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आकाशवाणी पुणे 

     प्रादेशशक वृत्तशवभाग 

     प्रादेशशक बातम्या 

शदनाांकः 25.01.2021  सकाळी 7 वा. 10 शम           वार- रशववार      

ठळक बातम्या 

१. ७२ व्या प्रजासत्ताक शदनाच्या पूर्वसंध्येला, राष्ट्रपतींद्रार ेअज देिाला संबोधन 

२. राष्ट्र ईभारणीसाठी काहीतरी करण्याची प्रत्येकाला संधी नक्कीच अहे-

पंतप्रधानांचं यरु्कांना प्रबोधन 

३. साशहत्य संमेलनाच्या ऄध्यक्षपदी ज्येष्ठ िास्त्रज्ञ डॉक्टर जयंत नारळीकर यांची 

शनर्ड, २६ माचवपासून नाशिक आथं संमेलनाचं अयोजन 

४. नाशिक शजल्ह्यात प्रत्येक गार्ातील पाच पशहलांकडे िदु्च पाणी परुर्ठ्याची 

जबाबदारी अशण 

५. चार घाटांच्या क्लाशसक सयाद्री सायकल स्पधेत मेरठचा ऄरशर्ंद पन्र्र शर्जेता 

राष्ट्रपती  

७२ व्या प्रजासत्ताक शदनाच्या पूर्वसंध्येला, अज  राष्ट्रपती रामनाथ कोशर्ंद देिातल्ह्या 

जनतेला संबोशधत करणार अहेत.  अकािर्ाणी अशण दूरदिवनच्या सर्व र्ाशहन्यांर्रून 

संध्याकाळी ७ र्ाजता; सरुुर्ातीला शहंदी अशण नंतर आंग्रजी भाषेतल्ह्या त्यांच्या भाषणाचं 

प्रसारण केलं जाइल; त्यानंतर लगेचच दूरदिवनर्र या भाषणाचा प्रादेशिक भाषेतला 

ऄनरु्ाद प्रसाररत होइल. अकािर्ाणीच्या सर्व कें द्रांर्र रात्री साडे नउ र्ाजता 

राष्ट्रपतींच्या भाषणाचा प्रादेशिक भाषेतील ऄनरु्ाद प्रसाररत केला जाइल.  

पांतप्रधान  

प्रजासत्ताक शदनाचं संचलन हे भारताच्या देदीप्यमान सामाशजक-सांस्कृशतक परपंरलेा, 

सामररक िक्तीला अशण जगातल्ह्या सर्ावत मोठ्या लोकिाहीला केलेलं ऄशभर्ादन अहे; 

ऄसे गौरर्ोद्गार पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल  काढले. प्रजासत्ताक शदनी राजपथार्र 

होणाऱ्या संचलन सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या राष्ट्रीय छात्र सेना अशण राष्ट्रीय सेर्ा 
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योजनेच्या शर्द्याथी तसंच शर्शर्ध कलाकारांसोबत नर्ी शदल्ह्लीतल्ह्या अपल्ह्या 

शनर्ासस्थानी अज त्यांनी संर्ाद साधला. राजपथार्रचं संचलन; त्यामधून होणार ं

भारताच्या समदृ्च कला संस्कृती अशण परपंरचंे सादरीकरण हा प्रत्येक भारतीयाच्या 

ऄशभमानाचा शर्षय अहे, ऄसं मोदी म्हणाले.  अपल्ह्यापैकी प्रत्येकालाच देिासाठी 

बशलदान देण्याची संधी शमळणार नाही मात्र राष्ट्र ईभारणीसाठी काहीतरी करण्याची संधी 

मात्र नक्कीच अहे; त्यामळेु अपण सर्ाांनीच देि अणखी सिक्त करण्यासाठी 

अपापल्ह्या परीनं योगदान द्यायला हर्ं ऄसं पतंप्रधान म्हणाले. "व्होकल फॉर लोकल"; 

"एक भारत शे्रष्ठ भारत" या संकल्ह्पना एकमेकांना पूरक अहेत ऄसं सांगून त्यांनी पनु्हा 

एकदा स्थाशनक ईत्पादनांना चालना देण्याचं अर्ाहन अपल्ह्या या भाषणातून केलं. 

