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ादेिशक बात या
दनांक – ०३ माच २०२१ दपारी ०१.०० वा.
****
माग या भारतीय जनता प सरकार या कायकाळात राबव यात आले या ३३ कोटी
वृ लागवड मोिहमेची सिमतीमाफत चौकशी करणार अस याचं, उपमु यमं ी अिजत
पवार यांनी आज िवधानसभेत सांिगतलं. ही सिमती ३१ माच पयत जाहीर कर यात
येईल, आिण सहा मिह यात अहवाल सादर कला जाईल, अशी मािहती पवार यांनी
दली.
रा यात शेतकरी कजमाफ , ो साहनपर िनधी, अितवृ ी, ब डअळी, गारपीट बािधत
शेतक यांना मदत, यासंदभात िवरोधी प ांनी िवधानसभेत थगन ताव मांडला.
ामािणकपणे कज भरणा या शेतक यांना अ ाप ो साहन िमळालं नस याकडे,
िवरोधी प नेते देव फडणवीस यांनी ल वेधलं. सरकारनं यासंदभात उ र ावं,
शेतीिपकांचं सव ण कधी करणार ते सागावं, असे
यांनी उप थत कले. रा य
सरकारनं यासंदभात ल घाल याची सूचना िवधानसभा उपा य ांनी कली.
****
दर यान, िवधानसभेत रा यपालां या अिभभाषणावर या आभार दशनावर या चचला
आज पु हा सु वात झाली. िशवसेनेचे रमेश कोरगावकर यांनी या चचत सहभागी होत,
माझे कटंब माझी जबाबदारी मोिहम यश वी कर यात सरकारला यश आ याचं नमूद
कलं. पायाभूत सुिवधांम ये गुंतवणूक, िशवभोजन, नैसिगक आप ीमुळे झाले या
नुकसान तांना कलेली मदत, आदी मु ांवर यांनी भा य कलं.

भाजपचे राधाक ण िवखे पाटील यांनी यावेळी बोलताना, या सरकारम ये ाचाराची
महामारी अस याची टीका कली. सरकारकडे कोण याच कारचा कती आराखडा
नस याचं ते हणाले. मु यमं ी उ व ठाकरे आज या चचला उ र देणार आहेत.
****
क ीय अथसंक पात िश ण े ासाठी कले या तरतुद मुळे िश णाला रोजगार म
बनव या या य नांना आणखी बळ िमळा याचं पंत धान नर मोदी यांनी हटलं
आहे. अथसंक पात िश ण े ासाठी असले या तरतुद संदभात आयोिजत
वेिबनारम ये ते आज बोलत होते. अथसंक पात आरो य े ानंतर िश ण, कौश य,
संशोधनावर भर दला गेला अस याचं, यांनी हटलं आहे. आ निमभर भारता या
िनमाणासाठी देशात या युवकांम ये आ मिव ास आव यक असून, जो यांचं िश ण,
ान, आिण कौश यावर आधा रत अस याचं, पंत धान हणाले.
****
क सरकारनं सव खासगी णालयांना कोिवड लसीकरण क हणून काम कर यास
परवानगी दली आहे. सरकारनं यासंदभात जारी कले या िस ी प कात, खासगी
णालयां या मतेचा पूण वापर कर यासाठी हा िनणय घेत याचं हटलं आहे. या
खासगी णालयांम ये कोिवड १९ ितबंधा मक लसीकरणासाठी सव सुिवधा आिण
कमचारी उपल ध आहेत, अशा ठकाणी लसीकरण क सु करता येतील, तसंच
रा य सरकार आिण क शािसत देश आपाप या तरात कोिवड लसीचे डोस साठवून
ठेऊ शकत नाही, असंही क सरकारनं या प कात प कलं आहे.
****
देशभरात या आतापयत या एकण कोिवड बािधतांपक
ै स या एक पूणाक ५१ ट
ण उपचार घेत आहेत. क ीय आरो य मं ालयानं ही मािहती दली. देशाचा कोिवड१९ मधून ण बरे हो याचा दर आता ९७ ट झाला आहे. महारा आिण करळ या
दोनच रा यात ४० हजारां न अिधक उपचाराधीन ण असून, देशा या तुलनेत ही
ट वारी ७५ ट आहे. गे या दोन आठव ात न याने बािधत होणा या दैनं दन ण
सं येत वाढ झाली असून, देशभरात स या एक लाख ६८ हजार ३५८ णांवर उपचार
सु आहेत.
****

आपले यवसाय अिधक काय म कर यासाठी छतावरील सौरउजा णालीचा वापर
कर याचं आिण यासाठी सवलती या दरात उपल ध होणा या कजाचा लाभ घे याचं
आवाहन, क ीय मं ी िनतीन गडकरी यांनी कलं आहे. सु म, लघू आिण म यम
उ ोगांम ये छतावरील सौर णाली या वापराबाबत जाग कता िनमाण कर यासाठी
आयोिजत कले या काय मात ते बोलत होते. छतावरील सौर णाली बसव यासाठी
िबगर मानांिकत उ ोगांना अथसाहा य उपल ध क न दे यासाठी, जागितक बँकसोबत
एका कज हमी काय मासंदभात काम सु अस याचं गडकरी यांनी सांिगतलं.
****
वस खु या बॅडिमंटन पध या काल या पिह या दवशी िम दहेरीत भारता या
सा वक साईराज रँक रे ी आिण अि नी पोना पा यां या जोडीनं इंडोनेिशया या
जोडीचा पराभव करत दस या फरीत वेश कला. तर दस या एका िम दहेरी या
साम यात भारता या णव जेरी चो ा आिण एक िस रे ी यां या जोडीला ि टन या
जोडीकडन पराभव प करावा लागला.
****
इिज म ये सु असले या आयएसएफ शॉटगन िव चषक पधत भारतीय नेमबाज
मिनषा कार िहनं उ म कामिगरी करत, मिहला टप कारात सातवं थान िमळवलं.
मिहला टप कारात अंितम फरीत थान िमळव यात ितला कवळ एक गुण कमी
पडला.
****
भारत आिण इं लंड दर यान चौथा कसोटी ि कट सामना उ ापासून अहमदाबाद इथं
सु होणार आहे. सकाळी साडे नऊ वाजता साम याला सु वात होईल. चार
साम यां या मािलकत भारत दोन - एकनं आघाडीवर आहे.
//******//

