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वारः बधु वार

ठळक बातम्या
िस
ु ळधार पावसािळ
ु े िांबु ईसह कोकणातलां जनजीवन शवस्कशळत.
राि िांशदराच्या भूशिपूजनाचा िहु ूतत आज, अयोध्या नगरी सजली.
गणेशोत्सवाला कोकणात जाणाऱ्या चाकरिानयाांसाठी एसटी धावणार.
कें द्रीय लोकसेवा आयोगानां घेतलेल्या नागरी सेवा परीक्षेचा शनकाल जाहीर.
िाजी िख्ु यिांत्री कााँग्रेसचे शशवाजीराव पाटील शनलांगेकर याांचां शनधन.
आशण
कोकण शकनाऱ्यावर आजही जोरदार वाऱ्यासह िस
ु ळधार पावसाचा इशारा.

पाऊस पूर
हवािान खात्यानां वतत वलेला अांदाज खरा ठरवत पावसानां काल िांबु ईसह कोकण आशण िध्य
िहाराष्ट्रात दिदार हजेरी लावली. िांबु ईत सांततधार पाऊस कोसळत होता, त्यािळ
ु े सखल भागात
पाणी भरल्यानां वाहतूक व्यवस्था कोलिडली. शहांदिाता, दादर शटटी, कुलात , िाटुांगा, गव्हाणपाडा, चेंबूर,
अांधेरी अशननशिन कें द्र, वसोवा, दशहसर, बोररवली, धारावी, वरळी, काांशदवली आदी शठकाणी पाणी
भरले होतां. कुलात नेहरू नगरिध्ये तसांच गोरेगावच्या िोतीलाल नगरात नागररकाांच्या घरात पाणी
शशरलां. िांबु ईतील सबवेिध्ये पाणी भरलां होतां. परु ाच्या पाण्यात अनेक गाड् या बांद पडल्या. रेल्वे
वाहतक
ु ही शवस्कशळत झाली होती. त्यािळ
ु े िांत्रालयासह शासकीय कायात लयाांना काल सट्टु ी देण्यात
आली.
िांबु ईत गोराई इथां काल एक नाव सिद्रु ात उलटली. त्यातल्या 13 पैकी 11 िासेिाराांना वाचवलां असून
दोनजण बेपत्ता असल्याचां पोशलसाांनी साांशगतलां. साांताक्रूज इथां एक िशहला आशण शतची दोन िल
ु ां
नाल्यात वाहून गेली. धोशबघाट इथां काल सकाळी ही दघु त टना घडली. ठाण्यात घोडबांदर िागात वर
ओवळा इथां शवजेच्या खाांबाला धक्का लागून एकाचा ित्ृ यू झाला. िस
ु ळधार पावसािळ
ु े काांशदवली इथां
पशिि द्रतु गती िागात वर काल सकाळी दरड कोसळली. त्यािळ
ु े त्या िागात वरची वाहतूक ठप्प झाली.
िस
ु ळधार पावसािळ
ु े िांबु ई उच्च नयायालयात काल, शव्हडीओ कॉनफरशनसांगद्वारे होणार असलेल्या,
शवशवध प्रकरणाांच्या सनु ावण्या स्थशगत कराव्या लागल्या. त्यात सशु ाांत शसांग राजपूत आत्िहत्या,
एल्गार पररषद इत्यादी प्रकरणाांचा सिावेश होता.
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िस
ु ळधार पावसािळ
ु े रत्नाशगरी शजल्यातलां जनजीवन पूणतपणे शवस्कशळत झालां. सवत च नद्या दथु डी
भरून वाहत असून काही नद्याांनी धोक्याची पातळी ओलाांडली आहे. जगबडु ी, वाशशष्ठी, काजळी,
अजत नु ा आशण कोदवली नद्याांनी धोक्याची पातळी ओलाांडली. त्यािळ
ु े खेड, शचपळूण आशण राजापूर
शहराांना परु ाचा वेढा बसला. वादळात अांगावर झाड कोसळल्यानां राजापूर तालक्ु यातल्या शप्रांदावण इथां
एका िशहलेचा ित्ृ यू झाला. रत्नाशगरी शहरात िस
ु ळधार पावसाचा वीजपरु वठ् यावर पररणाि झाला.
तालक्ु यातल्या चाांदेराई बाजारपेठेत सकाळीच परु ाचां पाणी शशरलां. पावसाचा जोर कायि राहणार
असल्यानां पूरशस्थतीत लगेच सधु ारणा होण्याची शक्यता किी आहे.
