आकाशवाणीमंबु ई
ादेिशकबातमीप – द.ु ७.००वाजता
१९मे२०२२ – गु वार
ठळकबात"या
• रोगआिणिकडीचा ादभु ा( वरोख*याबरोबरअितव-ृ ीचासामनाकर*यासाठीसतक(राह*या1याम2ु यमं ीउ4वठाकरेयां1यासूच
ना

• खरीपहंगामासाठीरा6यातखतंआिणिकटकनाशकांचापरु स
े ासाठाउपल9धअस;याचीकृषीमं=यांचीमािहती
• दोनिदवसांपवू >कमावलेलीतेजीगमावूनदेशातलेशेअरबाजार९मिह?यां1यािनचांक@पातळीवर
आिण
• मा?सूनचापाऊस५जूनपयCततळकोकणातदाखलहो*याचाहवामानिवभागाचाअंदाज
<><><><><><>
रोगआिणिकडीचा ादभु ा( वरोख*याबरोबरअितव-ृ ीचासामनाकर*यासाठीयं णेनंसतक(रहावंअशासूचनाम2ु यमं ीउ4वठाकरे
यांनीिद;याआहेत.
मंबु ईतआयोिजतखरीपहंगामपूव(आढावाबैठक@ततेआजबोलतहोते.
यंदाचांग;यापावसाचीअपेHाअसूनकृषीिवभागानंहीउIमिनयोजनके लंआहे.
पूव(तयारीहीसमाधानकारकझा;यामळ
ु े यंदाचाखरीपहंगामयशKवीहोईल, असािवMासNयांनीOयPके ला.
आरोQयासाठीपोषकगणु धम( असणारीिबयाणंशेतकरीबांधवानामोफतदेणारंआिणशेतकSयांचाआरोQयाचािवचारकरणारंमहारा
TUदेशातीलपिहलंरा6यठरलंआहे.
िवके लतेिपके लअिभयानयशKवीकर*यासाठीशेतकरीबांधवांनामाग( दश( नकरा,
शेतीलाआधिु नकतेचीजोडVाअसंआवाहनम2ु यमं=यांनीयावेळीके लं.
कW Xसरकारचीपीकिवमायोजनासमाधानकारकनाहीयारा6यसरकार1यापाठपरु ाOयालायशिमळतेआहे.
कW XसरकारNयावरिवचारकरतेआहे,
हीचांगलीबाबअस;याचंते"हणाले.
यंदा1याखरीपहंगामासाठी१७लाख९५हजारिYवंटलिबयाणंआवZयकआहे.
महाबीज,
राTUीयिबयाणेमहामंडळआिणखासगीसंKथेकडेिमळून१९लाख८८हजारिYवंटलिबयाणंअपेिHतआहे,
अशीमािहतीकृषीमं ीदादाजीभस
ु ेयांनीबैठक@तिदली.
याखरीपहंगामासाठीएि लतेस^टWबरयाकालावधीत४५लाख२०हजारमेUीकटनरासायिनकखतंउपल9धहोणारअसूनNयापैक@समु ारे९
लाखमेUीकटनखतांचापरु वठाझालाआहे.
स`यारा6यात१६लाख९८हजारमेUीकटनरासायिनकखतांचासाठाउपल9धअस;याचहीNयांनीKप-के लं.
आंतराTUीयबाजाराम`येखता1यािकं मतीम`येझाले;यावाढीमळ
ु े यbु रया,
डी.ए.पीचेदरिKथरठेव*यासाठीरा6यसरकारकडून यNनकर*यातआलेहोते.
Nयामळ
ु ं खतांचेदरिKथरराहीलेअस;याचादावाभस
ु ेयांनीके ला.

<><><><><><>
रा6यातिहंदख
ू ाटीकसमाजाचीिहंदख
ू ाटीक, कलालखाटीक, धनगरखाटीकअशीिवभागिनहायवेगवेगळीनावंआहेत.
तसंचकाहीभागातअनस
ु ूिचतजातीिशवायओबीसीआिणअ?यपोट वगा( तूनआरHणिदलेलंआहे.
िहंदूखाटीक वगा( तीलसव( नावंएकाच वगा( तलीअस;याचंdाeधfनNयांनाअनस
ु ूिचतजाती माणेसव( सवलतीलागूकराOयात,
यासाठीरा6यसरकार1यासामािजक?यायिवभागामाफ(तकW Xसरकारलापbरपूण( Kताविशफारशीसहपाठवलाजाणारअस;याचीमािहती,
सामािजक?यायमं ीधनंजयमंडु ेयांनीिदली.
