आकाशवाणी मबुं ई
ादेिशक बातमीप – सायं. 7.00 वाजता
23 एिल, 2018 – सोमवार
ठळक बात'या
1)नाणार तेल श)
ु ीकरण क*पासाठीची भस
ू पं ादन अिधसचू ना र0 कर1याची उ3ोगमंी सभु ाष देसाई यांची घोषणा, तर,
अिधसूचना र0 झाली नस*याचं म8ु यमं9यांचं :पि;करण
2)देशाची अथ=>यव:था स?या फार मोठ् या अडचणीत सापडली अस*याची शरद पवार यांची टीका
3)सरDयायाधीश Dया. दीपक िमEा यांFयािवरोधात काँHेससह सात िवरोधी पJांनी दाखल के लेला महािभयोग :ताव, राLयसभा
अ?यJ एम.वMकNया नायडू यांनी फे टाळला
4)राLय सरकारनं पेOोल िडझेलवर लावलेला अिधकचा कर कमी करावा आिण इंधनावरचे िविवध अिधभार ताQकाळ र0 करावेत,
अशी काँHेसची मागणी
<><><><>
रQनािगरी िज*Tात नाणार इथ*या :तािवत तेल श)
ु ीकरण क*पावUन सVाधारी िशवसेना-भाजपा यांFयातला वाद आज
ठळकपणे समोर आला.
या क*पासाठीची भूसपं ादन अिधसूचना र0 कर1याची घोषणा उ3ोगमंी सभु ाष देसाई यांनी नाणार इथं आज झाले*या
जाहीर सभेत के ली. ही अिधसूचना र0 होणार अस*यामळ
ु े नाणार क*पाचा िवषय बंद झाला आहे, असं िशवसेना अ?यJ उ)व ठाकरे
यांनी या सभेत सांिगतलं. क*पाFया िवरोधात*या सव= गटांनी एकजूट दाखवली तर जैतापूरचा अणुऊजा= क*पही र0 होईल,
Qयासाठी लढा सU
ु च राहणार अस*याचंही Qयांनी सांिगतलं.
नाणार क*पाचा कोकणाला कुठलाही आिथ=क फायदा नसून, पया=वरणाचं नक
ु सान करणारा नाणार क*प कधीही येऊ
देणार नाही, अशी [वाही देत Qयांनी या सभेत क\ ] आिण राLयसरकारवर टीका के ली. या क*पाआधीच अनेक भ-ू मािफयांनी जमीनी
घेत*या आहेत, हा मोठा ^;ाचार आहे, असा अरोप ठाकरे यांनी के ला. िशवसेना कायमच कोकणवािसयांFया पािठशी उभी रािहल, असं
आ_ासन Qयांनी िदलं. सरकारनं चौपट मोबदला देऊ के ला तरीही जमीनी देऊ नका, असं ठाकरे 'हणाले. हा क*प गज
ु रातला Dयायचा
असेल तर Dयावा, आ'ही कोकणचा गज
ु रात होऊ देणार नाही, असं ठाकरे यांनी सांिगतलं.
<><><><>
म8ु यमंी नाणार/ िवनायक
तर, नाणार तेलश)
ु ीकरण क*पासाठीची भूसपं ादन आिधसूचना र0 झालेली नाही, असं म8ु यमंी देव\] फडनवीस यांनी
:प; के लं आहे. Qयांनी आज मबुं ईत वाता=हरांना ही मािहती िदली. या क*पासाठी उFचािधकार सिमती :थापन के ली असून,
अिधसूचनेबाबत िनण=य घे1याचा आिधकार या सिमतीला आहे, मं9यांना नाही. ही सिमती आिण सरकार, कोकण आिण राLयाFया
िहताचाच िनण=य घेईल, असं Qयांनी सांिगतलं.
नाणार क*पासाठीची भूसपं ादन अिधसूचना र0 के *याची उदयोगमंी सभु ाष देसाई यांची घोषणा हे िशवसेनचे ं मत असू
शकतं सरकारचं नाही, असं म8ु यमंी 'हणाले.
<><><><>

नाणार क*पाबाबत िशवसेना आिण भाजपा या दोघांकडून कोकाणवासीयांचा िव_ासघात सU
ु अस*याची टीका, िवधान प
bरषदेतले िवरोधी पJनेते धनंजय मडुं े यांनी के ली आहे. भूसपं ादनाबाबतची आिधसूचना र0 कर1याची उदयोगमं9यांची घोषणा 'हणजे
फास= अस*याचा आरोपही Qयांनी के ला. ते आज मबुं ईत बातमीदारांशी बोलत होते. िशवसेनेनं नाणार म3
ु ावUन सरकारमधून बाहेर
पड1याची िह'मत दाखवावी, नाही तर लोकांना मख
ु = बनवणं बंद करावं, अशी ितिcया, िवधानसभेतले िवरोधी पJनेते राधाकृeण िवखेपाटील यांनी िदली आहे.
