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आकाशवाणी पुणे 

प्रादेशशक वृत्तशवभाग 

प्रादेशशक बातम्या 

सकाळी 7 वा. 10 शि. 

शदनाांकः 19.09.2020                                          वारः श  वार 

ठळक बातम्या 

 

1. कृषी सधुारणा विधेयकाांमळेु शेतकऱयाांना दलाल आवण अन्य अडचणींमधून मकु्ती वमळेल-पांतप्रधानाांचा विश्वास 

2. खरीपाच्या लागिड के्षत्रात गेल्या िषीच्या तलुनेत िाढ 

3. कर आकारणी आवण सिलत सधुारणा विधेयक लोकसभेत सादर  

4. राजयाांच्या दरम्यान ऑक्सीजनचा मकु्त परुिठा करण्याची राजयाांना सक्त सूचना आवण 

5. राजयातील बचत गटातील शेतकरी मविलाांच्या उत्पादनाांची माविती आता ऑनलाईन उपलब्ध िोणार 

 

िोदी  

कृषी सधुारणा विधेयकाांमळेु शेतकऱयाांना दलाल आवण अन्य अडचणींमधून मकु्ती वमळेल, असा विश्वास पांतप्रधान नरेंद्र 

मोदी याांनी व्यक्त केला आिे. वबिारमधील विविध प्रकल्पाांचां उद्घाटन केल्यानांतर ते काल बोलत िोते. शेतकऱयाांसाठी वकमान 

आधारभूत वकां मत वमळण्यापासून कोणीिी अटकाि करू शकणार नािी, असां साांगून मोदी म्िणाले की िी विधेयकां  ऐवतिावसक असून 

विरोधकाांद्वारे त्याचा अपप्रचार सरुु आिे. त्याद्वारे शेतकऱयाांची वदशाभूल करण्याचे प्रयत्न सरुु आिेत. मात्र प्रत्यक्षात या 

विधेयकाांमळेु शेतकऱयाांचे भलम िोणार असून त्याांना अवधकार वमळतील आवण नव्या तांत्रज्ञानाचा फायदािी वमळेल. शेतकऱयाांच्या 

मालाला चाांगली वकां मत वमळण्याबरोबरच शेतमाल विकण्याच्या नव्या सांधी उपलब्ध िोतील आवण त्याांचां उत्पन्न िाढेल. प्रगतीचे 

अनेक पयााय शेतकरी िगाासाठी त्यामळेु खलेु िोतील, असांिी मोदी म्िणाले.  

 

शहा 

कें द्रीय गिृमांत्री अवमत शिा याांनी कृषीके्षत्राविषयीची िी निी दोन विधेयकां  मांजूर झाल्याबद्दल आनांद व्यक्त केला असून 

आपल्या घामातून मोती वपकविणाऱया शेतकरी बाांधिाांबद्दल सांपूणा राष्ट्राला अवभमान असल्याच ट्िीटरिर म्िटलां आिे. राष्ट्राच्या 

सांपन्नतेसाठी आयषु्ट्यभर झटणाऱया भारतीय शेतकऱयाांच्या जीिनात भाजपप्रणीत सरकारनां मांजूर केलेली िी निी विधेयक 

सकारात्मक पररितान घडितील आवण त्याांना लिकरात लिकर आत्मवनभार बनितील, असा विश्वास अवमत शिा याांनी व्यक्त केला 

आिे.  

 

खरीप 

देशातील खरीप वपकाांखालील के्षत्रात यांदा गेल्या िषीच्या तलुनेत िाढ झाली आिे. आत्तापयंत देशात एक िजार एकशे 

तेरा लाख िेक्टरपेक्षा अवधक के्षत्रािर खररपाच्या पेरण्या झाल्या असून गेल्या िषीच्या तलुनेत त्यामध्ये लक्षणीय िाढ झाल्याच 

कें द्रीय कृषी मांत्रालयानां काल प्रवसद्ध केलेल्या अििालात म्िटल आिे. गेल्या िषी याच कालािधीत देशात एक िजार 53 लाख 

िेक्टरिर खररपाच्या पेरण्या झाल्या िोत्या. त्यामळेु गेल्या िषीपेक्षा या के्षत्रामध्ये 5 पूणांक 71 शताांश टक्के िाढ झाल्याचां या 

अििालात नमदु करण्यात आलां िोतां.  

