आकाशवाणी मबुं ई
ादेिशक बातमीप – दु. ३.००वाजता
१९ मे २०२२ – ग
ु वार
आकाशवाणी मबुं ई
बात या देत आहे.
ठळक बात या
- ओबीसी आर'ण(ी पुढ*या मिह+यात बांिठया सिमतीचा अहवाल आ/यानंतर रा1य सरकार सव2*च
+यायालयात बाजू मांडणार
-

बीडीडी चाळीतली घरं बांधकामा*या िकं मतीत पोिलसांना दे8याचे म9ु यमं:यांचे आदेश

-

रा1यात काल ३०७ न<या कोरोनाबािधत =>णांची न?द

-

मराठवाडा तसंच पि@म महाराABात अनेक िठकाणी अवकाळी पाऊस

//<><><><><>//
मGयदेश*या धतHवर रा1यात ओबीसIना ितिनिधJव िमळावं यासाठी सरकारचा यJन स=
ु च राहणार अस/याचं
उपमु9यमंी अिजत पवार यांनी हटलं आहे. ते आज मबुं ईत बातमीदारांशी बोलत होते. ओबीसी आर'णासंदभाNत
इि पPरकल डेटा गोळा कर8यासाठी नेम8यात आले/या बांिठया सिमतीचा अहवाल पुढ*या मिह+यात आ/यावर सरकार
सव2*च +यायालयात आपली भिू मका मांडणार अस/याचं Jयांनी यावेळी सांिगतलं.
मGयदेशमाणे सरकार +याय<यवQथेसमोर आपली बाजू भावीपणे मांडेल. Jयासाठी तS विकलांचं पथक िनयT
ु
कर8यात आ/याचं ते हणाले. भाग रचनेबाबत नाना पटोले यां*या आरोपांबाबत मत <यT करायला Jयांनी नकार िदला.
<><><><><>
बीडीडी चाळIमGये 2011 *या आधीपासनू पोलीस सेवा िनवासQथानात राहात असले/या पोिलसां*या कुटुंिबयांना
बांधकाम दरानं ही घरं देता यावीत यासाठी गृहिनमाNण िवभागानं आवYयक ती कायNवाही करावी, अशा सचू ना मु9यमं:यांनी
िद/या आहेत. ते काल वषाN िनवासQथानी बीडीडी चाळ पुनिवNकास क/पासंदभाNत आयोिजत बैठक]त बोलत होते. बीडीडी
चाळीत अनेक वषा^ पासनू लोक राहत आहेत. या चाळIचा पुनिवNकास ही एक महJवाकां'ी योजना आहे. मा, पुनिवNकास
करताना Qथािनकांचा सहानुभतू ीपूवNक िवचार के ला जावा. या भागात उपल`ध असले/या इतर घरा*या बाजार भावा*या
िकं मतIपे'ा कमी दरानं Jयांना घरं िमळावीत, यासाठी गहृ िनमाNण िवभागानं िवचार करावा, असंही म9ु यमं:यांनी यावेळी
सांिगतलं. बीडीडी चाळीत समु ारे 2 हजार 900 घरं ही पोलीस
सेवा िनवासQथानं आहेत या पैक] 700 पोलीस िनवासQथानं ही बीडीडी क/पात असतील, तर उवNPरत बावीसशे
घरं ही मािहम, वरळी ते दादर या पPरसरात पोलीस सेवा वसाहतीसाठी िदली जातील, अशी मािहती या बैठक]ला उपिQथत
असलेले गृहिनमाNणमंी डॉ. जीतde आ<हाड यांनी यावेळी िदली. नायगाव, एन. एम. जोशी मागN आिण वरळी येथील बीडीडी
चाळI*या पुनिवNकासाला गती दे8यासाठी सवा^नी सहकायN करावे, असं आवाहन मु9यमं:यांनी के लं.
<><><><><>
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नंदरु बार िज/fा*या नवापूर तालुgयात नवी सावरट गावाजवळ Bॉलरनं मोटरसायकलीला धडक िद/यानं
झाले/या अपघातात एका युवतीचा जागीच मृJयू झाला तर ित*यासोबतचा मोटरसायकलवरचा त=ण गंभीर जखमी झाला
आहे. Jया*यावर नवापरू उपिज/हा =>णालयात उपचार स
ु आहेत.
