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Date – 04 December 2021
Time 18.10 to 18.20
Language Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
3ादेिशक बात9या
;दनांक – ०४ िडसCबर २०२१ सायंकाळी ६.१०
****
कोिवड &ितबंधक लसीकरण मोिहमेत देश दीडशे कोटी मा7ां8या :दशेनं वाटचाल करत
आहे. कोरोना िवषाणूचा ओमायBॉन हा नवा &कार आढळFन आGयानं, िचंता वाढली
आहे. सवाIना आवाहन आहे कJ, लसी8या दोKही मा7ा वेळेवर Lया, तसंच Mयांनी
अOाप लस घेतली नाही, Rयांना लस घेSयासाठी सहकायU करा. आपली आिण
आसपास8या सवाIची काळजी Lया. माWक वापरा, सुरिYत अंतर राखा, हात, चेहरा
वारंवार Wव8छ धुवा. कोिवड 19 शी संबंिधत अिधक मािहती आिण मदतीसाठी
आपण ०११- २३ ९७ ८० ४६ आिण १०७५ या राijीय मदत वािहनीशी िकkवा
०२०- २६ १२ ७३ ९४ या राMय Wतरावर8या मदत वािहनीशी संपकl कm शकता.
****
** राMय लोकसेवा आयोगातफq पुढील वषr घेSयात येणाsया WपधाU परीYांचं
वेळाप7क जाहीर
** परळी औuvणक वीजिनिमUती कwxात इंधन zहणून बांबूचा वापर करSयास राMय
सरकारची मंजूरी
** बालवाचकांनी सािहRयाशी दोWती करावी - Mये{ अिभनेते तथा सािहuRयक
:दलीप &भावळकर यांचं आवाहन
आिण
** Kयूझीलंडिवरोधात मुंबई कसोटी सामKयात भारताची द•सsया डावात ३३२ धावांची
आघाडी
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****
महाराij लोकसेवा आयोगातफq पुढील वषr घेSयात येणाsया WपधाU परीYांचे वेळाप7क
जाहीर करSयात आलं आहे. आयोगामाफlत वगU एक आिण वगU दोन अंतगUत िविवध
संवगाIसाठी साधारण १३ &कार8या परीYा वषUभरात घेतGया जातात. २०२१ वषाUची
राMयसेवा पूवU परीYा पुढील वषr २ जानेवारीला तर मुƒय परीYा ७, ८ आिण ९ मे
रोजी घेतली जाणार आहे. २०२२ ची राMयसेवा परीYा जून आिण ऑ…टोबर दरzयान
घेतली जाईल. आयोगा8या संक†तWथळावर आज हे वेळाप7क &िस‡ करSयात आलं
आहे.
****
परळी इथGया औuvणक वीजिनिमUती कwxात दगडी कोळशाबरोबर इंधन zहणून
बायोमास िˆक†ट अथाUत बांबू8या तुक‰ांचा वापर करSयास राMय सरकारनं मंजूरी
:दला आहे. या कwxा8या महािनिमUती िवभागातफq बांबू पुरवŠासाठी िनिवदा काढSयात
आली असGयाची मािहती, राMय क‹षी मूGय आयोगाचे माजी अŒयY पाशा पटेल
यांनी :दली. पटेल यांनी या संदभाUत कwx सरकार तसंच राMय सरकारकडे सातRयाने
पाठपुरावा क†ला होता. महािनिमUती8या औuvणक िवOुत कwxात जैवभार अथाUत बांबूचा
वापर करSया8या अनुषंगाने मुƒयमंŽयांनी ऑगWट २०२१ मŒये अ•यास सिमती गठीत
क†ली होती. या सिमती8या अहवालानुसार बांबूला इंधन zहणून माKयता देत, वीज
िनिमUती कwxातफq बांबूचे तुकडे पुरवठा करSयासाठी िनिवदा काढSयात आली.
शेतकsयांनी बांबूची जाWतीत जाWत लागवड करSयाचं आवाहन पटेल यांनी क†लं आहे.
****
राMय प:रवहन महामंडळ - एसटी कमUचाsयांसोबतची शासनाची भूिमका ही लोकशाही
िवरोधी असGयाची टीका िवधानसभेचे िवरोधी पY नेते देव•x फडणवीस यांनी क†ली
आहे. ते आज औरंगाबाद इथं प7कार प:रषदेत बोलत होते. राMय शासनानं या
संदभाUत मेWमा लावSयाऐवजी चच’तून मागU काढावा, असं आवाहन फडणवीस यांनी
क†ल.ं
****
बालवाचकांनी सािहRयाशी दोWती करावी असं आवाहन, Mये{ अिभनेते तथा
बालसािहuRयक :दलीप &भावळकर यांनी क†लं आहे. नािशक इथं सुm असलेGया ९४
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“या अuखल भारतीय मराठी सािहRय संमल
े नात आज &भावळकर यां8या &मुख
उपuWथतीत बाल सािहRय मेळावा घेSयात आला, Rयावेळी ते बोलत होते. पालकांनी
मुलांमधील वेगवेग•या कलांकडे िवशेष लY देSयाची आव—यकता असGयाचं मत
&भावळकर यांनी “य˜ क†ल.ं सािहRय संमेलनात पिहGयांदाच बालक™मार मेळावा
घेSयात आला, यामŒये िच7कलेसह िविवध कलांचा समावेश करSयात आला.
