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ठळक बातम्या
जागततक ऄन्नसरु क्षेला अधार देण्यासाठी भारत अपली योग्य भूतमका बजावेल, कें द्राची जागततक
समदु ायाला हमी
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी समु ारे 18 लाख त्वंटल तबयाणं अवश्यक
वाशीम तजल्ह्यातील ढोरखेडा ग्राम पंचायतीद्वारे तवधवा भेदभाव तवरोधी ठराव मंजूर
पणु े तजल्ह्यात दोन धरणांमध्ये बडु ू न 9 जणांचा मत्ृ यू अतण
राष्ट्रीय रोल बॉल स्पधेला पण्ु यामध्ये अरंभ
भारत अन्न
भारतानं जागततक ऄन्न ऄसरु तक्षततेबद्दल तचंता व्यक्त के ली ऄसून या ऄसरु तक्षततेची सवाा तधक
झळ बसलेल्ह्या लोकांचं दःु ख कमी करण्यासाठी सामूतहक कामाची गरज ऄधोरेतखत के ली अहे.
न्यूयॉकामध्ये “जागततक ऄन्न सरु तक्षतता-कृतीसाठी अवाहन” या तवषयावरील ईच्चस्तरीय
मंतिस्तरीय बैठकीला संबोतधत करताना परराष्ट्र राज्यमंिी व्ही मरु लीधरन म्हणाले की कोतवड-19
महामारी अतण रतशया-यक्र
ु े न दरम्यान सरू
ु ऄसलेल्ह्या संघषाा चा पररणाम तवकसनशील देशांवर
झाला अहे. उजाा अतण जीवनावश्यक वस्तूंच्या तकं मतीमध्ये वाढ होत अहे अतण जागततक
लॉतजतस्टक परु वठा साखळीत व्यत्यय येत अहे. मरु लीधरन यांनी ऄन्न संकटावरील जागततक
ऄहवालाकडे लक्ष वेधताना सांतगतलं की 2022 च्या ऄहवालानस
ु ार, जगभरात 139 दशलक्ष
लोकांना संघषा -प्रेररत तीव्र ऄन्न ऄसरु तक्षततेचा सामना करावा लागला अहे. जागततक
ऄन्नसरु क्षेला अधार देण्यासाठी भारत अपली योग्य भूतमका बजावेल, यामध्ये भारत
समानतेसाठी समथा न करेल, अतण सामातजक न्यायाला प्रोत्साहन देइल. ऄफगातणस्तानातील
तबघडत चाललेली मानवतावादी पररतस्थती लक्षात घेता, भारत ततथल्ह्या लोकांना 50,हजार मेतरक
टन गहू दान करत अहे. भारताने म्यानमासाठी 10 हजार टन तांदूळ अतण गहू ऄनदु ानासह
मानवतावादी मदत सरू
ु ठेवली अहे. या कठीण काळात भारत श्रीलंकेला ऄन्न परु वठा करत अहे.