 

कर शवधेयक 

कें द्रीय अर्ामांत्री वनमाला सीतारामन याांनी कररचना आवण अन्य कायदे विधेयक 2020 काल लोकसभेमध्ये सादर केलां. 

कोविड 19 सार्ीच्या काळात नागररकाांना कर सिलती जािीर करणारा अध्यादेश सरकारनां गेल्या माचा मविन्यात काढला िोता. 

त्याचां कायद्यात रुपाांतर करण्यासाठी िे विधेयक अर्ामांत्रयाांनी सादर केलां आिे. कोरोनाच्या पाश्वाभूमीिर या अध्यादेशाअांतगात 

विविध कायद्याांच्या तरतदुींच्या अांमलबजािणीमध्ये वशवर्लता आणण्यात आली िोती. कर भरण्यास मदुतिाढ वकां िा सिलती अशा 

प्रकारचे उपाय करण्यात आले िोते. सांसगााची पररवथर्ती कायम असल्यानां या विधेयकाद्वारे िी वशवर्लता कायम ठेिण्यात आली 
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आिे. पीएम केअसा वनधीला वदलेल्या रकमेिर शांभर टक्के कर सिलत देण्यासाठी या विधेयकामध्ये प्राप्तीकर कायद्यात दरुुथती 

सचुिण्यात आली आिे.  

 

दरम्यान, क ांगे्रसचे सदथय मवनष वतिारी आवण शशी र्रूर याांनी या विधेयकाला विरोध केला. जीएसटीची रक्कम 

राजयाांना देण्यात टाळाटाळ करण्यासाठी कें द्र सरकार या कायद्याचा गैरिापर करू शकते, असां त्याांनी आरोप केला. मात्र, राजयाांच्या 

अवधकाराांचां रक्षण करण्यास कें द्र सरकार कवटबद्ध असून जीएसटीची रक्कम देण्यात चालढकल करण्याचा कोणतािी इरादा 

नसल्याचां अर्ामांत्री सीतारामन याांनी थपष्ट केलां.  

 

राजयाांना ऑशससजन 

कोरोना सांसगाानां गांभीर आजारी असलेल्या रुगणाांिरील उपचाराांसाठी ऑवक्सजनची आिश्यकता असल्यानां िी िाितूक 

करणाऱया िािनाांना िाितकुीदरम्यान कोणतािी अडर्ळा येणार नािी याकडां लक्ष द्यािां, अशी सूचना कें द्रीय गिृ मांत्रालयानां सिा 

राजयाांना केली आिे. कािी राजये त्याांच्याकडील ऑवक्सजन उत्पादन कें द्राांमध्ये तयार िोणाऱया ऑवक्सजनच्या िाितकुीला इतर 

राजयात जाऊ देण्यािर वनबंध आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचां वनदशानास आलां असल्याचां कें द्रीय गिृ सवचि अजय भल्ला 

याांनी सिा राजय आवण कें द्रशावसत प्रदेशाांच्या मखु्य सवचिाांना वलविलेल्या पत्रात िी बाब नमदु केली आिे.  

 

तसांच, कािी राजयाांनी केिळ सरकारी रुगणालयाांनाच ऑवक्सजनचा परुिठा करण्याचे आदेश ऑवक्सजन परुिठादाराांना 

वदले असल्याचांिी भल्ला याांनी पत्राद्वारे वनदशानास आणून वदलां आिे. िैद्यकीय िापरासाठीचा ऑवक्सजन िी जीिनािश्यक 

सािाजवनक मालमत्ता असून त्याच्या परुिठ्यात अडर्ळा आल्यास रुगणाांिरील उपचाराांिर पररणाम िोऊ शकतो, सिा राजयाांनी 

ऑवक्सजनचा परुिठा सरुळीत िोण्याकडां लक्ष द्यािां आवण कािी कमतरता भासल्यास आरोगय मांत्रालयाच्या कें द्रीय वनयांत्रण कक्षाला 

कळिािां, असां आिािन भल्ला याांनी या पत्रामध्ये केलां आिे.     