संमेलनात आज गझल संमेलन, रामदास भटकळ यांची मुलाखत, ऐसी अYरे अंतगUत
अ8युत पालव यांचं सुलेखन, तसंच द•पार8या स7ात ''संवाद ल›यवेधी कवœशी'' हे
कायUBम झाले.
****
सािहRय संमेलनाला समांतर अशा दोन :दवसीय १५ “या िवxोही मराठी सािहRय
संमेलनाला आज नािशक इथं सुmवात झाली. आज सकाळी नािशक शहरातGया
•ताRमा Wमारक इथून िवxोही सािहRय - संWक‹ती िवचार या7ा काढSयात आली. या
िवचार या7ेत शालेय िवOाžयाIसह िवxोही सांWक‹ितक परंपरे8या िविवध संघटनांनी
सहभाग घेतला. संमल
े नाचे उद्घाटक डॉ. गौहर रझा, मावळते अŒयY डॉ. &Gहाद
लुलक
े र यां8यासह इतर पदािधकारी उपuWथत होते.
****
आज नौदल :दन. या िनिम¡ पि¢म ने“हल कमांड£ारे मुंबईत जगातला सवाUत मोठा
राijŒवज फडकवSयात आला. खादीपासून तयार करSयात आलेGया या Œवजाची लांबी
स“वा दोनशे फ¤ट, ¥kदी दीडशे फ¤ट तर वजन चौदाशे िकलो इतकk आहे. ‘आझादी का
अमृत महोRसव’ या उपBमांतगUत खादी आिण ©ामोOोग आयोगानं हा Œवज तयार
क†ला आहे.
****
WवातंŽया8या अमृतमहोRसवी वषाUिनिम¡ राijीय छा7 सेनने े ‘आझादी कJ िवजय
शृंखला' आिण 'संWक‹ती का महासंगम’ हे कायUBम आयोिजत क†ले आहेत. या
कायUBमातील 'आझादी कJ िवजय शृंखला' हा पिहला उपBम २८ नो“ह•बर ते १०
िडस•बर दरzयान होणार असून यात देशभरातGया ७५ :ठकाणी १९७१ 8या यु‡ातील
शूरवीरांना सKमािनत करSयात येणार आहे. याबरोबरच :दªी इथं ‘संWक‹ितय« का
महासंगम’, हे राijीय एकाRमता िशिबर आयोिजत क†लं जाणार आहे. या िशिबरात
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देशातGया िविवध भागातील छा7 आपापGया राMयांमधले Wथािनक नृRय सादर करणार
करणार आहेत. तसंच या कायUBमात २२ भाषांमŒये एकJकरण गीत गायलं जाणार
आहे.
****
भारत आिण Kयूझीलंड दरzयान मुंबई इथं सु¥ असलेGया द•सsया कसोटी िBक†ट
सामKयात भारतानं द•सsया :दवशी द•सsया डावात ३३२ धावांनी आघाडी घेतली आहे.
Rयापूवr आज सकाळी भारतानं आपला पिहला डाव काल8या चार बाद २२१
धावांवmन पुढे सुm क†ला. Kयूझीलंडचा गोलंदाज एझाज पटेलनं ४७ षटकk आिण ५
च•डFत १२ िनधाUव षटकk टाकत ११९ धावात भारतीय संघाचे सवU गडी बाद करSयाचा
िवBम क†ला. Rयानंतर पिहला डाव खेळSयासाठी आलेला Kयूझीलंडचा संघ २८ षटकk
आिण १ च•डच
F ी खेळी करत अवLया ६२ धावांवर सवUबाद झाला. भारता8या मोहzमद
िसराजनं ३, रिवचंxन अि¬ननं ४, अYर पटेलने २ आिण जयंत यादवने एक गडी बाद
क†ला. आज द•सsया :दवसाचा खेळ थांबला ते“हा भारतानं द•सsया डावात ६९ धावा
करत, सामKयात ३३२ धावांनी आघाडी घेतली. मयांक अ©वाल ३८ तर चेत¬े र
पुजारा २९ धावांवर खेळत आहेत. दरzयान, भारताचा दिYण अि-क†चा १७ िडस•बर
पासून सुm होणारा दौरा आता, २६ िडस•बर पासून सुm होणार असGयाचं वृ¡ आहे.
****