गेले दोन शदवस सतत कोसळणाऱ्या िस
ु ळधार पावसािळ
ु े शसांधदु गु त शजल्यात जनजीवन शवस्कळीत
झालां. शवजयदगु त खाडीनां धोक्याची पातळी गाठली असून यािळ
ु े खारेपाटण सख
ु नदीला पूर आला
आहे. परु ाचां पाणी खारेपाटण बाजारपेठेत घस
ु ण्याची दाट शक्यता आहे. परु ाच्या पाण्यािळ
ु े
खारेपाटणहून शचांचवली आशण बांदरगावकडे जाणारे रस्ते पाण्याखाली गेले असून या िागात वरील
वाहतूक थाांबशवण्यात आली आहे. पावसाबरोबरच वादळी वारे असल्याने काही शठकाणी झाडां उनिळून
घर, दक
ु सान झालां आहे. झाडां वीज वाशहनयाांवर पडल्यानां बरीच गाव अांधारात गेली
ु ानाांवर पडून नक
आहेत. सावांतवाडीत िांडईवरचे पत्रे वाऱ्यानां उडून गेले.
रायगड शजल्यात िस
ु ळधार पावसािळ
ु े साशवत्री, आांबा आशण कांु डशलका या नद्या धोक्याच्या खणु ेवरून
वाहत आहेत. पाताळगांगा, उल्हास, भोगावती, या नद्याांना देखील िहापूर आले आहेत. साशवत्री नदीचे
पाणी िहाड शहरात घस
ु ले असून बाजारपेठ काल पाण्याखाली गेली. नागोठण्यात सखल भागात आांबा
नदीचां पाणी शशरलां. लोकाांना सरु शक्षत शठकाणी जाण्यास साांगण्यात आलां आहे. िांबु ई - गोवा
िहािागात वर िाणगाव इथां िोठा वक्षृ कोसळल्यानां हा िहािागत सायांकाळपासून बांद होता, पाच तास
प्रयत्न के ल्यानांतर अखेर हा वक्षृ रस्त्यातून दूर करण्यात आला. पाली इथल्या पल
ु ावरून देखील पाणी
वाहत आहे.
यांदाच्या पावसाळ्यात आतापयंत पावसानां तशी पाठच शफरवल्यानां शचांतेत असलेल्या पालघर
शजल्याला काल सकाळपासून सरू
ु झालेल्या दिदार पावसानां शदलासा शदला आहे. पालघर
शजल्यातल्या बोईसर, पालघर, सातपाटी, डहाणू, बोडी, शचखले, शवक्रिगड, वसई-शवरार, नालासोपारा
या भागाांत पावसानां जोरदार वाऱ्याांसह हजेरी लावली. पालघर शजल्यातल्या अनेक भागाांत झालेल्या
िस
ु ळधार पावसाचा फटका पालघर िहाशवतरण शवभागालाही बसला. िस
ु ळधार पावसािळ
ु े 55 वीज
वाशहनयाांिध्ये ताांशत्रक शबघाड होऊन 2 लाख 49 हजार ग्राहकाांचा वीजपरु वठा खांशडत झाला होता.
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पशिि िहाराष्ट्रातही अनेक शठकाणी काल पावसाचा जोर होता. सयाद्रीच्या डोंगरराांगाांिध्ये अनेक
शठकाणी िस
ृ आहे.
ु ळधार वष्टृ ी झाली. साांगली शजल्यातील चाांदोली पररसरात अशतवष्टृ ी झाल्याचां वत्त
पशिि िहाराष्ट्राच्या तल
ु नेत शवदभत िराठवाड् यात पावसाचा जोर काहीसा किी असला तरी कालच्या
पावसानां राज्याच्या सवत च भागात हजेरी लावली.
कोविड – राष्ट्रीय
देशातील कोरोनाबाशधताांच्या सांख्येत काल सकाळपयंतच्या 24 तासात 52 हजार 50 नवीन
बाशधताांची भर पडली. त्यािळ
ु े आतापयंतच्या बाशधताांची एकां दर सांख्या १८ लाख ५५ हजार 745
झाली आहे. सध्या यापैकी 5 लाख 86 हजार 289 रुनण उपचार घेत आहेत. काल सकाळपयंतच्या
24 तासात 44 हजार 306 रुनण बरे होऊन घरी गेले. बरे झालेल्याची एकां दर सांख्या बारा लाख 30
हजार 509 असून, रुनण बरे होण्याचा दर 66 पूणांक 31 शताांश टक्के आहे. देशात काल 803
रुनणाांच्या ित्ृ यूची नोंद झाली असून, आतापयंत कोशवड-19 चे, 38 हजार 938 रुनण दगावले आहेत.