 

होशिओपथॅी शवधेयक  

राजयसभेमध्ये काल िोवमओपॅर्ी कें द्रीय पररषद दरुुथती विधेयक 2020 आवण भारतीय िैद्यकीय कें द्रीय पररषद दरुुथती 

विधेयक 2020 िी दोन विधेयकां  मांजूर करण्यात आली. िोवमओपॅर्ी कें द्रीय पररषद दरुुथती विधेयकाद्वार ेिोवमओपॅर्ी कें द्रीय पररषद 

कायदा 1973 मध्ये सधुारणा सचुिण्यात आली आिे. यानसुार िोवमओपॅर्ी वशक्षण आवण पॅ्रवक्टसिर वनयांत्रण ठेिणाऱया कें द्रीय 

पररषदेचा कायाकाळ दोन ऐिजी तीन िषे करण्यात येणार आिे. भारतीय िैद्यकीय कें द्रीय पररषद दरुुथती विधेयकाद्वारे आयिेुद, योग 

आवण वनसगोपचार वशक्षण आवण पॅ्रवक्टसिर वनयांत्रण ठेिणाऱया कें द्रीय पररषदेच्या पनुथर्ाापनेची तरतूद करण्यात आली आिे. 

 

बचत गट ऑनलाईन 

मविलाांच्या आवर्ाक सक्षमीकरणासाठी कायारत असलेल्या मिाराष्ट्र मविला आवर्ाक विकास मिामांडळानां आता आणखी 

एक पाउल पढेु टाकलां आिे. मिाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील मविला थियांसिायता बचत गटाच्या शेतकरी मविलाांनी उत्पावदत 

केलेल्या शेतीमालाला चाांगला बाजारभाि वमळण्याच्या िेतूनां िी सिा माविती इांटरनेटिर उपलब्ध केली आिे. त्यासाठी वनमााण 

केलेल्या ‘ई-वबझनेस प्लॅटफ मा’ या ऑनलाईन सवुिधेचां उद्घाटन आज राजयाच्या मविला आवण बालविकास मांत्री ॲड. यशोमती 

ठाकूर याांच्या िथते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालां. या ई- वबझनेस प्लॅटफ मा’मध्ये समुारे दीड लाख शेतकरी मविलाांची, त्या उत्पावदत 

करत असलेल्या शेतमाल आवण कृषीपूरक उत्पादनाांची माविती भरण्यात आली आिे.  

 

इांदू शिल-बृहनिुांबई 

मुांबईतल्या इांदू वमल जागेिर प्रथतावित भारतरत्न ड  बाबासािेब आांबेडकर थमारकातील बाबासािेबाांच्या पतुळ्याचा 

पायाभरणी सभारांभ पढेु ढकलण्यात आला आिे. या मित्िाच्या कायाक्रमात सिांचा सिभाग असणां गरजेचां असल्यानां िा कायाक्रम 

पढेु ढकलण्याची सूचना वदल्याचां मखु्यमांत्री उद्धि ठाकरे याांनी काल थपष्ट केलां.  

 

फडणवीस-बृहनिुांबई  

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी वदल्लीतल्या प्रथर्ावपत व्यिथरे्ला आव्िान देत रष्ष्टाचाराचे अड्डे उदध्िथत केले. प्रशासकीय 

यांत्रणेत बािेरच्या तजज्ञाांना सामािून घेत प्रशासनाला निा आयाम वदला, अशा शब्दात भाजपा नेते आवण विधानसभेतील विरोधी 

पक्षनेते देिेंद्र फडणिीस याांनी पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या कायााबद्दल गौरिोद्गार काढले. नरेंद्र मोदी याांच्या गरुुिारी झालेल्या 
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जन्मवदिसाचां औवचत्य साधत मुांबई भाजपानां आयोवजत केलेल्या ऑनलाईन कायाक्रमात ते काल बोलत िोते. नरेंद्र मोदी याांनी 

राष्ट्रिादाला कतृात्िाची जोड वदली आवण भारताचां नेततृ्ि खांबीर असल्याचां जगाला दाखिून वदलां, असां ते म्िणाले.  

