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ठळक बात�या 

 

• पावसान ंझोडलं तरी यदंा िव�मी अ�नधा�य उ�पादन अपेि�त 

• सागंली, सातारा, को�हापूर या पूर!"तांना 4 िदवसात िमळणार भरपाई 

• सीएए, एनपीआर म)ये वाद!"त म+ुाच नाही, म-ुयमं.यांचा िनवा/ळा आिण 

• 2018-19 या वषा/साठी या िशवछ4पती परु"काराचंी घोषणा.  

 
पीकपाणी 

अिनयिमत आिण अवकाळी वादळी पावसासोबत महापरुाचंा फटका बसूनही यदंा देशात िव�मी अ�नधा�य उ�पादन 
अपेि�त आहे. 29 कोटी 19 लाख 50 हजार कोटी टन अ�नधा�याच ं उ�पादन होईल असा सधुा<रत अदंाज काल कृषी 
िवभागान ंजाहीर केला. तादूंळ आिण ग>हा या उ�पादनात मोठी वाढ अपेि�त अस�यान ंइतर धा�य उ�पादनात काहीशी घट 
अपेि�त असली तरी एकंदर उ�पादन िव�मी असेल.  
 
कज,माफ.-को0हापूर 

को�हापूरसह पिAम महाराBCात गे�या वषD झाले�या अितवEृी आिण महापरुात नकुसान झाले�या शेतकFयां या 
कज/माफGची, तीनशे कोटी Hपयाचंी रIकम शासनान ं सबंिंधत िज�हा उपिनबंधका ंया खा�यावर वग/ केली आहे. याम)ये 
सवा/िधक Jहणजे 195 कोटी Hपयाचंी रIकम को�हापूर िज�Kाला िमळणार आहे.सांगली िज�Kाला 80 कोटी Hपये तर 
सातारा िज�Kाला 25 कोटी Hपये नकुसान भरपाई िमळणार आहे. ये�या चार िदवसात बकँा ंया मा)यमातून शेतकFया ंया 
कज/ खा�यावर नकुसानीची ही रIकम जमा करMयात येईल अशी मािहती को�हापूर िज�हा सहकार उपिनबधंक अमर िशंदे 
यानंी काल प4काराशंी बोलताना िदली. 
 
मन क. बात 

पतंNधान नरOP मोदी ये�या रिववारी 23 तारखेला आकाशवाणीवरील मन कG बात या काय/�मातून देशातील तसचं 
परदेशातील भारतीयांशी सवंाद साधणार आहेत. मन कG बात या  मािसक काय/�माचा यावेळचा 62 वा भाग आहे. यासाठी 
नाग<रकानंी नमो अॅप िकंवा माय जीओ>हीवर आप�या सूचना पाठवMयाच ंआवाहन पंतNधानानंी केलं आहे. 1922 या दूर)वनी 
�माकंावर िम"ड कॉल देऊनही नाग<रक ये�या शिनवारपयUत आप�या सूचना पाठवू शकतात. 
 
कोरोना 

कोरोना िवषाणू या उPेकामळेु देशातंग/त उVोगावंर  झाले�या प<रणामानंा तWड देMयासाठी के�या जाणाFया 
उपाययोजनाचंी सरकार लवकरच घोषणा करणार अस�याच ं कO Pीय अथ/म4ंी िनम/ला सीतारामन यांनी काल नवी िद�लीत 
प4काराशंी बोलताना सािंगतलं. 

कोरोना िवषाणू या ससंगा/चा राYयात औरगंाबाद िज�Kातील उVोगानंा स)या फटका बसत आहे. अनेक 
कारखा�यांना चीनमधून येणाFया सट्ुया भागांचा परुवठा होत नस�यामळेु सम"या िनमा/ण झाली आहे. 
 
बारावी ह0ेपलाईन 

शै�िणक कारिकदDत मह�वपूण/ "थान असलेली बारावीची प<र�ा काल स]ु झाली. या परी�ेला बसणाFया 
िवVा^याUसाठी राYय मा)यिमक आिण उ च मा)यिमक िश�ण मंडळान ंस]ु केले�या हे�पलाईनिवषयी सिव"तर मािहती.... 



कुटंुब आिण समाजा8या अपे:ाचंं ओझे वाहताना िव>ा?या@ची दमणूकच होत.े परी:ेतील कामिगरीवर पAरणाम 
होतो. अशा वेळी काय करावं त ेकळत नाही अनकेांना. अगदी पालकांना सBुा. पावलं चुक.8या िदशेन ंवळतात, आयुCय 
सपंवDया8या टोका8या िनण,यापय@त पोहोचतात काही लोक, काही हरवून जातात िनराशे8या गतEत. Fयांना वेळीच 
मदतीचा हात िमळाला तर ताण िनवळेल. ह े ल:ात घेऊनच िश:ण मंडळानं ह0ेपलाईन िद0या आहेत. कुशल 
मानसोपचार तJK Fयावर आप0याला योLय ते समपुदेशन करतील. काय करा ते सागंितल. नको Fया िवचारांच ंओझं 
हलकं करतील, आMहान पेलDयाच ंबळ देतील. पAर:ेचा ताण यते असले, िभती वाटत असले, दडपण येत असेल तर 
खचून जाऊ नका उचला फोन िफरवा नबंर 8421741931 िकंवा 7249005260…आकाशवाणी बात�यांसाठी पDुयाहQन 
सतंोष गोगल े
 