कोविड राज्य
राज्यात काल कोशवड-19 चे 12 हजार 326 रुनण बरे होऊन घरी गेले. आजपयंत राज्यातले एकां दर 2
लाख 99 हजार 356 रुनण बरे झाले आहेत. यािळ
ु े राज्यातील रुनण बरे होण्याचे प्रिाण 65 पणु ांक
37 शताांश % झाले आहे. राज्यात काल 7 हजार 760 नवीन रुनणाांचां शनदान झालां. त्यािळ
ु े
आतापयंतच्या कोरोनाबाशधताांची सांख्या 4 लाख 57 हजार 956 झाली. काल 300 रुनणाांच्या ित्ृ यूचां ी
नोंद झाल्यानां कोशवड 19 िळ
ु े दगावलेल्याांची सांख्या 16 हजार 142 झाली आहे. सध्या राज्यातील
ित्ृ यूदर 3 पणु ांक 52 शताांश % आहे. राज्यात सध्या 1 लाख 42 हजार 151 रुनणाांवर उपचार सरू
ु
आहेत.
अयोध्या भूविपूजन
राि िांशदराच्या भूशिपूजनासाठी उत्तर प्रदेशातली अयोध्या नगरी सजली असून शतथे अत्यांत उत्साहाचां
वातावरण आहे. कालपासूनच या सोहळ्याच्या धाशित क शवधींना सरुु वात झाली आहे. काल झालेल्या
दीपोत्सवानां सांपूणत अयोध्या नगरी आशण शरयू नदीचा काठ उजळून शनघाला होता. कोरोनाच्या
पार्श्तभूिीवर भाशवकाांनी कायत क्रि स्थळी गदी न करता आपापल्या घरात दीप प्रज्ज्वलन करावां असां
आवाहन िख्ु यिांत्री योगी आशदत्यनाथ याांनी के लां होतां. त्यािळ
ु े पररसरातली घरांही शदव्याांनी झगिगून
गेली आहेत. भूशिपूजनाचा िख्ु य कायत क्रि आज दपु ारी साडे १२ वाजता पांतप्रधान नरेंद्र िोदी याांच्या
उपशस्थतीत होणार आहे. पांतप्रधान सवत प्रथि हनिु ान गढी िांशदरात दशत न घेणार आहेत; त्यानांतर
रािलल्लाचां दशत न घेऊन भूशिपूजनाचा कायत क्रि होईल.
िंविर स्िरूप
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अयोध्येतल्या आजच्या भिु ीपूजनाची जशी अनेकाांना प्रशतक्षा आहे तशीच हे िांशदर कसां असेल
याबाबत उत्सक
ृ ाांत कदाशचत ही उत्सक
ु ताही आहे. हा वत्त
ु ता थोडी शिवू शके ल.....
ज्या भव्य राम मंदिराचं भूदमपूजन होणार आहे ते मंदिर प्रत्यक्षात कसं असेल याबद्दलची मादहती राम
जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र प्रदतष्ठानानं जाहीर के ली आहे. मंदिराच्या उभारणीसाठी सुमारे 300 कोटी तर
पररसराच्या सुशोभीकरणासाठी सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. मुख्य मंदिराला 5
घुमट राहणार असून एक मुख्य कळस उभारला जाईल. मूळ आराखड् यात या 3 मजली मंदिराची उंची
141 फूट होती त्यात बिल करून आता ही उंची 161 फूट करायचं ठरलं आहे. मंदिरासाठी 360
कोरीव खांब उभे के ले जातील. 16 फूट रुंि दजने ठेवले जाणार आहेत. श्रीराम अक्षर दलदहलेल्या
सुमारे 2 लाख दवटांनी या मंदिराचा पाया रचला जाईल. मंदिराला लागणार िगड खास राजस्र्ानातून
मागवण्यात आला आहे . मुख्य मंदिराभोवती 4 छोटी मंदिरही उभारली जाणार आहेत. प्रभू रामचंद्ांचं
हे मंदिर उभं रादहल्यानंतर िेश दविेशातील पयथ टकांचही ते प्रमुख आकर्थ ण राहील यात शंका नाही.
