आकाशवाणी मंबु ई
ादेिशक बातमीप – सांय. ७.०० वाजता
२ माच २०२१ – मंगळवार
ठळक बात$या
• शेतकरी बांधवांना िदवसा आिण परु शे ी वीज दे'या(या )*ीनं महाकृषी ऊजा अिभयानाची भावी अंमलबजावणी कर'याचे
म2ु यमं ी उ4व ठाकरे यांचे िनद5श
• शेतक6यांचे कृषीपंप आिण वीज 7ाहकां(या थकबाक9संदभात िवधीमंडळात चचा होऊन िनणय होईपय<त कुणाचीही वीज
जोडणी न काप'याचे उपम2ु यमं ी अिजत पवार यांचे िवधानसभेत िनद5श
• रा=यात फळबाग लागवडीसाठी िनधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी कृषी मं ी दादाजी भस
ु े यांची िवधानपAरषदेत Bवाही
• हे सरकार संवेदनशील नसCयाचा िवरोधी पDनेते देवEF फडनवीस यांचा आरोप
• तीन िदवसीय मेरीटाईम पAरषदेचं धानमं ी नरEF मोदी यां(या हHते उIाटन/ सागरी अथKयवHथेला चालना दे'यात भारत मोठं
यश िमळवेल, असा धानमंLयांना िवMास
आिण
• मंबु ई शेअर बाजारात आजही तेजी कायम/ िनद5शांकात ४४७ अंकांची वाढ
<><><><>
शेतकरी बांधवांना िदवसा आिण परु शे ी वीज देणे शासनाची ाथिमकता असून महाकृषी ऊजा अिभयानाची भावी
अंमलबजावणी करावी, असे िनद5श म2ु यमं ी उ4व ठाकरे यांनी आज िदले.
महा कृषी ऊजा अिभयानांतगत कृषी ऊजा पवाचा ारंभ म2ु यमंLयां(या हHते िवधानभवनात झाला. Sयावेळी ते बोलत होते.
यावेळी उपम2ु यमं ी अिजत पवार, ऊजामं ी डॉ. िनतीन राऊत, ऊजा रा=यमं ी ाजU तनपरु े आदी उपिHथत होते.
इतरांसाठी मळे फुलवणा6या शेतक6यां(या आयWु यात काटे येऊ नयेत यासाठी Sयां(या आिण Sयां(या कटुंिबयां(या मागे सरकार
ठामपणे उभे राहील, अशी Bवाही देखील ठाकरे यांनी िदली.
शेतक6यांचे Y सोडव'याला आमचं ाधाZय असून नक
ु Sयाच नीती आयोगासोबत झालेCया )क[ाKय बैठक9त पीक िव$याचा
Y उपिHथत के ला असCयाचंही Sयांनी सांिगतलं.
वीजबील थकलेCया सव शेतक6यांनी थक9त वीजिबलांवर सूट िमळव'यासाठी नवीन कृषी वीज जोडणी धोरणांतगत जाहीर
के लेCया योजनेचा लाभ ]यावा, असं आवाहन उपम2ु यमं ी अिजत पवार यांनी यावेळी के लं. Sयाचबरोबर शेतकरी, घरगतु ी वीज 7ाहक
आदी सवा<नाच KयविHथत वीज िमळाली पािहजे यासाठी सवा<नी वीजिबले भरणं आव_यक आहे, वीजगळती होणार नाही याकडेही लD
देणं गरजेचं आहे, असंही ते $हणाले.
कृषी ऊजा पवा अंतगत 14 एि लपय<त िविवध उपcमांचं आयोजन के लं आहे. Sयात महा कृषी अिभयानाची मािहती सव
शेतक6यांपय<त पोहोचेल यासाठी Kयापक चार िस4ी के ली जाणार आहे. कोरोना िनब<धांचे पालन करत कृषी वीज 7ाहकांचा मेळावा,
7ाहक संपक अिभयान, 7ामपंचायत, 7ामसभेत बोधन करणे, थकबाक9 भरणा6या मिहलांचा सSकार, मिहलां(या नावावर वीज जोडणी
देणे, थकबाक9मU
ु शेतक6यांना सZमानप आिण थकबाक9मU
ु गावां(या सरपंचांचा सZमान, शेतक6यां(या बांधावर महािवतरण अंतगत
वीजजोडणी आिण सौर कृिषपंप बसवणं, कृषी आकिHमकता िनधीतून पायाभूत सिु वधां(या कामाची सe
ु वात, तसंच वीज सरु Dा आिण
कपॅसीटरचा सार आदी उपcम राबवले जाणार आहेत.