<><><><><>
सांगली िज/fातली ताकारी िसंचन योजनेची गे/या तीस वषा^ पासनू रखडलेली बहjतांश कामं आता पूणN झाली
असनू ही योजना पूणNJवा*या मागाNवर आहे. चतुथN क/प अहवालानस
ु ार ताकारी िसंचन योजना 1 हजार 302 कोटी
िनधीची असून Jय' कामासाठी 1 हजार 178 कोटIचा िनधी खचN होणार आहे. यापैक] या योजनेवर आतापय^त 913 कोटी
=पये खचN झाले आहेत. उवNPरत कामांसाठी के वळ 265 कोटी*या िनधीची गरज असून अ+य खचाN साठी 124 कोटIची गरज
आहे. या योजनेअतं गNत आतापय^त 16 हजार हेgटर 'े ओिलताखाली आले आहे.
<><><><><>
महाJमा जोितराव फुले शेतकरी कजNमुT] योजनेअतं गNत वधाN िज/fात बँकांनी पोटNलवर नावं अपलोड के ले/या
५३ हजार २१२ शेतकsयांना कजNमाफ]चा लाभ दे8यात आला आहे. कजNमाफ]ची ही रgकम ४७० कोटी =पये असून ती
रgकम रा1य शासनानं शेतकsयां*या खाJयात जमा कर8यात आली आहे. आता के वळ १ हजार १२२ खाJयांचे आधार
मािणकरण िश/लक असनू यासंदभाNतली कायNवाही स=
ु असनू ती लवकर पूणN करावी, असे िनदuश िज/हािधकारी ेरणा
देशvतार यांनी सबंिधत िवभागा*या अिधकाsयांना िदले.
<><><><><>
आिथNक क?डीत सापडले/या बेQट <यवQथापनानं बेQट*या जागा वािण1यीक वापरासाठी भाड् यातxवावर
दे8याकरता िनिवदा मागव/या आहेत. कुलाबा ते मुलडुं - दिहसर दर यान तसंच कांिदवली पि@म येथील कमNचारी
वसाहतीतील इमारत, भोईवाडा, ताडदेव, परळ, मल
ु डुं पि@म, मागाठाणे आदी िठकाण*या बेQट वसाहतीत/या एकूण २०
इमारतIतीतील काही जागा भाड् यानं िद/या जाणार आहेत.
<><><><><>
वाराणसी इथ/या Sानवापी मिशदी*या सवu'णाबाबत सव2*च +यायालयात उzा सनु ावणी होणार आहे. िहंदू
प'ाने सव2*च +यायालयात वेळ मािगतला, Jयावर +यायालयानं उzा दुपारी तीन वाजता सनु ावणी िनि@त के ली आहे.
यावेळी सवN प'ांना अहवाल सादर कर8यास सांग8यात आलं आहे. यासोबतच वाराणसी +यायालयात/या सनु ावणीलाही
सव2*च +यायालयानं Qथिगती िदली आहे. तJपूवH Sानवापी मिशदी*या सवu'णाचा अहवाल वाराणसी +यायालयात सादर
कर8यात आला. या अहवालात सापडले/या पुरा<यांबाबत कोणताही खुलासा कर8यास +यायालया*या आयT
ु ांनी नकार
िदला आहे.
<><><><><>
औरंगाबाद िज/fात खुलताबाद इथ/या औरंगजेबा*या कबरीचं मु9य|ार पयNटकांसाठी पाच िदवसांसाठी बंद
कर8यात आलं आहे. भारतीय पुरातJव सवu'ण*या औरंगाबाद िवभागानं यासंदभाNत एक पक जारी के लं आहे. या
कबरीसंबधं ी सGया िववाद स=
ु असून, कोणताही अनुिचत कार घडू नये यासाठी २२ मे पय^त कबर बंद ठे व8यात आली
आहे. मु9य वेश |ारावर दोन सरु 'ा र'कांना तैनात कर8यात आलं असून, आगामी काळात पPरिQथती पाहता आणखी
पाच िदवस कबर बंद ठे वली जाऊ शकते असंही या पात नमदू कर8यात आलं आहे.