तेआजमहाराTUरा6यिहंदख
ू ाटीकमागासवग>यसामािजकसंघटने1यानेNयांबरोबरयासंदभा( तझाले;याबैठक@तबोलतहोते.
यासंदभा( तबाट>नंसादरके ले;याअhयासअहवालातकाही टु ीअस;याचंमंडु ेयांनीनमूदकरतसदर टु iची१५िदवसां1याआतपूत(ताकfन
सधु ाbरतअहवालदाखलकर*याचेिनदjशबाट>लािदले.
<><><><><><>
मXु ांकश;ु कआिणनkदणीिवभागा1यारा6यभरात;यासमु ारे१००हlनअिधकअिधकारीआिणकम( चाSयांचीिविवध कार1यागैर
Oयवहार करणी,
चौकशीहो*याचीशYयताआहे,
असंवI
ृ आम1यावाता( हरानंिदलंआहे.
पणु ेशहरासहिज;eात;याअनेकनkदणीउपिनबंधककाया( लयातगैर कारझा;याचेआढळूनआ;यानंतरसमु ारे४०हnनअिधकअिधकाSयां
वरकारवाईकर*यातआलीआहे.
Nयानंतरसंपूण(रा6यातचहीलागणझालीअस;याचीशYयतागहृ ीतध न,
सव( चउपिनबंधककाया( लयांचीचौकशीकर*या1यासूचनानkदणीआिणमXु ांकश;ु कमहािनरीHककाया( लयाकडूनदे*यातआ;याआहेत.
ाथिमकचौकशीतप*ु याबरोबरचठाणेआिणऔरंगाबादिज;eातहीदKतनkदणीतमोठ् या माणावरगैर कारझा;याचीशYयताअस;याचं
सू ांनीसांिगतलं.
<><><><><><>
औरंगाबादिज;eातखल
ु ताबादइथ;याऔरंगजेबा1याकबरीचंम2ु यrारपय( टकांसाठीपाचिदवसांसाठीबंदकर*यातआलंआहे.
भारतीयपरु ातNवसवjHण1याऔरंगाबादिवभागानंयासंदभा( तएकप कजारीके लंआहे.
याकबरीसंबंधीस`यािववादसु असून,
कोणताहीअनिु चत कारघडूनयेयासाठी२२मेपयCतकबरबंदठेव*यातआलीआहे.
म2ु य वेशrारावरदोनसरु HारHकांनातैनातकर*यातआलंअसून,
आगामीकाळातपbरिKथतीपाहताआणखीपाचिदवसकबरबंदठेवलीजाऊशकतेअसंहीयाप ातनमूदकर*यातआलंआहे.
<><><><><><>
औरंगाबादिज;eातमहािवतरण1या ादेिशककाया( लयानंमराठवाडयात;याऔरंगाबाद, जालना, परभणी, िहंगोली, नांदडे ,
लातूर,
उKमानाबादआिणबीडयाआठिज;eातगे;यावष( भरातवीजचोरी करणी९हजार२२०dाहकांकडून१२कोटी८५लाख५१हजारfपयेवी
जदेयक"हणनु वसल
तर४कोटी६१लाख१६हजारfपयेदडं "हणनु वसूलकर*यातआले.
ु *यातआले,
वीजचोरांिवf`दमहािवतरणनंगेलंवष( भरधडकमोहीमराबवलीहोती.
यामोहीमेतसंशयीतवीजिमटर1यातपासणीसहधाडीटाकूनवीजचोSयापकड*यातआ;या.
यावीजचोरांिव 4ग?ु हेदख
े ीलदाखलकर*यातआलेआहेत, असंआम1यावाता( हरानंकळवलंआहे.
<><><><><><>
नािशकिज;eात;याबाजारसिमNयांम`येकांVाचेभाविदवसWिदवसघसरतआहेत.
आजकांVाचादरिYवंटलमागेएकहजार पयांपेHाखालीआ;यानंनािशकिज;eात;यादेवळाकृषीउNप?नबाजारसिमती1यासमोरकांदाउ
NपादकशेतकSयांनी,
तसंचिविवधसंघटनांनीरKतारोकोआंदोलनके लं.
कांVाला ितिYवंटल५०० पयेअनदु ानिमळावं,
तसंचनाफे डनंकांदाखरेदीके ला, तरदोनहजार पयेिकमानभाविमळावा, अशामाग*यायावेळीकर*यातआ;या.

<><><><><><>
जळगाविज;eात;याभडगावइथंवाळूचीवाहतूककरणाऱाUॅYटरउलटूनझाले;याअपघाताततीनयवु कांचाजागीचमNृ यूझाला
आिणतीनजणजखमीझालेआहेत.