कोरोना प्रशतबंधक लसीकरण मोशहमेमध्ये मदतीसाठी पढेु या ऄसं अर्ाहन त्यांनी यरु्ा 

शपढीला केलं. 

शनतीन गडकरी  

नागपूरमधल्ह्या रस्ते शर्कासांसाठी कें द्रीय रस्ते शनधीतून ऄठरािे कोटी रुपयांचा शनधी 

शदला ऄसल्ह्याची माशहती कें द्रीय रस्ते र्ाहतूक अशण महामागव मंत्री शनतीन गडकरी यांनी 

शदली. र्धाव  मागव ते ईमरडे मागावला जोडणाऱ्या र्जंारी नगर पाण्याची टाकी ते ऄजनी 

रले्ह्रे् स्थानक रस्त्याचा लोकापवण सोहळा काल गडकरी यांच्या हस्ते झाला त्यारे्ळी ते 

बोलत होते. नागपूर ते ईमरडे या रस्त्याचं चौपदरीकरण केलं जाणार अहे, त्यादृष्टीनं 

रस्ता रंुदीकरणासाठी ५५ कोटी रुपयांच्या शनधीला मंजरुी शमळाली ऄसल्ह्याचं त्यांनी 

सांशगतलं. यारे्ळी गडकरी यांनी नागपूर मेरोसह दळणर्ळणािी संबशंधत सरुू ऄसलेल्ह्या 

अशण प्रस्ताशर्त आतर शर्कास कामांचीही माशहती शदली. 

आंरो  

बेटी बचाव , बेटी पढाव  

कें द्र िासनाच्या मशहला बालकल्ह्याण मंत्रालयाच्या र्तीने राबर्ल्ह्या जाणाऱ्या चाइल्ह्ड 

हेल्ह्पलाइनच्या धळेु शजल्ह्हा प्रकल्ह्प संचाशलका मीना भोसले, बेटी बचार् , बेटी पढार् 

ऄशभयानात योगदान देत अहेत. स्त्री भू्रण हत्या रोखणे, मलुींच्या शिक्षणाची व्यर्स्था 

करणे या कामांबरोबरच टाळेबंदीच्या काळात धळेु शजल्ह्यातील 18  बाल शर्र्ाह 

थांबर्ण्यात त्यांना यि शमळालं अहे.  
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अ.नगर बाशिकाशदन 

ऄहमदनगर शजल्ह्यात मलुींचा जन्मदर र्ाढर्ण्यासाठी केलेल्ह्या प्रयत्नांचे फशलत म्हणजे 

शजल्ह्यातील मलुींचं प्रमाण दर हजारी 920 झालं अहे. शजल्ह्यात शिक्षण शर्भाग, अरोग्य 

शर्भाग अशण मशहला बालकल्ह्याण शर्भाग हे संयकु्त पणे बेटी बचार् बेटी पढार् योजना 

राबर्ली जात ऄसल्ह्याची माशहती ऄहमदनगर शजल्ह्हा पररषदेचे ईप-मखु्य कायवकारी 

ऄशधकारी संजय कदम यांनी शदली अहे. त्याचबरोबर शजल्ह्यात पीसीपी-डीएनटी 

कायद्याची प्रभार्ी ऄंमलबजार्णी केली जात ऄसून शजल्ह्यातील िाळांमध्ये मलुींचा पट 

र्ाढर्ण्यासाठी 100 टक्के ईपशस्थती ऄसलेल्ह्या मलुींना ईपशस्थती भत्ता शदला जातो. 

तसेच र्गवर्ाढ झाल्ह्यास संबंशधत िाळांना पाररतोशषके शदले जात ऄसल्ह्याचंही कदम 

यांनी सांशगतलं. 

