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कोशवड-19 शवरुद्ध प्रशतबांधक लसीच्या 150 कोटींहून अशधक मात्रा पूणण करण्याच्या शदशेनां देश अग्रेसर आहे.
दरम्यान, कोरोनाचा नवा प्रकार सापडल्यामळ
ु े शचांता शनमाणण झाली आहे. या पार्श्णभूमीवर आम्ही श्रोतयाांना
आवाहन करत आहो की शक्य शततक्या लवकर लसींच्या दोन्ही मात्रा पूणण कराव्या आशण इतराांनाही लस
घेण्यासाठी प्रोतसाहन द्यावां. मख
ु पट्टी, सामाशजक शठकाणी सुरशित अांतर, हात आशण चेहऱ्याची स्वच्छता या
तीन सोप्या उपायाांचां पालन करा. कोशवडसांबांधी कोणतीही माशहती आशण मागणदशणनासाठी राष्ट्रीय हेल्पलाईन
क्रमाांक 011- 23 978 046 आशण 1075 या क्रमाांकाांवर सांपकण साधावा.
ठळक बातम्या,
ददवयाांगजनाांच्या सक्षमीकरणासाठी ाईल्लेखनीय कायय करणाऱ्याचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते गौरव; राज्यातील 10 जणाांचा
समावेश
94 वया ाऄदखल भारतीय मराठी सादहत्य सांमेलनाचां नादशकच्या कुसमु ाग्रज नगरीत ाईद्घाटन
दवज्ञान सादहत्याच्या बाततीत मराठीचां ाऄपूणयत्व जाणवत ाऄसल्याची सांमेलनाध्यक्ष डॉ जयांत नारळीकर याांची खांत
कामावर येाउ ाआदच्िणाऱ्या सांपकरी एसटी कमय चाऱ्याांना ाऄडवणाऱ्याांवर कठोर कारवााइचा राज्य सरकारचा दनणय य
ाअदण
न्यूझीलांड दवरुद्धच्या दस
ु ऱ्या कसोटी दिके ट सामन्याच्या पदहल्या ददवसाऄखेर भारताच्या 4 गडी बाद 221 धावा /
मयाांक ाऄगरवालची शतकी खेळी
राष्ट्रपती
देशातील ददवयाांगजनाांच्या दवकासासाठी सरकार कदटबद्ध ाऄसून त्याांना दवकासाच्या मुख्य प्रवाहात ाअणण्यासाठी
प्रयत्न के ले पादहजेत, ाऄसां राष्ट्रपती रामनाथ कोदवांद याांनी म्हटलां ाअहे. ाअांतरराष्ट्रीय ददवयाांग ददनादनदमत्त काल
नवी ददल्ली ाआथां ददवयाांगजनाांच्या सक्षमीकरणासाठी के लेल्या ाईल्लेखनीय कामदगरीबद्दल राष्ट्रीय परु स्काराांचां
दवतरण राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्यात ाअलां. त्यावेळी ते बोलत होते.या क्षेत्रात ाईल्लेखनीय कामदगरी के लेल्या वयक्ती,
सांस्था, सांघटना, राज्यां ाअदण दजल््ाांना राष्ट्रपतींनी हे परु स्कार प्रदान के ले.या परु स्कार दवजेत्याांमध्ये राज्यातील
10 जणाांचा समावेश ाअहे. त्यामध्ये कोल्हापूर दजल््ाच्या करवीर तालक्ु यातील ाईचगावचे देवदत्त माने,

ाआचलकरांजीचे प्रथमेश दाते, नागपरू चे राजेश ाऄसदु ानी,मबांु ाइच्या नेहा पावसकर ाअदण दनकीता रााउत, मूळच्या
नागपूरच्या ाअदण सध्या ददल्लीत स्थादयक देवाांशी जोशी, औरांगाबाद ाआथले सागर बडवे, लातूरच्या प्राध्यापक
डॉक्टर प्रीती पोहेकर याांचा समावेश ाअहे.कोल्हापूरच्या वैष्ट्णवी सतु ार याांना सवोत्कृष्ट राष्ट्रीय ददवयाांग िीडापटूचा
परु स्कार तर ददवयागाांसाठी कायय करणाऱ्या सवोत्तम वयक्तीचा परु स्कार पण्ु याच्या वानवडी ाआथल्या सदकना बेदी
याांना प्रदान करण्यात ाअला. ददवयागाांसाठी सगु म्य वातावरण दनदमयती करणाऱ्या सरकारी सांस्थाांच्या ्ेणीत नादशक
सावय जदनक बाांधकाम दवभागाला परु स्कार देाउन गौरदवण्यात ाअलां.ददवयाांग ददनादनदमत्त काल राज्यातही दवदवध
कायय िम झाले.ाईस्मानाबाद नगर पररषदेच्या वतीने ाईस्मानाबाद शहरातील नोंदणीकृत ददवयाांग बाांधवाांसाठी 22
लाख 90 हजार रुपयाांच्या दनधीचां वाटप करण्यात ाअलां.
