
 
आकाशवाणी मुंबई 

             �ादिेशक बातमीप� – सायं. 7.00 वाजता 
18 फे�वुारी, 2020 – मंगळवार 

 

ठळक बात&या 

1) ए)गार प*रषद आिण भीमा- कोरगेाव िहंसाचार, ही दोन वगेळी �करणं अस)याचा म3ुयमं�ी उ5व ठाकर ेयाचंा खलुासा, तर या दो8ही 

�करणां9या तपासात स:ेचा आिण पोलीस दलाचा गैरवापर झाला असून, >याची चौकशी कर@याची शरद पवार यांची मागणी 

 

2) दशेात)या दहा पाणथळ जागा Bथलांत*रत पCासाठी जाहीर कर@याचा कD Eसरकारचा िनणFय/ राHयात)या लोणार सरोवर Cे�ाचा 

समावशे 

 

3) कनाFळा नागरी सहकारी बकेँत)या 512 कोटी Mपयां9या घोटाळा�करण, शेकाप नेत ेिववके पाटील यां9यासह 76 जणांिवM5 ग8ुहा 

दाखल 

 

4) QRडा Cे�ात)या योगदानासाठी िदले जाणार े िशवछ�पती राHय QRडा परुBकार जाहीर/ प@ुयाचे कुBतीपटू पढंरीनाथ पठार े यांना 

जीवनगौरव, तर अ8य 62  जणांना िविवध परुBकार 

<><><><> 

ए)गार प*रषद आिण भीमा कोरगेाव िहंसाचार ही दोन वेगळी �करणं असून फY ए)गार प*रषदचेा तपास राZ[ीय तपास संBथा 

एनआयएकडे वगF  झाला आह,े असं आज मु3यमं�ी उ5व  ठाकर ेयांनी Bप\ केलं. िसंधदुगुF  िज)]ात   घेतले)या वाताFहर प*रषदेत ते आज 

बोलत होते. भीमा-कोरगेाव �करणी दिलतांवर अ8याय होणार नाही, अशी ^वाही >यांनी यावळेी िदली.  

<><><><> 

 

भीमा कोरगेाव आिण ए)गार प*रषद �करणाची नाही, तर या �करणां9या  तपासात स:ेचा आिण पोलीस दलाचा गैरवापर झाला आह,े 

>याची चौकशी _हायला हवी, अशी मागणी आप)या पCाची अस)याचं राZ[वादी काँ̀ सेच ेअaयC खासदार शरद पवार यांनी &हटलं आहे. त े

आज मुंबईत बातमीदारांशी बोलत होत.े  

कोरगेाव भीमा िहंसाचार आिण ए)गार प*रषद, या दो8ही घटना वगेbया आहते. ए)गार प*रषदते)या काही लोकांची, सािहि>यकांची 

भाषा  आQमक असली तरी >यांना दशेिवरोधी &हणता येणार नाही असं त े&हणाल.े ए)गार प*रषदते शंभरहcन अिधक संघटना सहभागी झा)या 

हो>या. अनके सामािजक कायFकतd उपिBथत होते. पण, हजर नसले)या लोकांवर पोिलसांनी खटले भरले आिण >यांना तeंुगात टाकलं असं 

पवार &हणाल.े  

या �करणात अशा *रतीन ंपरुाव े तयार कर@यात आल,े कR >यामळेु >यांना जामीन िमळाला नस)याचा आरोपही पवार यांनी केली.  

<><><><> 

कोकणातला िचपी िवमानतळ ये>या महाराZ[ िदनापासून सeु होईल अशी घोषणा मु3यमं�ी उ5व ठाकर े यांनी केली आह.े 

िसंधदुगुF9या दौfयावर असले)या मु3यमं�ी उ5व ठाकर े यांनी आज िचपी िवमानतळाची पाहणी केली, >यानंतर >यांनी अिधकाfयां समवेत 

आढावा बैठक घेतली. नंतर बातमीदारांशी बोलताना >यांनी ही घोषणा केली.  

र>नािगरी िसंधदुगुFसाठी िसंधू र>न योजनेची घोषणाही म3ुयमं�ी उ5व ठाकर ेयांनी यावेळी  केली. एल.ई.डी. मासेमारी िवरोधात कडक 

कायदा करणार अस)याचं >यांनी या वाताFहर प*रषदेत सांिगतल.ं वाताFहर  प*रषद आटोप)यावर मु3यमंgयांनी िसंधदुगुF िक))याची पाहणी 

केली. 

<><><><> 

 

      माजी म3ुयमं�ी आिण भाजपाचे राHय सभेचे खासदार नारायण राणे यांनी मु3यमgंयां9या िसंधुदगुF दौfयावर जोरदार टीका केली आहे. 

िसंधदुगुFसाठी एक Mपयाचा िनधी न दतेा कोकण9या जनतेची िदशाभूल कeन म3ुयम�ंी गेल ेअशा शhदात, राणे यांनी म3ुयमंgयांवर िटका केली. 

ते आज कुडाळ इथ ंबातमीदारांशी बोलत होते.  



