
आकाशवाणी मंुबई 

�ादे�शक बातमीप� – सायं. 7.00 वाजता 

26  फे�ुवार�, 2020 – बुधवार 

ठळक बात%या 

1) रा	यात�या सव� �श�ण मंडळां�या शाळांम�ये ये�या श�ै�णक वषा�पासून मराठ# भाषा %वषय 

स&तीचा 

2) महारा*+ आंतररा*+-य �श�ण मडंळ रा	य सरकारकडून बंद 

3) पे+ोल-3डझेलमुळे जळाले�या म7हलांनाह- मनोधयै� योजनेचा लाभ दे9याचा रा	य सरकारचा 

:नण�य / चालू अ<धवेशनातच 7दशा कायदा मांड9याचीह- तयार- 

4) %वधेयकात�या सुधारणांमुळे सरोगसीसाठ# कुठ�याह- इ�छुक म7हलेची मदत घेता येणार 

<><><><> 

रा	यात.या सव� शाळांम�ये मराठ# भाषा %वषय स&तीचा  कर9यासंदभा�तलं %वधेयक आज %वधान 

पAरषदेत मंजूर कर9यात आलं. �यामुळे ये�या शै��णक वषा�पासून रा	यात�या सव� �श�ण 

मंडळा�या शाळांम�ये मराठ# भाषा %वषय �शकवायला सुBवात होईल. या शै��णक वष�पासून प7हल- 

आ�ण पाचवी�या %वDयाEयाFना मराठ# भाषा �शकवायला सुBवात केल� जाणार आहे.  

टHHयाटHHयानं सव� इयIांमध�या %वDयाEयाFना मराठ# भाषा �शकवल- जाईल. या कायDयाचे 

उ�लंघन करणाKया शाळांना एक लाख Bपये दंड कर9याची तरतूदह- या कायDयात आहे. 

�याचNमाणे सव� शाळांम�ये मराठ# बोल9यावर N�य� आ�ण अN�य�पणे कोणतेह- :नबFध लादता 

येणार नाह-त, तसंच मराठ# भाषा बोल9यावर :नबFध आणणारा कोणताह- फलक Pकंवा सूचना देता 

येणार नाह-त, असंह- या %वधेयकात आहे. याबाबत 2दवाकर रावते यांनी आपल� �3त45या 6य7त 

केल�. 

<><><><> 

महारा*+ आंतररा*+-य �श�ण मडंळ बंद कर9याची घोषणा रा	या�या  �श�ण मंQी वषा� गायकवाड 

यांनी आज %वधानपAरषदेत केल-. �शवसेनेचे %वलास पोतनीस यांनी ल�वेधी सूचना मांडत हे 

�श�ण मंडळ ता�काळ रDद कर9याची मागणी केल- होती. रा	यात म7हलांवर-ल अ�याचाराला 

आळा घाल9यासाठ# आRं Nदेश�या धतSवर `7दशा’ सारखा कायदा लवकरात लवकर अमंलात 

आणला जाईल, अशी Tवाह- गहृमंQी अ:नल देशमुख यांनी आज %वधान पAरषदेत 7दल-. हेमंत 

टकले, डॉ. मनीषा कायंदे यांनी मांडले�या एका ल�वेधी सूचनेला उIर देताना ते बोलत होत.े  

<><><><> 



सरोगसी %वधेयकावर :नवड स�मतीन ं केले�या सव� �शफारसी कW X-य मंQीमंडळानं Yवीकार के�या 

आहेत, अशी मा7हती कW X-य मंQी Nकाश जावडकेर यांनी बातमीदारांना आज 7दल-. सरोगसी अंतग�त 

होणारं माI�ृव हे केवळ जवळ�या नातेवाइकांपुरतं मया�7दत नसावं, कोण�याह-  इ�छुक म7हलेला 

याची परवानगी Dयावी, सरोगसीचा वापर कर9याआधी पाच वष� वं:य�व असावं या अट� देखील 

काढून टाक9याची �शफारस या स�मतीन ं केल- आहे. खाDय तंQ[ान, उDयोजकता आ�ण 

\यवYथापन %वधेयक २०१९ मधे काह- बदल मंQीमंडळानं मंजरू केले आहेत. रा*+-य वYQोDयोग 

तंQ[ान आयोग Yथाप9याला मंbQमंडळानं मंजुर- 7दल- आहे. या कAरता १ हजार ४८० कोट-चा 

:नधी मंजूर केला आहे.  