 

शहवर ेबाजार-सोलापूर 

वििरे बाजारचे सरपांच पोपट पिार याांच्यामळेु गािाला राजयात प्रवसद्धी वमळाली आिे. त्याांचा आदशा सिांनी घ्यािा असां 

प्रवतपादन आमदार सभुाष देशमखु याांनी काल केलां. सोलापूर सोशल फाऊां डेशनतफे िडाळा इर् आयोवजत सरपांच प्रवशक्षण 

कायाशाळेत ते अध्यक्षथर्ानािरून बोलत िोते. सरपांचाांनी गाि थतरािरील समथया प्रशासनासमोर माांडाव्यात, वजल्िा पररषदेच्या 

शाळेचा दजाा सधुारण्यासाठी लोकाांचा सिभाग घ्यािा, गािात व्याख्याने, मेळािे, प्रबोधनात्मक कायाक्रम घ्यािेत, असां ते म्िणाले.  

 

उदय सािांत-नाांदेड, जळगाव  

नाांदेडच्या थिामी रामानांद तीर्ा मराठिाडा विद्यापीठाच्या कायाके्षत्रात अांवतम िषााच्या परीक्षा 60 टक्के ऑनलाईन आवण 

40 टक्के ऑफलाईन घेण्यात येणार असल्याची माविती राजयाचे उच्च आवण तांत्र वशक्षण मांत्री उदय सामांत याांनी वदली आिे. ते 

काल नाांदेडमध्ये पत्रकार पररषदेत बोलत िोते. या परीक्षा सिा 13 अकृवष विद्यापीठात येत्या 3 आक्टोबर ते 25 आक्टोबर या 

दरम्यान घेण्यात येतील. राजयातील उिाररत विद्यापीठात 90 ते 95 टक्के ऑनलाईन परीक्षा आयोवजत केल्या जातील अस सामांत 

म्िणाले. राजयातील सिा विद्यापीठाना भेटी देऊन अडीअडचणी समाजाऊन घेत असल्याचां सामांत याांनी साांवगतलां. सामांत याांनी 

काल जळगािलािी भेट वदली आवण किवयत्री बविणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र विद्यापीठातल्या परीक्षाांच्या वनयोजनाचा आढािा 

घेतला.  

 

आांबवडे-रत्नाशगरी  

भारतरत्न ड . बाबासािेब आांबेडकर याांच्या रत्नावगरी वजल्यातल्या मांडणगड तालकु्यातल्या आांबडिे या गािाला वनसगा 

चक्रीिादळाचा मोठा फटका बसला िोता; मात्र आता या गािाची िाटचाल आत्मवनभारतेच्या वदशेनां िोणार आिे... 

 

गेल्या 3 जून रोजी शनसगग चक्रीवादळाचा िोठा फटका आांबडवे गावाला बसला. गावातल्या सवग ग्रािसथाांना 

सवतःच्या पायावर पुनहा उभां करण्याचा शनधागर ‘दशलत इांशडयन चेंबर ऑफ कॉिसग अडँ इांडसरीज म्हणजेच ‘शडसकी’चे अध्यक्ष 

डॉ. शिशलांद काांबळे याांनी गावाला भेट शदल्यानांतर तीन िशहनयाांपूवी जाहीर केला होता. त्याच शनधागराचां पशहलां पाऊल काल 

टाकलां गेलां. शडसकी, खादी ग्रािोद्योग िांडळ आशण लोणरे ेइथलां डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर तांत्रशशक्षण शवद्यापीठ या सांसथा 

त्यासाठी एकत्र आल्या असनू त्याांनी आांबडवे गाव दत्तक घेतलां आह.े या सांसथाांचे प्रिखु प्रशतशनधी काल गावात आले आशण 

त्याांनी आराखडा तयार केला. आपदग््रसताांना आशथगक िदत करण्यापेक्षाही ग्रािसथाांना आत्िशनभगर करण्यासाठी शनयोजन 

करण्यात आलां. प्रत्येक घराला उद्योग, कच्चा िाल, उद्योगाच्या शनशिगतीचां प्रशशक्षण आशण पससया िालाच्या खरदेीची हिी, 

अशी ती सवाांगीण योजना आह.े येत्या तीन िशहनयाांत ती प्रत्यक्षात येईल आशण उद्योग-व्यवसायाांतून ह ेगाव सवतःचा आदशग 

उभा करील, असा शवश्वास डॉसटर काांबळे याांनी व्यक्त केला आह.े आकाशवाणी बातम्याांसाठी प्रिोद कोनकर, रत्नाशगरी. 

