव< तोपरी सहाvय करत आहे. सव< शेतक=यांपयiत तं wान पोचवून Mयांना जागितक मू&य साखळीत
अिधक सCम बनव>यावर सरकारचा भर आहे.
<><><><><>
देशात आतापयiत कोरोना संOमणातून बरे झाले&या :Iणांची एकूण संlया १२ लाख ३० हजार ५०९ झाली आहे. ही
संlया सGया कोरोना संOमणावर उपचार घेत असले&या :Iणां5या संlयेपेCा दcु पट आहे. सGया देशात पाच लाख ८६ हजार
२९८ )Iण उपचार घेत आहेत. दरaयान, देशात गे&या २४ तासात देशात कोिवड १९ चे एकूण ५२ हजार ५० नवे )Iण आढळले,
तर ४४ हजार ३०६ :Iण बरे झाले अस&याची मािहती आरोIय मं ालयाकडून िदली. देशात सGया या िवषाणूने बािधत :Iणांची
एकूण संlया १८ लाख ५५ हजार ७४५ झाली आहे.
देशात गे&या २४ तासांत कोिवड १९ 5या सहा लाख ६१ हजार ८९२ नमूEयांची चाचणी झाली. ही संlया आतापयiत
के ले&या चाच>यां5या संlयेपैकW सवा< त जा त आहे. आतापयiत देशात कोिवड-१९ 5या दोन कोटी आठ लाख ६४ हजार चाच>या
झा&या आहेत. सGया देशात या चाच>यांसाठी एक हजार ३५६ योगशाळा असून, यापैकW ९१७ योगशाळा सरकारी तर ४३९
योगशाळा खाजगी अस&याचं याबाबत5या वy
ृ ात aहटलं आहे.
<><><><><>
रा9यात काल 10 हजार 221 :Iण कोरोनामN
ु होऊन घरी गेले. रा9यात आतापयiत कोरोनाचे 2 लाख 87 हजार 20
:Iण बरे झाले असून बरे हो>याचं माण 63 पूणाiक 76 शतांश ट3के आहे, तर 8 हजार 969 नवे कोरोनाबािधत :Iण आढळले.
काल िदवसभरात आढळले&या न-या कोरोना बािधतांपेCा उपचारानंतर बरे होऊन घरी गेले&या :Iणांची संlया जा त आहे.
रा9यात आतापयiत एकं दर 4 लाख 50 हजार 196 कोरोना बािधत आढळले असले तरी सGया 1 लाख 47 हजार 18 :Iणांवरच
िविवध :IणालयांमGये उपचार स)
ु े आतापयiत रा9यात या
ु आहेत. काल कोिवड 19 5या 266 :Iणां5या मMृ यूंची नPद झा&यामळ
रोगामळ
ु े दगावले&यांची संlया 15 हजार 842 झाली आहे. रा9यात सGया 9 लाख 25 हजार 269 जण घरी, तर 37 हजार 944
जण सं थाMमक िवलगीकरणात आहेत. रा9याचा मMृ यूदर 3 पूणाiक 52 शतांश ट3के इतका आहे.
<><><><><>
औरंगाबाद िज&]ात आज सकाळी ९८ नवे कोरोनाबािधत :Iण आढळले. यात महानगतरपािलका हrीत&या ३६ तर
@ामीण भागात&या ६२ :Iणांचा समावेश आहे. िज&]ात आता कोरोनाबािधत :Iणांची एकूण संlया चौदा हजार ९९२ झाली आहे.
यापैकW अकरा हजार २२९ :Iण बरे झाले आहेत तर ४८७ :Iणांचा मMृ यू झाला आहे. सGया तीन हजार २७६ :Iणांवर उपचार
स)
ु अस&याचं िज&हा शासनानं कळवलं आहे.
अहमदनगर िज&]ात काल ३४० )Iण कोरोना मN
ु झाले. Mयामळ
ु े घरी सोड>यात आले&या )Iणांची संlया ४ हजार
३६५ झाली आहे. िज&]ातली एकूण )Iण संlया: ६ हजार ३६८ झाली आहे. िज&]ात&या मतृ ांची संlया 78 झाली आहे. तर,
१ हजार ९२५ )Iणांवर उपचार स)
ु आहेत.
गडिचरोली िज&]ात आतापयiत 498 :Iणांनी कोरोनावर मात के ली आहे. काल २४ जणांना कोरोनाची लागण झाली.