ठाकूर
भारतामध्ये जगाला सामग्री परु वणारा ईपखंड बनण्याची क्षमता अहे अतण तचिपटांच्या तनतमा तीप्रश्चात कामांसाठी भारत पसंतीचं तठकाण ऄसल्ह्याचं कें द्रीय मातहती अतण प्रसारण मंिी ऄनरु ाग
ठाकूर यांनी म्हटलं अहे. फ्रान्समध्ये कान्स आथं आंतडया फोरम ऑन आंतडया-द कं टेंट हब ऑफ द
वल्ह्डा या तवषयावरील चचेदरम्यान बोलताना ठाकूर म्हणाले की सरकारी धोरणांचं ईतद्दष्ट
भारतातील माध्यमं अतण मनोरंजन पररसंस्थेला चालना देण्याचं अहे, यातून वातषा क 53 तबतलयन
डॉलसा ची तनतमा ती ऄपेतक्षत अहे. भारतीय तचिपट के वळ भारतीयांचेच नाही तर जगभरातील
प्रेक्षकांचहं ी मनोरंजन करत अहेत. देशात सह-तनतमा ती अतण तचिीकरणाला चालना देण्यासाठी
सरकारनं गेल्ह्या अठ वषाांत ऄनेक ईपक्रम हाती घेतले ऄसल्ह्याचं ठाकूर यांनी नमूद के लं.
दरम्यान कान्स तचिपट महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी सांस्कृततक काया मंिी ऄतमत देशमख
ु
यांच्या मागा दशा नाखाली महाराष्ट्राचं तशष्टमंडळ काल रवाना झालं. या तशष्टमंडळात सांस्कृततक
काया तवभागाच्या ऄतधकाऱयांसह ‘कारखानीसांची वारी ‘, ‘ पेटारा ‘ अतण ‘ ततचं शहर होणं ‘ या
मराठी तचिपटांचे तनमाा ते, तदग्दशा क ऄचा ना बोरहाडे, मंगेश जोशी, शंकर धोिे, समीर थोरात,
तसध्दाथा तमश्रा, रतसका अगाशे याही सहभागी झाल्ह्या अहेत.
आकाशवाणीच्या बातम्या - ट्शवटर
आंरोअकाशवाणीच्या बातम्यांनी सोशल मीतडयावर अणखी एक मैलाचा टप्पा गाठला अहे. ऍट
एअयअरन्यूज ऍलट्ा स या ट् तवटर हँडलचे अता 30 लाखांहून ऄतधक फॉलोऄसा झाले अहेत.
यातवषयी ऄतधक मातहती देणारा हा वत्
ृ ांत...
शरक्रप्टसायबरतवश्वामध्ये अकाशवाणीच्या बातम्यांची लोकतप्रयताच या टप्प्यावरुन तदसून येते.बातम्यांसाठी श्रोते अकाशवाणीच्या तवतवध बातमीपिांवरच तवश्वास ठेवतात, त्याचं हेप्रतीक अहे. या बातम्यांमधील सत्यता, ऄचूकता
अतण तनष्ट्पक्षपणा या गुणधमाांवरसवा सामान्य श्रोत्यांसोबत अता ट् तवटरवरील सजग श्रोत्यांनी देखील पसंतीची मोहोरईमटवली अहे. तवशेष म्हणजे या श्रोत्यांमध्ये युवा वगाा चं प्रमाण सवाा तधक अहे.
अकाशवाणीच्याबातम्यांवर लोकांनी पुन्हा व्यक्त के लेल्ह्या तवश्वासाबद्दल वृत् सेवा प्रभागाचेप्रधान महासंचालक एन वी रेड्डी यांनी श्रोत्यांचे अभार मानले अहेत. बातम्यांशीसंबतं धत सवाांचे सांतघक प्रयत्न अतण
अकाशवाणीच्या बातम्यांची तवश्वासाहा ता यांचाहा तनष्ट्कषा ऄसल्ह्याचं त्यांनी म्हटलं अहे. अकाशवाणीचा वृत् सेवा प्रभाग 77 भारतीयभाषा अतण बोलीभाषांमध्ये तसंच 12 परदेशी भाषांमध्ये बातम्या प्रसाररत करत
ऄसतो.1936 मध्ये स्थातपत अकाशवाणी हे जगातील सवाात मोठं रेतडयो जाळं अहे. बदलत्याकाळानुसार अकाशवाणीच्या बातम्यांनी अता सायबर तवश्वातही स्थान जमवलं ऄसून ऄतधकातधकश्रोत्यांपयांत पोहोचण्यासाठी
मोठ् या प्रमाणात समाज माध्यमांचा ऄंतगकार के ला अहे.अकाशवाणीच्या बातम्यांसाठी, मनोज क्षीरसागर, पुणे.

राजनाथ शसांह
कें द्रीय संरक्षण मंिी राजनाथ तसंह अज पणु े दौऱयावर येणार अहेत. डी वाय तवद्यापीठाच्या
पदवीदान समारंभाला ते अज दपु ारी ईपतस्थत राहणार अहेत.
लष्कर