शिल्हा अशतशीघ्र हस्तक्षेप कें द्र 

िून्य  ते 6 र्षव र्योगटातील बालकांमध्ये जन्मतः काही दोष, अजार ऄसतात, परतूं ते 

रे्ळीच लक्षात न अल्ह्याने बालकांचा बौद्चीक, िारररीक, मानशसक शर्कास खुंटतो. ऄिा 

बालकांचे त्र्रीत रोगशनदान करून ईपचार करण्याच्या दृष्टीने यर्तमाळमध्ये र्संतरार् 

नाइक िासकीय रै्द्यकीय महाशर्द्यालयाच्या पररसरात शजल्ह्हा ऄशतशिघ्र हस्तके्षप कें द्र 

ईभारण्यात अलं अहे. त्याचं ईद्घाटन शजल्ह्याचे संपकव  मंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते 

करण्यात अले. 

बालकांमध्ये ऄसलेले जन्मत: दोष ओळखून त्यांचे शनदान तसेच ईपचार केल्ह्याने सदुृढ 

शपढी शनमावण करता येइल. शनरोगी जीर्न जगण्यासाठी या कें द्राची भशुमका महत्र्ाची 

अहे. ईत्तम दजावच्या सशुर्धा या कें द्राकडून शमळाल्ह्या पाशहजेत. काही ऄडचणी शकंर्ा 

साधनसामगु्रीची कमतरता ऄसल्ह्यास त्या त्र्रीत लक्षात अणून द्याव्यात.  शजल्ह्हा 

ऄशतशिघ्र हस्तके्षप कें द्रासाठी शनधी कमी पडू देणार नाही, ऄिी ग्र्ाही संपकव  मंत्रयांनी 

यारे्ळी शदली. 

पांचायत पुरस्कार 

शसंधदुगुव  शजल्ह्यातील मालर्ण पंचायत सशमतीला यार्षीच्या पंडीत दीनदयाळ ईपाध्याय 

पंचायत सिक्तीकरण परुस्कारासाठी नामांकन शमळाले अहे. ईच्चतम गणुांकन प्राप्त 

पंचायत राज संस्थांची राज्यस्तरी पडताळणी सरुू अहे, त्या ऄंतगवत काल अशण अज 
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मालर्ण पंचायत सशमतीची पडताळणी अशण तपासणी होणार अहे. मालर्ण पंचायत 

सशमतीने गेल्ह्या काही र्षावत सातत्याने शर्शर्ध नाशर्न्यपूणव ईपक्रम राबर्ले अहेत. 

त्यामळेुच पंचायतीला हे नामांकन शमळण्यामध्ये शजल्ह्हा पररषदेचे ईप-मखु्य कायवकारी 

ऄशधकारी राजेंद्र पराडकर  तसंच गटशर्कास ऄशधकारी जयेंद्र जाधर् यांच्यासह आतर 

ऄशधकारी अशण कमवचाऱ्यांची मोलाची भूशमका अहे. 

सीरम अहवाि  

पणु्यातील शसरम आशन्स्टट्यूटमध्ये लागलेल्ह्या अगीच्या घटनेची चौकिी सरुु ऄसून 

येत्या दोन तीन  शदर्सात त्याबद्ङलचा ऄहर्ाल  शजल्ह्हा प्रिासनाला सादर केला जाइल 

ऄिी माशहती महाराष्ट्र औद्योशगक शर्कास महामंडळाच्या ऄशग्निामक शर्भागानं शदली 

अहे. शसरमच्या ज्या आमारतीला अग लागली तो भाग MIDCच्या ऄखत्यारीत येतो, 

त्यामळेु MIDC अशण महापाशलकेचा ऄशग्निामक शर्भाग, PMRDA, पोलीस अशण या 

अगीच्या घटनेची स्र्तंत्रपणे चौकिी करत ऄसल्ह्याचं महामंडळाचे मखु्य ऄशग्निामक 

ऄशधकरी संतोष र्ाररक यांनी सांशगतलं. प्रत्येक संस्था स्र्तंत्रपणे या प्रकरणी चौकिी 

अशण तपासणी करत ऄसल्ह्यानं त्यांचे शनष्ट्कषव एकत्र करुन सर्वसमारे्िक ऄहर्ाल तयार 

करण्यास शर्लंब लागत अहे  ऄसं र्ाररक यांनी स्पष्ट केलं .   