<><><><>
देशाची अथ=>यव:था स?या फार मोठ् या अडचणीत सापडली अस*याचं राeOवादी काँHेसचे अ?यJ शरद पवार यांनी 'हटलं आहे. ते
आज को*हापुरात वाता=हर पbरषदेत बोलत होते. देशांतग=त िवकासावर होणआरी गतुं वणूक कमी झाली आहे. एकूणच सव=सामाDय
माणूस अडचणीत सापड*याचं िच आहे, असं ते 'हणाले. ऊस उQपादक शेतकरी आिण साखर उ3ोगांना बळ दे1यासाठी, क\ ]
सरकारला िविवध उपाययोजना सचु व*या असून, QयांFया अंमलबजावणीवर सरकार िवचार करेल, अशी अपेJा आहे. साखरेचं
िनया=तश*ु क, वाहतूक खच= सरकारनं 3ावा, तसंच साखरेवर आधाbरत िमठाई उQपादकांवर उपकर लावून ही रfकम ऊस उQपादक
शेतकgयांना 3ावी, अशा सूचनांचा Qयात समावेश अस*याचं Qयांनी सांिगतलं.
आगामी िनवडणुका काँHेस आिण राeOवादी काँHेसनं एक लढव1याचा िनण=य घेतला आहे. Lया राLयात जो पJ भावी असेल,
Qयाचं नेतृQव अDय घटक पJांनी माDय करावं, असं धोरणही ठरवलं अस*याचं पवार यांनी सांिगतलं.
<><><><>
िवदभ=, मराठवाडा आिण उव=bरत महाराeO िवकास मंडळांनी अिधक सJमपणे काम कर1याची गरज अस*याचं, राLयपाल चे
िव3ासागर राव यांनी 'हटलं आहे. राLयात*या िवकास मंडळांची संयुh बैठक म8ु यमंी देव\] फडणवीस यांFया उपि:थतीत आज
राजभवनात झाली. Qयावेळी राLयपाल बोलत होते.
िवकासमंडळांनी काय=Jमता वाढवून कालब) प)तीनं या तीनही िवभागांचा िवकास हो1यासाठी अिधक यQन कर1याची
गरज आहे. अनश
ु षे दूर कर1यासाठी िनधी वाटपाचं सू बदल1याची आवiयकता आहे. या मंडळांना आवiयक मनeु यबळ उपलjध
करायला हवं, असं Qयांनी सांिगतलं.
Jेिनहाय िवकासासाठी िवशेष लJ क\ ]ीत कkन काम करावं, अशी सूचना म8ु यमं9यांनी यावेळी के ली. बैठकlला अथ=मं ी
सधु ीर मनु गंटीवार यांFयासह वbरm मंी आिण सनदी अिधकारी उपि:थत होते.
<><><><>
सरDयायाधीश Dया. दीपक िमEा यांFयािवरोधात काँHेससह सात िवरोधी पJांनी दाखल के लेला महािभयोग :ताव, राLयसभा
अ?यJ एम.वMकNया नायडू यांनी आज फे टाळला. हा िनण=य घे1याआधी अ?यJांनी अनेक िवधीn तसंच राLयसभेFया माजी सिचवांशी
स*लामसलत के ली. हा :ताव फे टाळ1याची २२ कारणं नायडू यांनी िदली असून या :तावात, महािभयोगासाठी सबळ कारण नाही,
असं 'हटलं आहे.
काँHेसनं महािभयोगाचं पाऊल राजकlय हेतूनं उचललेलं होतं, Qयाला कसलीही घटनाQमक पा_=भूमी न>हती, असं भाजपा वhे
आिण सवpFच Dयायालयातले वकlल नलीन कोहली यांनी 'हटलं आहे.
<><><><>
राLय सरकारनं पेOोल िडझेलवर लावलेला अिधकचा कर अDयाय असून, तो कमी करावा आिण इंधनावरचे िविवध अिधभार
ताQकाळ र0 करावेत, अशी मागणी काँHेसनं के ली आहे. काँHेस देशा?यJ खासदार अशोक च>हाण यांनी याबाबत म8ु यमं9यांना प
िदलं आहे. पेOोल-िडझेलला जीएसटीFया कJेत आण1यासाठी के D] सरकारकडे पाठपुरावा कर1याची मागणीही पात के ली आहे.
स?या राLयात*या जनतेची िविवध करांFया मा?यमातून लूट सk
ु आहे. जनता महागाईत होरपळत असतान सरकार कोणतीच पावलं
उचलत नस*याचा आरोपही च>हाण यांनी के ला.
