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ठळक बात या
•

अयो!येत उ$ा %धानमं(ी नर)* मोदी यां,या ह ते राम मंिदराचं भूमीपूजन

•

गणपतीसाठी १२ ऑग टपय6 त कोकणात जाता येणार, १० िदवसांचं 8वारंटाइन होणं बंधनकारक

•

मबंु ईत झाले<या पावसामळ
ु ं ४ जण बेप>ा ठा?यात एकाचा मBृ यू

•

सशु ांत िसंग राजपूत आBमहBया %करणाशी कुठलाही संबंध नस<याचं आिदBय ठाकरे यांचं िनवेदन

यपु ीएससीकडून नागरी सेवा परीDेचा िनकाल जाहीर
<><><><><>
अयो!येत राम मंिदराचं उ$ा %धानमं(ी नर)* मोदी यां,या ह ते भूमी पूजन होणार आहे. समु ारे पावणे
दोनशे लोक Bयासाठी उपि थत राहणार आहे. याम!ये १३५ संत-महंतांचा समावेश आहे. भूमीपूजनासाठी
अयो!येत सजावटीसोबतच कोरोना,या पाKL भूमीवर गदM टाळ?यासाठी बॅOरके ट् स लावले आहेत. भूिमपूजना,या
पाKL भूमीवर सQ
ु असले<या अनRु ाना,या आज,या दस
ु Sया िदवशी सहा तासांचं िवशेष अनRु ान के लं जात आहे.
आज सायंकाळी दीपोBसव साजरा के ला जाणार असून शरयू नदीचे घाट सशु ोिभत कर?यात आले आहेत.
दूरदशL वर या कायL Vमाचं थेट %Dेपण के लं जाणार आहे.
अयो!येत बाहेर,या WयXYना आधीच परवानगी नाकार?यात आली आहे. तसेच अयो!येतही चारपेDा
जा त लोक जमा होणार नाही यासाठी खबरदारी घे?याचे आदेश पोिलसांनी िदले आहेत. शहरातली मंिदरं आिण
मशीद स[ु राहणार असून अयो!येत उ$ा भूिमपूजनािशवाय कुठलाही धािमL क िवधी होणार नाही.
या िनिम>ानं रा\यात काही िठकाणी %ितबंधाBमक आदेश जारी कर?यात आले आहेत.
<><><><><>
कोरोना,या पाKL भूमीवर गणेशोBसवासाठी कोकणात जाणाSया चाकरमा]यांना १२ ऑग टपय6 त कोकणात
जाता येणार आहे. ICMR ,या िनकषां%माणे 8वारंटाईनचा कालावधी १० िदवस कर?यात आला असून १२
ऑग टनंतर कोकणात जाणाSयांनी वब टे ट करणे बंधनकारक असणार आहे, असं पOरवहन मं(ी अिनल परब
यांनी bहटलं आहे. यासाठी एसटीने देखील ३ हजार बसेस तयार ठे व<या असून Bयासाठी cपु बिु कं ग करता येणार
आहे. cुप बिु कं ग के ले<यांना Bयां,या गावापय6 त सोड?याची सोय कर?यात आली आहे. यंदा एसटी ५० ट8के
•
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%वासी Dमतेनं चालव?यात येणार असूनदेखील Bयासाठी कोणतेही अितOरX भाडे आकार?यात येणार नाही.
एसटीने जाणाSया चाकरमा]यांना कोणBयाही इ-पासची गरज भासणार नाही, असंही Bयांनी पd के लं. कोकणात
जाणाSया चाकरमा]यांनी यंदा िनयम पाळून गणेशोBसव साजरा करावा असं आवाहन Bयांनी के लं आहे.
<><><><><>
महाराef रा\य पOरवहन महामंडळा,या कमL चाSयांचं थकलेलं वेतन लवकरच िदलं जाईल अशी मािहती
पOरवहन मं(ी अिनल परब यांनी ट् िवटरवQन िदली आहे. महामंडळा,या कमL चाSयांना मे मिह]यात के वळ प]नास
ट8के वेतन िदलं होतं, तसंच जून मिह]याचं वेतन अजूनही िमळालेलं नाही. यासंदभाL त आज उपमgु यमं(ी आिण
अथL म(ं ी अिजत पवार यां,या अ!यDतेखाली बैठक झाली. या बैठकiत महामंडळा,या कमL चाSयां,या वेतनासाठी
५५० कोटी [पयां,या िनधीला मा]यता दे?यात आली आहे, अशी मािहती परब यांनी ट् िवटरवQन िदली आहे.
