आकाशवाणी मबुं ई
ादेिशक बातमीप – सायं. 7.00 वाजता
21 मे, 2018 – सोमवार
ठळक बात$या
1)&थािनक &वरा)य सं&थांमधनू रा)य िवधान प,रषदेवर िनवडून /ाय0या सहा जागांसाठी शांततेत मतदान
2)सरकारनं, 3ाहकांकडून लुटलेले हजारो कोटी 6पये वाप6न पे7ोल-िडझेलचे दर कमी करावेत अशी िवरोधी प<ने=यांची मागणी
/आंदोलनाचा इशारा
3)पोिलस चौकBत तोडफोड के Dयाकरणी िशवसेनचे े माजी खासदार दीप जय&वाल यांना अटक
4)मबुं ई शेअर बाजारा0या िनदGशांकात २३२ अंकांची घसरण
&थािनक &वरा)य सं&थांमधून रा)य िवधान प,रषदेवर िनवडून /ाय0या सहा जागांसाठी आज शांततेत मतदान झालं. नािशक,
अमरावती, चंKपरू , रायगड-र=नािगरी-िसंधदु गु L, उ&मानाबाद-लातूर-बीड, आिण परभणी-िहंगोली, या सहा &थािनक &वरा)य सं&था
मतदारसंघांमधे ही िनवडणूक झाली. मतमोजणी ये=या २४ तारखेला होणार आहे.
उ&मानाबाद-लातूर-बीड या मतदार संघात बीड िजDPात ९९ पूणाLक ७२ शतांश, तर लातूर आिण उ&मानाबादमधे १०० टUके
मतदान झालं, मडुं े बंध-ू भिगनVसाठी अ=यंत ितWेची ठरणारी ही िनवडणूक मतदानापयXत अ=यंत चरु शीची झाली. Yयायालय तसंच
िनवडणूक आयोगा0या सात=यानं येणाZया िनणLयांमळ
ु े ही िनवडणूक कायम चचGत रािहली.
परभणी िहंगोली मतदासंघात ९९ पूणाXक ६ दशांश टUके मतदान झालं. ितथं िशवसेनचे े िव\लव बजोरीया आिण काँ3ेसचे सरु श
े
देशमख
ु यां0यात लढत होत आहे.
कोकण &थािनक &वरा)य सं&था मतदार संघात िसंधदु गु L िजDPात १०० टUके , र=नािगरीत ९९ पूणाXक ७८ शतांश, तर
रायगड िजDPात 99 पूणाXक 57 शतांश टUके मतदान झालं. या मतदार संघात िशवसेनते फG राजीव साबळे आिण राb7वादीतफG अिनके त
तटकरे िनवडणूक मै
दानात आहेत. मतदार संघात नारायण राणे यां0या &वािभमानी प<ासह शेकाप आिण कॉ3ेसनंही राb7वादी
काँ3ेसला पािठंबा िदला आहे. आज राb7वादीचे नेते सुनील तटकरे आिण भाजपाचे िजDहाeय< आमदार शांत ठाकूर एक िदसDयानं
उलट-सल
ु ट चचGला उधाण आले होते.
नािशकमधे 100 टUके मतदान झालं. िविवध &थािनक &वरा)य सं&थां0या 644 मतदारांनी 15 मतदान कh Kांवर मतदानाचा
हUक बजावला. या िनवडणुकBत राb7वादीचे उमेदवार ऍड िशवाजी सहाणे यांना भाजपानं अिधकृत,र=या पािठंबा िदला आिण धUका
तंाचा वापर के ला. सहाणे यां0यासाठी माजी मंी राजेश टोपे यांनी हजेरी लावली. िनवडणुकBत सहाणे यांची लढत िशवसेनचे े नरhK
दराडे आिण अप< परवेज कोकणी अशी ितरंगी लढत झाली.
वधाL-चंKपूर-गडिचरोली मतदारसंघात 99 पूणाXक 72 शतांश टUके मतदान झाDयाचं आम0या वाताLहरानं कळवलं आहे. ितथं
काँ3ेसचे इंKकुमार सराफ आिण भाजपाचे रामदास अंबटकर हे आमने सामने आहेत.
अमरावतीमधे 100 टUके मतदान झालं. ितथं भाजपाचे िवण पोटे आिण काँ3ेसचे अिनल मधोगरीया यां0यात सरळ लढत
आहे.
