आकाशवाणी मबंु ई
ादेिशक बातमीप – सांय. ७.००वाजता
३ िडसबर२०२१ – श"
ु वार

ठळक बात या
एसटी%यासंपकरीकम& चा(यांनाकामावरये*यापासूनरोखणा(यांवरकठोरकारवाईकर*याचा
रा/यसरकारचािनण& य
कोिवड१९ ितबंधकलस3ची वध& कमा ादे*याबाबतत4ांचंमतघेत6यानंतरचिनण& यघेणार,
क8ीयआरो9यमं:यांचल
ं ोकसभेतिनवेदन
िवधानसभे%याअ=य>ांचीिनवडिविधमंडळा%यािहवाळीअिधवेशनातचहोईल,
आिणअ=य>काँBेसचाचहोईल, काँBेस देशा=य>अ=य>नानापटोलेयांचादावा
नािशकम=येअिखलभारतीयमराठीसािहCयसंमेलनाचंउEाटन
आिण
FयूझीलंडिवHI%यादस
ु (याकसोटीि"के टसामFया%यापिह6यािदवसअखेरभारता%या४ग
डीबाद२२१धावा / मयांकअगरवालचंनाबादशतक
<><><><><>
आता ऐकूया बात या िव तारानं... मा याआधी एक आवाहन
कोिवड १९ ितबंधक लसीकरणात भारत १५० कोटी मा ा दे)याकडे वेगानं
वाटचाल करतो आहे. याचवेळी कोरोना,या नवन-या कारां,या बात या िचंता
वाढवत आहेत. अशावेळी आ ही 1ो यांना आवाहन करतो क2, लवकरात लवकर
पूण5 लसीकरण क6न 7या तसंच इतरांनाही लसीकरणासाठी ो सािहत करा.

याबरोबरच कोरोना ितबंधक िनयम पाळा, गद9 टाळा, मख
ु प<ी अव=य वापरा
आिण हात वेळोवेळी व,छ धुवा.
कोरोनाशी संबिं धत यो?य मािहती, माग5दश5न आिण मदतीसाठी रा@या,या ०२० –
२६१२७३९४ या मदत Gमांकावर संपक5 साधा…
<><><><><>
कामावर येऊ इि%छणा(या संपकरी एसटी कम& चा(यांना अडवणा(यांवर कठोर
कारवाई कर*याचा िनण& य घे*यात आ6याची मािहती पRरवहन मं ी अिनल परब यांनी
िदली आहे. स=या समु ारे साडे बाराशे गाड्यांची वाहतूक सT
ु झाली असून १९ हजार
कम& चारी कामावर परतले आहेत. कामावर येणा(या कम& चा(यांवर कुठलंही बंधन नाही.
गरजेनस
ु ार Cयांना संर>ण िदलं जात अस6याचंही Cयांनी सांिगतलं. मिहनाभरापासून
सT
ु असलेला एसटी कम& चा(यांचा संप बेकायदेशीर आहे. वेतनवाढीची घोषणा
के 6यावरही अनेक कामगार Hजू झालेले नाहीत. यासंदभा& त आज अिधका(यांची बैठक
घेऊन पRरिXथतीचा आढावा घे*यात आला. मZु यमं ी आिण उपमZु यमं:यांशी चचा&
कHन कम& चा(यांची अडवणूक करणा(यांवर कारवाईचा िनण& य घे*यात आ6याचं ते
[हणाले. एसटी ही रा/यात अCयाव\यक सेवा आहे. Cयामळ
ु ं मेXमा लागू कर*याचा
िनण& यही रा/य सरकार घेऊ शकतं, असं Cयांनी Xप] के लं.
<><><><><>
रा/य पRरवहन महामंडळा%या सHु असले6या संपात सहभागी झा6याने िनलंिबत
झा6यानंतर, मतृ पावलेले6या वाहका%या कुटुंिबयांनी नांदेड बसXथानकात िठ_या
आंदोलन सHु के लं आहे. िनलंबना%या ध`यामळ
ु े च या वाहकाचा मCृ यू झा6या असा
आरोप मतृ ाचे कुटुंबीय आिण सहका(यांनी के ला आहे. या मतृ वाहकाचा मतृ देह बस
आगारातच ठेवला असून, िनलंबन करणा(या आगार मख
ु ावर गFु हा दाखल कर*याची
मागणी आंदोलकांनी के ली आहे.
<><><><><>