 

नयायालय  

सिोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाचा अांवतम वनकाल लागत नािी तोपयंत पोलीस भरतीसि, मिाराष्ट्रात कोणतीिी 

नोकर भरती करू नये, असे वनिेदन मराठा क्राांती मोचााच्या ितीने सोलापूरच्या वजल्िावधकारी याांना देण्यात आलां.  

 

गिृ विभागाने जिळपास 12 िजार 500 पोलीसाांची भरती करण्याचा वनणाय घेतला आिे. परांत ुसिोच्च न्यायालयाचा 

अांवतम वनणाय येईपयंत पोलीस भरतीसि, राजयातील सिाच भरती प्रवक्रयेस तातडीने थर्वगती द्यािी. तसेच सन 2020-21 या 

शैक्षवणक िषाातील एस.ई.बी.सी. प्रिगाातून प्रिेश घेतलेल्या सिा विद्यार्थयांचे प्रिेश कायम ठेिून त्याांची या िषााचां शैक्षवणक शलु्क 

शासनानां भरािां अशी आग्रिी मागणी यात करण्यात आली आिे.  

 

िराठा क्राांती िोचाग-भुजबळ- नाशशक 

मराठा समाजाच्या आरक्षणासांदभाात तातडीने मिाअवधिेशन बोलािण्याची मागणी करण्यासाठी मराठा क्राांती 

आांदोलकाांनी काल ओबीसींचे नेते आवन राजयाचे अन्न तसेच नागरी परुिठा मांत्री छगन भजुबळ याांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला 

पूिावनयोवजत कायाक्रमामळेु भजुबळ िे त्रांबकेश्वर दौऱ यािर असल्यामळेु त्याांची भेट िोऊ शकली नािी, त्यामळेु मराठा क्राांती मोचााच्या 

आांदोलकाांनी भजुबळ याांच्या वनिासथर्ानासमोर वठय्या आांदोलन केले. दरम्यान पूिावनयोवजत कायाक्रमानसुार आपण त्रांबकेश्वरला 
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िोतो, यासांदभाात कायाकते केव्िािी भेटायला येऊ शकतात त्याांच्याशी चचेसाठी आपण तयार आिोत असां थपष्टीकरण भजुबळ 

याांनी वदले आिे. 

 

िराठा आरक्षण -अहिदनगर  

मराठा आरक्षणाला थर्वगती वमळण्यास मिाविकास आघाडी सरकारमध्ये नसलेला समन्ियच कारणीभूत ठरला असून, 

सरकारने आता फक्त बैठकाांचा फासा वनमााण करून शे्रयिादासाठी िेळकाढू धोरण अिलांबले आिे. आरक्षणाच्या िक्कासाठी मराठा 

क्राांती मोचााने न्यायालयीन लढाईची जोरदार तयारी करािी, यासाठी  सिातोपरी सिकाया करण्याची आपली तयारी असल्याची 

गिािी माजी मांत्री आ.राधाकृष्ट्ण विखे पाटील याांनी केले. 

