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आकाशवाणी पुणे
ादेिशक वृ त िवभाग
ादेिशक बातया
सकाळी ०७.
०७.१० वा.
वा.
दनांक - २१/०५/
०५/२०१८
वार - सोमवार
ठळक बातया
1. हला थांबवयाची भारताला गयावया के यानंतरही
रही पाकतानकडू न पु#हा यु$बंदीचं
उलंघन
2. छ(ीसगडमधया
छ(ीसगडमधया दंतव
े ाडा िज-ात न.यां/या हयाम0ये सात जवान शहीद
3. िवधानप1रषदे/या सहा जागांसाठी आज मतदान आिण
4. आिशया चँिपय#स करं डक मिहला हॉक6 पध7त भारत उपउप-िवजेता
----------------गोळीबार
जमू आिण का:मीरम0ये सांबा िज-ात आंतररा;ीय सीमेलगत पाकतानी र< जस= काल रा>ी
अचानक गोळीबर सुA के ला.
ला. त पूवB पिCम सीमेवर पाकतानी सै#यानं के लेया शEसंधी/या
उलंघनाला भारतीय सै#यानं गेले तीन दवस तोफगोGयांनी
नी चोख  यु(र दयानंतर
पाकतानी सै#यानं भारताला गोळीबार थांबवयाची गयावया के ली होती.
होती. या हयात
पाकतानचा एक सैिनक मारला गेला.
ा. पाकतानी र< जस=नी काल रा>ी थम गोळीबार के ला
आिण नंतर तोफगोळे टाकले. सरहJीलगत सीमा सुर.ा दला/या चौLया गावांवर
वर यांचं ल.
होतं. या गोळीबारावर भारतीय जवान स0या ितहला करत आहेत...
-----------------

हला
छ(ीसगडमधया दंतव
े ाडा िज-ात चोलनार गावाजवळ काल दुपारी सुर.ा दला/या
वाहनावर न.लवाMांनी के लेया हयात सात जवान शहीद झाले. यापैक6 सहा जवान

2
जागीच ठार झाले तर अ#य एक जवान जखमी अवथेत नंतर मरण पावला.
पावला.

हे जवान

गतीसाठी एका वाहनातून जात असताना न.लवाMांनी भूसA
ु ं गाचा फोट घडवून ही गाडी
उडवून दली.
दली. यानंतर न.लवाMांनी दोन एके 47 रायफस
रायफससह
ससह एकं दर सहा रायफस पळवून
नेया.
या.
----------------हवामान क< P
गावपातळीवरचा अचूक हवामान अंदाज शेतकQयांना िमळावा यासाठी राRयात सुA के लेया
२ हजार ६० वयंचिलत हवामान क< Pांचा मोठा लाभ होत असयाचं मुSयमं>ी देवP
<
फडणवीस यांनी हटलं आहे. पीटीआय वृ(संथेला काल ही मािहती देताना ते हणाले क6 या
िवक< Pीकृ त यं>णेमळ
ु ं अगदी गावापयTत हवामानाच अचूक अंदाज पुरवला जात आहे.
शेतकQयांना यानुसार आपया िपकाची काळजी घेता येत.े वयंचिलत हवामान क< PांUारे
दलेली मािहती दर 10 िमिनटांनी पुयातील कृ षी महािवMालयात संकिलत के ली जाते. एमएमकसान सला यं>णेUारे नVदणी के लेया 50 लाख शेतकQयांना स0या सव=साधारण हवामानाची
मािहती पुरवयात येत आहे.
----------------मतदान तयारी
राRय िवधान प1रषदे/या ६ जागांसाठी साठी आज मतदान होणार आहे. उमानाबादउमानाबाद- लातूरबीड,
ु ,= नािशक,
बीड परभणीपरभणी-Wहगोली,
Wहगोली रायगडरायगड- रXािगरीरXािगरी- Wसधुदग
नािशक अमरावती आिण चंPपूर या
थािनक वराRय संथा मतदारसंघात ही िनवडणूक होणार आहे. यासाठीची शासक6य
तयारी पूण= झाली आहे. सकाळी आठ ते दुपारी चार या वेळेत मतदान होणार असून, या
िनवडणुक6तलं मतदान हे पसंती Yमांकानुसार
ार होणार आहे. ये या गुAवारी २४ तारखेला
मतमोजणी होईल
होईल.
ईल.
-----------------
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जागितक मधुमि.का दन
पुणे

शहर

मधमाशांसाठी

मािहती महारा;