सांसद लोकसभा
पारदशय कता ाअदण दवश्वासाहय ता हा कें द्र सरकारचा पाया ाऄसल्याचां साांगत देशात कोदवड19 च्या दस
ु ऱ्या लाटेत
ऑदक्सजनच्या कमतरतेमळ
ु े ाऄनेक नागररकाांना जीव गमवावा लागल्याचा दवरोधकाांचा ाअरोप कें द्रीय ाअरोग्यमांत्री
डॉ. मनसख
ु माांडवीय याांनी काल लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात झालेल्या चचेदरम्यान फे टाळला. दस
ु ऱ्या
लाटेच्या काळात देशाच्या ऑदक्सजन ाईत्पादन क्षमता ाअदण सांबदां धत वयवस्थेत मोठी वाढ झाली. देशात
दजल्हादनहाय 3040 ऑदक्सजन दनदमय ती प्रकल्प ाईभारण्यात ाअले, ाऄसांही माांडवीय याांनी यावेळी नमूद के लां.
तोमर / गोयल
पांतप्रधान दकसान सन्मान दनधी योजनेाऄांतगय त देशातील 11 कोटी 50 लाख शेतकऱ्याांना ाअत्तापयंत 1 लाख 60
हजार कोटी रुपयाांचां वाटप करण्यात ाअलां ाअहे, ाऄशी मादहती कें द्रीय कृदषमांत्री नरेंद्रदसांह तोमर याांनी ददली. तर
देशभरात धान खरेदी सरकारी दनकष ाअदण दनयमाांनस
ु ार तसचां दनधाय ररत दरानस
ु ार होत ाऄसल्याचां दपयषु गोयल
याांनी साांदगतलां.
सांसद राज्यसभा
सांसदेच्या दहवाळी ाऄदधवेशनात राज्यसभेत काल शून्य प्रहर ाअदण प्रश्नोत्तराच्या तासाचां कामकाज सरु ळीत पार
पडलां. सकाळी कामकाजाला सुरुवात झाल्यानांतर दवरोधकाांनी 12 सदस्याांच्या दनलांबनाच्या दवषयावर चचेची
मागणी के ली. त्यावर हा दवषय सभागहृ नेते ाअदण दवरोधी पक्षनेत्याांनी परस्पर चचेनां सोडवायचा सल्ला ाअपण
ददला ाऄसल्याचां सभापती एम. वेंकय्या नायडू याांनी साांदगतलां.
साशहतय सांमेलन
दवसावां शतक हे दवज्ञानाचां शतक ाअहे; मात्र, दवज्ञान सादहत्याच्या बाततीत मराठीचां ाऄपणू य त्व जाणवत ाऄसल्याची
खांत; 94 वया ाऄदखल भारतीय मराठी सादहत्य सांमेलनाचे ाऄध्यक्ष डॉ. जयांत नारळीकर याांनी काल वयक्त के ली.
