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आकाशवाणी पणु े
ादेिशक वृत िवभाग
ादेिशक बातया
सकाळी ०७.१० वा.
िदनांक - २२/०६/२०१८

वार - श%
ु वार
ठळक बातया

•
•
•
•

िनयोजन ि%येत लोकसहभाग महवाचा - उपरा./पत0चं ितपादन
शा1त कृ षी िवकासासाठी आता हवी सदाह3रत%ांती - म4ु यमं5यांचं मत
आंतररा./ीय योग िदवस रा6यात सव7 8 उसाहानं साजरा आिण
पावसा9या दमदार पुनरागमनामुळे महारा./ा9या आशा पालव:या

मेल
;थािनक ;वरा6य सं;थांनी नाग3रकांना, शासना9या क= >;थानी ठेवावं. िविवध क:प आिण धोरणांबाबत िनयोजन करताना
जेवढा जा;त नाग3रकांचा सहभाग असेल तेवढीच या सेवांची अंमलबजावणी आिण िवतरण करणं सोपं होईल. असं ितपादन
उपरा./पती CयंकDया नायडू यांनी काल CयG के लं. पणु े महापािलके 9या नCया िव;तारीत इमारतीचं उदघाटन आिण
अयाधुिनक सभागृहाचं लोकाप7 ण करताना ते बोलत होते. शहरी भागातील वाढया नाग3रकरणा9या आCहानाचा सामना
;थािनक ;वरा6य सं;थांना करावा लागतो. नागरी पायाभुत सुिवधा वाढीसाठी ;थािनक शासनानं आप:या उपKनाचे Lोत
वाढवावेत असं आवाहन नायडू यांनी के लं.
क= ि>य मं8ी काश जावडेकर, म4ु यमं8ी देव=> फडणवीस, पNु या9या महापौर मG
ु ा िटळक, संपक7मं8ी िग3रष बापट आदी
माKयवर यावेळी उपि;थत होते.
म4ु यमं8ी - पणु े
पुNयाला िविवध योजनां9या माPयामातून देशातील अCवल शहर बनवNयाचं Pयेय आहे. आही खंबीरपणे पुणे शहरा9या पाठीशी
उभे आहोत, अशी Rवाही मु4यमं8ी देव=> फडणवीस यांनी यावेळी िदली. ते हणाले
'' पणु े अितशय ऐितहािसक शहर आहे आिण या शहरानी देशाची सांकृितक राजधानी हणनू आिण आता एक कारे
Vाननागरी हणून संपूण7 देशात नावलौिकक िमळवला आहे. आपण सवाWनी बिघतलं कX िवसाCया शतकामPये महारा./ा9या
िनिम7 तीमPये महारा./ाचं िवकास इंिजन हणून मंबु ईनं काम के लं. आज याच कारे २१ शतकामPये िवकासाचं दस
ु रं इंिजन
हणनू पणु े शहर काम करतयं, हणनू हे Zोथ इंिजन आहे. हे तशाचं काराचं आंतररा./ीय शहर झालं पािहजे याकरीता
सातयाने आपण यन करतोयं तर मग ती मे/ोची िनम\ती असेल, पुNयाचा 3रंगरोड तयार करणार आहोत, नवीन एअरपोट7
असेल वेगवे]या कार9या योजना9या माPयमातून शहराला आधुिनक ^प _ायचं आिण माननीय मोदीसाहेबां9या मनातील जी
;माट7 िसटी आहे ती देशातील सग]यात पिहली ;माट7 िसटी, कारण याचं उ`ाटन मोदीसाहेबांनी पNु यातून के ला हणनू ती
;माट7 िसटी ही िनिaतपणे पणु े करायची आहे याकरीता या महानगरपािलके चं बहbमोल योगदान या संपूण7 वाटचालीत रहाणारा
आहे. मी रा6यशासना9यावतीनं पणु े महानगरपािलके ला व पNु या9या जनतेला आ1;थ कc इि9छतो आमही खंबीरपणे व
भeकमपणे आप:या पाठीशी आहोत''
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उपरा./पती,वैकंु ठ मेहता सं;था
शेतीCयवसायात उgपKन नस:यानं शेतकhयांची पढु ची िपढी या Cयवसायाकडे वळताना िदसत नाही. यवु कांना शेतीकडे
आकिष7 त करणं हे मोठं आCहान िनमा7 ण झालं आहे असं ितपादन उपरा./पती व=कDया नायडू यांनी काल पNु यात के लं. वैकंु ठ
मेहता सहकार Cयव;थापन सं;थेत शा1त शेती या िवषयावर २ िदवसांचं रा./ीय चचा7 स8 आयोिजत करNयात आलं आहे.