 

मराठा आरक्षणाच्या सांदभाात लोणी येरे् बोलताना आ. विखे पाटील म्िणाले की, यापिुीच्या भाजप सरकारने मराठा 

समाजाला वदलेले आरक्षण उच्च आवण सिोच्च न्यायालयानां मान्य केले िोते. आरक्षणाला वमळालेली थर्वगती पािाता मिाविकास 

आघाडी सरकार आरक्षण वटकविण्यात पूणाता अपयशी ठरले असून, सरकार मध्ये सिभागी असलेल्या तीनिी पक्षाांची आरक्षणाच्या 

सांदभाातील भूवमका थपष्ट नािी,  

 

काांदा आांदोलन-लातूर, धुळे 

कें द्र सरकारने काांदा वनयाातबांदीच्या वनणायाचा फेरविचार करािा, अशी मागणी मिाराष्ट्र राजय कृषी मूल्य आयोगाचे माजी 

अध्यक्ष पाशा पटेल याांनी केली आिे. ते काल लातूरमध्ये िाताािराांशी बोलत िोते. काांदा प्रश्नासांदभाात आपण कें द्रीय मांत्री पीयषु 

गोयल, वनतीन गडकरी, विरोधी पक्षनेते देिेंद्र फडणिीस आवण प्रदेशाध्यक्ष चांद्रकाांत पाटील याांच्या सांपकाात आिोत. कें द्र सरकार या 

सांदभाात सिानभूुतीपूिाक विचार करत असून याबाबत लिकरच योगय तो वनणाय घेतला जाईल असांिी पाशा पटेल याांनी साांवगतलां.  

 

पाऊस-जळगाव, नाांदेड 

जळगाि शिरासि वजल्यातील बिुताां भागात काल विजाांच्या कडकडाटासि दमदार पािसानां िजेरी लािली. नाांदेड 

वजल्यात सतत िोत असलेल्या पािसामळेु िदगाि तालूक्यात पैनगांगा आवण कयाधू या दोन्िी नद्याांना पूर आले आिेत. या परुामळेु 

नदीकाठच्या वपकाांचे अतोनात नकुसान झाले आिे. कापूस, तूर, सोयाबीन, जिारी, ऊस, केळी, तीळ, िळद, या वपकाांना मोठा 

फटका बसला आिे. नाांदेड वजल्यात सांभाव्य पूर पररवथर्ती वनमााण झाली तर गोदािरी नदी काठच्या समुारे 337 गािाांिर या पूराचा 

पररणाम िोऊ शकतो. िे लक्षात घेऊन काल सांपका  मांत्री अशोक चव्िाण याांनी वजल्िा प्रशासनातील सांबांवधत विभाग प्रमखुाांची आवण 

लोकप्रवतवनधींची व्यापक बैठक घेऊन विविध उपाय योजना करण्याचे वनदेश वदले. जायकिाडी, माजलगाि, येलदरी, वसध्देश्वर या 

प्रकल्पातून पाण्याचा विसगा करण्यात येत आिे. िे सिा पाणी गोदािरी नदीला येिून वमळत असल्यामळेु याचा सिाावधक सांभाव्य 

धोका नाांदेड शिराच्या सखल भागात तसेच गोदािरी काठच्या गािात िोऊ शकतो. तो टाळण्यासाठी नाांदेड शिराच्या खालील 

बाजूस तेलांगणा राजयातील पोचमाड धरण 100 टक्के भरल्यामळेु गोदािरी नदीत फुगिटा वनमााण झाल्याची माविती पालकमांत्री 

अशोक चव्िाण याांनी वदली. 

 

हवािान 

काल राजयात सिात्र तरुळक पाऊस झाला. आज कोकण, मध्य मिाराष्ट्र आवण मराठिाड्यात कािी वठकाणी जोरदार 

पािसाची शक्यता आिे. विदभाात कािी वठकाणी विजाांच्या कडकडाटासि पाऊस पडण्याची शक्यता असून वकनारपट्टीलगत 

सोसाट्याचा िारा िािण्याचा अांदाज ििामान विभागान ितािला आिे 

 

 

आकाशवाणी पुण ेकें द्रावरचां प्रादेशशक बातिीपत्र सांपलां. पण यानांतर सकाळी 10 वाजून 10 

शिशनटाांनी ऐका, कोरोना सांकटाशी सरुु असलेल्या युद्धाच्या, राजयभरातल्या बातम्या 

कोरोना िहाराष्ट्र या शवशेष बातिीपत्रात. तुम्ही िात्र शसयतो  घरीच राहा, शनरोगी राहा 

आशण शवश्वासाहग बातम्याांसाठी ऐकत राहा, आकाशवाणी, निसकार. 


