आकाशवाणी मबुं ई
ादेिशक बातमीप – संया. 7.00 वाजता
18 िडसबर, 2017 – सोमवार ठळक बात$या
• रा यावर ४ लाख ६४ हजार कोटी पयांचं कज असलं तरी शेतकयांना कज माफ# दे%यासाठी िनधी कमी पडू देणार
नाही अशी सरकारची िवधानप*रषदेत ,वाही
• गज
ु रात आिण िहमाचल 0देश िवधानसभा िनवडणक
ु #त भाजपाची सरशी, गज
ु रातमधे काँ4ेसलाही चांगलं यश
• मंबु ई शेअर बाजारा6या िनद7शांकात 139 अंकांची वाढ
• मंबु ईत सािकनाका इथं दक
ु ानाला लागले;या आगीत १२ कामगारांचा म?ृ यू
<><><><>
रा यावर स@या चार लाख 64 हजार कोटी पयांचं कज असलं तरी शेतकयाAना कज माफ# दे%यासाठी िनधी कमी
पडू िदला जाणार नाही अशी ,वाही अथ रा यमंBी दीपक के सरकर यांनी आज िवधानप*रषदेत िदली .कज माफ#साठी लागणारा
िनधी पूणपणे रा य सरकार देणार असून क Dाकडून मदत िमळणार नाही असं ?यांनी FपG के लं .
एकाि?मक बालिवकास सेवा योजने6या जारी झाले;या अहवालानसु ार रा यात यंदा6या एि0ल मिहJयात एकूण एक
हजार 236 बालम?ृ यूंची नKद झा;याची मािहती मिहला आिण बालिवकास मंBी पंकजा मंडु े यांनी आज सभागहृ ात िदली. माB हे
बालम?ृ यू कुपोषणामळ
ु े झाले नसून िविवध आजार आिण संसग जJय आजारामळ
ु े झा-याचं ?यांनी FपG के लं .रा यात
फे रीवाला धोरणाची 0भावी अंमलबजावणी गरजेची असून ये?या 2 ते 3 मिहJयात महानगरपािलका LेBाअंतग त असले;या
फे रीवा;यांचं सव7Lण पूण करणार अस;याचं नगरिवकास रा यमंBी रणिजत पाटील यांनी सांिगतलं. नागपूर मध;या ह;दीराम
या खाMपदाथ उ?पादक कं पनीत काही खाMपदाथाAचे नमनु े अ0मािणत आढळून आ;यानंतरही या0करणी दंडा?मक कारवाई
न, करता संबंिधतांची िनदOष सटु का के ;या6या पाP भूमीवर या 0करणाची पJु हा तपासणी कQन दोषRवर कारवाई कर%यात
येईल, तसंच या 0करणात िदरंगाई के ;याचं आढळलं तर संबंिधतांवर िनSीत कारवाई के ली जाईल ,कोण?याही अिधकायाला
पाठीशी घातलं जाणार नाही अशी ,वाही अJन आिण औषध 0शासन मंBी िगरीश बापट यांनी िदली .
<><><><>
रा यात;या २३ पाणीपरु वठा योजनांना सरकारनं 0शासक#य माJयता िदली आहे, १५ िदवसात ?यासाठी काया रभं
आदेश देऊन या योजनांचं काम सु करता येईल, अशी मािहती पाणीपरु वठा आिण Fव6छता मंBी बबनराव लोणीकर यांनी
आज त 0Zो[रा6या तासात िदली. म\
ु ाईनगर-बोदवड-वरणगाव प*रसरात;या ८१ गावांची पाणीपरु वठा योजना पूण
कर%याबाबत सदFय एकनाथ खडसे यांनी 0Z िवचारला होता. यावर बोलतांना रा_`वादी काँ4ेसचे आमदार अिजत पवार यांनी
रा यात;या पाणी परु वठा िवभागात िचरीिमरी िद;यािशवाय िनिवदा मंजूर होत नस;याचा आरोप के ला.
<><><><>
गज
ु रात आिण िहमाचल 0देश िवधानसभा िनवडणक
ु #त भाजपानं FपG बहaमत िमळवलं आहे. एकूण १८२ जागांपैक#
आतापयAत घोिषत िनकालानस
ु ार भाजपानं ९३, काँ4ेसनं ७७, तर इतर पLांनी चार जागांवर िवजय िमळवला आहे. िशवाय
भाजपा ६, तर काँ4ेस ३ जागांवर आघाडीवर आहे.