सीएम 

राYयात राBCीय लोकसं-या नWदणी अथा/त एनपीआर च ंकाम थाबंवलं जाणार नस�याचा खलुासा म-ुयम4ंी उ_व 
ठाकरे यांनी केला आहे. एनपीआर ही एकNकारची जनगणनाच असून �यात आिण सुधा<रत नाग<रक�व कायVात कुठलाही 
वाद!"त म+ुा नस�यानं �याला िवरोध करMयाचा N`च नाही असहंी म-ुयमं.यानंी "पE केलं आहे. ए�गार प<रषद आिण 
कोरेगाव भीमा िहंसाचार हे दोन वेगवेगळे िवषय असून केवळ ए�गार Nकरणाचा तपास एन आय ए कडे िदला आहे. अस ं
म-ुयमं.यानंी यावेळी "पE केलं.  
 
पवार- ए0गार 

दरJयान या दो�ही Nकरणात आधी या सरकारन ं पोलीस दलाचा गैरवापर केला असून पणु े पोिलसानंी Yया 
>यabिवH_ ग�ुहे दाखल केले आहेत, �याचंा या दो�ही Nकरणाशंी संबधं नस�याचा दावा Yयेc नेते शरद पवार यांनी काल 
मुंबईत प4कार प<रषदेत केला. 
 
मTुयमंUी-िसंधदुुग, 

राYयात�या देव"थान सिमती या जिमनीच ंह"तातंरण सलुभ<र�या >हावं, यासाठी मिह�याभरात धोरणा�मक िनण/य 
घेतला जाईल, अशी घोषणा म-ुयमं4ी उ_व ठाकरे यानंी काल र�नािगरी िज�हा आढावा बैठकGत केली. राजापूर आिण 
िचपळूण इथं नदी लगत सरं�ण िभतं बादंण,ं र�नािगरी आिण िसधंुदगु/  या दो�ही िज�Kांम)ये <रa पद ंभरण.ं िविवध नळ पाणी 
परुवठा योजनानंा एक मिह�या या आत मंजरुी देण ंअशा घोषणा ठाकरे यांनी के�या. 
 
िचपी िवमानतळ-िसंधदुुग, 

िसधंदुगु/ िज�Kातील िचपी िवमानतळ ये�या महाराBC िदनापासून स]ु होईल अशी घोषणा म-ुयमं.यानंी काल या 
िवमानतळाची पाहणी के�यानतंर बोलताना केली  
 
िशवजयंती-नािशक 

छ4पती िशवाजी महाराजा ंया जयतंीिनिमd राYयभर आज िविवध काय/�मांच ं आयोजन करMयात आलं आहे. 
िक�ले िशवनेरीवर म-ुयम4ंी उ_व ठाकरे या ंया उपि"थतीत िशव ज�मो�सव सोहळा साजरा होणार आहे. नािशकम)ये  130 
िकलो वजना या भवानी तलवारीची 13 फूट लाबं आिण 9 इंच Hंद Nितकृती उभारMयात आली असून �याचं अनावरण काल 
करMयात आलं. या तलवारीची नWद लंडन या वंडर बकु ऑफ रेकॉड/ म)ये करMयात आली आहे. पMुयासह राYयात अनेक 
िठकाणी आज पहाटे यवुकानंी "जय भवानी जय िशवाजी" अशा घोषणा देत मशाल रॅली काढली.  
 
पVयांची िWथती  

"थलातंर करणाF या व�यजीवां या संर�ण संवध/नासंदभा/त एक जागितक प<रषद गजुराथम)य ेगाधंीनगरला भरली 
आहे. या प<रषदेत भारतात�या पgया ंया ि"थतीबाबत एक अहवाल काल सादर झाला.तो धIकादायक आहे…….. 

हा िचविचवाट आता शहरांतून ऐकू येत नाही. पण प:ीतJKांचा अहवाल सांगतो िचमDया शहरातून हZपार 
होत अस0या तरी खेड्यापाड्यांतून वाढताहेत. Fयामळेु Fयांची सTंया Wथीर आह.े ना घट ना वाढ…िचविचवाट तेवढाच 
आह…े.. 



िचऊताई गावखेड्यांतून िटकून असली तरी एकूण पVयां8या पंखातल ं बळ ओसरताना िदसतं. भारतात0या 
पVयां8या 79 ट]के �जात^ची सTंया घटते आह.े यात0या 50 ट]के �जात^मधली घट िचतंाजनक आह…े.. 