नारळीकर 

नाशिकमध्ये होणाऱ्या 94 व्या ऄशखल भारतीय मराठी साशहत्य संमेलनाच्या ऄध्यक्षपदी 

ज्येष्ठ खगोलिास्त्रज्ञ अशण शर्ज्ञान लेखक डॉक्टर जयंत नारळीकर यांची शनर्ड 

एकमताने झाली अहे. ऄशखल भारतीय साशहत्य महामंडळाचे ऄध्यक्ष कौशतकरार् ठाले 

पाटील यांनी काल संध्याकाळी नाशिकमध्ये पत्रकार पररषदेत ही घोषणा केली. साशहत्य 

संमेलनाच्या 93 र्षाांच्या आशतहासात पशहल्ह्यांदाच एका िास्त्रज्ञ अशण शर्ज्ञान लेखकाची 

शनर्ड संमेलनाच्या ऄध्य़क्षपदी करण्यात अली अहे. यंदाच्या तीन शदर्सीय साशहत्य 

संमेलनाचा िभुारभं 26 माचवला होणार अहे. 

गेल्ह्या दोन शदर्सांपासून नाशिकमध्ये साशहत्य महामंडळाच्या प्रमखु पदाशधकाऱ्यांची 

बैठक सरुू होती. त्यातच नारळीकर यांच्या नार्ार्र शिक्कामोतवब झाले. शर्ज्ञान 

संिोधनातील योगदानासाठी देिातील सर्ोच्च पद्भभूषण अशण पद्म शर्भूषण या 

परुस्कारांनी गौरर्ण्यात अले ऄसून, त्यांनी शर्ज्ञान कथालेखक म्हणून ज्ञानर्धवक परतूं 

सोप्या भाषेत पसु्तकांचे लेखन केले अहे. ‘यक्षांची देणगी’ पसु्तकाला महाराष्ट्र िासनाचा 
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परुस्कार शमळाला अहे तर चार नगरांतले माझे शर्श्व या अत्मचररत्राला शदल्ह्लीच्या 

साशहत्य ऄकादमीचा परुस्कार शमळाला अहे. साशहत्य संमेलनाचं ऄध्यक्षपद शमळाल्ह्याचा 

अनंद ऄसून या माध्यमातून शर्ज्ञानाचा प्रचार- प्रसार करण्याची अणखी एक संधी 

शमळाली ऄसल्ह्याचं डॉक्टर नारळीकर यांनी काल र्ातावहरांिी समाज माध्यमांर्रून 

बोलताना सांशगतलं. 

अथााच्या अवतीभवती ईबुक 

ऄथविास्त्र लोकांच्या शजव्हाळ्याच्या शर्षय अहे, त्याचा लोकांच्या रोजच्या जीर्नािी 

संबंध येतोच परतूं शर्कासाच्या नार्ाखाली आंग्रजी भाषेची सक्ती करणं चकुीचं ऄसल्ह्याचं 

मत ज्येष्ठ पररसरिास्त्रज्ञ माधर् गाडगीळ यांनी व्यक्त केलं.  पणु्यश्लोक ऄशहल्ह्यादेर्ी 

होळकर  सोलापूर शर्द्यापीठाच्या कुलगरुू डॉ. मणृाशलनी फडणर्ीस यांच्या -ऄथावच्या 

ऄर्ती भर्ती- या इपसु्तकाचे प्रकािन माधर् गाडगीळ यांच्या हस्ते करण्यात अले.  

ऄथविास्त्र अशण सर्वसामान्य जनतेतील सहसंबंध ऄशधक ताकदीने अशण सोप्या भाषेत 

मांडण्याचे कायव या पसु्तकातून होते अहे, ऄथविास्त्रीय शर्चार ऄशधकाशधक लोकांपयांत 

पोहोचणे अर्श्यक अहे, ते काम या पसु्तकातून होइल ऄिा शर्श्वास गाडगीळ यांनी 

व्यक्त केला.  

