आकाशवाणी मंबु ई
ादेिशक बातमीप – द.ु 7.00 वाजता
22 फे वु ारी, 2018 – बधु वार
ठळक बात$या
1)'ाम पाणीपरु वठा आिण (व)छता सिमती)या अिधकारात सुधारणा कर-याचा मंिमंडळाचा िनण1 य / पाणंदी)या कामांना गती दे-यासाठी
िविवध योजनां)या मा5यमातून िनधी उपल9ध करायला मा:यता
2)सव1 आर;ण आिथ1 क िनकषावर कर-याचा य>न सव1 ताकदीिनशी हाणून पाडू, असा रामदास आठवले यांचा इशारा
3) ओखी चिDवादळ'(तां)या नक
ु सान भरपाईचा िनधी >यां)या बँक खा>यात थेट जमा कर-याचे, तसंच या रकमेमधनू बँकांनी
कोण>याही कारची वसूली कH नये, असे मदत आिण पनु व1सन मंIयांचे िनदJश
4)मंबु ई शेअर बाजारात आज मरगळ / Lपया)या मूMयात 34 पैशांची घसरण
<><><><>
राRयात 'ामीण पाणी परु वठा काय1 Dमांतग1 त (थापन के लेMया 'ाम पाणीपरु वठा आिण (व)छता सिमती)या अिधकारात सुधारणा
कर-याचा िनण1 य सरकारनं घेतला आहे. आज झालेMया मंिमंडळा)या बैठकTत हा िनण1 य झाला. >यानस
ु ार 'ामीण पाणी परु वठा योजना
अंमलबजावणीचे संबिं धत 'ाम पाणी पुरवठा आिण (व)छता सिमतीकडे असलेले दोन कोटी HपयांपयUत)या कामां)या अंमलबजावणीचे
अिधकार रV के ले आहेत. िजMहा पWरषदेकडे दोन कोटी ते साडेसात कोटी HपयांपयUत)या कामा)या अंमलबजावणीचे अिधकार सुधाHन ते
आता पाच कोटी HपयांपयUत ठेवले आहेत. >यापे;ा जा(त रकमे)या कामां)या अंमलबजावणीचे अिधकार महाराXY जीवन ािधकरणाकडे
सोपवले आहेत.
शेतीला लागणारी यंसाम'ी शेतापयUत नेता यावी, तसंच िपकवलेला शेतमाल बाजारात पोचवता यावा याZ[ीनं बारमाही
शेतर(>यां)या, $हणजे पाणंदी)या कामांना गती दे-यासाठी िविवध योजनां)या मा5यमातून िनधी उपल9ध करायला मंिमंडळानं मा:यता िदली.
या िनण1 यामळ
ु े अितDिमत र(ते मोकळे हो-यासह क)चे आिण प\के पाणंद र(ते िनिम1 ती)या कामांचा वेग वाढणार आहे.
महाराXY पWरचाWरका अिधिनयम-1966 म5ये सधु ारणा करायलाही मंिमंडळानं मंजरु ी िदली आहे. >यामळ
ु े , महाराXY पWरचया1
पWरषदेची िनवडणूक िविहत मदु तीत झाली नाही तर पWरषदेवर शासकाची नेमणूक करता येईल. याबाबतचे िवधेयक िविधमंडळा)या आगामी
अिधवेशनात मांडलं जाईल.
<><><><>
सव1 आर;ण आिथ1 क िनकषावर कर-याचा कुणी य>न करीत असेल तर सव1 ताकदीिनशी तो य>न हाणून पाडू, असा इशारा
Wरपि9लकन प;ाचे राXYीय अ5य; कa bीय सामािजक :याय राRयमंी रामदास आठवले यांनी िदला आहे.
राXYवादी काँ'स
े चे अ5य; शरद पवार यांनी काल मनसे मख
ु राज ठाकरे यांनी घेतलेMया मल
ु ाखतीत जाती)या िनकषावर नcहे तर
आिथ1 क िनकषावर आर;ण असावं अशी भूिमका मांडली होती. >यावर सारमा5यमांना पाठिवलेMया िसdीपकात आठवले यांनी शरद
पवारां)या भूिमके ला तीe िवरोध के ला आहे. या देशात जोपय1 :त जाती आहेत तोपय1:त जातीवर आधाWरत आर;ण राहणार .दिलत
आिदवासी ओबीिसं)या आर;णाला ध\का लागू देणार नाही. आधी जातीcयव(था न[ करा मग जाती आधाWरत आर;णािवHd बोला, असं
>यांनी $हटलं आहे.