िहमाचल 0देशात स[ांतर होत असून, भाजपाला ितथंही FपG बहaमत िमळत अस;याचं मतमोजणी6या कलावQन
FपG होत आहे. एकूण ६८ जागांपैक# घोिषत िनकालानस
ु ार भारतीय जनता पLानं २२, काँ4ेसनं १२, तर इतर पLांनी दोन
जागांवर िवजय िमळवला आहे.
सश
ु ासन आिण िवकासा0या राजकारणाला जनतेनं िदले-या पाठ23यामळ
ु े चं हा िवजय साकारला आहे, भाजपा
काय6क7या8नी अथक प;र<म क=न या िवजयात मोलाचं योगदान िद-याच सांगत मोदी यांनी 7यांचं अिभनंदन के लं आहे.
या िनवडणक
ु #त जनतेनं िदलेला कौल कॉं4ेसनं िFवकारला अस;याचं, पLा@यL राहaल गांधी यांनी gहटलं आहे.
कॉं4ेसनं रोषाचा मक
ु ाबला सJमानानं के ला आिण धैय तसंच शालीनता हे पLाचं सामhय अस;याचं या िनवडणक
ु ांमधे दाखवून
िदलं, असं ट् िवट राहaल गांधी यांनी के लं आहे.
<><><><>
िवकास आिण िवPासाला गज
ु राती जनतेनं पािठंबा िदला अस;याचं मjु यमंBी देवD फडनवीस यांनी या िनकालावर
0ितिkया देतांना gहटलं आहे. तर, गज
ु रातची िनवडणूक एकतफl होईल असे gहणा-यांना गज
ु रातचा िनकाल हा िवचार
करायला लावणारा असून, या िनकालामळ
ु े काय क?याAना 0ेरणा िमळून उ?साह वाढ;याची 0ितिkया रा_`वादीचे नेते अिजत
पवार यांनी mय\ के ली आहे.
जनतेचा भाजपावQन िवPास उडाला अस;याचं या िनकालावन FपG होत अस;याची 0ितिkया िशवसेनचे े
खासदार संजय राऊत यांनी िदली आहे. िवकासासाठी या गज
ु रात मॉडेलचा दाखला देत भाजपानं स[ा िमळवली होती
?याच गज
ु रातम@ये जर जनता भाजपावर समाधानी नसेल, तर भाजपानं लोकांची मानिसकता आिण यामागची कारणं वेळीच
समजून nयायला हवीत असं ते gहणाले.
<><><><>
के JD सरकारची 'उ वला' योजना, 4ामीण भागात;या मिहलांसाठी िदलासा देणारी ठरली आहे. जळगाव6या स0ु ाबाई
धनगर यांनी, उ वला योजनेमळ
ु े झाले;या लाभाबoल आकाशवाणीकडे भावना mय\ के ली.
----हो-ड---सु ाबाई धनगर, जळगाव
23 सCकद
<><><><>
गज
ृ ा6या पाP भूमीवर आज मंबु ई
ु रात आिण िहमाचल 0देशात;या िवधानसभा िनवडणक
ु #त भाजपा6या यशा6या व[
शेअर बाजारा6या िनद7शांकात 139 अंकांची वाढ झाली आिण तो 33 हजार 602 अंकांवर बंद झाला. रा_`ीय शेअर बाजाराचा
िनpटी साडे पंचावJन अंकांनी वधाQन 10 हजार 300 Fतरा6या वर gहणजे दहा हजार 389 अंकांवर बंद झाला.
<><><><>
मंबु ईत सािकनाका इथं मखारीया कं पाऊंडमध;या भानूशाली फरसाण माट गाळा kं १ म@ये आज पहाटे
सmवाचार6या समु ाराला भीषण आग लागली. या आगीत १२ कामगारांचा म?ृ यू झाला. आग लाग;याचं समजताच अि,नशमन
दला6या ४ फायर इंिजन आिण ४ वॉटर टँकर6या ताpयानं घटनाFथळी धाव घेत सकाळी पावणेपाच6या समु ाराला आग
आटोqयात आणली.
<><><><>
नंदरु बार नगरपालीके ची अ?यंत चरु शीची िनवडणूक िजंकत काँ4ेसनं पािलके तली स[ा कायम राखली आहे.