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<><><><><>
रा1यात काल कोिवड संसगN झालेले ३०७ नवे =>ण आढळले. Jयामळ
ु े रा1यभरात/या कोिवड बािधतांची एकूण
सं9या ७८ लाख ८१ हजार ५४२ झाली आहे. काल या संसगाN ने एका =>णाचा मJृ यू झाला. रा1यभरात या संसगाNनं
दगावले/या =>णांची एकूण सं9या एक लाख ४७ हजार ८५५ झाली असून, मृJयदू र एक पूणा^क ८७ शतांश टgके आहे.
काल २५२ =>ण कोिवडमT
ु झाले, रा1यात आतापय^त ७७ लाख ३२ हजार ८१ =>ण या संसगाNतून मुT झाले असून,
कोिवड मुT]चा दर ९८ पूणा^क ११ शतांश टgके झाला आहे.
<><><><><>
देश<यापी कोिवड ितबंधक लसीकरण मोिहमेत आतापय^त लाभा~या^ना िदले/या माांची एकूण सं9या १९१
कोटी ७८ लाखा*या वर गेली आहे. Jयात ८७ कोटीपे'ा जाQत नागPरकांना दोन, तर ३ कोटी ४ लाखापे'ा जाQत
लाभा~या^ना वधNक माा िमळाली आहे. १५ ते १८ वषN वयोगटात/या लाभा~या^ना १० कोटी ३५ लाखापे'ा जाQत, तर १२
ते १४ या वयोगटात/या लाभा~या^ना ४ कोटी ५६ लाखापे'ा जाQत माा िमळा/या आहेत. आज सकाळपासनू समु ारे १०
लाख नागPरकांचं लसीकरण झालं.
रा1यात आज सकाळपासनू समु ारे ३८ हजार नागPरकांचं लसीकरण झालं. रा1यात आापय^त लाभा~या^ना
िदले/या माांची एकूण सं9या १६ कोटी ६२ लाखा*या वर गेली आहे. Jयात ७ कोटी ३१ लाखापे'ा जाQत नागPरकांना
दोन माा, तर २५ लाख ७५ हजारापे'ा जाQत लाभा~या^ना वधNक माा िमळाली आहे.
<><><><><>
उजनी धरणातून सोलापूर*या हgकाचे पाणी िमळावं यासाठी उजनी बचाव संघषN सिमती आिण यवु ा भीम सेना
यांनी आज िज/हािधकारी कायाNलयासमोर तृतीयपंथीयांचं घागर आिण आसडू आंदोलन के लं . सGया शहराची पPरिQथती
ामीण भागापे'ा वाईट झाली आहे., शहर भागात आठ िदवसांतून एकदा पाणी येतं , याकडे पालकमंी दाय भरणे यांनी
ल' दे8याची गरज आहे, असं आंदोलनकJया^नी सांिगतलं.
<><><><><>
कd eीय िश'ण मंी धमe धान यांनी काल राABीय शै'िणक तंSान मंच आिण राABीय िडिजटल शै'िणक
संरचना अंतगNत झाले/या गतीचा आढावा घेतला. सवा^साठी सल
ु भ, परवडणारे आिण दजuदार िश'ण उपल`ध <हावं,
यासाठी तंSानाचा लाभ घे8याचं आवाहन यावेळी धान यांनी के लं. तंSाना*या माGयमातून उ*च दजाNचा अयासम
िवकिसत कर8यावर Jयांनी भर िदला. वQतुिन मू/यमापन कर8यासाठी तंSानाचा वापर के ला जाऊ शकतो, असंही
Jयांनी सचु वलं. राABीय शै'िणक तंSान मंच आिण राABीय िडिजटल शै'िणक संरचना आवYयक संQथाJमक शासन
उपल`ध करतील आिण <यवQथा अिधक जबाबदार करतील, असंही धान यांनी सांिगतलं.
<><><><><>
धानमंी नरde मोदी या मिह+या*या २९ तारखेला आकाशवाणीवर*या ‘मन क] बात’ या कायNमातून
देशवासीयांशी संवाद साधणार आहेत. या मािलके चा हा ८९ वा भाग असेल. या कायNमासाठी नागPरकांना आप/या सचू ना
आिण िवचार २६ मे पय^त माय जी ओ <ही ओपन फोरमवर िकं वा नमो ॲप वर न?दवता येतील. तसंच १८०० ११ ७८०० या
मांकावर आपला मेसज
े रेकॉडN क=नही नागPरकांना िवचार मांडता येतील.