दिलत आिदवासी ओबीसf)या आर;णाला ध\का न लागता (वतं वग1 कLन आिथ1 क िनकषावर आर;ण दे-याबाबत मराठा
समाजानं घेतलेMया भूिमके चं आपण (वागत के लं आहे, याकडे आठवले यांनी या पकात ल; वेधलं आहे.
<><><><>
गृहिनमा1 ण ;ेाला अिधक बळकटी दे-यासाठी कa b सरकार गृहिनमा1 ण कMपांम5ये नcया तंhानाचा वापर करणार असMयाचं, कa bीय
गृह आिण शहरी काय1 मंी हरदीप िसंह परु ी यांनी $हटलं आहे. ते आज नवी िदMलीत नcया बांधकाम साम'ु ी आिण बांधणी, तंhानाशी संबंिधत
पWरसंवादात बोलत होते. नcया इमारतf)या उभारणीत पया1 वरण अनक
ु ू ल तंhान हा एकमेव पया1 य असMयाचं >यांनी सांिगतलं. तंhानातMया
गतीमळ
ु े बांधकाम कMपां)या ;मतेत, सरु ि;ततेत आिण गणु वjेत सधु ार होईल.

<><><><>
देशाला िवकासा)या मागा1 वर :यायचं असेल तर रोजगारात वाढ होणं आवkयक असून देशात रोजगार उपल9ध हो-यासाठी िनया1 तीहlन
दस
ु 'ाम इथं कापड िनया1 त
ु रं चांगलं ;े नसMयाचं िनती आयोगाचे मmु य काय1 कारी अिधकारी अिमताभ कांत यांनी सांिगतलं आहे. ते आज गL
िवकास पWरषदे)या (थापना िदनािनिमj आयोिजत cयाmयानात बोलत होते. िनया1 त ;ेात मोठ् या माणावर रोजगार उपल9ध असMयानं
सरकारनं या ;ेाला पािठंबा देणं आवkयक आहे असं ते $हणाले. भारता)या एकूण िनया1 तीपैकT वoोpोग आिण कपडे ;ेाचा वाटा सुमारे 16
ट\के असMयाचं कांत यांनी सांिगतलं.
चीनमधली उ>पादनं महाग होत चालMयानं देशा)या वoोदयोग ;ेात मबु लक संधी उपल9ध असMयाचं ते $हणाले. जीएसटीमुळे या
;ेातून िमळणा-या लाभांम5ये घसरण झाली असून सरकार यावर उपाय शोधत असMयाचं >यांनी सांिगतलं. या उदयोगा)या िहता)या Z[ीनं
राRय आिण कa bा)या करपरताcयात सधु ारणा होणं आवkयक आहे असं कांत यावेळी $हणाले.
<><><><>
कोकणातला पिहला मोनो रेल कMप सावंतवाडीतMया िशMप'ामम5ये उभारला जाणार आहे. िसंधदु गु 1 चे पालकमंी दीपक के सरकर
यांनी आज सावंतवाडी)या िशMप'ामला भेट िदली. >यावेळी >यानी ही मािहती िदली. १ िक.मी. लांबीचा हा कMप मे मिह:यापयUत पूण1 होणार
असून या कMपासाठी २ कोटी Hपयांचा िनधी मंजूर झाMयाचं >यांनी सांिगतल. स5या हा कMप िनिवदा(तरावर असून लवकरच >याचं काम
सL
ु होणार आहे. यावेळी पालकमंIयांनी िशMप'ाम)या कामाचा आढावा घेतला. तसच या िठकाणी येणाsया पय1 टकांसाठी कोण>या कार)या
सोयी आिण सवु ीधा उपल9ध असाcयात यािवषयीही सूचना के Mया.