अपघाताचीमािहतीिमळताचपbरसरात;याdामKथांनीघटनाKथळीधावघेऊनयाितघांनाfQणालयातदाखलके लं.
मा उपचारसf
ु असतांनाचडॉYटरांनीNयांनामतृ घोिषतके लं. अ?यितघांवरउपचारसf
ु आहेत.
<><><><><><>
दोनिदवसांपूव>कमावलेलीतेजीदेशात;याशेअरबाजारांनीआजगमावलीसे?सेYस५३हजारां1याखालीतरिनwटी१६हजारां
1याखालीजाऊनबंदझाला. गे;या९मिह?यातलीहीनीचांक@पातळीआहे. सु वातीपासूनचदेशात;याशेअरबाजारातघसरणहोती,
िदवसअखेरतीवाढतगेली.
पbरणामीOयवहारबंदझालेतेOहासे?सेYस१हजार४१६अंकांनीघस न५२हजार७९२अंकांवरबंदझालातरिनwटी४३१अंकांनीकोसळून
१५हजार८०९अंकांवरबंदझाला.
धातूआिणमािहतीतं xानHे ा1यासमभागांनीआजसवा( तजाKतघसरणनkदवली.
परदेशीगंतु वणूकदारांनीके लेलीसमभागांचीमोठ् या माणातलीिवy@आिणअथ( OयवKथे1यामंदीचीभीतीयाचेनकाराNमकपडसादआजKथा
िनकबाजारातउमट;याचंबाजारिवzेषकांनीसांिगतलं.
डॉलर1यातल
ु नेत पयाआज१४पैसेकमकुवतझालाआिणNयाचंमू;य७७ पये७२पैसे ितडॉलरइतकं झालं.
<><><><><><>
पणु ेमहापािलके 1याआगामीिनवडणक
ु @साठी५८ भागात;याअनस
ु ूिचतजातीआिणजमातीचंआरHणजाहीरकर*यातआलंआ
हे.
एकं दर१७३जागांपैक@२३जागाअनस
ु ूिचतजातiसाठीतर२जागाअनसु ूिचतजमातiसाठीराखीवआहेत.
महापािलकािनवडणक
ु @साठीआयोगानंपणु ेशहराची२०११ची३५लाख५६हजार८२४लोकसं2यागहृ ीतधरलीअसून,
Nयातअनस
ु ूिचतजातiचीलोकसं2या४लाख८०हजार१७तरअनस
ु ूिचतजमातीचीलोकसं2या४१हजार५६१आहे.
Nयानस
ु ारहेआरिHत भागिनश्िचतकर*यातआलेआहेत.
<><><><><><>
बीहॉलिYलिनकमध;यामू िपंड Nयारोपण करणीपोिलसांनीअटकके ले;याएजंटांनी,
आणखीदोघांनामू िपंडिमळवूनिद;याचा कारउघडक@लाआलाआहे.
सहावषाCपूव>बदलापूरइथ;याएकाडॉYटरां1याविडलांनाआिणपंढरपूरइथ;याआणखीएकालामू िपंडिमळवूनिद;याचंपोलीसतपासातउ
घडक@लाआलंआहे. अिभजीतगटणेआिणरवiXरोडगेअशीअटककर*यातआले;याएजंटांचीनावंआहेत.
<><><><><><>
कलासंचालनालयातफj घे*यातआले;याशासक@यरेखाकला"हणजेचइंटरमीिडएट{ॉइंगdेडपरीHेचािनकालउVातरएिलमWटरी
{ॉइंगdेडपरीHेचािनकालसोमवारी२३मेरोजी िस4होणारआहे. www.doa.maharashtra.gov.in Nयाच माणे dge.doamh.in
यासंकेतKथळावरहेिनकालपाहतायेतील.
एिलमWटरीपरीHेत९६टYYयांहlनअिधकतरइंटरिमिजएटपरीHेत९४टYYयांहlनअिधकिवVाथ>उIीण( झा;याचीमािहतीकलासंचालनाल
याचे भारीकलासंचालकराजीविमŠायांनीिदलीआहे.
<><><><><><>
मंबु ईतइंदिू मलइथंहोणाSयाडॉ.
बाबासाहेबआंबेडकरयां1याKमारकKथळावरबसव*यातयेणाSयापतु ‹या1या ितकृतीचीपाहणीकर*यासाठीसामािजक?यायमं ीधनंजय
मंडु ेयांनीउIर देशम`येगािझयाबादइथंभेटिदली.
इंदिू मलमध;याKमारकKथळावरडॉ.

आंबेडकरयांचा३५०फूटउंचीचापतु ळाबसवलाजाणारआहे.
