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  आकाशवाणी पुणे 

प्रादेशशक वृत्तशवभाग 

प्रादेशशक बातम्या 

सकाळी 7 वा 10 शि. 

शदनाांकः 04.06.2020                                             वारःगरुूवार 

ठळक बातम्या 

 

 संपूर्ण कोकर् ककनारपट्टीवर उत्पात माजवर्ार ंकनसर्ण  चक्रीवादळ ओसरलं. कमी      दाबाच्या 

पट््टयाची कसन्नर, येवला चाळीसर्ाव मारे् जळर्ावकडे वाटचाल. 

 धान्य, तेलकबया. डाळी, कांदे, बटाटे या र्ोष्टी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून वर्ळण्याच्या दरुुस्तीला 

कें द्रीय मंकिमंडळाची मंजरुी. 

 देशात र्ुंतवरू्क आककषणत करण्यासाठी मंिालयांमध्ये प्रकल्प कवकास कवभार् 

स्थापन  करण्याचा कनर्णयही कें द्रीय मंकिमंडळानं काल घेतला. 

 देशातील कोरोनाबाकधतांची संख्या 2 लाखाच्या पढेु रे्ली,कोकवड 19 शी झुंज देऊन बर ेझालेल्यांच्या 

संख्येनंही 1 लाखाचा टप्पा ओलांडला. 

 मॉन्सून कालही पढेु सरकला नाही पर् कनसर्ण चक्रीवादळामळेु राज्यात सवणि पाऊस माि चांर्ला 

बरसल्यानं शेतकरी सखुावला. 

 

चक्रीवादळ – केळकर 

कनसर्ण चक्रीवादळानं रायर्ड कजल्यात 1 आकर् परेु् कजल्यात 1 असे दोन बळी घेतल्याचं वतृ्त असून ककमान 

10 जर् जखमी झाले आहेत. वादळाची पूवणसूचना परुशेी आधी कमळाल्यानं मुंबईसह पालघर, ठारे्, रायर्ड 

आकर् रत्नाकर्री कजल्यातील जवळपास 50 हजार लोकांना सरुकित स्थळी हलवण्यात आलं होतं. त्यामळेु 

फारशी मनषु्य हानी झाली नसली तरी कवत्त हानी मोठ्या प्रमार्ात झाली आहे. मुंबई शहराला वादळाचा थेट 

तडाखा बसला नाही आकर् अपेिेप्रमारे् ते पालघरमारे् रे्लं नाही त्यामळेु त्या भार्ाचा धोका टळला. प्रत्यिात 

या वादळानं काल दपुारी साडेबारा ते अडीच दरम्यान रायर्ड कजल्यात कदवेआर्ारजवळ महाराष्राचा ककनारा 

ओलांडला. वाटेत मोठ्या प्रमार्ात कवध्वंस करत ताशी 100 ते 110 ककलोमीटरच्या र्तीनं घोंर्ावर्ार ंहे तीव्र 

चक्रीवादळ ताशी 23 ककलोमीटर वेर्ाने ईशान्येच्या कदशेने मार्णस्थ झालं. इर्तपरुीत घाट ओलांडताना ते 

ओसरलं आकर् नंतर राकहलेला कमी दाबाचा पट्टा कसन्नर, येवला चाळीसर्ाव मारे् जळर्ावकडे कनघाला.  

वादळानं ककनारा ओलांडला तेव्हा समदु्रात 2 मीटर उंचीच्या लाटा उसळत होत्या आता लाटांची उंची कमी 

झाली आहे. पालघर, रायर्ड आकर् रत्नाकर्री कजल्यांत वादळामळेु कोसळलेली झाडं दूर करून 

एनडीआरएफचे जवान आता रस्ते मोकळे करताहेत. मुंबई पणु्यातूनही झाडपडीच्या बातम्या आल्या आहेत. 

वादळाच्या प्रभाविेिात अनेक कठकार्ी वीज परुवठा खंकडत झाला होता. रायर्ड कजल्हायात काही कठकार्ी 
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घरांचे पिे उडाले. कच्च्या घरांची पडझडही झाली. मुंबई र्ोवा महामार्ाणवरही अनेक झाडं पडल्यानं या 

महामार्ाणवरील वाहतूक ठप्प झाली होती. कनसर्ण चक्री वादळामळेु रायर्ाड़ कजल्यात श्रीवधणन आकर् अकलबार् 

तालकु्यात मोठं नुकसान झालं असून, राष्रीय आपत्ती प्रकतसाद बलाचं बचावकायण या भार्ात युद्धपातळीवर 

आहे. यासाठी NDRF च्या अजून २ तकुड्या बोलवण्यात आल्या आहेत अशी माकहती NDRF चे उप प्रमखु 

सकच्चदानंद र्ावडे यानी आकाशवार्ीला कदली.  