<><><><><>
मबंु ईसह रा\या,या अनेक भागात काल आिण आज दमदार पाऊस पडला. मबंु ईत रा(ीपासून
कोसळले<या संततधार पावसामळ
ु े सखल भागात पाणी साठून वाहतूक Wयव था कोलमडली. िहंदमाता, दादर
िटटी, कुलाL , माटुंगा, गWहाणपाडा, च)बूर,अंधेरी अिkनशमन क) *, वसlवा, दिहसर, बोOरवली, धारावी, वरळी,
कांिदवली इBयादी िठकाणी पाणी भरलं. पाणी भर<यानं दादर िहंदमाता, िकं kज सकLल, %ितDनगर, च)बूर नाका,
बां*ा, शीव या भागातली वाहतूक दस
ु Sया मागाL नं वळवावी लागली.
िमठी आिण पोयसर नदी,या पाणी पातळीत वाढ झाली, Bयामळ
ु े नदीलगत,या व Bयांमध<या नागOरकांना
सरु िDत थळी हलवलं.
अBयावnयक काम अस<यािशवाय घराबाहेर पडू नये, सम*ु िकनारे तसंच पाणी भरले<या िठकाणापासून लांब
राहावं, असं आवाहन पािलके नं के लं आहे.
पा?याची पातळी ओस[ लाग<यावर पिpम रे<वेन दपु ारी बारा,या सुमाराला उपनगरी सेवा सु[ के ली.
म!य रे<वेनं लांब प<<या,या काही गाड् यां,या वेळा बदल<या आहेत. म!य रे<वेची बंद पडलेली उपनगरी सेवा
दपु ारी तीन,या सुमाराला प]ु हा स[ु झाली. हाबL र लाईनची सेवाही चार,या सुमाराला सु[ झाली.
पालघर िज<qात आज सकाळपासून बोईसर, धनानीनगर, पालघर , सातपाटी, डहाणू , बोडM, िचखले,
िवVमगड, वसई - िवरार, नालासोपारा या भागांत पावसानं जोरदार वाSयांसह हजेरी लावली. अनेक िठकाण,या
सखल भागांत र Bयांवर पाणी साचलं आहे. काही िठकाणी झाडं कोसळली.
मस
ु ळधार पावसाचा फटका पालघर महािवतरण िवभागालाही बसला. 55 वीज वािह]यांम!ये तांि(क
िबघाड झा<यानं समु ारे अिडच लाख cाहकांचा वीजपरु वठा खंिडत झाला होता. 27 वीज वािह]यांचा वीजपरु वठा
सरु ळीत झाला असून उवL Oरत 28 वीज वािह]यांचा वीज परु वठा सQ
ु कर?याचं कामं सQ
ु आहे. पाऊस आिण
वाSयामळ
ु े अनेक िठकाणी झाडं वीज वािह]या वर पड<यानं महािवतरण चे लघु दाब वािहनीचे 16 पोलचं नुकसान
झालं
र नािगरी िज<qात काल रा(ीपासून सQ
ु झाले<या मस
ु ळधार पावसामळ
ु े जनजीवन पूणLपणे िव किळत
झालं आहे. सवL च न$ा दथु डी भQन वाहत आहेत. तर, जगबडु ी, वािशRी, काजळी, अजL नु ा आिण कोदवली न$ांनी
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धो8याची पातळी ओलांडली . Bयामळ
ु े खेड, िचपळूण आिण राजापरू शहरांना परु ाचा वेढा बसला. रBनािगरी शहरात
मस
ु ळधार पावसाचा वीजपरु वठ् यावर पOरणाम झाला. ताल8ु यात<या चांदेराई बाजारपेठेत सकाळीच परु ाचं पाणी
िशरलं. Bयामळ
ु े काजळी नदी,या िकनारपwीवर,या २७ दक
ु ानांम!ये पाणी भरलं. पावसाचा जोर अजूनही कायम
अस<यानं पूरि थतीत लगेच सधु ारणा हो?याची श8यता कमी आहे.
