आकाशवाणी मुबं ई
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13 िडसबर, 2017 - बुधवार
ठळक बात(या
• कज)माफ+सह शेतक-यां.या अ0य 1ांवर िविधमंडळात आजही िवरोधक आ3मक/ िवधानसभेचं कामकाज तीन
वेळा, तर िवधानपा8रषदेचं कामकाज िदवसभरासाठी तहकू ब
• धानमं ी नर; मोदी उ=ा मंबु ईत/ ‘आयएनएस कलवरी’ ही पाणबुडी राBCाला अप)ण करणार
• मोहाली एकिदवसीय ि3के ट साम0यात भारताचं Eीलंकेपुढं िवजयासाठी ३९३ धावांचं आIहान, Eीलंका
पराभवा.या छायेत
o आिण
• आिशयाई िवकास बँके.या भारतासाठी.या यंदा.या आिथ)क वाढी.या अनुमानात घट/ मुबं ई शेअर बाजारात
पडसाद, िनदNशांकात 175 अंकांची घसरण
<><><><>
कज)माफ+सह शेतक-यां.या अ0य 1ांसंदभा)त िवधानपा8रषदेत आजही िवरोधक आ3मक रािहले. सRाधारी
आिण िवरोधकांम ये आरोप Sयारोपां.या फैरी झडVया. दो0ही बाजूं.या सदWयांनी हौ=ात उतYन एकमेकांिवरोधात
के लेVया घोषणाबाजीमळ
ु े सभागृहात अभूतपूव) गदारोळ झाला. Sयामळ
ु े आजही कामकाज दुपारीच िदवसभरासाठी
तहकूब कर\यात आलं. यासंदभा)त राBCवादी काँ]ेसचे सनु ील तटकरे यांनी मांडलेला Wथगन Wताव उपसभापती
मािणकराव ठाकरे यांनी फे टाळू न लावला. िवधानकाय) मं ी िगरीश बापट यांनी सरकार रा^यातVया, िवशेषतः िवदभ)
आिण मराठवाड् यातVया सव) 1ांवर चचNला तयार असVयाचं सांिगतलं. Wथगन Wताव पु0हा पु0हा फे टाळला जातोय
Sयामळ
ु े िवरोधकांनी चचNची मागणी करावी असं सभागृह नेते चं;कांत पाटील यांनी सांिगतलं. Sयावर नाराजी Iयa करत
िवरोधी पb नेते धनंजय मंडु े यांनी सरकार शेतक-यांची िदशाभूल करत असVयाचा आरोप के ला. यावेळी िवरोधी
आिण सRाधारी सदWयांम ये जोरदार शािcदक खडाजंगी झाली.
भूदान चळवळीचे णेते आचाय) िवनोबा भावे यां.या Wमारकाचं काम गेVया 25 वषाeपासून लंिबत असून या
Wतािवत Wमारका.या एकूण 13 कामांपैक+ फa तfयाचं सश
ु ोभीकरण झालं आहे, अशी मािहती मgु यमं ी देव;
फडनवीस यांनी आज िवधानप8रषदेत एका तारांिकत 1ा.या लेखी उRरात िदली. रायगड िजVhात पेण
तालुiयातVया गागोदे या िवनोबां.या ज0मभूमीत आंतराBCीय पातळीवरचं हे Wमारक उभार\याचा िनण)य 1992 साली
तSकालीन सरकारनं घेतला होता, या Wमारकाचं दोनदा भूिमपूजन होऊनही गेVया 25 वषा)त कोणSयाही कारची
काय)वाही झाली नाही, यासंदभा)त राBCवादी काँ]स
े चे सुनील तटकरे यांनी हा 1 उपिWथत के ला. या 1ाला उRर
देताना या Wमारका.या उव)8रत कामांबाबत नIयानं आराखडे आिण अंदाजप क तयार कर\याचं काम हाती घेतVयाची
मािहती फडनवीस यांनी िदली.
रा^या.या तुलनेत मुंबईत सायबर गु0hांची नlद हो\याचं माण सवा)िधक असुन या गु0hांम ये 3े डीट
काड)mारे फसवणूक कर\याचं माण सगfयात जाWत असVयाची मािहती मुgयमंnयांनी दुस-या एका तारांिकत 1ा.या
लेखी उRरात िदली .
<><><><>

बlड अळीमुळे झालेVया शेतक-यां.या नुकसानाबoल िवधानसभेत िवरोधी पbांनी लbवेधी सूचना मांडली.