नादशकच्या कुसमु ाग्रज नगरीत काल 94वया ाऄदखल भारतीय मराठी सादहत्य सांमेलनाचां ाईद्घाटन झालां. डॉ
नारळीकर प्रकृती ाऄस्वास््यामळ
ु े सांमेलनाला ाऄनपु दस्थत होते; दृक्ावय माध्यमातून त्याांनी ाईद्घाटन समारांभाला
सांबोदधत के लां. ाआांग्रजी भाषा दवज्ञानाची भाषा म्हणून मान्यता पावलेली भाषा ाअहे. जगभर ती वापरली जाते. तज्ञ
लोकाांच्या सदमत्या या ाआांग्रजी शबदाांचां कृदत्रम मराठी भाषाांतर देाउ शकतील. पण सामान्य वाचक जर ाऄशा शबदाांना
स्वीकारू ाआदच्ित ाऄसेल, तर ते शबद वापरण्यावर बांदी का ाऄसावी, ाऄसा सवाल त्याांनी के ला? दवज्ञानकथाांचे

प्रकार, दजाय , दवज्ञानकथाांची समीक्षा, त्याांचां स्वताःचां दवज्ञान कथालेखन यादवषयी सदवस्तर दववेचन नारळीकर याांनी
के लां.ज्येष्ठ सादहदत्यक दवश्वास पाटील, ज्येष्ठ गीतकार जावेद ाऄख्तर, मराठी भाषामांत्री सभु ाष देसााइ, स्वागताध्यक्ष
िगन भज
ु बळ, सादहत्य महामांडळाचे ाऄध्यक्ष कौदतकराव ठाले-पाटील याांच्यासह ाऄन्य मान्यवर यावेळी ाईपदस्थत
होते.तत्पूवी सकाळी दटळकवाडी ाआथल्या कुसमु ाग्रज प्रदतष्ठानच्या कायाय लयातून दनघालेल्या ग्रांथ ददांडीनां सांमेलनाला
प्रारांभ झाला. या ग्रांथददांडीत शालेय दवद्या्यांसह, दवदवध ढोल - लेझीम ाअदण नत्ृ य पथकां मोठ् या सांख्येनां सहभागी
झाली होती. नादशकच्या सावय जदनक वाचनालयात या ग्रांथददडीचा समारोप झाला. त्यानांतर ग्रांथ प्रदशय नाचां तसांच
मराठी भाषा दालनाचां ाईद्घाटनही करण्यात ाअलां. पढु चे दोन ददवस चालणाऱ्या या सादहत्य ाईत्सवात ाऄनेक
दवषयाांवरील पररसांवाद, चचाय सत्र, कवी सांमेलन ाऄसे ाऄनेक कायय िम होणार ाअहेत.
एस टी - परब
कामावर येाउ ाआदच्िणाऱ्या सांपकरी एसटी कमय चाऱ्याांना ाऄडवणाऱ्याांवर कठोर कारवााइ करण्याचा दनणय य घेण्यात
ाअल्याची मादहती पररवहन मांत्री ाऄदनल परब याांनी ददली ाअहे. सध्या राज्यभरात समु ारे साडेबाराशे गाड् याांची
वाहतूक सरू
ु झाली ाऄसून 19 हजार कमय चारी कामावर परतले ाअहेत. कामावर येणाऱ्या कमय चाऱ्याांवर कुठलांही
बांधन नाही.गरजेनस
ु ार त्याांना सांरक्षण ददलां जात ाऄसल्याचांही त्याांनी साांदगतलां.मदहनाभरापासून सरू
ु ाऄसलेला
एसटी कमय चाऱ्याांचा सांप बेकायदेशीर ाअहे. वेतनवाढीची घोषणा के ल्यावरही ाऄनेक कामगार रुजू झालेले नाहीत.
यासांदभाय त काल ाऄदधकाऱ्याांची बैठक घेाउन पररदस्थतीचा ाअढावा घेण्यात ाअला. त्यानांतर ाअयोदजत पत्रकार
पररषदेत ते बोलत होते.मख्ु यमांत्री ाअदण ाईपमख्ु यमांत्रयाांशी चचाय करुन कमय चाऱ्याांची ाऄडवणूक करणाऱ्याांवर
कारवााइचा दनणय य घेण्यात ाअल्याचां ते म्हणाले.एसटी ही राज्यात ाऄत्यावश्यक सेवा ाअहे. त्यामळ
ु ां मेस्मा लागू
करण्याचा दनणय यही राज्य सरकार घेाउ शकतां, ाऄसां त्याांनी स्पष्ट के लां.एसटी कमय चाऱ्याांना ददलेली पगारवाढ
कायमस्वरुपी ाऄसून याबाबतच्या ाऄफवाांवर दवश्वास ठे वू नये, ाऄसां परब याांनी स्पष्ट के लां.