याचं उ`ाटन उपरा./पती नायडू यां9या ह;ते झालं यावेळी ते बोलत होते. शा1त कृ िषिवकासासाठी आता ह3रत%ांतीकडून
सदाह3रत %ांतीकडे वाटचाल अपेिiत आहे असं मत मु4यमं8ी देव=> फडणवीस यांनी यावेळी CयG के लं. ते हणाले कX दहा
हजार गावांमPये Zाम;तरीय उ_ोजकांना िशiण देNयात येईल आिण यासंदभा7 त जागितक बँकेसोबत चाललेली बोलणी
अंितम टkkयात आहेत. या संगी माजी क= >ीय कृ षीमं8ी शरद पवार, ह3रत %ांतीचे णेते ाPयापक एम एस ;वािमनाथन
उपि;थत होते.
बारामती
उप-रा./पती एम. वlकDया नायडू आज बारामती इथ:या कृ षी िवVान क= > तसंच शारदानगर शैiिणक संकुलाला भेट देणार
आहेत. या भेटीदरयान, अटल िटंक3रंग लॅब9या िव_ाnयाWशी ते संवाद साधणार आहेत तसंच िव_ा ितoान9या संZहालयाला
भेट देणार आहेत.
आयातशू:क
अमे3रके तून आयात करNयात येणाhया अनेक व;तूंवरील सीमाशु:कात वाढ करNयाचा िनण7 य काल भारतानं घेतला.
लोखंडापासनू डाळ0पयWत आिण बो3रक ऍिसड पासून सफरचंदांपयWत िविवध व;तूवं रील सीमाश:ु कातील ही वाढ १०
टeeयांपासून ६० टeeयांपयWत आहे. अमे3रके नं इतeयातच भारतातून आयात होणाhया मालावरील करात वाढ के ली होती.
कालची करवाढ ही भारताची यावरची ित%Xया मानली जाते. सीमाशु:कातील ही वाढ ४ ऑग;टपासून लागू होईल.
योगिदन महारा./
चौथा आंतररा./ीय योगिदन काल महारा./ातही उसाहात साजरा झाला. उपरा./पती एम. व=कDया नायडू महारा./ा9या
दौhयावर असनू यांनी सकाळी वां>े रे eलमेशन सी िलंक इथं आयोिजत योगिदना9या काय7 %मात सहभाग नsदिवला. मबंु ई
भाजपाचे अPयi आिशष शेलार यांनी आयोिजत के ले:या या काय7 %मात मु4यमं8ी देव=> फडणवीस आिण क= >ीय मन.ु यबळ
िवकास मं8ी काश जावडेकरही सहभागी झाले.मंबु ईत राजभवन इथं आयोिजत काय7 %मात या6यपाल चे िव_ासागर राव
सहभागी झाले.
आंतररा./ीय योगिदवस रा6यात िविवध उप%मांनी काल साजरा करNयात आ:याचं आम9या िठकिठकाण9या बातमीदारांनी
कळवलं आहे. पNु यातील मPयवत\ कारागृहातले बंदी, रा6य राखीव पोलीस दल तसंच रे:वे कम7 चाhयांनीही योगिदन साजरा
के ला.
पNु यातील सोऴा वष\य खशु ी परमार िहनं काल योगािदनी एक आगळावेगळा उप%म के ला. सकाळी डेeकन िजमखाKया9या
िटऴक तलावावर 3 तास सात िमिनटं पाNयाखाली राहuन ितनं योगाची िविवध ायिiकं के ली. एकं दर चाळीस आसनांचा
यामPये समावेश होता.