लष्ट्कराच्या दतक्षण तवभागाच्या कायाा लयात तक्षप्रा या शैक्षतणक ध्वतनतचितफतीचं प्रकाशन रक्षा
प्रधान तनयंिक सतीश पेंढारकर अतण रक्षा लेखा महासंचालक रजनीश कुमार यांच्या हस्ते काल
झालं. तक्षप्रा ही रक्षा लेखा प्रधान तनयंिक कायाा लयाने बनवलेली शैक्षतणक ध्वनी तचि तफतींची एक
मातलका अहे, या माध्यमातून सेनेच्या जवानांना त्यांच्या भतीपासून सेवातनवत्
ृ ीपयांत, त्यांना देय
ऄसलेल्ह्या पगार अतण भत्तयांसबं धं ी तवस्ततृ मातहती देण्यात अली अहे. स्वातंत्र्याच्या ऄमतृ
महोत्सवाऄंतगा त ,स्वातंत्र्य संग्रामातल्ह्या 25 तवरांगनांना समतपा त ऄसलेल्ह्या वीरांगना दालनाचं
ईद्घाटन रजनीश कुमार यांच्या पत्नी रत्ना कुमार यांच्या हस्ते झालं.
खरीप बैठक
पूवा तयारी समाधानकारक झाल्ह्यामळ
ु े यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी होइल, ऄसा तवश्वास मख्ु यमंिी
ईद्धव ठाकरे यांनी काल व्यक्त के ला. मंबु इत अयोतजत खरीप हंगामपूवा अढावा बैठकीत ते बोलत
होते. अरोग्यासाठी पोषक गणु धमा ऄसणारी तबयाणं शेतकरी बांधवाना मोफत देणारं अतण
शेतकऱयांचा अरोग्याचा तवचार करणारं महाराष्ट्र हे देशातील पतहलं राज्य ठरलं अहे. तवके ल ते
तपके ल ऄतभयान यशस्वी करण्यासाठी शेतकरी बांधवांना मागा दशा न करा, शेतीला अधतु नकतेची
जोड द्या ऄसं अवाहन मख्ु यमंत्र्यांनी यावेळी के लं.
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी समु ारे 18 लाख त्वंटल तबयाणं अवश्यक ऄसून महाबीज, राष्ट्रीय
तबयाणे महामंडळ अतण खासगी संस्थांकडे तमळून समु ारे 20 लाख त्वंटल तबयाणं ऄपेतक्षत अहे
ऄशी मातहती कृषी मंिी दादा भस
ु े यांनी बैठकीत तदली. या खरीप हंगामासाठी एतप्रल ते सप्टेंबर या
कालावधीत 45 लाख मेरीक टनांहून ऄतधक रासायतनक खतं ईपलब्ध होणार ऄसून त्यापैकी
समु ारे 9 लाख मेरीक टन खतांचा परु वठा झाला अहे. सध्या राज्यात समु ारे 17 लाख मेरीक टन
रासायतनक खतांचा साठा ईपलब्ध ऄसल्ह्याचही त्यांनी स्पष्ट के लं.
कोल्हापूर कृषी प्रदशशन
राजषी शाहू महाराजांनी राबवलेल्ह्या कृषी तवषयक तनणा यांची ऄंमलबजावणी करून त्यांना
मानवंदना देण्यासाठी कोल्ह्हापूर तजल्ह्यातल्ह्या श्री शाहू छिपती तमलमध्ये अजपासून कृषी
प्रदशा नाचं अयोजन के लं अहे. येत्या 22 तारखेपयांत सरू
ु राहणाऱया या कृषी प्रदशा नात पतश्चम
महाराष्ट्रातल्ह्या शेतकऱयांनी सहभागी व्हावं, ऄसं अवाहन तजल्ह्हातधकारी राहुल रेखावार यांनी
के लं अहे. तवषमक्त
ु शेती, शेतमालावर कमीतकमी तकटकनाशकांचा वापर अतण सेंद्रीय शेतीला
चालना देणं हा या प्रदशा नाचा एक प्रमख
ु ईद्देश अहे.या कृषी प्रदशा नात 300 हून ऄतधक
शेतकऱयांची तसंच कृषी तवषयक सातहत्यांची दालनं , मागा दशा क तज्ांचे पररसंवाद होणार अहेत.
शवधवा भेदभाव