आकाशवाणी बातमयांसाठी दवनायक सोमणी पुणे.
अयोध्या
अयोद्धेतील राििांशदर भूशिपूजन सोहळ्याच्या पार्श्तभूिीवर नाशशकिधील रािभक्ाांनी जल्लोष सरू
ु
के ला आहे.शतथल्या उत्सवी वातावरणाचा हा वत्त
ृ आांत आिच्या प्रशतशनधीकडून.
पंचवटी पररसरातील मंदिरांमध्ये जय श्रीरामचा घोर् घुमतो आहे. सामूदहक रामरक्षा आदण हनुमान
चादलसा पठणानं वातावरण भदिमय झालं आहे.नादशकमध्ये असलेल्या दवदवध िेविेवतांच्या मंदिरात
धादमथ क कायथ क्रमांना प्रारंभ करण्यात आला. सोहळा दनदवथ घ्न पार पडावा यासाठी पंचमुखी हनुमान
मंदिरात श्रीफळ वाढवून ध्वजपूजन करण्यात आलं. काल सकाळी पंचमुखी हनुमान मंदिरात साधूमहंतांच्या प्रमुख उपदस्र्तीत श्रीराम, हनुमान यांच्या मूतीचं पूजन करण्यात आलं. त्यानंतर टाळमृिुगं ांच्या गजरात भजन-कीतथ नाचा कायथ क्रम झाला. सध्या िेशभरात कोरोना सावट असल्याने साधूमहंत आदण भादवकांना अयोध्येत भूदमपूजन सोहळ्यात सहभागी होता येणार नाही, त्यामुळे आज
भुदमपूजनाच्यावेळी रामनामाचा गजर करत घंटानाि के ला जाणार आहे.
आकाशवाणी बातमयांसाठी नादशकहून संजय पाठक यांच्यासह माधवी कुलकणी, पुणे

या प्रादेशशक बातम्या आकाशवाणीच्या पणु े कें द्रावरून प्रसाररत करण्यात आल्या.
या बातम्या आपण नयूज ऑन एआयआर ऍपवर देखील ऐकू शकता. ताज्या अपडेट्ससाठी आपण
आम्हाला फॉलो करु शकता आिचां ट् शवटर हाँडल ऍट एआयआरनयूज पणु े, फे सबक
ु पेज ऑल इांशडया
रेशडयो नयूज पणु े आशण िराठी नयूज पणु े ऑल इांशडया रेश़ियो या आिच्या यटु ् यबु चॅनेलवर.
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चाकरिानी
कोरोनाच्या पार्श्तभूिीवर गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरिानयाांना 12 ऑगस्टपयंत
कोकणात जाता येणार आहे. ICMR च्या शनकषाांप्रिाणे क्वारांटाईनचा कालावधी 10 शदवस करण्यात
आला असून 12 ऑगस्टनांतर कोकणात जाणाऱ्याांनी स्वॅब चाचणी करणे बांधनकारक असणार आहे,
असां पररवहन िांत्री अशनल परब याांनी म्हटलां आहे. यासाठी एसटीनां देखील 3 हजार बसेस तयार
ठेवल्या असून त्यासाठी सािूशहक नोंदणी करता येणार आहे. सािूशहक नोंदणी के लेल्याांना त्याांच्या
गावापयंत सोडण्याची सोय करण्यात आली आहे. यांदा एसटी 50 टक्के प्रवासी क्षितेनां चालवण्यात
येणार असून देखील त्यासाठी कोणतेही अशतररक् भाडे आकारण्यात येणार नाही. एसटीने जाणाऱ्या
चाकरिानयाांना कोणत्याही इ-पासची गरज भासणार नाही, िात्र इतर वाहनाांनी जाणायां ना लागेल
असांही त्याांनी स्पष्ट के लां. कोकणात जाणाऱ्या चाकरिानयाांनी यांदा शनयि पाळून गणेशोत्सव साजरा
करावा असां आवाहन पररवहन िांत्रयाांनी के लां आहे.