<><><><>

रा=यपालां(या अिभभाषणाबgल Sयांचे आभार मानणा6या Hतावावर(या चच5ला आज िवधानसभेत सhु वात झाली. िशवसेनेचे
सनु ील भू यांनी चच5ला सhु वात के ली. कोरोना(या काळात महसल
ु ात मोठी घट झाली, कE Fाकडून जीएसटी ची वाढलेली थकबाक9
असूनही शेतक6यांना िदलासा दे'याचं काम सरकारनं के लं, असंही Sयांनी सांिगतलं.
या चच5त सहभागी होताना िवरोधी पDनेते देवEF फडनवीस यांनी सरकारवर टीकाi सोडलं. हे सरकार संवेदनशील नसCयाचा
आरोप Sयांनी के ला. संकटकाळात शेतक6यांना सरकारनं मदत िदली नाही, रा=यात िशDणाचा बjयाबोळ झाला आहे, मनमानी कारभार
चालू आहे, कायदा आिण सKु यवHथा कोलमडली आहे. पूजा चKहाण मSृ यू करणी कारवाई का नाही असा सवाल Sयांनी के ला.
शेतक6यांचे कृषीपंप आिण वीज 7ाहकां(या थकबाक9संदभात िवधीमंडळात चचा होऊन िनणय होईपय<त कुणाचीही वीज
जोडणी कापू नये, असे िनद5श उपम2ु यमं ी अिजत पवार यांनी िदले. िवधीमंडळ अिधवेशना(या दसु 6या िदवशी आज िवधानसभेत
Yोkराचा तास Hथिगत कeन िवजेवर चचा घे'याचा आ7ह िवरोधी पDनेते देवEF फडनवीस यांनी धरला. Sयावर वीज थकबाक9
संदभात िवशेष बैठक आयोिजत कhन चचा कर'याची सरकारची तयारी असCयाचं उपम2ु यमंLयांनी सांिगतलं. वीज जोडणी
काप'या(या मोिहमेला Hथिगती िदCयाबgल फडनवीस यांनी उपम2ु यमंLयांचे आभार मानले.
<><><><>
रा=यात फळबाग लागवडीसाठी िनधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी Bवाही कृषी मं ी दादाजी भस
ु े यांनी आज
िवधानपAरषदेत िदली. साद लाड यांनी Yोkरा(या तासात िवचारलेCया Yाला उkर देताना ते बोलत होते.
एकािSमक फलोSपादन िवकास अिभयान अंतगत २१७ कोटी hपयांची अथसंकCपीय तरतूद कर'यात आली असून Sयापैक9
१०३ कोटी hपये िवतAरत के ले आहेत, असं Sयांनी सांिगतलं. कोकणात चc9वादळामळ
ु े =यांचं नक
ु सान झालं आहे Sयां(यासाठी िवशेष
बाब $हणून शासनानं ६०९ कोटी hपयांचं पॅकेज िदलं. कोरोना संकटा(या काळातही शासनानं फळबाग लागवडीचं काम सe
ु च ठेवलं
असून येSया वषभरात ५० हजार हेpटरवर फळबाग लागवडीचं उिg* ठेवलं असCयाची मािहतीही भस
ु े यांनी िदली.
सावजिनक आरोBय िवभागानं AरU पदं भर'यासाठी घेतलेCया परीDेसंदभात काही आDेप आहेत, Sयासंदभात सोमवारी योBय
तो िनणय घेतला जाईल, अशी मािहती उपम2ु यमं ी अिजत पवार यांनी िवधानपAरषदेत िदली.