Byte - Sachhidanand Gawade 

काल सकाळपासूनच या वादळाचं अकस्तत्व महाराष्रात जार्वायला लार्लं होतं. आधी कसंधदुरु्ाणत समदु्र 

खवळला आकर् सोसाट्याचे वार ेवाहू लार्ले. वादळ जसजसं पढेु सरकत रे्लं तसतसा कसंधदुरु्ाणतला त्याचा 

प्रभाव कमी होत रत्नाकर्रीत उत्पात सरुू झाला. रत्नाकर्री कजल्यात कनसर्ण चक्रीवादळानं अनेक कठकार्ी खूप 

मोठं नकुसान झालं.  र्ुहार्र आकर् मंडर्र्ड तालकु्यात ककनारपट्टीवरच्या बार्ांमध्ये नारळी-पोफळीची झाड 

मोडून पडली. रत्नाकर्रीच्या भर्वती बदंरात नांर्रून ठेवलेली नमणदा कसमेंट कंपनीची बोट प्रचंड उंचीच्या 

लाटांचा मारा झाल्यानं भरकटत ककनार यावर आली 

कदवेआर्ारहून उरर्मारे् पढेु सरसावल्यानंतर या वादळाचा फटका नवी मुंबई आकर् पररसराला बसला. कल्यार् 

डोंकबवलीतही वादळानं मोठं नुकसान केलं. वादळाचा धोका लिात घेऊन मुंबईतील कवकवध भार्ांतून समुार े

२० ते २५ हजार नार्ररकांचे सरुकित स्थळी स्थलांतर करण्यात आले होतं. वांदे्र-कुलाण  संकुल इथे 

एमएमआरडीए मैदानावर उभारलेल्या कोकवड आरोग्य कें द्रातील 212 रुग्र्ांना वरळी येथील एनएससीआय 

कोकवड कें द्रात स्थलांतररत केले. वादळ थेट मुंबइत आलं नाही पर् सोसाट्याच्या वार यांचा तडाखा 

बीकेसीतल्या ररकाम्या केलेल्या कोकवड उपचार कें द्राला बसलाच. मुंबई शहरातही अनेक विृ उन्मळून पडले. 

रस्त्यावरच्या वाहनांचं मोठं नुकसान झालं. 

मुंबई कवमानतळावर काल दपुारी वाहतूक काही तास थांबवली होती. पणु्यात येर्ारी दोन उड्डार् ंसरुत आकर् 

हैदराबादकडे वळवण्यात आली. तर कोकर् रले्वेवरुन  केरळकडे जार्ारया चार र्ाड्या परेु्-कमरजमारे् 

वळवण्यात आल्या. 

लोर्ावळा, तळेर्ाव आकर् मुंबई परेु् महामार्ाणवर झाडपडीच्या अनेक घटना घडल्या. मुंबई परेु् महामार्ाणवर 

खंडाळ्यामध्ये कवजेचा खांब कोसळल्याने खंडाळा ते खोपोली मार्ण बदं झाला. लोर्ावळ्या सह पणु्याकडे 

येर्ारया महामार्णवार समुार े१०० कठकार्ी झाडपडीच्या घटना घडल्या आहेत. कनसर्ण चक्रीवादळाचा फटका 

परेु् कजल्यातील वीजयंिरे्वरही  झाला समुारे 540 वीजवाकहन्यांचा वीजपरुवठा बदं पडला होता. 

वादळ इशतहास-केळकर 

अरबी समदु्रावरचं वादळ महाराष्राच्या ककनार यावर धडकर्ं ही तशी दमु ळ घटना आहे. माि यापढेुही ती 

दमु ळ राकहल का याबाबत बदलत्या हवामानानं साशंकता कनमाणर् केली आहे, त्याबाबतचा हा वतृ्तांत. 