<><><><> 

 बला�कार,  अ ॅ�सड ह��यात, जखमी म7हला तसचं लg<गक शोषणाला बळी ठरलेल- लहान मलंु 

यां�याकरता असले�या 'मनोधैय�' योजनेची \याHती पे+ोल, 3डझेलसारiया 	वालाjाह- पदाथाFचा 

वापर कBन केले�या ह��यांमधे जखमी म7हलांसाठ# वाढवल- जाणार आहे. रा	याचे गहृमंQी अ:नल 

देशमुख यांनी आज %वधानपAरषदेत ह- मा7हती 7दल-. तसंच अशा म7हलांना समुपदेशन कर9यासाठ# 

पुणे पोल-स चालवतात �या `भरोसा कW Xा�या' धतSवर रा	यभरात कW X उभार9याचा सरकारचा Nय�न 

असेल, असंह- देशमखु यावेळी lहणाले. �याचबरोबर रा	यात�या न\या इमारतीमंधे सीसीट-\ह- 

कॅमेरे लावणं बंधनकारक अस�याचा पुनB�चार देशमुख यांनी यावेळी केला. 

 दरlयान, भाजपाचे आमदार नरWX  मेहता यां�या%वरोधात एका म7हलेचा छळ के�याची तmार 

नnदव9यात आल-, तर-ह- पो�लसांनी �यावर अDयाप कारवाई का केल- नाह-, असा सवाल 

पAरषदे�या उपसभापती नीलम गो-हे यांनी सभागहृात केला.  

<><><><> 

Yवातoंयलpयात 7दले�या योगदानाबDदल, Yवातoंयवीर %वनायक दामोदर सावरकर यांचा सqमान 

करणारा ठराव �यां�या पु9य:तथी :न�मI आज %वधानसभेत मांड9याची %वरोधी प�नेत े देवWX 

फडणवीस यांची मागणी, अ�य� नाना पटोले यांनी आज फेटाळून लावल-. या मागणी सोबतच, 

सावरकरांचा अवमान करणारं Nकरण छापले�या �शदोर- या काjेँस�या मखुपQावर बंद- आण9याची 

मागणी करत, फडनवीस यांनी या अंकाची Nतह- सभागहृात फाडल-. सावरकर आ�ण 

Yवातoंयलpयातलं �यांचं योगदान, याबDदल N�येका�या मनात आदर आहे, माQ �यां�या काह- 

%वचारांशी N�येक जण सहमत नाह- असं उपमुiयमंQी अिजत पवार यांनी याबाबत बोलताना 

सां<गतल.ं  



फडनवीस मुiयमQंी असताना �यांनी NधानमंQी नरWX मोद- या�ंयाकड,े सावरकर यांना भारतर�न 

दे9याची केलेल- मागणी माqय करायला, कW X सरकारकडून अजनूह- %वलंब का होत आहे, असा 

Ntनह- �यांनी यावेळी उपिYथत केला. पटोले यांनी ह- मागणी फेटाळून लावत पुढचा %वषय 

पुकार�यानंतर, भाजपा�या सतंHत आमदारानंी हौDयात येऊन सावरकरांची छाया<चQ ंअसलेले फलक 

फडकवत, �शवसेना आ�ण काँjेसचे नेत ेराहुल गांधी यां�या %वरोधात जोरदार घोषणाबाजी केल-. या 

गnधळातच काह- %वधेयकं आ�ण ल�वेधी सचूना पटलावर मांडून, पटोले यानंी %वधानसभेचं 

कामकाज 7दवसभरासाठ# तहकूब केलं. 

<><><><> 

महा�मा 	यो:तबा फुले शेतकर- कज�माफw योजनेची दसुर- याद- ये�या 28 माच�ला जाह-र होणार 

अस�याची मा7हती सहकार मंQी बाळासाहेब पाट-ल यांनी आज %वधानपAरषदेत 7दल-. शेतकKयांची 

बँक खाती आधारशी �लकं कxन �यात कज�माफwचे पैसे जमा करणार अस�याच ं �यांनी एका 

:नवेदनाDवारे सां<गतल.ं ये�या 31 माच�पयFत ह- NPmया पूण� कर9याची मागणी जयतं पाट-ल यांनी 

यावेळी केल-. यावर बोलताना 31 माच� पयFत NPmया पूण� करणं जमणार नसेल, तर मुiयमंoयांनी 

नाबाड� आ�ण संबं<धतां सोबत बैठक yयावी, असे :नदzश सभापती रामराजे नाईक :नबंाळकर यांनी 

7दले. 