राRय

अनुकूल

शहर

खादी - ZामोMोग

करयासाठी
मंडळाचे
ळाचे

यX

करणार असयाची

सभापती िवशाल

चोरिडया

यांनी काल पुयात दली.
दली. मंडळा/या
ळा/या वतीनं, जागितक मधुमि.का दनािनिम( काल पुयात
आयोिजत काय=Yमात चोरिडया बोलत होते. मधुमि.का पालन या उMोगासंदभा=त जनजागृती
[हावी या उJेशाने महारा; मंडळा/या वतीनं ‘मधु
मधुमि.का िम>’
िम> हा उपYम राबिवला जाणार
असयाची घोषणा यावेळी
ळी चोरिडया यांनी के ली.
ली. पुयातील हातकागद संथे/या आवारात
तीन दवसीय मधुमि.कापालन महो सवाच आयोजन करयात आल असून ितथं
उMापयTत मधुमि.का पालन सािह याचं
याचं दश=न, मध \वसायाचं मह]व,
मह]व यािवषयाशी
संबिधत मािहतीपट अशा अनेक या िवषयांवर चचा=स>ं आिण उपYमांचं आयोजन करयात
आलं आहे.
----------------वॉईस काट - वधा=
धानमं>ी मुPा योजनेचा लाभ घेऊन
ऊन वधा= िज-ातील एका तAणानं सुA के लेला \वसाय
आज कोटी/या घरात पोहोचला आहे. तसंच यातून अ#य 10 जणांना देखील रोजगार िमळाला
आहे. ऐकू या यािवषयीचा वृ(ांत आम/या ितिनधीकडू न- वधा= िज-ातील सेलू
तालुLयातील के ळझर येथील
थील शेतकQयां
ु े उजळू न िनघाले
थी
कQयांचं जीवनमान
जीवनमान धानमं>ी मुPायोजनेमळ
िनघाले
आहे. िवMुत अिभयंता असलेया सुनील गुड
ं े यानं नोकरी सोडू न सोलर पॅनल बसिवयाचा
उMोग सुA के ला,
ला, यात याला सिचन ढोणे या िम>ाची साथ िमळा
िमळाली
ळाली.
ली. या दोघांनी ही मुPा
योजनेतून 3 लाखाचे कज= घेऊन 2015 साली कं पनी सुA के ली.
ली. आज या कं पनीने महारा;ासह
उ(रदेश, आंcदेश, म0यदेश, गोवा,
गोवा, गुजरात या राRयातही काम सुA के ले आहे, सोबतच
गावातील बेरोजगारांना काम देत यांचह
े ी जीवनमान उं चावले आहे. उ(रो(र गती करत ही
कं पनी स0या 1 कोटीची उलाढाल करयात
करयात यशवी झाली आहे. आकाशवाणी/या बातयांसाठी
आनंद इं गोले, वधा=.
-----------------
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िनफा [हायरस
के रळमधया कोिझकोड िज-ातील चांगरोथ गावात िनफा िवषाणूमळ
ु े ३ जणांचा मृ यू झाला
असून, क< Pीय आरोdय मं>ी जे पी नeा यांनी रा;ीय रोग िनयं>ण क< Pा/या संचालका/या
नेतव
ृ ाखालील पथकाला के रळम0ये जाऊन या रोगा/या संदभा=तील प1रिथतीचा आढावा
घेयाचे िनद7श दले आहेत. पुयातील रा;ीय िवषाणू
िवषाणू िवfान संथेनं कोिझकोडमधील
कोिझकोडमधील ३
जणांचे मृ यू हे िनफा िवषाणूमळ
ु े च झायाचा तपासणी अहवाल काल दयानं क< Pीय
आरोdयमंgयानी हे िनद7श दले. िनफा िवषाणू/या संYमणामुळे पीिडत \h6ला iास घेयात
>ास होतो तसंच जीवघेणा एि#सफलायटीस होयाचीही शLयता असते.
----------------रायगड िवकास
क< P सरकार/या िविवध योजनां/या मा0यमातून रायगड कयावर पय=टकांसाठी िविवध
सुिवधा उपलjध कkन देयात येतील अशी dवाही क< Pीय पय=टन िवकास राRयमं>ी
के .जे.अफो#स यांनी दली.
दली. के .जे.अफो#स यांनी शिनवारी रायगड कयाला भेट देऊन
गडावर रायगड िवकास ािधकरण/या मा0यमातून सुk असलेया कामाचा आढावा घेतला.
ला.
रायगड कयावर फरसबांधणी,उ
णी उ खनन,
खनन पथमाग=
पथमाग= आिण पायlयाचे
याचे बांधकाम स0या सुk आहे.
----------------तपासणी
गVदया लोकसभा पोटिनवडणुक6साठी
6साठी वापरयात येणाQया इलेLnॉिनक
nॉिनक मतदान यं>ां/या
सुिथतीबाबतची ाथिमक तपासणी काल गVदयातया शासक6य तं>िनके तन महािवMालयात
करयात आली.
आली. यावेळी िविवध शासक6य अिधकारी आिण राजक6य प.ांचे ितिनधी