ओिम"ॉन या कोरोना%या नcया XवHपाचा ादभु ा& व रोख*यासाठी क8 सरकार
आव\यक Cया सव& उपाययोजना करत अस6याची मािहती क8ीय आरो9यमं ी मनसख
ु
मांडवीय यांनी आज लोकसभेत कोिवडिवषयक झाले6या चचdदर[यान िदली.
कोिवड१९ ितबंधक लस3ची वध& क मा ा दे*याबाबत त4ांचं मत घेत6यानंतरच िनण& य
घेतला जाईल असं Cयांनी यासंदभा& त6या एका eाला उfर देतांना सांिगतलं.
कोरोनाचा सामना कर*या%याg]ीनं देशात6या Cयेक िज6hात इतर आजारांसोबतच
कोरोनासाठी ५० खाटांची िवशेष सोय उपलjध कTन िदली जाईल, यासोबतच िविवध
कार%या ११५ चाच*या करता येतील अशी अCयाधिु नक रोगिनदान चाचणी cयवXथा
उभारली जाईल, यासाठी Cयेकk १०० कोटी Hपयांचा खच& येणार असून, Cयासाठीचं
काम सHु झालं आहे अशी मािहती Cयांनी सभागहृ ाला िदली. भिवlयात कोरोनाचा
ादभु ा& व अचानक वाढला तर Cयाg]ीनं खबरदारीची उपाययोजना [हणून क8
सरकारनं महCवा%या औषधांचा अितRरn साठा ठेवला आहे. यािशवाय Cयेक
रा/याला कोरोनािवरोधात6या लढ्यासाठी आिथ& क सहकाय& िदलं जात आहे असं
Cयांनी सांिगतलं.
पीएम के अर फं डातून उपलjध कTन िदले6या अनेक उपकरणांम=ये िबघाड
अस6याचा िवरोधकांनी के लेला आरोप मांडवीय यांनी फे टाळला. हा आरोप राजकkय
हेतूनं के ला जात आहे. रा/य सरकारांनी ७० ट``याहpन अिधक cहटीलेटर मािणत
के ली होती, तसंच रा/य सरकारनं मािणत के 6यािशवाय कोणCयाही परु ठादाराला
र`कम िदली गेली नाही अशी मािहती Cयांनी िदली.
<><><><><>
कोिवड १९%या ओमाय"ॉन या नcया काराचा ादभु ा& व रोख*यासाठी
साव& जिनक आरो9यां%या उपाययोजना राबव*याबाबत अिधक सतक& राह*याचे िनदdश
क8 सरकारनं रा/यं आिण क8शािसत देशांना िदले आहेत. याबाबत क8ीय आरो9य

सिचव राजेश भूषण यांनी सव& रा/यं आिण क8शािसत देशांचे अितRरn मZु य सिचव
आिण धान सिचवांना प िलिहलं आहे. ओमाय"ॉनची जोिखम असले6या देशांमधून
आिण इतर देशांमधूनही वेगवेगqया रा/यांम=ये परदेशी वासी येत आहेत. सव& रा/यं
सवd>ण अिधका(यांना हवाई वाहतूक मं ालया%या पोट& लचा ए`सेस िदला आहे. िविवध
आंतरराlrीय िवमानतळांवHन आप6या रा/यांम=ये येणा(या वाशांची तपशीलवार
मािहती आगाऊ िमळावी यासाठी दररोज या पोट& लला भेट sावी अशी सूचना भूषण
यांनी रा/यांना के ली आहे. कोरोना%या कोणCयाही कारा%या संसगा& बाबत सातCयानं
द>ता घेणं आव\यक आहे. बािधत cयn3%या संपका& त आले6या cयn3चा माग काढणं,
Cयाचं िविलिगकरण करणं आिण ७२ तासां%या आत Cयांची चाचणी करणं आव\यक
आहे. Cयांची चाचणी पॉिझिटcह आली असेल, अशा सव& cयn3चे नमनु े संपूण& जनक
ु kय,
"मिनधा& रक कर*यासाठी तातडीनं पाठवलं पािहजे, असं या प ात [हटलं आहे.
<><><><><>
कोरोना%या ओिम"ॉन या नcया XवHपा%या ादभु ा& वाला ितबंध कर*यासाठी,
अहमदनगरात6या कोपरगाव तहसीलदारांनी िशडt िवमानतळ शासनाला कोरोना
ितबंधक िनयमांचं काटेकोर पालन करायचे िनदdश िदले आहेत. िवमानतळावर
उतरणा(या वाशांची तपासणी करावी, कोरोना पॉिझिटcह आढळले6या cयn3%या
िवलगीकरणासाठी Xवतं cयवXथा करावी, येणा(या जाणा(या वाशांची नuद ठेवावी,
यासंदभा& तला अहवाल तहसील काया& लयाला दररोज सादर करावा असे िनदdशही िदले
गेले आहेत.
िसंधदु गु ा& त6या िचपी िवमानतळ शासनानंही परदेशातून येणा(या वा\यांची
आरटीपीसीआर चाचणी करायचा िनण& य घेतला आहे. अशा वा\यां%या तपासणीसाठी
Xवतं दालनाची cयवXथा करावी, अशा वा\यांची मािहती आरो9य िवभागाला
कळवावी असे िनदdश िज6हािधकारी के . मंजल
ु vमी यांनी िदले आहेत.