यापतु ‹याची२५फूटउंचीची ितकृती6येŒिश;पकाररामसतु ारयां1याकाय( शाळे ततयारकर*यातआलीआहे.
<><><><><><>
प*ु यातआजपासूनझपूझा( कलाआिणसंKकृतीसंdहालयसवाCसाठीखल
ं ालंआहे.
ु झ
कुडजेइथंआठएकरपbरसरातसाकारले;यायासंdहालयातदेशा1यािविवधभागांतूनजमव*यातआले;यापरु ातनवKतूंपासूनमॉडन( आट(
कारातलीिच -हKतिश;प-छायािच रिसकांनापाहायलािमळतील.
राजारिववमा( यां1यािलथोdाwसपासूनमॉडन( आट( मध;याएम.एफहnसने आदiनीकाढलेलीमूळिच हीइथंपहायलािमळतील.
लिलतकलांचंसादरीकरण, काय( शाळाआिणचचा( स हीइथंहोतील.
<><><><><><>
यंदा1यापावसा‹यातमंबु ईमध;यादरडीकोसळ*याचीशYयताअसले;याडkगरउतारावर1यापbरसरातराTUीयआपIी ितसा
ददला1याअितbरPतीनतक
ु ड् यातैनातकर*याचािनण( यमहानगरपािलके नंघेतलाआहे.
पया( वरणतथापय( टनमं ीआिदNयठाकरेयां1याउपिKथतीतमंबु ईमहापािलकाम2ु यालयातपावसाळापूव(आढावाबैठकआयोिजतकर*यात
आलीहोती. Nयानंतरठाकरेयांनीबातमीदारांनाहीमािहतीिदली. पावसाळापूव(नालेसफाईबाबतसंबंिधतयं णांनािनदjशिद;याचंते"हणाले.
महापािलकाHे ात;यारKNयांचीपावसा‹यातकाळजीघे*या1या•-ीनंमहापािलके 1या२४ शासक@यिवभागांम`येसम?वयअिधकारीनेम
*याचेिनदjशिद;याचंNयांनीसांिगतलं.
<><><><><><>
पावसा‹यापूव>७८टYके नालेसफाईपूण(झाली,
असादावामंबु ईमहानगरपािलका शासनआिणसIाधारीकरतआहेत.
मा भाजप1यानगरसेवकांनीनालेसफाईचीआजपाहणीके लीअसताआतापयCतके वळ३५टYके नालेसफाईझा;याचादावाकरतपािलका
शासनाची७५टYके आकडेवारीखोटीअस;याचाआरोपभाजपाचेआमदारआिशषशेलारयांनी सारमा`यमांशीबोलतानाके ला.
<><><><><>
म`य देश1याधत>वररा6यातओबीसiना ितिनिधNविमळावंयासाठीसरकारचा यNनसु चराहणारअस;याचंउपम2ु यमं ीअ
िजतपवारयांनी"हटलंआहे.
तेआजमंबु ईतबातमीदारांशीबोलतहोते.
ओबीसीआरHणासंदभा( तइ"पेbरकलडेटागोळाकर*यासाठीनेम*यातआले;याबांिठयासिमतीचाअहवालपढु 1यामिह?यातआ;यावरसर
कारसव•1च?यायालयातआपलीभूिमकामांडणारअस;याचंNयांनीयावेळीसांिगतलं.
सव•1च?यायालया1याआदेशानसु ारइ"पेbरकलडेटागोळाकर*यासाठीवॉड( आिणdामपंचायतKतरावरकामहोणंअपेिHतआहे.
मा हेकामअजूनसf
ु झालंनस;याचादावाभाजपनेतेचंXशेखरबावनकुळे यांनीके लाआहे.
<><><><><>
तळकोकणात५जूनपयCतमा?सूनदाखलहो*याचीशYयताहवामानिवभागानंOयPके लीआहे.
यंदामराठवाड् यातसामा?यपेHाजाKतपाऊसहोईलतररा6यभरातसमाधानकारकपाऊसहोईल,
अशीशYयताहवामानिवभागाचेसचं ालककृTणानंदहोसाळीकरयांनीOयPके लीआहे.
के रळम`ये२७मेरोजीनैऋNयमोसमीपाऊसयेऊशकतो, असंहीते"हणाले.
दर"यान,
रा6याततरु ळकिठकाणीउVामेघगज( नेसहपावसाचीशYयताअसून२१मेरोजीकोकण,
म`यमहाराTUआिणिवदभा( ततरु ळकिठकाणीपाऊसपडेलतरमराठवाड् यातहवामानकोरडंराहील, असापणु ेवेधशाळे चाअंदाजआहे.
//<><><><><>//