नाशशक 

नाशिक शजल्ह्यातील सर्व गार्ांना िदु्च पाण्याचा परुर्ठा व्हार्ा यासाठी िासनाच्या जल 

जीर्न शमिन ऄंतगवत प्रत्येक गार्ातील पाच मशहलांर्र जबाबदारी देण्यात अली अहे. 

या मशहला चाचणी संचाद्रार ेपाण्याची गणुर्त्ता तपासतील. त्यासाठी त्यांना शजल्ह्हा पाणी 

अशण  स्र्च्छता शमिन कक्ष यांच्या र्तीने ऑनलाआन प्रशिक्षण देण्यात अले अहे. 

शजल्ह्यातील 15 तालकु्यातील 1 हजार 932 गार्ातील प्रत्येकी पाच मशहलांना हे 

प्रशिक्षण देण्यात अल्ह्याची माशहती नाशिक शजल्ह्हा पररषदेच्या मखु्य कायवकारी ऄशधकारी 

लीना बनसोड यांनी शदली. पाण्याच्या स्रोत स्र्च्छ ठेरू्न पाण्याची गणुर्त्ता तपासण्याचं 

प्रशिक्षण या मशहलांना देण्यात अले अहे. त्यामळेु ग्रामस्थांना िदु्च अशण सरुशक्षत पाणी 

शमळणे िक्य होणार ऄसल्ह्याचे लीना बनसोड यांनी सांशगतलं. 

मतदार शदन 

देिभरात अज राष्ट्रीय मतदार शदन साजरा केला जात अहे. भारतीय शनर्डणकू 

अयोगाच्या स्थापना शदनाशनशमत्त हा शदर्स साजरा केला जातो. ‚देिातील मतदारांना 
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सिक्त, सतकव , सरुशक्षत अशणजागरूक करण‚ं हा यार्षीचा शर्षय अहे. मतदारांना 

जागरूक करून शनर्डणकू प्रशक्रयेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साशहत करणे,  नर्ीन 

मतदारांना नोंदणीसाठी प्रोत्साशहत करणे हा यामागचा ईदे्ङि अहे. या शनशमत्ताने नर्ी 

शदल्ह्लीत होणा-या राष्ट्रीय कायवक्रमात राष्ट्रपती रामनाथ कोशर्ंद प्रमखु पाहुणे म्हणनू 

ईपशस्थत राहणार अहेत. राष्ट्रपतींच्या हस्ते 2020-21 साठीच्या राष्ट्रीय परुस्कारांचं 

शर्तरण होणार ऄसून  शनर्डणूक अयोगाच्या रे्ब-रशेडओ- हॅलो र्ोटसवचे ईद्घाटनही ते 

करणार अहेत. 

इफ्फी 

पणजीमध्ये सरुू ऄसलेल्ह्या 51 व्या भारतीय अंतरराष्ट्रीय शचत्रपट महोत्सर्ाचा काल 

एका िानदार सोहळ्यात समारोप झाला. प्रख्यात ऄशभनेत्री झीनत ऄमान या सांगता 

सोहळ्याच्या प्रमखु ऄशतथी म्हणून ईपशस्थत होत्या. गोर्ा अशण महाराष्ट्राचे राज्यपाल 

भगतशसंग कोश्यारी,  गोव्याचे मखु्यमंत्री प्रमोद सार्तं अशण आतर मान्यर्र यारे्ळी 

ईपशस्थत होते. या कायवक्रमात ज्येष्ठ ऄशभनेते शबस्र्जीत चटजी यांना कोश्यारी यांच्या 

हस्ते ‘आंशडयन पसवनशलटी ऑफ द आऄर' या परुस्कारानं गौरर्ण्यात अलं. डेन्माकव च्या 

‘आनटू द डाकव नेस’ या शचत्रपटानं मानाचा सरु्णवमयूर परुस्कार पटकार्ला. 