भारताचा राC_ीय प:ी असले0या मोराचं भिवतMय मU Fया8या िपसा` यासारखंच फुलताना िदसत.ंFयां8या 
सTंयेत ल:णीय वाढ झाली आह े पण ही वाढ काही भागात शेतक` यां8या मळुावर उठली आह े असहंी हा अहवाल 
सांगतो…… 
 
एडीबी आरोLय 

आिशयाई िवकास बकेँ या मदतीन ंआगामी काळात िश�ण, आरोhय �े4ाच ंबळकटीकरण करMयात येणार अस�याचं 
उपम-ुयम4ंी अिजत पवार यानंी सािंगतलं. या बकेँ या िशEमंडळान ंकाल मं4ालयात पवार याचंी भेट घेतली. 
 
िशवभोजन िवWतार 

िशवभोजन योजनेला भरघोस Nितसाद िमळत अस�यान ंया योजनेचा िव"तार करMया या सूचना म-ुयमं4ी उ_व 
ठाकरे यानंी अ�न आिण नागरी परुवठा िवभागाला िद�या हो�या. �यानसुार आता या योजनेतील थाळी या सं-येत दiुपट वाढ 
करMयात आली आहे. 
 
बँक घोटाळा- नवी मुंबई 

कना/ळा नागरी सहकारी बकेँतील 512 कोटी 50 लाख Hपया ंया घोटाjयाNकरणी शेकापचे नेते, माजी आमदार 
आिण कना/ळा बकेँचे अ)य� िववेक पाटील या ंयासह एकंदर 76 जणांवर पनवेल शहर पोलीस ठाMयात ग�ुहा दाखल करMयात 
आला आहे. बोगस कागदप4ा ंया आधारे कज/ काढ�याNकरणी सहकार खा�यान ंत�ार केली होती. 
 
रामजbम उFसव-धुळे 

अयो)येत kीराम ज�मभमूीवर मंिदर बांधMयाचा माग/  मोकळा झा�यामळेु िवl िहंदू प<रषदे या 30 वषाUपासून या 
आदंोलनाची सागंता झाली आहे. यािनिमd 25 माच/ ते 7 एिNल या कालावधीत दोन लाखापें�ा अिधक गावामं)ये रामज�म 
उ�सव साजरा केला जाणार अस�याची मािहती िवl िहंदू प<रषदेचे महामं4ी िमिलंद पराडें यानंी काल धjुयात आयोिजत 
प4कार प<रषदेत िदली. 
 
आग-यवतमाळ 

यवतमाळ िज�Kात वणी इथ�या िनळापरु मागा/वर या अहफाज िजिनगंला आग लाग�यान ं कापसा या गंजी 
आगी या िवळ-यात सापड�या. काल दपुारी शॉट/  स�Gटने लागले�या या आगीत 5 हजार िIवंटल कापूस खाक झा�याचा 
Nाथिमक अदंाज असून कोट्यवधी Hपयाचं ंनकुसान झालं आहे.  
 
उजनी-सोलापूर 

उजनी धरणातून सोलापूर शहर पाणीपरुवठा योजनेसाठी सबंिंधत सव/ यं4णानंी ये�या 15 िदवसात 110 िकलोमीटर 
जागेचे िसमाकंन करMयाची काय/वाही पूण/ करावी असे िनदmश उपम-ुयमं4ी अिजत पवार यानंी िदले.सोलापूर शहर पाणीपरुवठा 
योजनेसदंभा/त काल मं4ालयात बैठक आयोिजत करMयात आली होती. �यावेळी ते बोलत होते 
 
छUपती पुरWकार 

राYयाचे �Gडा मं4ी सनुील केदार यानंी काल मुंबईत 2018-19 या वषा/ या िशवछ4पती परु"कारासाठी िनवडMयात 
आले�या 48 खेळाडंूची नावं जाहीर केली. परु"कार िवजे�यामं)ये 23 प]ुष आिण 25 मिहला खेळाडू आहेत. कबड्डीपटू 
<रशाकं देविडगा, कु"तीगीर अिभजीत कटके, हॉकGपटू आकाश िचकटे यांचा याम)ये समावेश आहे. ये�या 22 तारखेला 
िशवछ4पती परु"कार िवतरण सोहळा होणार असून �याम)ये पाच सवn�कृE �Gडा Nिश�काचंाही स�मान केला जाणार आहे. 
पMुयाचे कु"ती Nिश�क  पढंरीनाथ पाठार ेयांना जीवनगौरव परु"कारान ंस�मािनत केलं जाणार आहे. 
 
 



हवामान 
िवदभा/ या काही भागातं िकमान तापमानांत सरासरी या तुलनेत घट झाली असून  कोकण आिण म)य 

महाराBCातील काही भागातं तापमानातं सरासरी या तलुनेत ल�णीय वाढ नWदवली गेली. राYयात काल सवा/त कमी िकमान 
तापमान नागपूर इथं 11 पणुाUक 3 अशं सेि�सअस एवढं नWदवलं गेलं. उVा सकाळपयUत राYयात हवामान कोरडं राहील असा 
अदंाज हवामान िवभागान ंवत/वला आहे.    

 