<><><><>
सरकारनं, 3ाहकांकडून लुटलेले हजारो कोटी वाप6न पे7ोल-िडझेलचे दर कमी करावेत, अशी मागणी िवधानसभेतले िवरोधी
प<नेते राधाकृbण िवखे पाटील यांनी के ली आहे. =यांनी आज जारी के लेDया पकात पे7ोल-िडझेल0या उ0चांकB दरवाढीवर तीm संताप
nयo के ला आहे. दररोज वाढणाZया पे7ोल-िडझेल0या भाववाढीसाठी कh K सरकारने सबबी सांगणं बंद करावं. सरकारनं, जागितक
बाजारात कमी झालेDया िकं मती0या माणात देशात पे7ोल-िडझेलचे दर कमी के ले नाहीत. 3ाहकांची संभाnय बचत सरकारनं आपDया

ितजोरीकडे वळती के ली असं ते $हणाले. कॉ ं3ेस सरकारनं जागितक बाजारात क0चं तेल महाग होतं तेnहा अनदु ान देऊन जनतेला
िनयंित दरात पे7ोल िडझेल उपलqध के लं होतं, याची आठवण =यांनी क6न िदली. पे7ोल-िडझेल0या िकं मती कमी झाDया नाहीत तर
काँ3ेस आंदोलन करेल असा इशाराही =यांनी िदला आहे.
<><><><>
,रपिqलकन ऐUयासाठी आपण मंिपद सोडायला तयार असDयाचं ,रपिqलकन नेत,े कh Kीय सामािजक Yयाय रा)यमंी रामदास
आठवले यांनी $हटलं आहे. सातारा िजDPात डावरी इथं भगवान बुs, छपती िशवाजी महाराज आिण डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा
संयुo जयंती उ=सव आिण गण
ु वंत शालेय िव/ाuयाX0या स=कार सोहvयात मख
ु अितथी $हणून ते बोलत होते. यावेळी &थािनक
िशवसेना आमदार शंभूराज देसाई, तसंच माYयवर उपि&थत होते.
आंबेडकरी िवचार आिण िनvया झhड्याशी आपण एकिनW असून संिवधाना0या संर<णासाठीच धानमंी नरhK मोदी यां0या
मंीमंडळात आपण असDयाचं आठवले यांनी सांिगतलं.
<><><><>
सोलापूर नगरप,रषदे0या िवशेष सिमती 0या 6 सभापतीपदां0या िनवडीत आज पाच सभापतीपदी राb7वादी काँ3ेस, तर एका
सभापतीपदी िशवसेन0े या नगरसेवकाची िबनिवरोध िनवड झाली.
िनवडणूक िनणLय अिधकारी, मोहोळचे नायब तहसीलदार िकशोर िबडवे यां0या अeय<तेखाली ही िनवडीची xBया पार
पडली. यामeये &थायी सिमती सभापतीपदी नगराeय< रमेश बारसकर, आरोyय आिण वै
/कBय सेवा- शौकत तलफदार, बांधकामदzाय खवळे , पाणीपुरवठा- संतोष खंदारे, िनयोजन िवकास- सवु णाL गाढवे, तर मिहला आिण बालकDयाण सिमती0या सभापतीपदी
िशवसेन0े या सीमा पाटील यांची िनवड झाली आहे.
<><><><>
२०१९ 0या लोकसभा िनवणुकBत युती कर{यासंदभाLत िशवसेनने ं पुढाकार घेतDयािशवाय बोलणी करणार नसDयाचं भाजप
नेते आिण अथLमं ी सधु ीर मनु गंटीवार यांनी $हटलं आहे. पीटीआय या वz
ृ सं&थेला िदलेDया मल
ु ाखतीत ते बोलत होते. भाजपनं यतु ी
कर{यासंदभाLत अनेकदा िवचारणा के ली, मा िशवसेनक
े डून सकारा=मक ितसाद िमळाला नाही, असं =यांनी सांिगतलं.
<><><><>
पोिलस चौकBत तोडफोड के Dयाकरणी िशवसेनचे े माजी खासदार दीप जय&वाल यांना आज औरंगाबाद पोिलसांनी अटक के ली.
=यांना अटक के Dयानंतर xांती चौक पोिलस ठा{यात बंदोब&त वाढवला आहे. जय&वाल यां0यावर शासकBय कायाLलयाची तोडफोड आ
िण शासकBय कामात अडथळा आणDयाचा ठपका ठेवला आहे.
औरंगाबादमeये नक
ु तीच दंगल झाली होती. याकरणी अटके त असलेDया काही जणां0या सटु के साठी, जय&वाल यां0या
नेतृ=वाखाल0या समहु ानं काल xांतीचौक पोिलस ठा{यावर मोचाL नेला होता. ितथं तोडफोड करणं, सामानाची नासधूस करणं, अशी
कलमं जय&वाल यां0यावर लावली आहेत. दर$यान, दंगल भडकव{याकरणी िशवसेना नेते आिण कायLक=याXवर कारवाईची मागणी
कर{यासाठी म}ु यमं~यांची भेट घेणार असDयाचं एआयएसआयएमनं $हटलं आहे.
<><><><>
मबुं ई शेअर बाजारा0या िनदGशांकात आज २३२ अंकांची घसरण झाली, आिण तो ३४ हजार ६१६ अंकांवर बंद झाला.
कनाLटकातDया राजकBय घडामोडी आिण पंजाब नॅशनल बँके0या मानांकनात झालेDया घसरणीमळ
ु े गतंु वणूकदारांमधे आज सलग
पाचnया िदवशी िन6=साह िदसला. या पाच सांमधे िनदGशांकात एकूण ९४० अंकांची घसरण झाली आहे.