 
<><><><>  

दशेात)या दहा पाणथळ जागा या Bथलांतरीत पCांसाठी9या राखीव जागा &हणजेच रामसर &हणून जाहीर करायचा िनणFय, कD Eान ं

घेतला आहे. गुजरात9या गांधीनगरमधे सMु असले)या कॉप-13 या Bथलांतरीत �जातk9या संरCणासंबधी9या प*रषदते या जागा घोिषत 

होतील, अशी मािहती कD Eीय पयाFवरण मं�ालयानं िदली आहे. यामaय ेमहाराZ[ात)या लोणार या एकमेव उ)कापाषण सरोवराचा समावशे आह.े  

<><><><> 

उजनी धरणातून सोलापूर शहराला कराय9या पाणीपरुवठा योजनेसाठी, िज)हािधकारी, महानगरपािलका आयYु, तसच संबंिधत सवF 

यं�णांनी, ये>या 15 िदवसात 110 िकलोमीटर जागेचं िसमांकन पूणF कराव ंअस ेिनदdश, उपम3ुयमं�ी अिजत पवार यांनी िदल ेआहेत. सोलापूर 

शहर पाणीपरुवठा योजनेसंदभाFत   >यां9या अaयCतखेाली आज मं�ालयात बैठक झाली. >यावळेी ते बोलत होत.े 

 

<><><><> 

गडिचरोलीत िज)]ात)या काही गावात तेलंगणा राHयात)या मेलीकlा धरणाचं पाणी आ)यामळेु जाBत नकुसान झालं असेल तर 

>याबाबत तेलंगणा राHयाला कळवून, झाललेी नकुसानभरपाई घेतली जाईल, अशी मािहती राZ[वादी काँ̀ ेसचे �दशेाaयC आिण राHयाचे 

जलसंपदामं�ी जयंत पाटील यांनी िदली आहे. त ेआज मंुबईत वाताFहरांशी बोलत होत.ेधरणा9या पाणलोट Cे�ात गडिचरोली िज)]ातली ८-९ 

गाव ंयेतात. तलेंगणा राHयान ं>यासाठी ितथ)या जिमनkचं संपादन केलं आहे.  

 

<><><><> 

 धळेु महापािलके9या २०१८ मधे झाले)या िनवडणकुR9या खचाFचा तपशील वळेेत सादर न के)यामळेु १६४ उमेदवारांना पढुील तीन वषd महानगर 

पािलकेचा िनवडणूक लढवायला अपा� ठरवलं आह.े नािशक िवभागीय आयYु राजाराम माने यांनी ही कारवाई केली आह.े >यामध ेिवtमान आमदार फाMख 

शाह आिण Bवीकृत नगरसेवक सोनल िशंदDसह काही माजी नगरसेवकांचाही समावशे आह.े  

<><><><> 

कनाFळा नागरी सहकारी बकेँत)या ५१२ कोटी ५० लाख Mपयां9या घोटाbया �करणी शकेापच ेनते ेआिण कनाFळा बकेँचे अaयC 

िववके पाटील यां9यासह ७६ जणांवर पनवले शहर पोलीस ठा@यात गु8हा दाखल झाला आह.े बोगस कागदप�ां9या आधार े ५१२ कोटी ५० 

लाख Mपयांचे कजF काढ)या�करणी िज)हा िवशेष लेखा प*रCक उमशे तपु ेयांनी केले)या तQारीनसुार हा ग8ुहा दाखल कर@यात आला आह.े 

गे)या सहा मिह8यांपासून कनाFळा बकेँ9या ठेवीदारांना आिण खातेदारांना पसेै िमळत नस)यान ंआिथFक संकटांना सामोर ंजाव ंलागत आहे.  

     <><><><> 

जिमनीची उ>पादन Cमता वाढवण ंआिण शेतकfयांचं उ>प8न दxुपट करणं या उyशेान ंकD E सरकारनं फे�वुारी २०१५ पासून मदृा 

आरो^य पि�का योजना दशेभरात सुM केली. यामळेु शेतकfयांना जिमनीत)या पोषक घटकांची मािहती िमळून खचाFची बचत करत उ>प8न 

वाढवणंही शzय झालं आहे.. ऐकुया या योजनेचे लाभाथ| असले)या उBमानाबाद इथल ेशेतकरी दादासाहेब कोळेकर... यांचे अनभुव...   

<><><><>  

�वचनादर&यान गभFधारणेिवषयी केले)या आCेपाहF वY_यांबाबत िनवदेन जारी कeन  कRतFनकार िनव:ृी महाराज इंदरुीकर यांनी  माफR 

मािगतली आह.े 

इंदरुीकर महाराज यांनी केले)या वY_यािवरोधात राHय सरकार खटला दाखल करणार नाही, असं मिहला आिण बालिवकास राHयमं�ी ब9चू 

कडू यांनी आज सांिगतल.ं >यानतंरच इंदरूीकर यांनी माफRना&याच ंिनवदेन �िस5 केलं. 

इंदरुीकर यांनी  �सतुीपूवF आिण गभFिलंग िनदान कायtात)या तरतदुkचं उ)लंघन केला अस)यान ं>यां9यािवरोधात ग8ुहा दाखल करावा अशी 

मागणी अंध}5ा िनमूFलन सिमतीनं केली होती.  