रा=यात =या पोिलस Hटेशन(या हgीत हqpका पालर सe
ु असेल ितथCया संबंिधत पोिलस अिधका6याला जबाबदार धeन
Sयां(यावर कारवाई के ली जाईल, असं गहृ मं ी अिनल देशमख
ु यांनी एका Yाला उkर देताना सांिगतलं. वरळी इथं पबमrये झालेली गदs
आिण कोरोना(या िनयमांचं झालेलं उCलंघन याबाबत दोन िदवसांत चौकशी के ली जाईल, आिण Sयाचा अहवाल आCयावर योBय ती
कारवाई के ली जाईल, असे गहृ मंLयांनी सांिगतले.
<><><><>
लसीकरणा(या दसु 6या टttयाला जनता चांगला ितसाद देत आहे. आkापय<त महाराWuात १२ लाख २८ हजार आिण २११
लाभाwया<चे लसीकरण पूण झालं आहे.
६ लाख ६६ हजार आरोBय कमचा6यांना लस दे'यात आली आहे. Sयात १ लाख ७० हजार आरोBय कमचा6यांना लसीची
दसु री मा ा िदली आहे.
रा=यात आkापय<त ३ लाख ८८ हजार आघाडी(या कोरोनायोदr् यांचं लसीकरण पूण झालं आहे. यािशवाय मंबु ईत काल
४५ ते ६० वषा<वरील नागAरकांना लस दे'यात आली. १ हजार ७२२ =येy नागAरक आिण ४५ वषा<वरील २६० सहKयाधी
नागAरकांना काल लस िदCयाची मािहती मंबु ई महानगर पािलके नं िदली. तर रा=यात एकूण ६ हजार ७०० =येy नागAरक आिण ४५
वषा<वरील आिण िविवध आजारांनी 7Hत नागAरकांना काल लस दे'यात आली.
<><><><>
सागरी अथKयवHथेला चालना दे'यात भारताला मोठं यश िमळवेल, असा िवMास धानमं ी नरEF मोदी यांनी KयU के ला आहे. ते
आज दरु )_य णालीzारे तीन िदवसीय मेरीटाईम इंिडया सिमटचं उIाटन करतांना बोलत होते. जागितक समदु ायानंही देशा(या या

िवकासाचा भाग Kहावं, असं आवाहनही Sयांनी के लं. भारत या Dे ात आता Hवाभािवक नेतSृ वा(या िHथतीत पोहोचला असून देशातCया
बंदरांना जोड'याचं मोठं काम झालेलं आहे, असंही ते $हणाले. आपलं सरकार देशात पायाभूत सिु वधां(या िवकासावर भर देत असून
सागरी अथKयवHथे(या िवकासावरही भर देत असCयाचं, Sयांनी सांिगतलं.
<><><><>
येSया ८ माचला जगभरात जागितक मिहला िदन साजरा होईल.. यािनिमkानं मिहला सDमीकरणा(या संबंधी िविवध म{
ु ांवरची
चचा िनि|तच महSवाची ठरते.. Sयाच अनषु ंगानं समाजातCया iी पhु ष भेदभावासंदभातली बदलती िHथती आिण अपेDा यािवषयी
सामािजक कायकSया उिमला आपटे यांनी आकाशवाणीला सांिगतलं…
होCड......बाईट - उिमला आपटे
<><><><>
[ी काळाराम मंिदर वेश सSया7ह Hमतृ ी िदनािनमीk आज मंिदरात कोरोना िनयमांचं पालन करत िविवध कायcमांचं
आयोजन के लं होतं. नािशकचे माजी महापौर अशोक िदवे, Aरपि•लकन पDाचे िजCहाrयD काश ल€ढे यां(यासह अनेक Hथािनक
लोक ितिनध•नी या कायcमांना हजर राह‚न अिभवादन के लं. हा लढा मानव मU
ु 9(या लढ् यातला महSवाचा टtपा मानला जातो.
भारतरSन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २ माच १९३० नािशक इथCया [ी काळाराम मंिदर वेशासाठी सSया7ह के ला होता.
Sयािनमीk दरवषs हा Hमतृ ीिदन पाळला जातो.