राज्य-कोशवड आकडेवारी
राज्यात काल कोरोनाचे 664 नवबादधत ाअढळून ाअले, तर 915 रुग्णाांनी कोरोनावर मात के ली. काल 16 कोरोना
बादधताांच्या मत्ृ यूची नोंद झाली. राज्यातील ाईपचाराधीन रुग्णाांची सांख्या 7 हजार 132 ाआतकी होती. ाऄनेक
दजल््ाांमधून काल एकही नावबादधत ाअढळून ाअलेला नाही. कोरोनादवषयक ाआतर बातम्या ाअपण कोरोना
महाराष्ट्र या दवशेष बातमीपत्रात ऐकू शकता.
पुणे शाळा
राज्यातील बहुताांश दजल््ातील पदहली ते चौथीच्या वगांना प्रत्यक्ष प्रारांभ झाला ाऄसून सोमवारपासून पणु े
दजल््ातील ग्रामीण भागातही पदहली ते चौथीचे वगय भरणार ाअहेत. याबाबतचे ाअदेश पणु े दजल्हा पररषदेच्या
दशक्षण दवभागानां काल काढले. शासनाने घालून ददलेल्या मागय दशय क सूचनेनुसार शाळा सुरू करावयात ाऄसे दनदेश
देण्यात ाअले ाअहेत.

चांद्रपूर जीवाष्ट्म
ाआांरो
चांद्रपूर दजल््ातील वरोरा तालक्ु याच्या पदिमेला तूळणा गावाजवळून वधाय नदी वाहते.या नदीपात्रात स्थादनक काही
ददवसाांपूवी शेतकऱ्याांना ाअदण काही शाळकरी मल
ु ाांना दगड गाळाांचा थर ाअदण हाड सदृश्य खडक ाअढळला. याची
मादहती भूशास्त्रज्ञ ाअदण सांशोधक प्रा. सरु शे चोपणे याांना दमळाली, त्यानांतर त्याांनी या दठकाणी जााउन पाहणी
के ली.हे खडक नसून ते जीवाश्म ाऄसू शकतां ाऄसां प्रा. चोपणे याांचां म्हणण ाअहे, यादवषयी बोलताना प्रा. चोपणे
म्हणाले .........
जे हाड आहे ते 4 फु ट आशण 1 फु ट मोठ असां ते हाड आहे. शतथे दुसर एक हाड आढळलां पण ती बरगडी होती आशण या सगळ्याचा आकार पाहताना टर जवळ जवळ हा 10 ते 15 फु ट उांच प्राणी
आहे आशण पांधरा ते वीस फु ट असा लाांब असा प्राणी असावा मी जल अशधकारी सवे ऑफ इांशडया चांद्रपूर आशण शदल्ली ला पत्र शलहील आहे की तयाांनी इथां येऊन सवेिण कराव आशण ते नेमका
काळ काय आहे आशण कु ठल्या प्रकारचा प्राणी आहे तयाचां प्रयोग शाळे त नेऊन अध्ययन कराव काही जे जीवाश्म आहेत तया नदी मध्ये टाकल्याचां शतथल्य लोकाांनी साांशगतलां अशा प्रकारची हाड
आहेत नागररकाांना सापडली टर तयाांनी तवररत माझ्या सारख्या अभ्यासकाला द्या शकव्हा भूशास्त्र शवभागाला तयाची माशहती द्या

फडणवीस
पणु े महापादलके त पन्ु हा भाजपची सत्ता ाअल्यावर पण्ु याला देशातील सवोत्तम शहर बनवू ाऄसां दवरोधी पक्षनेते देवेंद्र
फडणवीस याांनी काल पण्ु यात साांदगतलां. पणु े शहर भाजपच्या नवीन कायाय लयाचां ाईद्घाटन काल फडणवीस याांच्या
हस्ते झालां; त्यावेळी ते बोलत होते. कोवीडच्या काळात पणु े महापादलके ने ाईल्लेखदनय काम के ल्याचां फडणवीस
यावेळी म्हणाले. प्रदेशाध्यक्ष चांद्रकाांत पाटील, शहराध्यक्ष जगदीश मदु ळक, महापौर मरु लीधर मोहोळ , स्थायी
सदमतीचे ाऄध्यक्ष हेमांत रासने ाअदी यावेळी ाईपदस्थत होते.