<><><><>
पालघर िजMtातMया िवDमगड ताल\ु यात भात हे मmु य पीक घेतलं जात असलं, तरी यंदा)या खरीप हंगामात इथMया शेतकsयांनी
तरु ीची लागवड मोठय़ा माणात के ली होती. >याचे सकारा>मक पWरणाम आता िदसू लागले आहेत. तरु ीचं चांगलं उ>प:न आMयामळ
ु े
शेतकsयांना, तसचं काही व(>यांना (व(त दरात तूर उपल9ध झाली आहे. >यामळ
ु े दर वषv खरीप हंगामात आंतरपीक $हणून तरु ीचं उ>प:न
घे-या)या य>नात शेतकरी आहेत.
<><><><>
पाच िदवसीय वािशम िजMहा कृ षी महो>सवाचं उwाटन पालकमंी आिण महसूल राRय मंी संजय राठोड यां)या ह(ते आज झालं.
वािशम िजMहा कृ षी िवभाग आिण कृ षी तंhान cयव(थापन यंणा यां)या संयx
ु िवpमाने हा महो>सव होत आहे. या दश1 नात शेती उपयोगी
दीडशे (टॉMस उभारले असून या महो>सवाला शेतकsयांनी चांगला ितसाद िदला आहे.
<><><><>
राRयात िडसaबरम5ये आलेMया ओखी चDTवादळामळ
ु े शेती फळिपकांचं तसंच कोकण िवभागात मि)छमार बांधवांचं नक
ु सान झालं
होते. हे नक
ु सान झालेMया नािशक आिण कोकण िवभागातMया ८ हजार ४५ आपद'् (तांना ६ कोटी २ लाख ४३ हजार Hपयांची भरपाई
दे-यात आली असून या)या िनधीचं िवतरण नािशक आिण कोकण िवभागीय आयx
ु ांना के लं आहे. मदत आिण पनु व1 सन मंी चंbकांत पाटील
यांनी आज मंबु ईत ही मािहती िदली. िनधी नक
ु सान'(तां)या बँक खा>यात थेट जमा करावा. >याचबरोबर या मदती)या रकमेमधून बँकांनी
कोण>याही कारची वसूली कH नये, असे िनदJश >यांनी िदले आहेत.
<><><><>
डॉलर)या तल
ु नेत Lपया)या मूMयातली घसरण आिण जागितक बाजारपेठेतली मंदी यामळ
ु े मंबु ई शेअर बाजारात आज मरगळ
िदसली.
मंबु ई शेअर बाजारा)या िनदJशांकांत 25 अंकांची घट झाली आिण तो 33 हजार 819 अंकांवर बंद झाला. राXYीय शेअर बाजारा)या
िनटीतही 15 अंकांची घट झाली आिण तो 10 हजार 383 अंकांवर बंद झाला.
पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा उघडकTला आMयानंतर परदेशी गंतु वणूकदारांनी मोठ् या माणावर बाजारातून िनधी काढून यायला
सL
ु वात के Mयामळ
ु े , शेअरबाजारात सात>याने घसरण होत असMयाचं तंhाचे $हणणे आहे.
चलनबाजारात Lपया)या मूMयात 34 पैशांची घसरण झाली. आज एका डॉलरचे मूMय 65 Lपये 10 पैसे होते.
<><><><>
गेMया काही िदवसात साखरे)या दरात ित ि\वंटल सरासरी 350 ते 400 Hपयांची वाढ झाMयानं राRय सहकारी बँकेनं साखरे)या
मMु यांकनात वाढ करायचा िनण1 य घेतला आहे. >यामळ
ु े साखरेचे एकूण मूMयांकन 2 हजार 970 वHन 3 हजार 100 Hपयांवर पोहोचला आहे.

यामळ
ु े साखर कारखानदारांना पिहली उचल शेतक-यांना दे-यासाठी काही माणात िदलासा िमळाला आहे. अशी मािहती बँकेचे अ5य;
आमदार हसन म
ु ीफ यांनी कोMहापूरात वाता1 हरांशी बोलताना िदली.