<><><><><>
मबंु ईत गोराई इथं आज एक नाव सम*ु ात उलटली. Bयात<या १३ पैकi ११ मि,छमारांना वाचवलं असून
दोनजण बेप>ा अस<याचं पोिलसांनी सांिगतलं. गोराई िकनाSयापासून १२ िकलोमीटर आत असताना जोरदार
पावसा,या तडाgयानं ही नाव उलटली. मा( Bयां,यापासून जवळ असले<या दक
ु Sया एका नावेत<या लोकांनी
पा?यात उड् या घेऊन या नावेत<या ११ जणांना वाचवलं. इतर दोघांचा शोध सु[ आहे. ती नावही अजून
सापडलेली नस<याचं पोिलसांनी सांिगतलं.
मबंु ईत आज झाले<या मस
ु ळधार पावसात सांताVूज इथं एक मिहला आिण ितची दोन मल
ु ं ना<यात वाहzन
गेली. धोिबघाट इथं आज सकाळी ही दघु L टना झाली. ना<याजवळच असलेलं या मिहलेचं घर पावसानं कोसळलं,
आिण मल
ु ांसह ती या ना<यात पडून वाहzन गेली. पोिलसांनी ित,या दोन वषा6,या मल
ु ाला वाचवलं आहे. नंतर
अिkनशमन दलाचे जवानही ितथं पोचले आिण इतर दोघांना शोध?यासाठी Bयांनी %यBन स[ु के ले. राefीय आप>ी
ि{साद दल आिण इतरही दलांचे कमL चारी या शोध मोिहमेत सहभागी झाले अस<याचं अिधकाSयांनी सांिगतलं.
ठा?यात घोडबंदर मागाL वर ओवळा इथं िवजे,या खांबाला ध8का लागून एकाचा मBृ यू झाला.
<><><><><>
मस
ु ळधार पावसामळ
ु े कांिदवली इथं पिpम *तु गती मागाL वर आज सकाळी दरड कोसळली. Bयामळ
ु े Bया
मागाL वरची वाहतूक ठ|प झाली. र Bयाव[न ही दरड हटव?याचं काम मबंु ई महानगर %देश िवकास %ािधकरणा}ारे
स[ु आहे. %ािधकरणाचे अिधकारी आिण कमL चारी र ता मोकळा कर?यासाठी काम करत आहेत.
<><><><><>
मस
ु ळधार पावसामळ
ु े मंबु ई उ,च ]यायालयात आज, Wहीडीओ कॉ]फरि]संग}ारे होणार असले<या, िविवध
%करणां,या सुनाव?या थिगत कराWया लाग<या. Bयात सशु ांत िसंग राजपूत आBमहBया, ए<गार पOरषद इBयादी
%करणांचा समावेश होता. पावसामळ
ु े वाहतूक Wयव था ठ|प झा<यानं उ,च ]यायालयातले अनेक कमL चारी आज
पोचू शकले नाहीत. Bयामळ
ु े आजची सनु ावणी थिगत क[न ती उ$ा घेणार अस<याचं ]यायालयानं सांिगतलं.
<><><><><>
मदृ ा(माती) आरोkय पि(का ही योजना देशभरात फे •वु ारी २०१५ म!ये स[ु कर?यात आली. या पथदशM
%क<पात रा\यातील सवL 351 तालक
ु े िनवड?यात आले. Bयात<या 351 गावांम!ये 1 लाख 84 हजार खातेदारांचे
2 लाख 8 हजार माती नमनु े तपास?याचे काम अंितम ट||यात आहे. यावषM अकोला िज<qातील %Bयेक
ताल8ु यात<या 5 गावांची िनवड कQन मदृ नमनु े िवनाश<ु क तपासणी के ली जाणार आहे. याचा लाभ अको<यातले
शेतकरी %वीण ढगे यांनी घेतला आहे. यािवषयी Bयांनी िदलेली %ितिVया आता ऐकूया.......
<><><><><>
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क) * सरकार,या %धानमं(ी िकसान स]मान योजनेचा लाभ ग„िदयात<या शेतकSयांनाही िमळाला आहे .
यािवषयी शेतकरी िहरालालट)भरे यांनी िदलेली %ितिVया आता ऐकूया.....
<><><><><>
पीक िवमा योजनेचाही लाभ ग„िदयातले शेतकरी घेत आहे. यािवषयी अिधक मािहती देत आहेत
%गतीशील शेतकरी संजय ट)भरे....