कोल्ह्हापूर तजल्ह्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीनं तवधवा भेदभाव प्रथा बंद करण्याचा तनणा य
घेतल्ह्यानंतर त्यापासून प्रेरणा घेउन वाशीम तजल्ह्यातील ढोरखेडा ग्रामपंचायतीनेही ऄसाच ठराव
घेउन तवधवांना सन्मानाने जगण्याचा मागा खल
ु ा के ला अहे. ऄसा ऐततहातसक तनणा य घेणारी
तवदभाा तील ही पतहली ग्राम पंचायत ठरली अहे. याबाबत अकाशवाणीशी बोलताना या ठरावाच्या
सूचक, सरपंच सनु ीता तमटकरी....म्हणाल्ह्या
या गावात मी सभा आयोशजत के ली आहे या गावच्या शवधवा मशहलाांसाठी सन्मान शमळवून शदला आहे आशण हा आमचा ठराव मांजूर झाला आहे या गावात लग्न , मुज
ां अशा मांगळ कायाशलयात सहभागी होता यावां
आशण तयाांना मानसन्मानाने जगता याव म्हणून आम्ही हा ठराव मांजूर के ला आहे

या ठरावाच्या ऄनमु ोदक अशा सावळे यांनी सांतगतलं....
आज आमच्या या शठकाणी मांगळ कायाशलयात तयाांना सहभागी होता येईल या साठी शमशटांग आम्ही आयोशजत के ली या मध्ये आमच्या गावाचे जे सरपांच आहेत सुशनता शमटकरी याांनी या सभे मध्ये असा आदेश
शदला या पुढे शवधवा मशहलाांना कोणतयाही मांगळ कायाशलयात सहभागी होता येणार आहे. आशण तयाांना मानसन्मान देण्यात येईल

.

काांदा भाव
नातशक तजल्ह्यातील बाजार सतमत्यांमध्ये कांद्याचे भाव तदवसेंतदवस घसरत ऄसून एक हजार
रुपयांच्या खाली अले अहेत. त्यातवरोधात देवळा कृषी ईत्पन्न बाजार सतमतीच्या समोर कांदा
ईत्पादक शेतकऱयांनी तसंच तवतवध संघटनांनी काल रस्ता रोको अंदोलन के लं. कांद्याला प्रतत
त्वंटल 500 रुपये ऄनदु ान तमळावं तसंच नाफे डनं कांदा खरेदी के ल्ह्यास तकमान दोन हजार रुपये
भाव तमळावा ऄशा मागण्या यावेळी करण्यात अल्ह्या.
मख्ु यमंत्र्यांना पि
सोलापूर - तळ
ु जापूर - ईस्मानाबाद या रेल्ह्वे मागाा साठी राज्य सरकारनं सम प्रमाणातील तहश्शाची
र्कम जमा करून भूसपं ादन प्रतक्रया जलद गतीनं करण्याची तवनंती कें द्रीय रेल्ह्वे मंिी ऄतश्वनी
वैष्ट्णव यांनी मख्ु यमंिी ईद्धव ठाकरे यांना पिाद्वारे के ली अहे.अमदार राणाजगतजततसंह पाटील
यांनी कें द्रीय रेल्ह्वे मंिी ऄतश्वनी वैष्ट्णव यांची तदल्ह्लीत भेट घेवून सोलापूर - तळ
ु जापूर - ईस्मानाबाद
या रेल्ह्वे मागाा चं महत्व तवषद करत हा रेल्ह्वे मागा राज्याकडून तनधीची तरतूद होत नसल्ह्यानं रेंगाळत
ऄसल्ह्याचं तनदशा नास अणून तदलं होतं.तवधानसभेचे तवरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील
याबाबत रेल्ह्वे मंत्र्यांना पि देउन या प्रकल्ह्पासाठी ऄततररक्त तनधी देउन प्रकल्ह्पाच्या कामाला
गती देण्याची तवनंती के ली होती. त्या ऄनषु गं ानं रेल्ह्वे मंिी वैष्ट्णव यांनी मख्ु यमंत्र्यांना पि तदलं
अहे.
मानव तवकास
मानव तवकास काया क्रमाच्या ऄंतगा त मानव तवकास अयक्त
ु ालयाच्या माध्यमातून प्रत्येक तजल्ह्यात
तवतवध योजना राबवण्यात येतात. या योजनांमध्ये मल
ु ींची तशक्षणातील ट्के वारी वाढतवण्यासाठी
अतण त्यांचा शैक्षतणक तवकास करण्याकररता सायकल वाटप योजनेवर भर देण्याचे तनदेश मानव