<><><><>
पंजाब नॅशनल बँक घोटाळाकरणी सxवसल

ु ी संचालनालयानं आज नीरव मोदी याचे 7 कोटी 80 लाख Hपये मूMयाचे, तर मेहल
चो\सी याचे 86 कोटी 72 लाख Hपये मूMयाचे $यचु अल फं ड् स, तसंच शेअस1 गोठवले. आजपयUत संचालनालयानं नीरव मोदी आिण >या)या
कं पनी)या 94 कोटी 52 लाख Hपये मूMया)या मालमjा ज के Mया आहेत. यािशवाय मोदी आिण >या)या कं पनी)या मालकT)या 9 गाड् या ज
के Mया असून >यात 1 रोMस राईस, 2 मिस1 डीझ बaझ, 1 पोशJ पॅनामेरा, 3 हडा कार तसंच 2 टोयोटा कास1 चा समावेश आहे.
िविवध तपास यंणा नीरव मोदी, मेहल चो\सी आिण इतरांची चौकशी करत आहेत. सीबीआयनं काल नीरव मोदी)या अिलबाग
इथMया फाम1 हाऊसवर छापे घातले. याकरणी अटक के लेMया, नीरव मोदी)या फायर(टार डायमंड कं पनीचा मmु य िवj अिधकारी िवपल
ु
अंबानी आिण तर पाच कम1 चाsयांना मंबु ईMया िवशेष सीबीआय :यायालयानं 5 माच1 पयUत सीबीआय कोठडी सुनावली आहे.
<><><><>
राRयशासनाला ‘मॅनेिटक महाराXY’ सारmया भcय काय1 Dमांचे आयोजन कर-यास वेळ आहे, मा महाराXY राXYीय कायदा
िवpापीठाला मंबु ईत कॅ $पससाठी जागा दे-याकरता िनण1 य घे-यासाठी वेळ नसMयाची टीका मबंु ई उ)च :यायालयाने के ली आहे.
िवpापीठासाठी जागा दे-याचा िनण1 य गेली दीड वष1 लंिबत असून, हा िवलंब ासदायक असMयाचे :यायमूतv एस सी धमा1 िधकारी
आिण भारती डांगरे यां)या खंडपीठानं $हटलं आहे.
यासंदभा1 त दाखल के लेMया जनिहत यािचके )या सुनावणी दर$यान :यायालयाने हे ताशेरे ओढले. राRया)या महसूल आिण
वनिवभागा)या मmु य सिचवांनी संबिं धत कागदपे घेऊन ये>या 28 फे वु ारीला :यायालयात हजर रहावे, असे िनदJश :यायालयानं िदले आहेत.
<><><><>
नवी मंबु ई आंतरराXYीय िवमानतळा)या बांधकामासाठी)या पया1 वरणसंबंधी मंजरु ीला आcहान देणाsया जनिहत यािचके वर ितसाद
pावा, अशी नोटीस मंबु ई उ)च :यायालयानं कa b आिण महाराXY राRय शासनाला बजावली आहे. (तािवत िवमानतळाचं बांधकाम सL
ु
कर-यापूवv राRय सरकारनं ितथMया पया1 वरणZ[् या संवदे नशील ;ेा)या संर;णाची काळजी घेतलेली नाही, असं वनशxT या सामािजक
सं(थेनं दाखल के लेMया जनिहत यािचके त $हटलं आहे. या कMपासाठी कa bीय मंालयानं अवैधWर>या मंजरु ी िदली असून ितवरं आिण
जलसं(था असलेMया िठकाणी िवमानतळ उभारता येणार नाही, असंही या यािचके त $हटलं आहे.
महाराXY राRय शासनासह पया1 वरण आिण वन मंालयाला या करणी नोटीस बजावMयानंतर :यायालयानं या खटMयाची सनु ावणी
दोन आठवड् यांनी पढु ं ढकलली.
<><><><>
राRयात म5य महाराXY आिण िवदभा1 )या काही भागात काही िकमान तापमानात सरासरी)या तल
ु नेत ल;णीय वाढ झाली आहे. ये>या
तीन िदवसात उjर म5य महाराXYासह मराठवाडा आिण िवदभा1 त तरु ळक िठकाणी मेघगज1 नेसह गारिपटीचा इशारा पणु े वेधशाळे नं िदला आहे.
//<><><><>//