अकलबार् कजल्यात कदवेआर्रच्या ककनारयावर थडकलेलं कनसर्ण हे आतापयंतच्या ज्ञात इकतहासात 

महाराष्राच्या ककनारयाला जून मकहन्यात तडाखा देर्ार ंपकहलं चक्रीवादळ ठरलं आहे. मान्सून पूवण  हरं्ामातच 

कोकर् ककनारपट्टीला झोडपून काढर्ार ंहे आतापयंतचं दसुर ंवादळ आहे. यापवु चं वादळ 1961 साली मे 

मकहन्यात आलं होतं. त्यावेळी वादळांना नावं देण्याची पद्धत नव्हती. या व्यकतररक्त रे्ल्या शतकात 

इतर 3 वादळं महाराष्राच्या सार्र ककनारय्ावर आली ती सर्ळी आक्टोबर नोव्हेंबर मकहन्यात पावसाळा 

संपताना आली होती. त्यातलं शेवटचं होतं फयान ज्यानं अकलबार्-मुंबई दरम्यानच्या ककनारय्ाला तडाखा 



3 
 

कदला होता. तशी अरबी समदु्रावरची चक्रीवादळं भारताच्या ककनारय्ावर कमीच येतात. 75 टक्के वादळं 

आखाताकडे, आकिकेकडे जातात. बाकीची बहुतेक र्जुरातचा ककनारा र्ाठतात. पर् रे्ल्या 5 वषाणत अरबी 

समदु्रावर चक्रीवादळ कनमाणर् होण्याचं प्रमार् 35 टक्क्यांनी वाढलं आहे. त्यामळेु कोकर् ककनारा र्ाठर्ारय्ा 

वादळांची संख्याही वाढू शकते. कनसर्ाणचा इशारा समजून सावध व्हायला हवं. नीतीन केळकर आकाशवार्ी 

बातम्यांसाठी परेु्. 

कॅशबनटे शनणणय 

 

धान्य, तेलकबया. डाळी, कांदे, बटाटे या र्ोष्टी जीवनावश्यक वस्तंूमधून वर्ळण्यासंबधंीच्या कायद्यातील 

दरुुस्तीला कें द्रीय मंकिमंडळाच्या बैठकीत काल मंजरुी देण्यात आली. शेतकरयांसाठीची वैधाकनक बंधनं कशकथल 

करर्ं हा या दरुुस्तीचा मखु्य उदे्दश आहे. यामळेु शेतकरयांना त्याचा फायदा होऊन कृषी िेिात पररवतणन 

घडेल, असं माकहती आकर् प्रसारर् मंिी प्रकाश जावडेकर यांनी मंकिमंडळाच्या कनर्णयांची पिकारांना माकहती 

देताना सांकर्तल.ं जीवनावश्यक कायद्यातील या दरुुस्तीमळेु  शेतकरयांच्या शेतमालाला चांर्ला भाव कमळेल 

असं जावडेकर यांनी नमूद केलं. शेतमाल कबपर्न कायद्यातही दरुुस्ती करायला कें द्रीय मंकिमंडळाने मंजरुी 

कदली असून, यामलेु शेतकरयांना आपली उत्पादनं कृकष उत्पन्न बाजार सकमती बाहेर कवकत येर्ार आहेत.  
याकशवाय सिम सकचव र्ट स्थापन करर्ं आकर् देशात र्ुंतवरू्क आककषणत करण्यासाठी मंिालयांमध्ये प्रकल्प 

कवकास कवभार् स्थापन  करण्याचेही कनर्णय कें द्रीय मंकिमंडळानं काल घेतले. आयषु मंिालयाअंतर्णत आयवेुकदक 

आकर् होकमओपॅकथक औषधांसाठी अकधकृत आयोर् स्थापन करण्यास आकर् कोलकाता पोटण  रस्टचं 

श्यामाप्रसाद मखुज   पोटण  रस्ट असं नामकरर्  करण्यासही या बैठकीत मंजरुी देण्यात आली. 

 
कोशवड आकडेवारी 

 

देशातील आतापयंतच्या कोरोनाबाकधतांची संख्या 2 लाखाच्या पढेु रे्ली आहे. पर् त्याबरोबरच कोकवड 19 शी 

झुंज देऊन बर ेझालेल्यांच्या संख्येनंही 1 लाखाचा टप्पा ओलांडला आहे. देशात कोकवड 19 चे रुग्र् बरे 

होण्याचा दर काल पनु्हा वाढून 48 परु्ांक 31 शतांश टक्के झाला. काल कदवसभरात 4 हजार 722 रुग्र् बर े

झाल्यानं आतापयंत बर ेझालेल्यांची संख्या आता 1 लाख 303 झाली आहे. सध्या देशात 1 लाख 

1 हजार 497 रुग्र्ांवर उपचार सरुू असून काल 8 हजार 909 नवे बाकधत आढळून आल्यानं आतापयंत 

कोरोना कवषारू्नं बाकधत झालेल्यांची एकंदर संख्या 21 लाख 7 हजार 615 झाली आहे. काल 217 रुग्र्ांचा 

मतृ्यू झाला त्यामळेु मतृांची संख्या 5 हजार 815  झाली. मृत्यू दर 2 परु्ांक 8 दशांश टक्क्यांवर कायम आहे. 