राष्ट्रध्वि मोशहम 

प्रजासत्ताक शदनी राष्ट्रध्र्जाचा होणारा ऄर्मान टाळण्यासाठी पणु्यातील भारत फ्लॅग 

फाउंडेिनने  पढुाकार घेतला अहे. नागरीक अशण संस्थांनी देखील आतस्ततः पडलेले 

झेंडे बधुर्ार पेठेतील पासोड्या शर्ठोबा मंशदरासमोरील मरुूडकर झेंडेर्ाले यांच्याकडे 

जमा करारे् ऄसे अर्ाहन फाउंडेिनकडून करण्यात अले अहे. नागररकांनी शतरगंा 

पायदळी जाउ नये याची काळजी घ्यार्ी तसेच  ध्र्जशर्षयक अचारसंशहतेचं पालन 

करार्ं ऄसं अर्ाहनही संस्थेनं केलं  अहे. 

बुिडाणा बायोगसॅ  

शसंदखेड राजामधील  बायोगॅस प्रकल्ह्प िेतकऱ्यांसाठी अशथवक पररर्तवन घडर्ण्यात 

मदत करले ऄसं मत संपकव  मंत्री डॉ राजेंद्र शिंगणे यांनी काल व्यक्त  केलं. एका खासगी 

कंपनीद्रार ेशसंदखेड राजा तालकु्यातील शहर्रा फाटा,  शपंपळगार् कुडा याशठकाणी 

ईभारलेल्ह्याबायोगॅस प्रकल्ह्पाचे भूशमपूजन करताना संपकव  मंत्री बोलत होते. 
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पुरांदर  

पणेु शजल्ह्याच्या परुदंर तालकु्यातील अंतरराष्ट्रीय शर्मानतळाची सध्याची जागा बदलून 

ते शर्मानतळ बारामतीजर्ळ नेण्याचा कोणताही प्रयत्न यिस्र्ी होउ शदला जाणार नाही 

ऄसा आिारा परुदंरचे माजी मंत्री शर्जय शिर्तार ेयांनी शदला अहे.  हे शर्मानतळ पारगार् 

जर्ळून हलरू्न ररसे शपसे भागात न्यायचे अशण त्याचे प्ररे्िद्रार बारामती तालकु्यातून 

करण्याचा डार् अखला जात ऄसल्ह्याचा अरोप शिर्तार ेयांनी काल पणु्यात पत्रकार 

पररषदेत बोलताना केला .  

नाशशक  

मनमाड अशण नाशिकहून मुंबइकडे जाणाऱ्या चाकरमाने तसेच प्रर्ाश्यांना सोयीची 

ठरलेली नांदेड- मुंबइ तपोर्न एक्स्पे्रस येत्या 27 जानेर्ारी पासून पनु्हा सरुू होणार अहे. 

कोरोना संकटामळेु गेल्ह्या र्षी माचव मशहन्यापासून तपोर्न एक्स्पे्रस बदं करण्यात अली 

होती. अता ती 27 जानेर्ारी पासून पनु्हा सरुू होणार अहे. मात्र, अगाउ शतकीट 

अरशक्षत करणाऱ्यानाच प्रर्ास करता येणार अहे. 

वाळू तस्कर हल्िा  

र्ाळू तस्करांनी नायब तहसीलदार अशण तलाठ्यार्र चाकूने हल्ह्ला केल्ह्याची घटना 

िशनर्ारी रात्री यर्तमाळ शजल्ह्यात घडली. या हल्ह्ल्ह्यात पोटात चाकू खपुसल्ह्याने नायब 

तहसीलदार रै्भर् पर्ार गंभीर जखमी झाले अहेत तर तलाठी गजानन सरुोिे देखील 

जखमी झाले. ईमरखेड पोशलस या प्रकरणी ऄशधक तपास करत ऄसून अरोपीचा िोध 

सरुू अहे. 

टेंभुणी अपघात 

सोलापरुातल्ह्या माढा तालकु्यातील माळेगार् हद्ङीत रै्रण र्ाहून नेणारा टेम्पो कॅनॉलमध्ये 

पडून काल सकाळी झालेल्ह्या ऄपघातात 7 र्षावच्या मलुीसह र्शडलांचा मतृ्य ुझाला.टेम्पो 

पडला तेव्हा कॅनॉलमध्ये पाणी र्ाहत ऄसल्ह्याने मतृांना बाहेर पडणे िक्य झाले नाही 

तसंच र्दवळीचा रस्ता नसल्ह्याने टेम्पो पाण्यात पडल्ह्याचेही लर्कर समजले नाही.  