<><><><><>
िवधानसभे%या अ=य>ांची िनवड िविधमंडळा%या िहवाळी अिधवेशनातच होईल,
आिण अ=य> काँBेसचाच होईल, असं देश काँBेसचे अ=य> नाना पटोले यांनी [हटलं
आहे. ते आज मंबु ईत िटळक भवनात बातमीदारांशी बोलत होते..कोरोनामळ
ु े,
आतापयwत झाले6या अिधवेशनाचा कालावधी कमी होता. अ=य>पदा%या िनवड
ि"येसाठी तीन िदवसांची कालावधी लागतो. अ=य>ाची िनवड आतापयwत झाली
नाही. िहवाळी अिधवेशनात आवाजी मतदानानं ही िनवड होईल, असं Cयांनी सांिगतलं.
<><><><><>
नािशकम=येआयोिजत९४cयाअिखलभारतीयमराठीसािहCयसंमेलनालाआजसका
ळीकुसमु ाBज ितxान%याकाया& लयातूनिनघाले6याBंथिदंडीनं ारंभझाला.
साव& जिनकवाचनालयातयाBंथिदडीचासमारोपझाला.
यासंमेलना%यािनिमfानंआयोिजतBंथ दश& नाचंउEाटनहीXवागता=य>छगनभज
ु बळयां
%याहXतेकर*यातआलं.
संमेलना%यािनिमfानंआयोिजतमराठीभाषादालनाचंउEाटनउsोगआिणभाषामं ीसभु ाष
देसाईयांनीके लं.
मराठीभाषेलाअिभजातभाषेचादजा& िमळावायासाठीरा/यसरकारनंक8सरकारकडेिशफार
सके लीआहे.
आताराlrपतीना१२कोटीप पाठवलीजाणारआहेत,
अशीमािहतीCयांनीयावेलीिदली.
यासािहCयसंमेलनात,
मराठीभाषेलाअिभजातदजा& िमळावायासाठीठरावकरावा,
असंआवाहनदेसाईयांनीयावेळीके लं.
/येxसािहिCयकिवyासपाटीलयां%याहXतेआजसं=याकाळीसंमेलनाचंऔपचाRरक
उEाटनझालं.
यावेळीगीतकारजावेदअZतरउपिXथतहोते.

संमेलना=य>जयंतनारळीकरयांची कृतीठीकनस6यानंतेउEाटनसोहqयालाउपिXथतरा
हpशकलेनाहीत.
<><><><><>
आंतरराlrीयिदcयांगिदनािनिमf,
राlrपतीरामनाथकोिवंदयांनीआजनवीिद6लीइथं,
िदcयांगजनां%यास>मीकरणासाठीके ले6याउ6लेखनीयकामिगरीबzलराlrीयपरु Xकारांचं
िवतरणके लं. याकाया& तउ6लेखनीयकामिगरीके ले6याcयnk, संXथा, संघटना,
रा/यंआिणिज6hांनाराlrपत3नीहेपरु Xकार दानके ले.
सामािजकFयायआिणस>मीकरणमं ीडॉ`टरिवर8कुमारयावेळीउपिXथतहोते.
औरंगाबादचेसागरबडवे,
लातूर%या ा=यापकडॉ`टर ीतीपोहेकर,
वां8य् ा%यानेहापावसकर,
मल
ु ंडु %यािनकkताराऊत,
नागपूरचेराजेशअसदु ानीआिणप*ु या%यासिकनाबेदीयांचायावेळीसFमानकर*यातआला.
<><><><><>
कोरोनाचा ादभु ा& व ल>ात घेऊन, येCया ६ िडसबरला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
यां%या महापRरिनवा& ण िदनी गदt होऊ नये यासाठी मंबु ईत गोराई इथला ‘9लोबल
पॅ
गोडा’५ ते ७ िडसबरपयwत बंद ठेवला जाणार आहे. महापRरिनवा& ण िदना%या
पाy& भूमीवर महानगरपािलके %या आर म=य िवभाग काया& लयात, पािलके चे अिधकारी,
पॅ
गोडा cयवXथापन आिण िविवध संघटनांसोबत िवशेष बैठक झाली. या बैठकkत हा
िनण& य घेतला गेला.
<><><><><>
कृषी उCपादनं आिण कृषी आधाRरत वXतूंचं भौगोिलक मानांकन होऊन Cयावर
पेटंट िमळवलं तर शेतक(यांना Cयां%या उCपादनाचं द€ु पट ते चौपट दर िमळे ल, असं
रा/यपाल भगतिसंह को\यारी यांनी [हटलं आहे.