Mयामळ
ु े िज&]ात एकूण कोरोनाबािधतांची संlया ६३१ वर पोचली असून, १३२ :Iणांवर उपचार स:ु आहेत.

सांगली िज&हा कारागहृ ात आणखी 22 जणांना कोरोनाबािधत झाले
आहेत. आतापयiत सांगली कारागहृ ात एकूण 85
जण कोरोनाबाधीत आहेत. यात 82 कै दी आिण 3 कम< चा=यांचा समावेश आहे. आता कोरोनाबािधत कै Zांना सांगलीतील एका
महािवZालयात अलगीकरण कH Jात ठेवलं आहे.
सातारा िज&]ात काल 90 :Iण बरे झाले. आतापयiत एकूण 22 हजार 181 :Iणांनी कोरोनावर मात के ली आहे. काल
48 :Iणांचे अहवाल पॉिझिट-ह आले Mयामळ
ु े िज&]ातला कोरोनाबिधतांचा एकूण आकडा 4 हजार 561 झाला आहे. आतापयiत
िज&]ात एकूण 139 :Iणांचा कोरोनामळ
ु े मMृ यू झाला आहे. तर, 2 हजार 204 :Iणांवर उपचार स)
ु आहेत.
नािशक िज&]ात काल २०८ )Iणांनी कोरोनावर मात के ली आहे. काल एक हजार १८ नवीन कोरोना बाधीत :Iण
आढळले आहेत. एका िदवसात आढळलेली ही आyापयiतची सवा< त मोठी संlया आहे. काल 11 :Iणांचा उपचारादरaयान मMृ यू
झाला.
यवतमाळ िज&]ात आतापयiत 730 :Iण कोरोनामN
ु झा&यामळ
ु े Mयांना :Iणालयातून सXु ी दे>यात आली आहे. काल
9 नवीन पॉझीिट-ह :Iणांची भर पडली. कोरोनाबािधत :Iणां5या मMृ यमु Gये तीन जणांची भर पड&यानं आतापयiत :Iणांचा आकडा
1 हजार 226 वर पोचला आहे. तर, एकूण मMृ यचु ी संlया 32 झाली आहे. 126 :Iणांवर उपचार स)
ु आहेत.
वािशम िज&]ात काल 28 :Iणांनी कोरोनावर मात के ली. आतापयiत 448 :Iणांना उफचारा नंतर घरी पाठवलं आहे.
तर काल एकाच िदवशी 92 नवे कोरोनाबािधत :Iण आढळले एकाच िदवशी एवढ् या मोठया माणात :Iण आढळ>याची
िज&]ातील ही पिहलीच वेळ होय. दरaयान काल एका 32 वषYय मिहलेचा उपचारादर यान मMृ यू झाला.
नांदडेिज&]ात काल 66 )Iण कोरोनामN
ु झाले आतापयiत एकुण 1 हजार 20 )Iण बरे झाले आहेत. काल २०३
कोरोनाबाधीत )Iण आढळले आहेत. Mयामळ
ु े िज&]ातली एकुण )Iणसंखा 2 हजार 359 बाधीत झाले आहेत. आतापयiत
िज&]ात एकूण 94 )Iणांचा उपचारा दरaयान मMृ यू झाला आहे तर 1 हजार 232 )Iण िविवध )Iणालयात उपचार घेत आहेत.
<><><><><>
कH Jीय लोकसेवा आयोगानं, नागरी सेवा परीCा २०१९ चे अंितम िनकाल आज जाहीर के ले. नागरी सेवां5या एकूण ९२७
पदांसाठी ही परीCा घे>यात आली होती. िनकालानंतर भारतीय शासकWय, परराTk -यवहार, आिण भारतीय पोलीस सेवेत&या
िविवध पदांसाठी एकूण ८२९ उमेदवारांची िनवड कर>यात आली आहे. या िनकालात मल
ु ांमधे दीप िसंग यानं, तर मल
ु |मधे
ितभा वमा< हीनं पिहला Oमांक पटकावला आहे. हा िनकाल कH Jीय लोकसेवा आयोगा5या अिधकृत संकेत थळावर पाहता येईल.
िनकाल जाहीर झा&या5या तारखेपासून १५ िदवसांनंतर गणु जाहीर के ले जातील अशी मािहती कH Jीय लोकसेवा आयोगानं िदली
आहे.
//<><><><><>//