<><><><>
सVाधारी भाजपाला पराभूत कर1यासाठी कांHेस आिण राeOवादी काँHेस यांFया िनवडणूकपूव= आघाडीत इतर समिवचीरी
पJांनाही सहभागी कUन qयावं लागेल, असं काँHेस नेते िमिलंद देवरा यांनी 'हटलं आहे. वV
ृ सं:थेशी बोलताना Qयांनी सांिगतलं, कl

आगामी िवधानसभा िनवडणुकlसाठी जागावाटप िनवडणुकlFया बgयापैकl आधी होईल. राeOवादी काँHेसबरोबर काँHेसची आघाडी
राLयात, आिण देश पातळीवरही असेल, असं ते 'हणाले.
<><><><>
सल
े म\ट िस:टीमचा
ु भ वाहतुकlकरता वाहतूक िनयोजनाला आधिु नक तंnानाची जोड दे1यासाठी इंटिलजDस Oॅिफक मॅनज
वापर मबुं ईत के ला जाणार आहे. Qयानंतर ही यंणा राLयभर राबवली जाईल, अशी घोषणा म8ु यमंी देव\] फडनवीस यांनी के ली आहे.
ते आज मबुं ईत वाहतूक पोलीस िवभाग, आिण पbरवहन िवभागातफs आयोिजत र:ते सरु Jा पंधरवड् याचं उtाटन करताना बोलत होते.
पbरवहन मंी िदवाकर रावते आिण खासदार अरिवंद सावंत यावेळी उपि:थत होतो.
मबुं ईत ायोिगक तQवावर राबव*या जात असले*या इंिटिलजDस Oॅिफक मॅनज
े म\ट िस:टीममळ
ु े र:Qयांवरील वाहतुकlचा
अuयास कUन Qयामाणे वाहतुकlचं िनयोजन करता येणार आहे. यामळ
ु े वाहतूक कvडी, अपघात टाळणं शfय होत आहे. ही यंणा
आता लवकरच संपूण= राLयात राबवली जाईल, असं Qयांनी सांिगतलं.
राLयात समु ारे 3 कोटी 28 लाख वाहनांची नvदणी झाली आहे. मबुं ई सार8या शहरात Qयामळ
ु े वाहनतळाची सम:या िनमा=ण झाली आहे.
पुरश
े ा माणात वाहनतळे उभार*यािशवाय ही सम:या सटु णार नाही, असं िदवाकर रावते यांनी यावेळी सांिगतलं.
<><><><>
को*हापूर िज*Tात पाचगाव इथं सन 2013 साली झाले*या दहु रे ी खून करणी11 जणांना आजDम कारावासाची िशJा
Dयायालयानं ठोठासली आहे पूव=वैमन:य आिण टोळी यु)ातून अशोक पाटील आिण धनाजी गाडगीळ या दोघांचे खून झाले होते. िज*हा
स Dयायाधीश एल. डी. िबले यांनी या दोDही खून करणांचे एकित िनकाल आज िदले. याम?ये अशोक पाटील खून करणी ५, तर,
धनाजी गाडगीळ खून करणी ६, अशा एकूण 11 जणांना Dयायालयानं आजDम कारावासाची सजा सनु ावली. या िनकालांकडं संपूण=
को*हापूर िज*Tाचं लJ लागनू रािहलं होतं.
<><><><>
रायगड िज*Tात २०१७ म?ये 3 हजार 500 िमली िमटर पेJा जा:त पाऊस पड*यानंतरही यंदा िज*हयात*या टंचाईH:त
गावांची सं8या मोठ् या माणात वाढली आहे. िज*Tात यंदा ३५४ गावं आिण ८७७ वाड् या िमळू न 1 हजार 231 व:Qयांवर पाणी टंचाई
जाणवत आहे. या पाणी टंचाईवर मात कर1यासाठी ८ कोटी ६३ लाख kपयांFया कृती आराखडयाला मंजरु ी दे1यात आली आहे.
यंदाचा आराखडा गतवषFया तुलनेत २ कोटी ३८ लाख kपयांनी जा:त आहे. यंदाFया कृती आराखडयाचे वैिश;्य असे कl,
एकाही िवंधन िविहरीFया दk
ु :तीवर िकं वा नळ पाणीपरु वठा योजनेFया दk
ु :तीवर एक पैसादेखील खच॓ होणार नाही. यंदाFया
आराखड् यात न>या िवंधन िविहरीसाठी ३ कोटी २४ लाख kपये खच= होत असून टॅकरनं
ं पाणीपुरवठा कर1यासाठी ५ कोटी ३२ लाख
२९ हजार Uपये खच= होणार आहेत.
<><><><>
येQया दोन िदवसात िवदभा=त तरु ळक िठकाणी मेघगज=नस
े ह पाऊस पड1याची शfयता असनू , उव=bरत राLयात हवामान कोरडं
रािहल असा पुणे वेधशाळे चा अंदाज आहे.
//<><><><>//