<><><><>  



 
दशेाला ताकद द@ेयासाठी व~ोtोगला प8ुहा सCम  कराव ं लागेल, अस ं राHयाचे व~ोtोगमं�ी अBलम शेख यांनी &हटलं आहे. 

सांगली िज)]ात)या पलूस इथ ंआयोिजत पि�म महाराZ[ात)या सहकारी सूतिगरणी चालकां9या बैठक आिण चचाFस�ात ते बोलत होत.े काही 

सूतिगर@यांमaय े यं�णा जुनी झाली आहे. िशवाय या सूतिगर@या आिथFक अडचणीत आहेत. >यामळेु अडचणीत)या सूतिगर@यां9या जिमनी, 

िवक@याची परवानगी tावी लागेल, असं त े&हणाल.े   

<><><><> 

राHयात)या QRडा Cे�ात सव�9च मान)या जाणाfया िशवछ�पती राHय QRडा परुBकारांची घोषणा, QRडा मं�ी सुनील केदार आिण 

QRडा राHयमं�ी आिदती तटकर ेयांनी आज मुबंईत केली. QRडाCे�ात 2018-19 या वषाFत मोठं योगदान दणेाfया एकूण 63 जणांना ह ेपरुBकार 

जाहीर झाल ेअसून यात प@ुयाचे कुBतीपटू पंढरीनाथ उफF  अ@णासाहेब तकुाराम पठार ेयांना िशवछ�पती राHय QRडा जीवनगौरव परुBकार, पाच 

जणांना उ>कृ\ QRडा मागFदशFक परुBकार, तेवीस पMुष आिण पचंवीस मिहला अशा 48 जणांना खेळाडंूसाठीचा िशवछ�पती राHय QRडा 

परुBकार, 4 जणांना िशवछ�पती राHय QRडा साहसी परुBकार, तर पाच िद_यांग खेळाडंूना िशवछ�पती राHय QRडा परुBकार जाहीर झाला 

आहे.  

<><><><> 

िपंपरी िचंचवड महापािलकेचा 2020-21 या आिथFक वषाFसाठीचा अथFसंक)प आज सादर झाला. मूळ 5 हजार 232 कोटी, तर 

कD Eसरकार परुBकृत  योजनांसाठीची तरतूद धMन, एकूण सहा हजार 628 कोटkचा हा अथFसंक)प आहे. Bथायी सिमती9या िवशेष सभेत, 

आयYु }ावण हड|कर यांनी हा अथFसंक)प सादर केला.  

<><><><> 

भरघोस �ितसादामळेु िशवभोजन योजनेचा िवBतार कर@या9या म3ुयमंgयां9या सूचननेसुार, अ8न आिण नागरी परुवठा िवभागान ंया 

योजनेत)या थाळी9या सं3येत दपुटीन ं वाढ केली आहे. आता ही सं3या 18 हजारावMन 36 हजार इतकR झाली आह.े यासंबंधीचा शासन 

िनणFय, सरकारनं आज जारी केला. >यानसुार �>यके िशवभोजन कD Eासाठी असललंे थाळीचं िकमान उिy\ 75 कायम असून, कमाल उिy\,ं 

मागणीनसुार 150 वeन 200 इतकं वाढवता येईल. 

<><><><> 

     बीड िज)]ात बारावी, इं`जी िवषया9या परीCेवळेी कॉपी करणाfया सहा िवtा�या�वर िशCण िवभागान ं कारवाई केली आहे. जालना 

िज)]ात ही कॉपी करणाfया तीन िवtा�या�वर िशCण िवभागान ंकारवाई केली आहे. 

<><><><> 

ठाणे िज)]ात)या ड�िबवली इथं आज दपुारी एका रासायिनक कंपनीला आग लागली. एम. आय. डी. सी फेज-2 मaय ेअसले)या 

मे[ोपोिलटन या रासायिनक कंपनीला लागललेी ही आग िवझव@यासाठी, अ^नीशमन दला9या अकरा गाड्या घटनाBथळी दाखल झा)या. मा� 

या दर&यान रासायिनक माला9या िपंपाचे Bफोट होऊन आगीनं रौEMप धारण केलं. या घटनते जीिवत हानी झा)यांचं व:ृं नाही. ड�िबवली 

अ^नीशमन दलासह, बदलापूर अंबरनाथ, नवी मुंबई, िभवंडी आिण ठा@या9या अ^नीशमन दला9या गाड्या आिण पा@याचे खाजगी टकँसF, 

आगीवर िनयं�ण िमळव@यासाठी शथ|चे �य>न करत आहेत.  

<><><><> 

ये>या दोन िदवसात कोकण, मaय महाराZ[ मराठवाडा आिण िवदभाFसह राHयात हवामान म3ुयतः कोरडं राहील, तसंच आकाश 

Bव9छ, िनर� राहील, असा अंदाज हवामान िवभागान ं_यY् केला आहे.  

//<><><><>// 

 

  

 

 

 