<><><><><>
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समाज माGयमांवर आकाशवाणी*या बात यांनी आणखी एक टपा पार के ला आहे. @airnewsalerts या ट् िवटर
हँडलने समाज माGयमां*या मंचावर ३० लाख फॉलोअसN िमळवले आहेत. भारता*या अिधकृत सारकावर असलेला लोकांचा
चंड िवास सायबर िवामGये िमळत असले/या या लोकियतेमधून िदसनू येतो.
<><><><><>
महािवतरण*या नावे बनावट मॅसज
े येत असून, Jया मॅसज
े ला ितसाद िकं वा उर देऊ नये, असं आवाहन
महािवतरणनं के लं आहे. आप/या वीजिबला*या पेमdटमGये अडचण अस/याने आज राी साडे नऊ वाजता आपला
वीजपुरवठा खंिडत कर8यात येणार आहे. ताबडतोब सोबत िदले/या वैयिTक मोबाईल मांकावर संपकN साधावा, अशा
आशयाचा बनावट मॅसज
े वैयिTक मोबाईल मांकावन नागPरकांना पाठव8यात येत अस/याचं िनदशNनास आ/यानंतर
महािवतरणनं एक पक जारी क=न नागPरकांना आवाहन के लं आहे.
<><><><><>
रा1यात/या बsयाचशा भागात आज मा+सनू पूवN पावसानं हजेरी लावली. नांदडे िज/fात/या हदगाव ईथं आज
सकाळ पासून पावसाला स=
ु वात झाली आहे. वातावरणातला उAमा कमी झा/यामळ
ु ं वातावरणात गारवा िनमाNण झाला
आहे. िहंगोली िज/fातही बsयाच िठकाणी जोरदार पाऊस झाला. कळमनुरी तालुgयात/या आखाडा बाळापूर पPरसरात
पहाटे साडे सात वाज/यापासनू वादळी वाsयासह पाऊस झाला. ड?गरकडा, वारंगा फाटा, रामेर तांडा, दांडेगाव
पPरसरातही पावसानं हजेरी लावली. सोलापूर शहर आिण िज/fात/या काही भागात दुपारी मेघगजNनस
े ह पावसाला
स=
ु वात झाली.
<><><><><>
तळकोकणात ५ जूनपय^त मा+सनू दाखल हो8याची शgयता हवामान िवभागानं <यT के ली आहे. यंदा
मराठवाड् यात सामा+यपे'ा जाQत पाऊस होईल तर रा1यभरात समाधानकारक पाऊस होईल, अशी शgयता हवामान
िवभागाचे संचालक कृAणानंद होसाळीकर यांनी <यT के ली आहे. रा1य सरकारने आयोिजत के ले/या खरीप हंगामपूवN
बैठक]त ते बोलत होते. के रळमGये २७ मे रोजी नैऋJय मोसमी पाऊस येऊ शकतो, असंही ते हणाले.
<><><><><>
राABपती रामनाथ कोिवंद सdट ि<ह+सdट आिण ेनडे ाइ+स*या दौsयावर असनू काल Jयांचं राजधानी िकं >सटन इथं
आगमन झालं. ग<हनNर जनरल डेम सस
ु ान दोगान यांनी Jयांचं Qवागत के लं. यावेळी राABपतIना गाडN ऑफ ऑनर दे8यात
आला. राABपती कोिवंद धानमंी रा/फ गो+साि/वस आिण इतर मा+यवरांची भेट घेणार असून ते संसदेलाही संबोिधत
करणार आहेत. या दौsयात राABपती अनेक करारांवर Qवा'री कर8याची अपे'ा आहे. सdट ि<ह+सdट आिण ेनडे ाइ+स आिण
भारत यां*यात सौहादNपूणN संबधं आहेत आिण संयुT राAB आिण राABकुल यासह िविवध आंतरराABीय मंचांवर सियपणे
दो+ही देश संवाद साधत असतात. सांQकृितक आिण ऐितहािसक ्याही भारत सdट ि<ह+सdट आिण ेनडे ाइ+सशी जोडलेला
आहे. भारतीय वंशाचे लोक 19<या शतकात या देशात आले होते. Jया <यTIचे वंशज आता Qथािनक समुदायाचा एक
महxवाचा भाग बनले आहेत. सdट ि<ह+सdटमGये 1 जून हा भारतीय आगमन िदवस हणून घोिषत कर8यात आला आहे तर 7
ऑgटोबर हा भारतीय वारसा िदवस हणून घोिषत कर8यात आला आहे.