याबाबत मािहती गोळा करत असVयाचं अ यb ह8रभाऊ बागडे यांनी सांिगतलं. मा Sयानं समाधान न झाVयामळ
ु े
िवरोधकांनी हौ=ात उतYन गदारोळ के ला. गदारोळामळ
ु े कामकाज तीन वेळा तहकूब करावं लागलं.
सभागृहाचे कामकाज पु0हा सp
ु झाVयानंतर िवरोधकांना Wथगन Wतावावर बोल\याची परवानगी अ यb
हरीभाऊ बागडे यांनी नाकारली. शालेय िशbण मं ी िवनोद तावडे यांनी Wथगन Wताव आणायचा झाला तर तो रा^य
सरकारचा येईल, िवरोधकांचा नाही. Sयामळ
ु े वत)मानप ात िवखे-पाटील यां.यासह िवरोधकांचे नाव येणार नाही. Sयामळ
ु े
िवरोधकांना सरकारचा Wताव चालेल का? असा ित 1 के ला. Sयावर अिजत पवार यांनी आ(ही जाहीरातीसाठी िकं वा
िस दीसाठी सभागृहात बोलत नसVयाचा टोला लगावला.
या 1ी अ यb बागडे िवY द िवरोधक असा सामना िवधानसभेत पाhला िमळाला. अखेर मुgयमं ी देव;
फडनवीस यांनी हWतbेप करत यासंदभा)त सरकार चचा) करायला तयार आहे, असं सांगत सभागृहाला आrWत
कर\याचा यSन के ला. कृषीबाबsशी संबिधत असलेVया गोtsचा समावेश कYन Sयावर चचा) करणार असVयाचं Sयांनी
सांिगतलं. Sयानंतर वाद थंडावला.
दूध दरा.या 1ावYनही रा^य सरकार आिण िवरोधकांम ये खडाजंगी झाली. रा^य सरकारनं ठरवलेला दर
आम.या दूध संघाला परवडतच नाही, असं अ यb बागडे यांनीच सांिगतVयामळ
ु े सरकारची चांगलीच गोची झाली.
<><><><>
‘आयएनएस कलवरी’ ही नौदल पाणबुडी धानमं ी नर; मोदी उ=ा राBCाला अप)ण करणार आहेत. मंबु ईत
माझगाव गोदी समारंभपूव)क कलवरी नौदलात दाखल होईल. यावेळी संरbण मं ी िनम)ला सीतारमण, रा^य
सरकारमधले मं ी आिण व8रu नौदल अिधकारी उपिWथत राहणार आहेत. यावेळी धानमं ी उपिWथतांना माग)दश)न
करणार असनू पाणबडु ीची पाहणी करतील.
माझगाव डॉक िशपिबVडस) िलिमटेडनं कलवरी िवकिसत के ली आहे. िडझेल-इलेिiCकवर चालणारी ही
पाणबुडी आहे. अशा कार.या बाणबुड्या नौदला.या ताxयात दाखल होणार असून Sयातली ही पिहली आहे. ‘मेक इन
इंिडया’ काय)3मा.या मोठ् या यशाचं हे एक उदाहरण आहे. ‘कलवरी’ लढाऊ पाणबुडी कVप yा0स.या सहकाया)नं
राबव\यात आला आहे.
<><><><>
भारत आिण Eीलंका यां.यात मोहाली इथं सुY असलेVया मािलके तVया दुस-या एकिदवसीय ि3के ट
साम0यावर भारतानं आपली पकड मजबूत के ली आहे. िवजयासाठी 393 धावांचं लzय घेऊन मैदानात उतरलेVया
Eीलंकेचे फलंदाज मैदानावर िटकू शकले नाहीत. शेवटचं वृR हाती आलं तेIहा Eीलंकेनं 43 षटकांत 8 बाद 215 धावा
के Vया होSया.
या साम0यात ि3के ट संघाचा हंगामी कण)धार रोिहत शमा).या नावावर एक दुिम)ळ िव3म जमा झाला. Sयानं
आपल ितसरं mीशतक झळकावलं. तीनवेळा mीशतक करणारा तो एकमेव ि3के टपटू ठरला. कण)धार असताना mीशतक
करणा-या िवर; सेहवाग.या पंगतीतही रोिहत जाऊन बसला आहे. दर(यान रोिहत.या mीशतका.या जोरावर भारतानं
50 षटकांत 4 बाद 392 अशी दमदार धावसंgया उभारली. रोिहत शमा)नं नाबाद 208 धावा के Vया तर, Eेयस अ}यरनं
88 तर िशखर धवननं 68 धावा के Vया.