रे:वे
येया २ ऑeटोबरपयWत देशभरातील सव7 मख
ु रे:वे ;थानकं आिण रे:वे गाड् यांमधील िकमान ;व9छतेचं लwय पूण7
करNया9या सूचना रे:वे मं8ी िपयषु गोयल यांनी िद:या आहेत . रे:वे9या िवभागीय अिधकाhयां9या एका प3रषदेत बोलताना
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यांनी रे:वे9या उपाहारगृहातील ;व9छतेकडे ाधाKयानं लi देNयाची सूचना के :याचं रे:वे9या पणु े िवभागीय अिधकाhयांनी
काल आकाशवाणीशी बोलताना सांिगतलं.
मेल
भारतीय िच8पट हा अxयास%माचा िवषय Cहावा या उyेशानं भारतीय रा./ीय िच8पट संZहालय आिण सािव8ीबाई फुले पणु े
िव_ापीठ यांनी आगामी शैiिणक स8ापासून एक वषा7 चा पदिवका अxयास%म स^ु करNयाचं ठरवलं आहे. जKु या-नCया
कलाकृ त0चं जतन करNयासाठी या अxयास%मात िवशेष घटक समािवz करNयात आला अस:याची मािहती, एनएफएआय चे
संचालक काश मगदमु यांनी या संगी िदली.
िनवडणक
ू
कोकण िवभाग पदवीधर, मबंु ई पदवीधर मतदार संघ आिण मबंु ई िशiक मतदार संघा9या िनवडणक
ु Xसाठी येया २५ जून रोजी
मतदान होणार आहे. कोकण पदवीधर मतदारसंघात १४, मुंबई पदवीधर मतदार संघात १२ आिण मंबु ई िशiक मतदारसंघात
१० उमेदवार ही िनवडणूक लढवत आहेत.
धुळे
सुलभ पीक कज7 अिभयानाअंतग7 त धुळे तालुeयात आजपासून ७ जुलै या कालावधीत पीक कज7 मेळाCयांचं आयोजन करNयात
आलं आहे. धळ
ु े तालक
ु ा उपिनबंधक िकशन रनाळे यांनी ही मािहती िदली.
वािशम
वािशम िज:|ात पीक कज7 वाटपामPये सस
ु 8ू ता आणणे तसेच पीक कज7 वाटपाला गती देNयासाठी वािशम िज:हािधकारी
लwमीनारायण िम}ा यां9या संक:पनेतून पीक कजा7साठी ऑनलाईन नsदणीची सिु वधा उपल~ध कcन देNयात आली आहे.
यामुळे शेतकhयांना वारंवार बँकेत हेलपाटे मारNयाची आवयकता राहणार नाही. यािशवाय ऑनलाईन नsदणी के ले:या
शेतकhयाला बँकेनं कज7 नाकार:यास याबाबतचं ;पzीकरण बँकेला _ावं लागणार आहे.
पालघर बाल िवकास क= > ारंभ
पालघर िज:हा कुपोषणमG
ु करNयासाठी ६ वषाWपयWत9या ती कुपोिषत बालकांसाठी पालघर िज:|ात २८५ Zाम बाल
िवकास क= > स^ु करNयात येत आहेत. िज:हा प3रषदेचे म4ु य काय7 कारी अिधकारी िमिलंद बोरीकर यांनी सांिगतलं कX या
क= >ामाफ7त बालकांना अित3रG आहार परु वठा, वै_कXय देखभाल, पालकांचं पोषणिवषयक समपु देशन या गोz0वर भर देNयात
येणार आहे. यासंदभा7 त मु4य सेवकांना आिण आशा काय7 कयाWसाठी िशiण काय7 शाळे चं आयोजन काल करNयात आलं होतं.
टँकर पुण-े सोमणी- पीटीसी सोलापरू -के ळकर
पावसानं ओढ िद:यामळ
ु े जून9या मPयातही पणु े िवभागात ७० टँकरारे िपNया9या पाNयाचा परु वठा सc
ु आहे असं िवभागीय
आयG
ु काया7 लयातून सांगNयात आलं. सवा7 िधक हणजे ३६ टँकर सातारा िज:|ात तर पणु े िज:|ात ३१ आिण सांगली
िज:|ात ३ टँकरारे पाणी परु वलं जात आहे.