<><><><>
जागितक शेअर बाजारातCया तेजीमळ
ु े मंबु ई शेअर बाजारात आजही गंतु वणूकदारांमधे खरेदीचा उSसाह िदसला. Sयामळ
ु े
िदवसअखेर िनद5शांकात ४४७ अंकांची वाढ झाली आिण तो ५० हजार २९७ अंकांवर बंद झाला. राWuीय शेअर बाजाराचा िनƒटीही
१५८ अंकांची वाढ न€दवत १४ हजार ९१९ अंकांवर बंद झाला. िमड कॅ प िनद5शांकात दीड टppयाची तर Hमॉल कॅ प िनद5शांकात १
पूणा<क ६ दशांश टpके वाढ झाली.
<><><><>
पंधरा िदवसांपूवs ४ हजार eपये िpवंटलवर पोहोचलेले कां{ाचे भाव गेCया काही िदवसात २ हजार ४०० ते अडीच हजार
eपये िpवंटल असे घसरले आहेत. Sयामळ
ु े कांदा उSपादक शेतकरी िचंतेत आहे
नािशक(या मनमाड कृषी उSपZन बाजार सिमतीमrये मा कां{ा(या भावात १०० eपयांची वाढ झाली. तर सफे द कां{ा(या
भावात िकं िचत घसरण िदसून आली. आज या बाजार सिमती(या आवारात ४०१ uॅpटर इतक9 कां{ाची आवक झाली.
लाल कां{ाला िकमान एक हजार ते कमाल २ हजार ७४० hपये, तर पांढ6या कां{ाला िकमान ८६० ते कमाल १ हजार ३९०
eपये ित िpवंटल असा भाव िमळाला.
<><><><>
बल
ु डाणा िजCहा भाजपचे जेy नेते आिण माजी िजCहाrयD घन_यामदासजी उपा2य काकाजी गांधी यांचे आज पहाटे
व4
ृ ापकाळानं िनधन झाले. ते ८४ वषा<चे होते. दपु ारी जळगाव जामोद येथे Sयां(यावर अंSयसंHकार कर'यात आले. सलग १० वष5 ते
भाजपचे िजCहाrयD होते. भाजप(या राWuीय कायकाAरणीचे स4
ु ा ते सदHय होते. पंचायत सिमती सभापती, िजCहा पAरषद िवरोधी
पDनेते अशा िविवध पदांची जबाबदारीही Sयांनी सांभाळली होती.
<><><><>
‘सागरी िकनारा माग’ या बहृ Zमंबु ई महानगरपािलके (या मह†वाकांDी कCपाअंतगत बोग{ाचं १०० मीटर पय<तचं खोदकाम
नक
ु तंच पूण झालं. या खोदकामासाठी ‘मावळा’ हे संयं वापरलं जात आहे. याच संयं ा(या मदतीनं ४७ कं कणाकृती कडा उभारायचं
कामही पूण झालं आहे. सrया अशाच ताSपरु Sया HवhपातCया ७ कडा उभारCया आहेत अशी मािहती महानगरपािलके (या पूव उपनगर
Dे ा(या आयU
ु अिMनी िभडे यांनी िदली.

या कCपाअंतगत(या दोन बोग{ाचं खोदकाम ि यदशनी पाक इथून के लं होतं. हे बोगदे ि यदशनी पाक ते नेताजी सभु ाष
मागालगत 'छोटा चौपाटी'पय<त खोदले जातील. दोZही बोग{ांसाठी जिमनीखाली १० मीटर ते ७० मीटरपय<त खोदकाम के लं जात आहे.
हे काम साधारण ९ मिहZयांमधे संपेल असं िनयोजन असून, कामासाठी अितAरU २ मिहZयांचा कालावधी ज़मेस धरला आहे.
<><><><>
आज संपूण रा=यात हवामान कोरडे होतं. िवदभा(या बहqतांश भागात कमाल तापमानात सरासरी(या तल
ु नेत लDणीय
वाढ झाली. येSया दोन िदवसात क€कण आिण मrय महाराWuात तरु ळक िठकाणी पाऊस पड् 'याची शpयता असून मराठवाडा आिण
िवदभात हवामान कोरडं राह'याची शpयता हवामान खाSयानं वतवली आहे.
//<><><><>//