शेकटकर
जगातील दहशतावादाचा वाढता धोका कमी करण्यासाठी दहशतवाद्याांचे कें द्र ाऄसणाऱ्या पादकस्तानला सामररक
हद्दीपासून तोडणे यावर पादिमात्य देशाांतही चचाय ाअदण काम सरू
ु ाऄसून; येत्या काही वषांत पादकस्तानचे पन्ु हा
दवभाजन होणे ाऄटळ ाअहे, ाऄसे मत दनवृत्त लेफ्टनांट जनरल डॉ. डी. बी. शेकटकर याांनी काल पण्ु यात वयक्त
के ले.1971 च्या भारत-पादकस्तान युद्धातील भारताच्या दवजयाला यांदा पन्नास वषे पूणय झाली. त्यादनदमत्त पणु े
महापादलका ाअदण कााँग्रेसचे गटनेते ाअबा बागल
ु याांच्या सांकल्पनेतून 3 ते 16 दडसेंबर या काळात ‘सवु णय दवजय’
दिसप्ताहाचे ाअयोजन करण्यात ाअले ाअहे. त्याचां ाईद्घाटन करताना ते बोलत होते. 1965 ाअदण 1971 च्या
यद्ध
ु ात सहभागी टी-55 या प्रदशय नीय रणगाड् याचे लोकापय ण शेकटकर याांच्या हस्ते वसांतराव बागल
ु ाईद्यान ाआथां
झाले.सैन्यदलाने पणु े महानगरपादलके स भेट म्हणून ददलेला हा रणगाडा नागररकाांना बघण्यासाठी खल
ु ा ाऄसणार
ाअहे.
भांडारा तलवारबाजी प्रशशिक
भांडारा दजल््ामध्ये कें द्र शासनाच्या िीडा मांत्रालयाकडून खेलो ाआांदडया कें द्रााऄांतगय त तलवारबाजी या िीडा
प्रकाराचां कें द्र मांजूर के लां ाअहे. त्या ाऄनषु गां ान तलवारबाजी खेळाच प्रदशक्षण देण्याकररता प्रदशक्षक म्हणनू काम
करण्यास ाआच्िुक ाईमेदवाराांनी ाऄजय सादर करावे. त्यासाठी ाईमेदवार एन. ाअय .एस पदवीधर दकां वा राष्ट्रीयाअांतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळलेले खेळाडू ाऄसावेत.पात्र ाईमेदवाराांना 6 दडसेंबर पयं त दजल्हा िीडा ाऄदधकारी
कायाय लय, भांडारा येथे ाऄजय दाखल करता येतील. ाऄस ाअवाहन दजल्हा िीडा ाऄदधकारी कायाय लयान के ल ाअहे.

भाजप महाशवतरण शठय्या आांदोलन
गडदचरोली दजल््ात बांद करण्यात ाअलेल्या क् ृ दषपांपाांच्या वीज जोडण्या तत्काळ सरुु करावयात,क् ृ दषपांपाांची
सक्तीची वसल
ु ी थाांबवावी ाआत्यादी मागण्याांसाठी काल ाअमदार कृष्ट्णा गजबे याांच्या नेतत्ृ वात भाजप कायय कते ाअदण
शेतकऱ्याांनी देसााइगांज येथील महादवतरण कायाय लयापढु दठय्या ाअांदोलन के ल.
के दार
राज्याच्या ग्रामीण भागातील सदु शदक्षत बेरोजगार यवु काांसह पशपु ालक ाअदण शेतकऱ्याांना स्वयांरोजगाराचां साधन
ाअदण शाश्वत ाऄथाय जयनाचा पयाय य ाईपलबध वहावा म्हणून पशुसांवधय न दवभागाच्या दवदवध योजनाांसाठी ाऄजय करण्याचां
ाअवाहन राज्याचे पशस
ु ांवधय न ाअदण दग्ु धदवकास मांत्री सुनील के दार याांनी के लां ाअहे.त्यासाठीचे ऑनलााइन ाऄजय
https://ah.mahabms.com सांकेतस्थलावर ाईपलबध ाअहेत.