राb7ीय शेअर बाजारा0या िनटीतही आज ८० अंकांची घसरण झाली आिण तो १० हजार ५१७ अंकांवर बंद झाला.
<><><><>
िवदि<णा यश&वी,र=या पूणL क6न आयएनएसnही ता,रणी ही नौका सवL मिहलाकमLचाZयांसह आज संeयाकाळी गोnयात वेरे
इथं पोचली. संर<णमंी िनमLला सीतारामण यांनी या सवाXचं &वागत के लं. नौदलमख
ु अॅडिमरल सनु ील लांबा यावेळी उपि&थत होते.
या नौके वर0या मिहला दयाLवदनV के लेली कामिगरी ही के वळ मिहलांचीच नnहे तर त6ण िपढीची $हणून ओळखली जाईल, असं
सीतारामण यांनी यावेळी सांिगतलं. या सवाX0या कामिगरीमळ
ु े आपDयाला ेरणा िदली असDयाचं =या $हणाDया. यावेळी
नौदलमख
ु ांनी या नािवकासागर परीxमेची शंसा के ली. मिहला स<मतेला कh K सरकारनं िदलेDया ाधाYयाचं ितिबंब या मोहीमेत
िदसतं असं =यांनी सांिगतलं. सहा मिहला दयाLवद0ं या या चमूचं नेतृ=व लेटनंट कमांडर वतका जोशी यांनी के लं. या गेDया आठ
मिहYयात 21 हजार सागरी मै
ल वास करताना =यांनी चार खंड आिण तीन महासागर पार के ले.

<><><><>
माजी धानमंी राजीव गांधी यां0या 27 nया &मतृ ीिदनािनिमzानं काँ3ेसतफG आज देशभरात िविवध कायLxमाचं आयोजन
कर{यात आलं. माजी राb7पती णव मख
ु ज, माजी धानमंी मनमोहन िसंग,संयुo पुरोगामी आघाडी0या अeय< सोनीया गांधी,
काँ3ेस अeय< राहल गांधी यां0यासह अनेक ने=यांनी राजीव गांधी यांना आदरांजली वािहली.
<><><><>
कनाLटका0या जनतेनं काँ3ेसला िनःसंशयपणे नाकारलं आहे, असं भाजपा अeय< अिमत शहा यांनी $हटलं आहे. ते आज नवी िदDली
इथं वाताLहर प,रषदेत बोलत होते. सवाLत मोठा प< या ना=यानं भाजपानं जनादेशाचा आदर क6नच सरकार &थापनेचा दावा के ला, असं
ते $हणाले.
<><><><>
रा)य शासन रा)यातDया =येक मिहलेला दभु =या पशधु नाचं वाटप करणार असून, हे पशधु न सांभाळ{यासाठी उzर
देश0या धतवर गायी $हशVसाठी िनवारा उभारला जाईल, असं 3ामिवकास, मिहला आिण बाल िवकास मंी पंकजा मडुं े यांनी $हटलं
आहे. पशस
ु वं धLन िदनािनिमz पु{यात आयोिजत पशपु ालक महामेळावा आिण रा)य&तरीय आभासी िश<ण कायLxम आिण तांिक
कायLशाळे चं उाटन करताना =या बोलत हो=या.
<><><><>
जे. जे. 6yणालयातील िनवासी डॉUटरांचा संपा0या पाLभूमीवर वै
/कBय िश<णमंी िगरीश महाजन आिण माडLचे डॉUटर
यांची आजची बै
ठक िनbफळ ठरली. =यामळ
ु े संप आज ितसZया िदवशीही स6
ु च रािहला. शीव इथDया लोकमाYय िटळक 6yणालयातील
डॉUटरानीही या संपाला पािठंबा िदला आहे.
<><><><>
धळ
ध शं बाळगणाZयांिव6eद धडक मोिहम हाती घेतली
ु े शहरानंतर आता पोिलसांनी िजDPा0या 3ामीण भागातही अवै
आहे. =यानस
ु ार िशरपूर तालुUयात अिहDयापुर इथून थाळनेर पोिलसांनी ५ तलवारीसह एक मोबाइल ज करत एका त6णाला अटक
के ली आहे.
<><><><>
मोरUया या मराठी िचपटाचे िनमाLते कDयाण राजमोगली पडाल यांनी कजाLला कं टाळू न आ=मह=या के ली आहे. याबाबत
=यांची प=नी रेणक
ु ा पडाल यांनी िदलेDया िफयाLदीनस
ु ार सोलापूर इथं दोन खाजगी सावकारांवर गYु हा दाखल के ला आहे.
<><><><>
ये=या दोन िदवसात रा)यात सवL हवामान कोरडं रािहल असा पण
ु े वेधाशाळे चा अंदाज आहे. उzर मeय महाराb7, आिण
िवदभाLत एक- दोन िठकाणी तीm उbणतेची लाट ये{याचा इशाराही वेधशाळे नं िदला आहे.
//<><><><>//