<><><><><>
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भारतामGये जगाला साधनसामुी पुरवणारा उपखंड बन8याची 'मता असून िचपटां*या िनिमNती प@ात
कामासाठीचं आवडतं िठकाण अस/याचं कd eीय मािहती आिण सारण मंी अनुराग ठाकूर यांनी हटलं आहे. ते आज
ा+समGये स=
ु असले/या का+स महोJसवात/या भारतीय मंचावर बोलत होते. भारतीय सार माGयमं आिण मनोरंजन
उzोगाकडून वषाN ला ५३ अ`ज डॉलसN महसूल जमा हो8याची शgयता असून या उzोगाला चालना देणं हे सरकार*या
धोरणांचं उि अस/याचं ते हणाले. भारतीय िचपट के वळ भारतीयच न<हे तर जगभरात/या े'कांचं मनोरंजन करतो,
तसंच भारतीय माGयमं आिण मनोरंजन 'े अथN<यवQथेत मोलाची भर घालतात असं ते हणाले. देशात िचपटांची सहिनिमNती आिण िचीकरण वाढावं यासाठी गे/याला आठ वषा^त सरकारनं अनेक यJन के /याचं ते हणाले.
<><><><><>
कापस
ू आिण धा>या*या वाढJया िकमती रोख8यासाठी तािमळनाडूचे मु9यमंी एमके Qटॅिलन यांनी आज कd eीय
वािण1य आिण उzोग मंी पीयूष गोयल यांना फोन कन कारवाई कर8याची मागणी के ली आिण JयासंदभाNतलं िनवेदन
िदलं. िकमती वाढीमळ
ु े वोzोगाला 1या भीषण पPरिQथतीचा सामना करावा लागत आहे Jयाची मािहती या िनवेदनात नमदू
कर8यात आली आहे. खासदारां*या सवNप'ीय िशमंडळानंही काल नवी िद/लीत गोयल यांची भेट घेतली आिण
महागाईवर िनयंण ठे व8या*या मागणीवर जोर िदला आिण या िवषयावर मु9यमं:यांचं िनवेदन सपु ूदN के लं.
<><><><><>
जागितक अ+न सरु 'ेसदं भाNत भारतानं िचंता <यT के ली असनू Jयासाठी एकितपणे काम कर8याची गरज
अस/याचं हटलं आहे. +यूयॉकN मGये झाले/या जागितक अ+न सरु 'ा पPरषदे*या उ*चQतरीय बैठक]ला परराAB रा1यमंी
<ही मुरलीधरन यांनी संबोिधत के लं. कोरोना महामारी आिण रिशया-युेनमध/या युामळ
ु ं इंधन आिण वQत*ूं या िकमतीत
झालेली दरवाढ तसंच जागितक पुरवठा साखळीत आलेला <यJयय याचा फटका िवकसनशील देशांना बसला अस/याचं
Jयांनी हटलं आहे.
२०२२ *या अहवालानस
ु ार समु ारे १४ कोटी नागPरकांना अ+नासाठी संघषN करावा लागत आहे. जागितक अ+न
सरु 'ेला हातभार लाव8यासाठी भारत आपली भूिमका बजावणार अस/याचं Jयांनी सांिगतलं. भारत मानवतावादी ीनं
अफगािणQतानला ५० हजार मॅिBक टन ग<हाचं वाटप करणार अस/याचं तसंच यानमारला १० हजार टन तांदळ
ू आिण
ग<हाची मदत देणार अस/याचं Jयांनी सांिगतलं. ीलंकेवर आले/या आिथNक संकटात भारत अ+नधा+याची मदत पुरवत
अस/याचं देखील ते हणाले.
//<><><><><>//
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