लातरु पाणीपुरवठा
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भीषण पाणी टंचाई9या झळा सोसले:या लातूरवािसयांना मांजरा धरणात भरपूर पाणीसाठा असूनही सPया आठवड् यातून
के वळ एकदाच पाणी परु वठा के ला जात आहे. शहरांत तातडीनं ायोिगक ;तरांवर नळांवर मीटर बसवून पाणी परु वठा सरु ळीत
करावा, अशी मागणी जलयG
ु लातूर9या पदािधकाhयांनी एका िनवेदनाारे मनपा आयG
ु ांकडे के ली आहे.
पाऊस
पावसा]यातला पिहला पंधरवडा जवळपास कोरडाच गे:यानंतर बधु वारी नािशकला मस
ु ळधार पावसानं झोडपून काढलं.
िसKनर तालुeयात वीज कोसळून दोघांचा मृयू झाला. काल सकाळपयWत नािशकमPये ७० िमलीिमटर पावसाची नsद झाली.
उ;मानाबाद- तालुeयातील वाणेवाडी िशवारात वीज पडून दोन मिहलांचा मृयू झाला आिण तीन मिहला जखमी झा:या
आहेत.
सोलापरू शहर आिण िज:|ात पावसाचे दमदार पनु रागमन झालं असून माळिशरस, करमाळा, उ र सोलापरू आिण
अeकलकोट तालeु यातील काही भागात चांगला पाऊस झाला आहे.
सातारा िज:|ातही काल अनेक िठकाणी मस
ु ळधार पाऊस झाला.
बुलडाणा िज:हयात जोरदार वादळी वाhयासह पाऊस झाला. िज:हयातील खामगाव, बुलडाणा, शेगाव, संZामपुर, िचखली,
देऊळगावराजा, मोताळा आदी तालुeयात पावसानं दमदार हजेरी लावली.
पणु े शहर आिण प3रसरालाही काल दपु ारी जोरदार पावसाचा तडाखा बसला.
कोकणात पावसाचा जोर सवा7 िधक होता. रायगड िज:हयाला काल जोरदार पावसानं झोडपून काढलं. िज:हयातील
मc
ु ड,रोहा,अिलबाग,पेण,}ीवध7 न प3रसरात जोरदार पाऊस कोसळला.पावसामळ
ु ं मंबु ई-गोवा महामागा7 वरची वाहतूक
िव;कळीत झाली.
मुसळधार पावसामुळे िसंधदु गु 7 िज:|ातलं जनजीवन िव;कळीत झालं. मालवण, कु डाळ, व=गल
ु , देवगड तालुeयात पूरि;थती
िनमा7 ण झाली. रनािगरीतही काल संततधार सुc होती.
रायगड िज:|ात पेणजवळ भोगावती नदीत मासेमारी करणाhया चारपैकX दोन त^ण अचानक आले:या परु ात वाहuन गेले.
हवामान
मृगा9या पिह:याच िदवशी दमदार आगमन करणाhया मोसमी पावसाचा जोर लगेच ओसर:यानं तsडचं पाणी पळाले:या
महारा./ा9या आशा काल मृगा9या अखेर9या िदवशी झाले:या पावसा9या पनु रागमनानं पालव:या आहेत. पावसाचं हे
पुनरागमन िवदभ7 आिण उ र महारा./ाचा काही भाग वगळता साव7 ि8क होतं. आज आिण उ_ाही रा6या9या सव7 च भागात
बहbतांश िठकाणी पावसाची शeयता आहे. काही िठकाणी जोरदार सरी अपेिiत आहेत. कोकणात तुरळक िठकाणी अितवृzीची
शeयता अस:याचा इशारा देNयात आला आहे.
माKसनू साठी पोषक वातावरण पKु हा तयार होतं आहे. येया दोन तीन िदवसात तो रा6यात अजून िजथे पोहोचलेला नाही
ितथेही स%Xय होईल. आजपासून पाऊसमान सव7 8च वाढत जाणार असून. पढु चे दोन आठवडे तरी पावसाचा हा जोर कायम
राहील असा हवामान खायाचा अंदाज आहे. यावcन तरी आजपासून लागणारं आ>ा7 नi8 पेरणीयोRय पाऊस देऊन जाणार
असं िदसतं.
*****