<><><><><>
अिभनेता सशु ांतिसंह राजपूत याची आBमहBया नसून हBया अस<याचा आरोप भाजप नेते खासदार
नारायण राणे यांनी के ला आहे. ते आज वाताL हरांशी बोलत होते. सशु ांत,या मBृ यूपूवM Bया,या घरी झाले<या
पाट्L यांना कोण कोण हजर होतं, Bयाचा तपास करावा, गे<या काही िदवसांपासून बेप>ा असले<या Oरया चVवतMचा
तपास कQन चौकशी करावी, अशी मागणी राणे यांनी के ली आहे.
राणे यांनी के ले<या आरोपानंतर पयाL वरणमं(ी आिदBय ठाकरे यांनीही ट् िवटरवर िनवेदन %िस† कQन
%ितिVया िदली आहे. सुशांतिसंग राजपतु आBमहBया %करणात आप<यावर तसंच आप<या कुटुंबावर होत
असलेले किथत आरोप bहणजे वैफ<यातून के लेले राजकiय आरोप आहेत, या %करणाशी आपला कुठलाही संबंध
नस<याचा खल
ु ासा Bयांनी के ला आहे. िहंदी िच(पटसdृ ीत<या अनेकांशी आपले िजWहा‡याचे संबधं आहेत, असे
संबधं असणं हा काही ग]ु हा नाही, असंही आिदBय ठाकरे यांनी bहटलं आहे. मंबु ई पोलीस सुशांत िसंग या,या
आBमहBयेचा खोलवर तपास करत आहेत, मा( \यांचा काय$ावर िवKास नाही असेच लोक, आरोप करत
अस<याचंही आिदBय ठाकरे यांनी bहटलं आहे.
दरbयान, सशु ांतिसंह राजपूत मBृ यू %करणाचं राजकारण के लं जात अस<याचा आरोप महाराefाचे
पOरवहन मं(ी अिनल परब यांनी के ला आहे. ते आज मबंु ईत प(कार पOरषदेत बोलत होते. खोटे आरोप कQन यवु ा
नेते आिदBय ठाकरे यांची %ितमा मलीन के ली जात अस<याचा आरोप अिनल परब यांनी के ला आहे. या संदभाL त
\यां,याकडे परु ावे आहेत, Bयांनी ते समोर घेऊन यावं, असं आवाहन परब यांनी के लं.
दरbयान, िबहार सरकारने सुशांतिसंह राजपूत मBृ यू %करणी क) *ीय अ]वेषण िवभाग - सीबीआयमाफLत
तपासणीची िशफारस के ली आहे. या %करणा,या तपासात महाराef पोलीस सहकायL करत नस<याचा आरोपही
िबहारचे मgु यमं(ी नीतीश कुमार यांनी के ला आहे.
<><><><><>
क) *ीय लोकसेवा आयोगानं, नागरी सेवा परीDा २०१९ चे अंितम िनकाल आज जाहीर के ले. नागरी
सेवां,या एकूण ९२७ पदांसाठी ही परीDा घे?यात आली होती. िनकालानंतर भारतीय %शासकiय, परराef
Wयवहार, आिण भारतीय पोलीस सेवेत<या िविवध पदांसाठी एकूण ८२९ उमेदवारांची िनवड कर?यात आली आहे.
या िनकालात भारतीय महसुल सेवेत अिधकारी bहणून कायL रत असले<या %दीप िसंग यांनी मल
ु ांमधे पिहला तर,
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भारतीय अथL सेवेत कायL रत असले<या जतीन िकशोर यानं दस
ु सेवेत %ाि{कर िवभागात
ु रा, तर भारतीय महसल
अिधकारी bहणून कायL रत असले<या %ितभा वमाL िहनं मल
ु Yमधे पिहला Vमांक पटकावला आहे. हा िनकाल क) *ीय
लोकसेवा आयोगा,या अिधकृत संकेत थळावर पाहता येईल. िनकाल जाहीर झा<या,या तारखेपासून १५
िदवसांनंतर गणु जाहीर के ले जातील अशी मािहती क) *ीय लोकसेवा आयोगानं िदली आहे.
आज जाहीर झाले<या िनकालात नांदेड िज<qामध<या नायगांव तालु8यामध<या शेळगांव-गौरी गावा,या
योगेश बावणे यांनी ६३ वा Vमांक िमळवला आहे. अहमदनगर िज<qामध<या, जामखेड ताल8ु यात<या मोहरी
गाव,या महेश बाळासाहेब गीते यानंही या िनकालात ३९९ वा Vमांक िमळवला.
सवL यश वी िव$ा‹या6चं %धानमं(ी नर)* मोदी आिण मgु यमं(ी उ†व ठाकरे यांनी अिभनंदन के लं आहे.