नगरा@यLपदा6या लढतीत काँ4ेस6या र?ना रघवु ंशी यांनी भाजपा6या रिवंD चौधरी यांचा ४ हजार ७८१ मतांनी पराभव के ला.

नगरसेवकपदा6या ३९ जागांपैक# २४ जागा काँ4ेसनं, ४ जागा िशवसेनेनं आिण १२ जागा भाजपानं िजंक;या. या िनवडणक
ु #त
काँ4ेसनं िशवसेनेसोबत यतु ी के ली होती.
नवापूर नगरपािलके 6या िनवडणक
ु #तही बाजी मारत काँ4ेसनं पािलके तली स[ा कायम राखली आहे.
नगरा@यLपदा6या िनवडणक
ु #त काँ4ेस6या हेमलता पाटील यांनी िवजय िमळवला. पािलके त;या नगरसेवपदा6या २० पैक#
काँ4ेसनं १४, रा_`वादी काँ4ेसनं ४, िशवसेनेनं एका जागेवर िवजय िमळवला, तर एका जागेवर अपL उमेदवार िनवडून आला.
नवापूर नगरपािलके त भाजपाला एकही जागा िजंकता आली नाही.
तळोदा नगरपािलके त माB काँ4ेसला स[ा गमवावी लागली असून ितथं भाजपानं िवजय िमळवला.
नगरा@यLपदासाठी6या िनवडणक
ु #त भाजपाचे अजय परदेशी यांनी काँ4ेसचे भरत माळी यांचा १ हजार ३९० मतांनी पराभव
के ला. नगरसेवपदा6या िनवडणक
ु #त भाजपानं ११, काँ4ेसनं ६, तर िशवसेनेनं एका जागेवर िवजय िमळवला.
<><><><>
पालघर िज;sात;या वाडा नगरपंचायत िनवडणक
ु #त िशवसेने6या गीतांजली कोलेकर या नगरा@यLपदी िवजयी
झा;या असून ?यांनी भाजपा6या िनशा सवरा यांचा पराभव के ला आहे. िनशा सवरा या आिदवासी िवकास मंBी िव_णू सवरा
यां6या कJया आहेत. िशवसेना 6, भाजपा 6 , काँ4ेस 2, बहaजन िवकास आघाडी 2 तर रा_`वादी काँ4ेस एक असं पLीय
बलाबल असून अपL उमेदवारांना मतदारांनी अिजबात Fवीकारलं नाही.
<><><><>
आयसीसी अथा त आंतररा_`ीय िkके ट प*रषदे6या एकिदवसीय सामJयांसाठी6या फलंदाज मानांकन यादीत रोिहत शमा
पाचmया Fथानावर पोहोचला आहे. अिलकडेच झाले;या tीलंकेिवQu6या मािलके त रोिहतनं आप;या कारिकदlतलं ितसरं
vीशतक झळकव;यामळ
ु े ?यानं सातmया FथानावQन पाचmया Fथानावर झेप घेतली आहे. रोिहतनं पिह;यांदाच 800 गणु ांचा
टwपा ओलांडून 816 गणु पटकावले आहेत. मोहालीत;या एकिदवसीय सामJयात रोिहतनं नाबाद 208 धावा के ;या हो?या.
िवराट कोहली अजूनही 876 गणु ांसह अmवल Fथानावर आहे. तर दिLण आिyके चा ए. बी. डी िmहलस दसु या Fथानावर
आहे.
<><><><>
pलोराईडिमिtत पा%यामळ
ु े होणाया ‘pलोरोिसस’ या आजारावर िनयंBण िमळिव%यासाठी दे%यात आले;या
आदेशांचं पालन न के ;या0करणी रा यात;या १२ िज;हािधकायांना जामीनपाB वॉरंट बजाव%यात आलं. ?यात वािशमचे
िज;हािधकारी राहaल िmदवेदी यांचाही समावेश असून ह*रत लवादा6या या आदेशाचं पालन कर%यात आ;याची मािहती िज;हा
पोिलस अधीLक मोLदा पाटील यांनी काल िदली.
<><><><>
ये7या दोन िदवसात राFयभरात हवामान कोरडं रािहल असा अंदाज हवामान िवभागानं GयH के ला आहे.
//<><><><>//