राज्यात काल 996 रुग्र् बरे झाले तर 2 हजार 560 नवे कोरोना बाकधत आढळून आले त्यामळेु आतापयंत बर े

झालेल्यांची संख्या 32 हजार 329 तर एकंदर बाकधतांची संख्या 74 हजार 860 झाली आहे. कोकवड-19 नं 

आतापयंत 2 हजार 587 रुग्र्ांचा मतृ्यू झाला. या पैकी 122 मतृ्यंूची नोंद काल झाली. राज्यात 39 हजार 935 

रुग्र्ांवर सध्या उपचार सरुू असून रुग्र् बरे होण्याचं प्रमार् काहीसं वाढून 43 परु्ांक 21 शतांश टक्के झालं 

आहे. मतृ्यूदरही वाढला, तो 3 परु्ांक 44 शतांश टक्के आहे. 

पयाणवरण शदन    
 

उद्या जार्कतक पयाणवरर् कदन. नर्र वन ही यंदाची या कदनाची मध्यवत   संकल्पना आहे त्यावर आधाररत 

अनेककवध कायणक्रमांचं उद्या देशभर आयोजन करण्यात आलं आहे. कें द्रीय पयाणवरर् मंिी प्रकाश जावडेकर 

यांच्या हस्ते मखु्य कायणक्रम कदल्लीच्या इंकदरा पयाणवरर् भवनात होर्ार आहे. पणु्यात ५ वषांपूव  साकारण्यात 
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आलेल्या वारजे इथल्या नर्र वनातही या कनकमत्तानं कवकवध कायणक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. 

वारज्याचा हा प्रकल्प महाराष्रातील अशा प्रकारचा पकहलाच प्रकल्प असून आज तो प्रकल्प स्मतृी 

वन म्हरू्न  स्थाकनक नार्ररकांच्या जीवनातील अनेक कडू र्ोड आठवर्ींशी आकर् नाजूक भावनांशी जोडला 

रे्ला आहे .जरू्काही स्थाकनक नार्ररकांच्या दैनंकदन जीवनाचा तो एक अकवभाज्य भार्च बनला आहे. ऐकू 

या त्याबद्दलचा हा वतृ्तांत. 
   
झोपड्या आकर् अन्य  प्रकारच्या अकतक्रमर्ांनी वेढलेल्या पणु्याच्या वारजे भार्ातील समुार े

२५ हेक्टरचा टेकडी पररसर आज कनसर्णरम्य स्मृती वन म्हरू्न नावारुपाला आला असून 

वड , कपपंळ , उंबर , सोनचाफा , आपटा , कांचन , कडुकलंब , बदाम आकर् आवळा यासारख्या २३ प्रकारच्या 

समुार ेसाडे सहाहजार वृिांनी बहरला आहे . कें दीय पयाणवरर् मंिी प्रकाश जावडेकर यांच्या 

संकल्पनेतून साकारलेल्या या प्रकल्पाच्या उभारर्ीसाठी खासर्ी कंपन्यांची मदत घेण्यात आली असली तरी 

नंतरच्या काळात माि स्थाकनक लोकांनी खरया अथाणनं त्याला दत्तकच घेतलं आकर् घरातील व्यक्तीप्रमारे् 

त्याची जोपासना केली.  पणु्यासारख्या शहराचा  प्रार्वायू समजल्या जार्ारया या  प्रकल्पांचं संरिर् आकर् 

संवधणन करण्याचा संकल्प या कनकमत्तान आपर् सवाणनी कमळून करायला हवा. आकाशवार्ी बातम्यांसाठी 

पणु्याहून कवनायक सोमर्ी  
 

िुांडे  
 

महाराष् राचे लोकनेते कदवंर्त र्ोपीनाथ मुंडे यांच् या सहाव्या पणु् यकतथीकनकमत् त काल भाजपा नेत्या आकर् माजी 

मंिी पकंजा मुंडे यांनी समाजमाध्यमावरूनच श्रद्धांजली अपणर् करून आपल्या कायणकत्यांना संबोकधत केलं. 