<><><><>
आिशयाई िवकास बँकेनं देशा.या आिथ)क वाढीचा चालू आिथ)क वषा)साठीचा वत)वलेला 7 टiके दराचा अंदाज
बदलून तो 6 पूणाeक 7 दशांश टiके असेल असं (हटलंय. िवम;ु ीकरणाचे लंिबत प8रणाम, वWतू आिण सेवा करा.या
अंमलबजावणी मळ
ु े कररचनेत •ालेले बदल आिण हवामाना.या अिनयमीततेमळ
ु े शेती उSपादनाची अिनि€तता यामळ
ु े
अंदाजात बदल झाले आहेत. सन 2018-19 या वषा)त Wथूल राBCीय उSपादन 7 पूणाeक 3 दशांश टiiयानं वाढेल असं

बँकेनं सांिगतलं. यापूव•चा हा दर 7 पूणाeक 4 दशांश टiके असेल असा अंदाज बँकेनं वत)वला होता. नवीन वWतू आिण
सेवा करािवषयीचे कं प0यांवरचे िनबeध िशथील कर\यासाठी क;ानं के लेVया उपायांमळ
ु े माच) 2018 पयeत आिथ)क
वाढीला जाWत चालना िमळेल असं बँकेनं िस‚ के लेVया परु वणीत (हटलं आहे.
<><><><>
आिशयाई िवकास बँकेनं वत)वलेला देशा.या कमी आिथ)क वाढीचा सुधा8रत अंदाज आिण िनराशाजनक
आिथ)क आकडेवारी यामळ
ु े आज शेअर बाजारात मंदीचं वातावरण िदसून आलं. फे डरल 8र•व).या धोरण िवषयक दोन
िदवसीय बैठक+चे प8रणाम आज जाहीर होणार आहेत Sयामळ
ु े गतुं वणूकदारांनी सावध पिव ा घेतला.
मंबु ई शेअर बाजाराचा िनदNशांक आज िदवसअखेर 175 अंकां.या घसरणीसह 33 हजार 53 अंकांवर बंद
झाला.
राBCीय शेअर बाजाराचा िनxटी 47 अंकांनी घसYन 10 हजार 193 अंकांवर बंद झाला.
काल उशीरा जाहीर झालेVया सरकारी आकडेवारीनस
ु ार देशा.या औ=ोिगक उSपादन वाढीचा दर
ऑiटोबरम ये गेVया तीन मिह0यातला नीचांक (हणजे 2 पूणाeक 2 दशांश टiके इतका खालावला आहे तर िकरकोळ
महागाई दरानं 4 पूणाeक 88 शतांश टiके इतका गेVया 15 मिह0यातला उ.चांक गाठला आहे. याचा प8रणाम आज शेअर
बाजारावर िदसून आला.
<><><><>
वािशम शहरातले तpण इंिजिनअर अिजंiय धनंजय गोरे यांनी धानमं ी रोजगार िनिम)ती योजनेअंतग)त 25
लाख pपये कज) घेऊन कोणाक) Cा0सफाम)र ही कं पनी उभी कYन Wवतः सोबत इतरांनाही रोजगार िदला आहे. Sयांची
यशोगाथा ऐकू या Sयां.याच शcदातबाईट:
<><><><>
8रपिcलकन पbाचे अ यb कि;य रा^यमं ी रामदास आठवले यांनी के लेVया 8रपिcलकन ऐiया.या
आवाहनाला समाजातून ितसाद िमळत असताना िवरोधी भूिमका घेऊन ा जोग; कवाडे यानी ऐiया.या आड येऊ
नये, उलट Sयांनी ऐiयासाठी पुढाकार ‡यावा, असं आवाहन 8रपिcलकन पbाचे मंबु ई अ यb गौतम सोनवणे यांनी के लं
आहे.
जोग; कवाडे यांनी आठवले यां.यावर ऐiय फोडणारे नेते (हणून के लेला आरोप चुक+चा असून 8रपिcलकन
ऐiयासाठी Sयांनी दोन वेळा आपला गट बरखाWत के ला होता, भारतीय दिलत पँथरसारखं लढाऊ संघटन ऐiयासाठी
बरखाWत के लं होतं, याची आठवण सोनवणे यांनी कpन िदली आहे.
<><><><>
येSया दोन िदवसात रा^यात हवामान कोरडं रािहल असा अंदाज हवामान िवभागानं Iयa के ला आहे.
//<><><><>//