UPSC
UPSC अथात त कें द्रीय लोकसेवा आयोगातफे घेतलेल्या नागरी सेवा परीक्षेचा शनकाल काल जाहीर
झाला. एकां दर 829 जणाांची शवशवध नागरी सेवाांसाठी शनवड झाली असून प्रदीप शसांह यानां देशातून
प्रथि क्रिाांक पटकावला आहे. जतीन शकशोर शद्वतीय तर प्रशतभा विात शहनां ततृ ीय क्रिाांक शिळवला
आहे. पांतप्रधान नरेंद्र िोदी याांनी UPSC िध्ये यशस्वी झालेल्या यवु काांचां अशभनांदन के लां आहे. नागरी
सेवेचां अत्यांत रोिाांचक आशण आनांददाई क्षेत्र आपली प्रतीक्षा करत आहे अस, पांतप्रधानाांनी आपल्या
सांदेशात म्हटलां आहे.
िहाराष्ट्रातून पशहली आशण देशात 15 वी असलेल्या नेहा भोसले सह राज्यातील िांदार पत्की.
आशतु ोष कुलकणी, योगेश बावणे पाटील, आशण शवशाल नरवाडे अशा पाच उिेदवाराांनी या परीक्षेत
पशहल्या शांभरात स्थान शिळवलां आहे.
शनकालानांतर आकाशवाणीशी बोलताना िांदार पत्की म्हणाला….
पण्ु यातल्या जयांत िांकले यानां अांधत्वावर िात करत या पररक्षेत 143 वा क्रिाांक पटकावला. या
यशाबद्दल आकाशवाणीशी बोलताना तो म्हणाला.
वििाजीराि वनधन
िाजी िख्ु यिांत्री कााँग्रेसचे शशवाजीराव पाटील शनलांगेकर याांचां आज पहाटे पण्ु यात शनधन झालां. ते ९१
वषांचे होते. १९८५ ते १९८६ या काळात ते िख्ु यिांत्री होते. लातरु शजल्यात शनलांगा इथां आज
त्याांच्या पाशथत व देहावर अांत्यसांस्कार करण्यात येतील असां आिच्या बातिीदारानां कळवलां आहे.
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अल्काझी
भारतीय रांगभूिीवरचे ज्येष्ठ शदनदशत क इब्राहीि अल्काझी याांचां काल नवी शदल्लीतल्या रुनणालयात
हृदयशवकाराच्या झटक्यानां शनधन झालां. ते ९५ वषांचे होते. भारतीय रांगभूिीसाठी त्याांनी िोलाचां
योगदान शदलां होतां. १९४० ते ५० च्या दशकातले रांगभूिीवरच्या िहत्त्वाच्या कलाकाराांपैकी ते एक
होते. राष्ट्रपती रािनाथ कोशवांद, उपराष्ट्रपती एि व्यांकय्या नायडू , पांतप्रधान नरेंद्र िोदी, कें द्रीय िांत्री
प्रकाश जावडेकर, िहाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतशसांग कोश्यारी याांनी अल्काझी याांच्या शनधनाबद्दल शोक
व्यक् के ला आहे.
हिािान
बांगालच्या उपसागरावरील किी दाबाचा पट्टा अशधक तीव्र झाला असून तो िध्य भारताच्या शदशेनां
सरकत असल्यानां कोकण शकनायात तवरील िोसिी वायां ना बळ शिळालां आहे. त्यािळ
ु े शकनारपट्टीवर
ताशी 50 ते 60 शकलोिीटर वेगानां वाहणारे वारे दिदार पाऊस घेऊन आले आहेत. कोकणातला हा
पावसाचा जोर उद्यापयंत कायि राहील. तोपयंत तरु ळक शठकाणी अशतवष्टृ ीचा धोका आहे. या वायांचा
प्रभाव काल पशिि िहाराष्ट्रातही जाणवला िात्र आज पासून तो काशहसा किी होईल. हवािान
खात्याच्या अांदाजानस
ु ार आज कोकण, िध्य िहाराष्ट्र आशण शवदभात त सवत त्र तर िराठवाड् यात अनेक
शठकाणी पावसाची शक्यता आहे.
आकाशवाणी पणु े कें द्रावरचां प्रादेशशक बातिीपत्र सांपलां.
पण यानांतर सकाळी 10 वाजून 10 शिशनटाांनी ऐका, कोरोना सांकटाशी सरुु असलेल्या यद्ध
ु ाच्या,
राज्यभरातल्या बातम्या कोरोना िहाराष्ट्र या शवशेष बातिीपत्रात.
तम्ु ही िात्र शक्यतो घरीच राहा, शनरोगी राहा आशण शवर्श्ासाहत बातम्याांसाठी ऐकत राहा, आकाशवाणी,
निस्कार.
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