टाळेबदंीमळेु त्या मुंबईत अडकल्या आहेत. त्यामळेु यंदा प्रथमच त्या आपल्या वकडलांच्या पणु्यकतथीला 

श्र्दद्धांजली अपणर् करण्यासाठी र्ोपीनाथ र्डावर जाऊ शकल्या नाकहत. बीडचे संपकण मंिी धनंजय मुंडे माि 

भर्वानर्डावर रे्ले होते. श्रद्धांजली अपणर् केल्यानंतर बोलताना र्ोपीनाथजी आपल्याला र्रुूस्थानी आहेत 

आकर् त्यांच्या कवचारानंच आपली वाटचाल सरुू आहे असं ते म्हर्ाले. लातूर इथं भाजपा कजल् हाध्     यि आमदार 

रमेश कराड यांनी मुंडे यांच्या प्रकतमेस पषु्पहार अपणर् करून आदरांजली वाकहली. ररे्ापूर तालूक्यातील मौजे 

दवर्र्ाव इथं र्ोपीनाथ मुंडे यांच्या नावानं बांधण्यात आलेल्या प्रवेशद्वाराचं उद्घाटनही कराड यांच्या हस्ते 

करण्यात आलं. 
  
िहापूर व्यवस्थापन    
    
संभाव्य पूरकस्थती आकर् रे्ल्या वष च्या परुाचा अनभुव लिात घेता सांर्ली, कमरज आकर् कुपवाड शहर 

महापाकलकेनं महापूर आपत्ती कनयोजन आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये पूरपट््टयात 5 कठकार्ी 24 तास 

बोट स्टेशन कायणरत असर्ार आहेत, तर अती धोकादायक पररसरातील 15 कठकार्ांवर सीसीटीव्हीच्या 

माध्यमातून देखरखे ठेवली जार्ार आहे. याचबरोबर कृष्र्ा नदीने 20 फुटाची पातळी ओलांडताच पूर 

पट््टयातील नार्ररकांना स्थलांतरीत व्हावे लार्र्ार आहे. यंदा नार्ररकांना, स्वतःची व्यवस्था स्वतः करावी 

लार्र्ार आहे. 
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शेतकरी बाईट 

पेरर्ीसाठी काही कदवसच उरले असल्यामळेु अकोला कजल्यात मशार्तीच्या कामाला वेर् आला आहे. अकोला 

कजल्हा कॉटन कसटी म्हरू्न ओळखला जातो परतंु  काही वषाणत कजल्यात सोयाबीनचा पेरा वाढला होता. माि 

रे्ल्या वष  सोयाबीन आकर् तुरीला भाव न कमळाल्यामळेु यावष  पनु्हा शेतकरी कापूस पेरण्याकडे वळला आहे. 

Byte - Shetkari (Farmer) 

हवािान  
 

मॉन्सून कालही पढेु सरकला नाही. केरळमध्ये 1 जूनला कजथे पोहोचला होता कतथेच आहे. कनसर्ण 

चक्रीवादळामळेु राज्यात सवणि पाऊस माि चांर्ला बरसला. कोकर्ात बहुतांश कठकार्ी मुसळधार पाऊस 

झाला. पकिम महाराष्रातही अनेक कठकार्ी सोसाट्याच्या वार यासह पावसानं हजेरी लावली. कवदभण आकर् 

मराठवाड्यातही अनेक कठकार्ी दमदार पाऊस झाला. आज कोकर्ात सवणि, पकिम महाराष्र आकर् कवदभाणत 

अनेक कठकार्ी तर मराठवाड्यात काही कठकार्ी पावसाची हजेरी असेल. कोकर् आकर् उत्तर महाराष्रात 

काही कठकार्ी जोरदार सरी कोसळू शकतात. 

 

आकाशवार्ी परेु् कें द्रावरचं प्रादेकशक बातमीपि संपलं. पर् यानंतर सकाळी 10 वाजून 10 कमकनटांनी ऐका, 

कोरोना संकटाशी सरुु असलेल्या युद्धाच्या, राज्यभरातल्या बातम्या कोरोना महाराष्र या कवशेष बातमीपिात. 

तमु्ही माि शक्यतो घरीच राहा, कनरोर्ी राहा आकर् कवश्वासाहण बातम्यांसाठी ऐकत राहा, आकाशवार्ी, 

नमस्कार. 