तवकास अयक्त
ु तनतीन पाटील यांनी तदले.भंडारा तजल्ह्याच्या दोन तदवसीय दौऱयावर अलेल्ह्या
पाटील यांनी मानव तवकास योजनेच्या ऄंमलबजावणीसाठी काया रत ऄसणाऱया यंिणांना प्रत्यक्ष
भेट देउन पाहणी के ली. तसंच तजल्ह्हातधकारी कायाा लयात वररष्ठ ऄतधकाऱयांची बैठक घेतली.
तसंहगड
पण्ु याजवळील तसंहगड तकल्ह्ला प्रमख
ु पया टन स्थळ म्हणून तवकतसत के लं जाणार अहे. स्थातनक
नागररकांना या प्रकल्ह्पाच्या तवतवध कामात सामावून घेण्याची तयारी वन तवभागानं दाखवली अहे.
गडावरील घाटमागाा वर काही तदवसांपूवी आ बस सेवा सरुु झाली. माि स्थातनक तरुणांनी गडावर
अतण गडाखाली गाडीतळाच्या माध्यमातून त्यांना तमळणारं ईत्पन्नाचं साधन बंद झाल्ह्याचं कारण
देउन त्यातवरोधात अंदोलन सरुु के लं होतं. सध्या ही बससेवा तात्परु ती स्थतगत करण्यात अली
ऄसली तरी भतवष्ट्यात पन्ु हा सरुु होणार ऄसल्ह्यानं स्थातनक तरुणांना दस
ु ऱया कामात सहभागी
करून घेण्याचा प्रस्ताव वन तवभागानं मांडला अहे.
धरणात मत्ृ यू
पणु े तजल्ह्यात दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये नउ जणांचा पाण्यात बडु ू न मत्ृ यू झाला अहे. यात चार
तवद्यार्थयाांचा, तर पाच यवु तींचा समावेश अहे. पण्ु याच्या चासकमान अतण भाटघर धरणात या
दोन्ही घटना घडल्ह्या अहेत. शाळे ला सटु ी लागल्ह्याने चासकमान धरणाजवळ गेलेले तवद्याथी
पाण्यात ईतरले ऄसताना त्यातील चौघांचा बडु ू न मत्ृ यू झालं. तर भाटघर धरणात पाच यवु तींचा
काल बडु ू न मत्ृ यू झाला.
कुस्ती
कझागीस्तानमध्ये जून मतहन्यात होणाऱया अतशयाइ कुस्ती ऄतजं्यपद स्पधेसाठी पण्ु याच्या
प्रततक शंकर देशमख
ु याची भारतीय संघात तनवड झाली अहे. हररयाणा आथं नक
ु त्याच पार
पडलेल्ह्या खल्ह्ु या गटाच्या तनवड चाचणीमध्ये त्यानं हररयाणाच्या तवजय कुमार वर मात करत यश
संपातदत के लं.
रोलबॉल
भारतीय रोलबॉल संघटना अतण राज्य रोलबॉल संघटना यांच्या वतीने राष्ट्रीय रोल बॉल स्पधाा
पण्ु यातील म्हाळंु गे बालेवाडी क्रीडा संकुलात कालपासून अयोतजत करण्यात अली अहे. मल
ु ांच्या
गटात काल महाराष्ट्र संघानं हररयाणा संघाला 11-4 ऄसं पराभूत करत तवजयी सलामी तदली.
अतदत्य गणेशवाडे यांने 5 गोल, ऄररंजय कळके री अतण संजोग तापकीर यांनी प्रत्येकी 2 गोल
के ले. मल
ु ींच्या गटात महाराष्ट्राने मध्य प्रदेश संघाचं अव्हान 6-1 ऄसं सहज परतवून लावलं.श्रतु ी
भगतने सवाा तधक 3 गोल करत तवजय साकार के ला.

हवामान
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा अतण तवदभाा त काही तठकाणी अज तदवसभरात मेघगजा नेसह
तवजांच्या कडकटाडात पाउस पडेल.तवदभाा त काही भागांत तर दतक्षण कोकणात तकनारपट्टीवर
सोसाट् याचा वाराही वाहण्याची श्यता हवामान तवभागानं वता वली अहे.
अकाशवाणी पणु े कें द्रावरचं प्रादेतशक बातमीपि संपलं, नमस्कार.