क्रीडा सायकि   
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सायकलपटंूच्या कौिल्ह्याचा कस पाहणारी देिातली ऄिा प्रकारची एकमेर् महाबळेश्वर 

चार घाटांची क्लाशसक सयाद्री ही खडतर सायकल स्पधाव  काल पार पडली. यामध्ये 

अंतरराष्ट्रीय खेळाडू अशण दशक्षण अशियाइ स्पधेतील शर्जेता ठरलेला मूळचा मेरठचा 

ऄरशर्ंद पन्र्र शर्जेता ठरला. त्यानं जार्ळीचा राजा हा शकताबही पटकार्ला. २१० 

शकलोमीटर स्पधावत्मक ऄंतराच्या ियवतीत कमी रे्ळेत ही ियवत पूणव करत  नर्ा शर्क्रम 

त्यानं नोंदशर्ला. त्याला 1 लाख रुपयांचे पाररतोशषक देण्यात अले. सदुिवन देर्डेकर 

याने दसुऱ्या क्रमांकासह महाराष्ट्रासाठी लक्षरे्धी कामशगरी नोंदशर्ली.. चाळीस र्षावर्रील 

गटात पणु्याच्या महेि ऄय्यर तर मशहला गटात नेरूळच्या ऄंजली रानर्डे या शर्जेत्या 

ठरल्ह्या. 

क्रीडा 

ईत्तर प्रदेिातील नोएडा आथं काल र्ररष्ठ गटाची फ्रीस्टाइल प्रकाराची राष्ट्रीय कुस्ती 

स्पधाव  पार पडली. ऄखेरच्या शदर्िी मळुचा सोलापूरचा पण पणु्यात सरार् करणारा 

रे्ताळ िेळके याने रौप्य पदक पटकार्लं. 86 शकलो र्जनी गटात त्यानं ही कामशगरी 

केली. या स्पधेत महाराष्ट्राच्या र्ाट्याला तीन रौप्यपदके अली. महाराष्ट्रातल्ह्या एकाही 

मल्ह्लाला जरी सरु्णव रे्ध साधता अला नसला  तरी फ्रीस्टाइल प्रकारात यापूर्ी 

महाराष्ट्राला एखाद्या पदकयार्रच समाधान मानारे् लागत होतं. यंदा प्रथमच तीन 

पदकांची कमाइ करत महाराष्ट्राच्या संघानं कामशगरी ईंचार्ली अहे. 

हवामान  

राज्यात कालही सर्वत्र कमाल अशण शकमान तापमान सरासरीपेक्षा जास्त होतं. 

खान्देिात अजपासून शकमान तापमानात काहीिी घट ऄपेशक्षत अहे. राज्याच्या आतर 

भागातही ईद्यापासून गारर्ा र्ाढू िकेल ऄसा रे्धिाळेचा ऄंदाज अहे. सध्या राज्यात 

हर्ामान कोरडं ऄसलं तरी गरुूर्ारी शर्दभावत तरुळक शठकाणी पार्साची िक्यता 

ऄसल्ह्याचा ऄंदाज हर्ामान शर्भागानं र्तवर्ला अहे. 

 

अकािर्ाणी पणेु कें द्रार्रचं प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं. पण यानंतर सकाळी १० र्ाजून 

१० शमशनटांनी ऐका कोरोनासंबंधी राज्यभरातल्ह्या बातम्या - कोरोना महाराष्ट्र या शर्िेष 

बातमीपत्रात. कोरोनाशर्रुद्चचा लढा शजंकण्यासाठी स्र्च्छता पाळा, मास्क पररधान करा, 

सरुशक्षत ऄंतर राखा अशण शर्श्वासाहव बातम्यांसाठी ऐकत राहा, अकािर्ाणी, नमस्कार.   
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