<><><><><>
देशात आतापय6 त कोरोना संVमणातून बरे झाले<या [kणांची एकूण संgया १२ लाख ३० हजार ५०९
झाली आहे. ही संgया स!या कोरोना संVमणावर उपचार घेत असले<या [kणां,या संgयेपेDा द|ु पट आहे. स!या
देशात पाच लाख ८६ हजार २९८ Qkण उपचार घेत आहेत. दरbयान, देशात गे<या २४ तासात देशात कोिवड
१९ चे एकूण ५२ हजार ५० नवे Qkण आढळले, तर ४४ हजार ३०६ [kण बरे झाले अस<याची मािहती आरोkय
मं(ालयाकडून िदली. देशात स!या या िवषाणूने बािधत [kणांची एकूण संgया १८ लाख ५५ हजार ७४५ झाली
आहे.
देशात गे<या २४ तासांत कोिवड १९ ,या सहा लाख ६१ हजार ८९२ नमू]यांची चाचणी झाली. ही
संgया आतापय6त के ले<या चाच?यां,या संgयेपैकi सवाL त जा त आहे. आतापय6 त देशात कोिवड-१९ ,या दोन
कोटी आठ लाख ६४ हजार चाच?या झा<या आहेत. स!या देशात या चाच?यांसाठी एक हजार ३५६ %योगशाळा
असून, यापैकi ९१७ %योगशाळा सरकारी तर ४३९ %योगशाळा खाजगी अस<याचं याबाबत,या वृ>ात bहटलं
आहे.
<><><><><>
रा\यात काल 10 हजार 221 [kण कोरोनामX
ु होऊन घरी गेले. रा\यात आतापय6त कोरोनाचे 2 लाख
87 हजार 20 [kण बरे झाले असून बरे हो?याचं %माण 63 पूणा6क 76 शतांश ट8के आहे, तर 8 हजार 969 नवे
कोरोनाबािधत [kण आढळले. काल िदवसभरात आढळले<या नWया कोरोना बािधतांपेDा उपचारानंतर बरे होऊन
घरी गेले<या [kणांची संgया जा त आहे. रा\यात आतापय6त एकं दर 4 लाख 50 हजार 196 कोरोना बािधत
आढळले असले तरी स!या 1 लाख 47 हजार 18 [kणांवरच िविवध [kणालयांम!ये उपचार सQ
ु आहेत. काल
कोिवड 19 ,या 266 [kणां,या मBृ यूंची न„द झा<यामळ
ु े आतापय6 त रा\यात या रोगामळ
ु े दगावले<यांची संgया 15
हजार 842 झाली आहे. रा\यात स!या 9 लाख 25 हजार 269 जण घरी, तर 37 हजार 944 जण सं थाBमक
िवलगीकरणात आहेत. रा\याचा मBृ यूदर 3 पूणा6 क 52 शतांश ट8के इतका आहे.
<><><><><>
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\येR रंगकमM आिण थोर नाट् यिशDक इ•ािहम अ<काजी यांचं आज नवी िद<ली इथं •दयिवकारा,या
ध88यानं िनधन झालं ते ९४ वषा6चे होते. NSD अथाL त राefीय नाट् य शाळे चे संचालक bहणून Bयांनी दीघL काळ
काम के लं. िगरीश कनाL ड यांचं तघु लक, धमL वीर भारतीचं अंधा यगु ,यासारgया नाटकांची िनिमL ती Bयांनी के ली.
नाती[‘ीन शाह, ओम परु ी यां,यासारखे अनेक उBकृd नट Bयांनी घडवले.
<><><><><>
%धानमं(ी नर)* मोदी यां,या दरू ’dीमळ
ु े आज पवु l>र,या रा\यांची %गती होत आहे, असं मत क) *ीय
मािहती आिण %सारणमं(ी %काश जावडेकर यांनी आज WयX के लं. आसाम ,या 24 तास चालणाSया नWया
दूरदशL न वािहनीचं Wहीडीओ काँफरंसYग,या मा!यामातून उदघाटन के <यानंतर ते बोलत होते. आसामला वत:ची
नवी दूरदशL न वाहीनी असणं गरजेचं होतं, दरु दशL न,या 104 वाही]या मोफत आहेत नागरीकांनी Bयाचा आनंद
•यावा, असंही ते bहणाले.
//<><><><><>//
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