<><><><> 

 सव{�च qयायालया�या qयायवृंदान े qयायमूतS भूषण धमा�<धकार- यांना मंुबई उ�च 

qयायालया�या मुiय qयायाधीश पदावर पदोqनती दे9याची �शफारस केल- आहे. qयायमूतS 

धमा�<धकार- स�या मंुबई उ�च qयायालयाचे हंगामी मुiय qयायाधीश lहणून काय�भार सांभाळत 

आहेत. हा :नण�य सरqयायाधीश शरद बोबड े यां�या अ�य�तेखाल- 24 फे}ुवार-ला झाले�या 

qयायवृंदा�या बैठकwत घे9यात आला. qयायमूतS धमा�<धकार- यांनी नागपूर�या रा*+सतं तुकडोजी 

महाराज %वDयापीठातून कायDयाचं �श�ण घेतलं असून 2006 साल- �यांनी कायमYवBपी 

qयायाधीश पदावर काम सुB केलं होत.ं 

<><><><> 

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यां�या इंद ू �मल Yमारकाचं काम २५ ट&के पूण� झा�याची 

मा7हती नगर%वकास मंQी एकनाथ �शदें यांनी %वधान पAरषदेत 7दल-. चालू आ<थ�क वषा�त या 

Yमारकासाठ# १६० कोट-ंचा खच� NYता%वत असनू�यापैकw सुमारे स\वाश ेकोट- Bपये खच� झा�याचेह- 

�यांनी सां<गतलं. ये�या २वषा�त हे Yमारक पूण� होईल, अस ंआtवासनह- �शदें यांनी 7दलं.    

<><><><> 



झटपट कज� मंजरू कर9या�या बहा9यानं धु�यात�या अनके गर-ब म7हला, मजरूांना त�बल 7दड 

लाख Bपयांना फसव9याचा Nकार उघड झाला आहे. याNकरणी आझादनगर पोल�स ठा9यात :तघा 

जणां%वB�द गुqहा दाखल कर9यात आला आहे. ३२ जणांना फसवून सदर आरोपी पसार झाले 

आहेत.  

<><><><> 

कोकणवासीयांच YवHन असले�या मंुबई-गोवा महामाग��या �सधुंदगु� िज��यातलं चौपदर-करणाचं 

काम जवळपास ८० ट&&यांपयFत पूण� झालं आहे. खारेपाटण ते कलमठ आ�ण कलमठ ते झाराप 

असे दोन टHपे कर9यात आले आहेत. यात�या  खारेपाटण ते कलमठ या टHHयात २४ Pकमी 

�समWट�या, तर ९ Pकमी डांबर- रY�याच काम पूण� झाल ंआहे, तर कालमठ त ेझाराप टHHयातलं 

९० ट&के काम पूण� झाल ं आहे. दरlयान, 	या 7ठकाणी भू-संपादनाचं काम अDयाप पूण��वास 

गेलेल ं नाह-, �याबाबतचा Ntन दसुKया टHHयात�या :नवा�यात मागS लागेल, अस ं महामाग� 

Nा<धकरणा माफ� त सागं9यात आल.ं  

<><><><> 

अहमदनगर टपाल काया�लयानं ८ माच� हा  "जाग:तक म7हला 7दवस" वेग�या पDधतीने साजरा 

कर9याच ंठरवल ंआहे. म7हलां�या सबल-करणासाठ# टपाल काया�लयातफz  २२ फे}ुवार- ते ७ माच� हे 

दोन आठवड े "म7हला 7दवस अ�भयान" असं राबवलं जात आहे. या कालावधीत जाYतीत जाYत 

सुकqया समDृधी योजनेची नवीन खाती उघड9याचा टपाल काया�लयानं केला आहे. बालवाडी, 

अंगणवाडी, Nाथ�मक शाळा, Nाथ�मक आरोTय कW ?ं यांना भेट- टपाल काया�लयामाफ� त हे अ�भयान 

चालवलं जात आहे.  

<><><><> 

पालघर िज��यात�या %वmमगड तालु&यात सDय िYथतीत केवळ ३४  %व7हर-ंचं कामं सुx आहे. 

तर ३० %व7हर- Nशासकwय माqयतेसाठ# िज�हा Yतरावर असुन ९४ %वह-र- या भुजल दाखले 

उपल�धेसाठ# पाठव9यात आले आहेत. �यामळेु रोजगार हमी योजनेअतंग�त �सचंन %व7हर-ची कामं 

सुB कर9यास 7दरंगाई केल- जात अस�याचा आरोप लाभा@याAकडुन केला जात आहे, आ�ण 

लवकरात लवकर सव� %व7हर-ना मंजरु- देऊन ह- �सचंन %व7हर-ची कामं सुB कर9याची मागणी 

लाभाEयाF कडुन केल- जात आहे.  

<><><><> 



ओ7दशात भुवनेtवर इथं सुB असले�या खेलो इं3डया आंतर%वDयापीठ mwडा YपधाFमधे पु9या�या 

सा%वQीबाई फुले %वDयापीठा�या सा�ी lहYकेनं म7हला भारोIोलन Yपधzत 45 Pकलो वजनी गटात 

सुवण�पदक िजकंलं आहे. उIर महारा*+ %वDयापीठा�या Nेरणा सोनावणेनं याच गटात कांYय पदक 

िजंकलं.  

<><><><> 

 राCयात येDया 48 तासांत हवामान कोरड ंराह�ल, असा अंदाज पुणे वेधशाळेनं वतGवला आहे. 

<><><><> 