उपिथत होते. २८ मे रोजी या पोटिनवडणुक6साठी मतदान होणार आहे.
----------------मारक
कोकणातलं पिहलं शहीद जवान मारक रXािगरी िज-ात
िज-ात देवkख इथं साकारयात आलं
आहे. याचं उoाटन ये या ३० मे रोजी होणार आहे. शहीद जवानांचा इितहास ामुSयानं
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िवMाpयाTना माहीत [हावा आिण यां/याम0ये देशभh6ची जाणीव िनमा=ण [हावी,
[हावी यासाठी
यासाठी
देवkख िश.ण सारक मंडळानं हे मारक उभारलं आहे. मारकात ठे वयाक1रता संर.ण
मं>ालयानं टीटी-55 हा बजरं ग रणगाडा आिण एक तोफ संथेला दली आहे. परमवीरचY
िमळिवलेया जवानांचा इितहास मारकात मांडयात आला आहे.
----------------पाणी टंचाई आंदोलन
यवतमाळ
यवतमाळ शहरात स0या भीषण पाणीटंचाईमुळं नाग1रकांचे हाल होत असून, शहराला पाणी
पुरवठा करणारी िनळोणा आिण चापडोह
चापडोह ही दो#ही धरणं कोरडी पडली आहेत तसंच पायाचे
टँकरही अनेक भागात येत नाहीत.
नी 1ठक1ठकाणी रते रोखून धरले
नाहीत. यामुळे नाग1रकांनी
आिण आपला संताप \h के ला.
ला.
----------------बुडून मृ यू
जालना िज-ातया घनसावंगी तालुLयात मW/छPनाथ Wचचोली इथया तलावात काल तीन
मुलqचा बुडून मृ यू झाला.
झाला. सहा मुली सकाळी अकरा वाजता कपडे धुयासाठी गावाजवळील
तलावावर गेया हो या.
या. कपडे धुतयानंतर पोहयासाठी तलावात उतरयानंतर खोल
पायाचा अंदाज न आयामुळं ितघqचा बुडून मृ यू झाला.
झाला. अ#य ितघqना वाचवयात
Zामथांना यश आलं.
----------------बला कार
ठाणे िज-ात मुr
ं ा इथं 11 वषBय मुलीचं अपहरण कAन ित/यावर बला कार करणाQया 52
वषाT/या \िhला पोिलसांनी काल अटक के ली.
ली. आपया शेजारीच राहणाQया या मुली/या
घरात शिनवारी पहाटे घुसन
ू आरोपीनं ितला झोपेतन
ू उचलून आणलं आिण जवळपास/या
टेकडीवर नेऊन ित/यावर बला कार के ला.
ला. आरोपीिवA$ संबिं धत कलमांखाली गु#हे दाखल
के याचं पोिलसांनी सांिगतलं.
---------------------------------
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मिहला Yके ट
पुयात सुA असलेया अिखल भारतीय मिहला Yके
Yके ट पध7तील पिहया उपां य साम#यात
काल िवनर अकादमी संघानं, पीडीसीए संघाचा ८ गडी राखून पराभव के ला,
ला तर दुस-या
उपां य लढतीत 1रZीन संघानं आझम पोsस= अकादमी संघाला ६२ धावांनी हरवत अंितम
फे रीत धडक मारली.
मारली. िवनर अकादमी आिण 1रZीन यां/यात आज िवजेतप
े दासाठी लढत होणार
आहे.
----------------मिहला हॉक6
दि.ण को1रयातया डVघे इथं झालेया ५ \ा आिशयाई चँिपय#स करं डक मिहला हॉक6
पध7त, माजी िवजे या भारतीय संघाला काल अंितम साम#यात उपिवजेतप
े दावर समाधान
मानावं लागलं. यजमान दि.ण को1रया/या संघानं भारतीय संघाचा ० - १ असा पराभव करत
अWजLयपद पटकावलं. हा सामना वगळता संपण
ू = पध7त भारतीय मिहला हॉक6 संघ अWजLय
रािहला होता.
होता.
----------------हवामान
गेया २४ तासांत राRयात िवदभ= आिण मराtवाuा/या अनेक िज-ात उvणतेची लाट कायम
होती.
होती. अनेक शहरांचं तापमान ४१ ते ४७ अंश सेिसअस दरयान होतं. राRयात सवा=िधक
तापमानाची नVद काल चंPपूर इथं ४७ पूणाTक ४ अंश सेिसअस अशी झाली . राRयातया १६
िज-ात काल तापमान ४० अंशां/या वर होत.
होत. ये या २४ तासांत दि.ण कोकण,
कोकण दि.ण म0य
महारा;ात हवामान अंशतः ढगाळ रािहल तसच उ(र म0य महारा;,
महारा; मराठवाडा आिण
िवदभा=त उvणतेची लाट कायम राहील असा हवामान िवभागाचा अंदाज आहे .
-----------------