शेली पालन
ाईस्मानाबाद ाआथां ाईद्या सकाळी दहा ते पाच या वेळात ाईस्मानाबादी शेळी महोत्सव ाअदण शेळी दवकास पररषदेचे
ाअयोजन करण्यात ाअल ाअहे. या वेळी शेळीपालन,दग्ु धदवकास यादवषयी पशवु ैद्यक तज्ञाांचे मागय दशय न होणार ाऄसून
शेळीपालना सांदभाय त लागणाऱ्या वस्तूांची दालनां ाअदण शेळीपालन वयवसाय सांबधां ी दवदवध मादहती देणारे स्टॉल्स
लावण्यात येणार ाअहेत.
शक्रके ट
मांबु ाइत सरुु ाऄसलेल्या भारत ाअदण न्यूझीलांड सांघादरम्यानच्या दस
ु ऱ्या कसोटी दिके ट सामन्यात काल यजमान
भारतीय सांघाने पदहल्या ददवसाऄखेर 4 बाद 221 धावा फटकावल्या. कालच्या ददवसाचा खेळ सांपला तेवहा शतक
झळकावणारा मयांक ाऄग्रवाल ाअदण वृद्धीमान सहा धाव पट्टीवर होते. तत्पूवी भारतीय सांघाने नाणेफेक दजांकून प्रथम
फलांदाजी करण्याचा दनणय य घेतला.
पावसाच्या बातम्या
राज्याच्या ाऄनेक भागात कालही ाऄवकाळी पावसानां हजेरी लावली. काल सकाळपासून वाशीम दजल््ाच्या दवदवध
भागात पावसाची सांततधार होती. ढगाळ वातावरण, धक
ु ां ाअदण पावसामळ
ु वातावरणात गारवा दनमाय ण झाला ाऄसून
या पावसामळ
ु दपकाांच मोठ नक
ु सान होत ाअहे.धळ
ु े दजल््ात काल पावसान ाईघडीप ददली. मात्र सािी तालक्ु यात
कमालीचा गारठा ाअदण पावसाची सांततधार यामळ
ु दधु ाळ लहान 193, तर मोठ् या दोन ाऄशा 195 जनावराांचा मत्ृ यू
झाला ाअहे.तर एका घराचां नक
ु सान झालां ाअहे.तसच सािी, दशरपरू ाअदण धळ
ु े तालुक्यातील ाऄनेक गावाांमध्ये
काढणीला ाअलेला काांदा, कापूस, ाअदण हरभरा दपकाांचां मोठां नक
ु सान झालां ाअहे. शेतकऱ्याांनी पांचनामे करुन
नक
ु सान भरपााइ देण्याची मागणी के ली ाअहे.
परभणी, पुणाण सकाळी अवकाळी पावसान हजेरी
जालना दजल््ात गेल्या ाअठवडाभरापासून ढगाळ वातावरण ाऄसून, काही भागात हलका पााउसही पडत ाअहे.
याचा पररणाम दजल््ातल्या समु ारे सात हजार हेक्टर क्षेत्रावरील द्राक्षबागाांवर झाला ाअहे. शेतकऱ्याांना महागड् या

कीटकनाशकाांची फवारणी करावी लागत ाऄसून, ाईत्पन्नात 50 टक्के घट होणार ाऄसल्याचां द्राक्ष बागायतदार
शेतकरी साांगत ाअहेत.
नाांदेड दजल््ातही काल मध्यम स्वरूपाचा पााउस झाला.
हवामान
राज्यात काल ाऄनेक दठकाणी मध्यम ते जोरदार पावसाची नोंद झाली. पावसामळ
ु े वातावरणातील गारठ् यात वाढ
झाली ाअहे. हवामान दवभागाच्या ाऄांदाजानस
ु ार, ाअजही कोकण, मध्य महाराष्ट्र ाअदण मराठवाड् यात तरु ळक
दठकाणी पााईस पडण्याची शक्यता ाअहे, तर दवदभाय त हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता ाअहे.

आकाशवाणी पुणे कें द्रावरचां प्रादेशशक बातमीपत्र सांपलां. नमस्कार.