वंदे भारत िवकास फाउंडेशन आिण ॲडराईज इंिडया यांनी शेतक(यां%या िश>ण,
िश>ण आिण कौश6यवध& नासाठी िवकिसत के ले6या 'वंदे िकसान ॲप'चे लोकाप& ण
काल गाजभवनात रा/यपालां%या हXते झालं. Cयावेळी ते बोलत होते. यावेळी शेती
हवामान त/4 डॉ उदय देवळाणकर, 4ानेyर बोडके , डॉ सूय&कांत गंज
ु ाळ, िवदभा& तले
सं ा उCपादक शेतकरी धीरज जनु घरे, डॉ सदानंद राऊत, नारायणगाव BामोFनती कृषी
मंडळ संXथेचे अिनल मेहरे, कृषी पय& टन त4 चं8शेखर भडसावळे , कुलगT
ु डॉ संजय
सावंत, औरंगाबादचे िज6हािधकारी सनु ील चcहाण आिण पƒ„ी राहीबाई पोपेरे यांचा
रा/यपालां%या हXते सCकार कर*यात आला.
<><><><><>
रा/य आिण क8 सरकार%या िविवध योजनांचा लाभ घे*यासाठी िदcयांग
cयn3ना आव\यक असलेले िदcयांग नuदणी माणप आिण ओळखप िमळवून
दे*यासाठी रा/यभरात 12 िडसबर 2021 ते 12 माच& 2022 पयwत िवशेष मोहीम
राबव*यात येणार आहे. सामािजक Fयायमं ी धनंजय मडंु े यांनी hािनण& याची घोषणा
के ली आहे. क8 आिण रा/य सरकार%या िविवध योजनांचा लाभ िमळव*यासाठी सव&
21 कारात6या िदcयांग cयn3ना यूडीआयडी काड& धारक असणे बंधनकारक आहे.
मागील दोन वषा& त सततचं लॉकडाऊन, कोिवड संसगा& चा धोका तसंच मया& िदत
वैsकkय सिु वधांमळ
ु े िदcयांगCवाचे माणप िमळ*यात अनेक अडचणी येत होCया.
याचाच िवचार कTन ही िवशेष मोहीम संपूण& रा/यात राबव*याचा िनण& य घेतला
अस6याचं मंडु े यांनी सांिगतलं.
<><><><><>
धळ
ु े िज6hात अवकाळी पावसानं आज उघडीप िदली आहे. मा कमालीचा
गारठा आिण पावसाची संततधार यामळ
ु े सा"k ताल`ु यात दधु ाळ लहान १९३, तर
मोठ्या दोन अशा एकूण १९५ जनावरांचा मCृ यू झाला आहे.

तसंच सा"k, िशरपूर आिण धळ
ु े ताल`ु यातील अनेक गावांम=ये काढणीला
आलेला कांदा, कापूस, हरभरा िपकांचं मोठे नक
ु सान झाले आहे. शेतक(यांनी पंचनामे
कHन नक
ु सान भरपाई दे*याची मागणी के ली आहे.
<><><><><>
देशा%या Xवातं:यलढ्यात अनेक घटना, आिण Cया िजथं घड6या ती िठकाणंही
इितहासात अजरामर झाली आहेत. आज आपण मािहती घेऊयात नंदरु बार
िज6hात6या रावलापाणी आिदवासी सCयाBहाबाबत
<><><><><>
भारत आिण Fयूझीलंड यां%यात मंबु ईत वानखेडे Xटेडीयमवर सHु असले6या
दस
ु (या कसोटी ि"के ट सामFया%या पिह6या िदवसअखेर भारतानं ४ गडी बाद २२१
धावा के 6या आहेत.
<><><><><>
गे6या चोवीस तासात कोकणात बहˆतांश िठकाणी, म=य महाराlrात ब(याच
िठकाणी, तर मराठवाडा आिण िवदभा& त तुरळक िठकाणी पाऊस पडला.
येCया दोन िदवसात कोकण, म=य महाराlr आिण मराठवाड्यात तरु ळक
िठकाणी पाऊस पड*याची श`यता आहे. तसंच िवदभा& त हवामान कोरडं राह*याची
श`यता हवामान िवभागानं वत& वली आहे.
//<><><><><>//

