आकाशवाणी मंबु ई
,ादेिशक बातमीप2– दपु ारी ३ वाजता
२४ नो:ह<बर २०२२ – ग?
ु वार
ठळक बात&या
· रा@यात परु ाचं पाणी दCु काळEFत भागात वळवHयाचा महIवाकांJी ,कKप
सरकारनं तयार के ला असून Iयाकरता जागितक बँकेनं अथR सहाSय करावं असं
मTु यमंUयांचं आवाहन
· सीमा,Vाबाबत कनाR टकXया मTु यमंUयांचं िवधान िनषेधाहR असून या,करणी
क< [ानं हFतJेप क\न Iयांना आवरावं अशी िवधानसभेतले िवरोधी पJ नेते
अिजत पवार यांची मागणी
· कोिवड-१९ काळातKया प`रिFथतीमळ
ु े गोवर लसीकरणाकडे काहीसं दल
ु RJ
झाKयानं, जागितक Fतरावर गोवराचा ,ादभु ाR व वाढHयाचा धोका असKयाचा
जागितक आरोcय संघटनेचा इशारा
आिण
· ५५ :या राCgीय खो-खो Fपधiत महाराCgाचा प\ु ष आिण मिहला संघ
अंितम फे रीत
<><><><>
मराठवाडा आिण िवदभR भागातKया शेतकरी आIमहIया रोखHयासाठी कृषी
,कKपांसोबतच दCु काळEFत भागात परु ाचं पाणी वळिवHयाचा महIवाकांJी ,कKप
रा@य शासनानं तयार के ला असून Iयासाठी जागितक बँकेने अथR सहाSय करावं, असं
आवाहन मTु यमं2ी एकनाथ िशंदे यांनी आज के लं.
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जागितक बँकेचे भारतातले ,मख
ु ऑगFटे तानो कौमे यांXया नेतIृ वाखालXया
िशpमंडळानं मTु यमं2ी एकनाथ िशंदे यांची वषाR िनवासFथानी भेट घेतली, Iयावेळी
ते बोलत होते.
नानाजी देशमख
ु कृषी संजीवनी ,कKपामल
ु े मराठवाडा आिण िवदभाR तKया
समु ारे ५००० गावांना फायदा होत आहे. या ,कKपाला जागितक बँकेचं सहाSय
लाभलं असून ,कKपाXया पिहKया टqqयाXया यशFवीतेनंतर दस
ु rया टqqयाला
माsयता देHयाचं आवाहनही मTु यमंUयांनी यावेळी के लं.
<><><><>
सीमा,V सवtXच sयायालयात असताना कनाR टकXया मTु यमंUयांनी Iयाबाबत
बेजबाबदार, ,Jोभक वu:यं करणं िनषेधाहR असून हे महाराCg सहन करणार नाही,
अशी तीv ,ितिwया िवधानसभेतले िवरोधी पJनेते अिजत पवार यांनी िदली आहे.
जत आिण अxकलकोट तालxु यातKया गावांवरचा दावा IयांXयासाठी 'खयाली
पल
ु ाव' ठरेल. बेळगाव, कारवार, िनपाणी, िबदर, भालकyसह सीमाभागातली ८१४
मराठीभाषक गावं महाराCgात येणं हा खरा म{ु ा आहे. ही गावं महाराCgात
आKयानंतरच संयu
ु महाराCgाचं Fवqन पूणR होणार आहे. या Fवqनपूत|साठी संपूणR
महाराCg एकजटु ीनं लढेल, असं पवार यांनी }हटलं आहे.
कनाR टकचे मTु यमं2ी भाजपाचे असून Iयांनी अशी वu:यं ताIकाळ थांबवावीत,
क< [ सरकारनं या,करणात लJ घालून Iयांना आवरावं, अशी मागणीही Iयांनी के ली
आहे.
<><><><>
रा@यपाल भगतिसंह को~यारी यांना पदाव\न हटवHयाची मागणी, भारतीय
जनता पJाचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी के ली आहे. ते आज सातारा इथं
वाताR हरांशी बोलत होते. रा@यपाल को~यारी यांनी छ2पती िशवाजी महाराज
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यांXयाब{ल के लेKया वu:यावर आ‚यR वाटत असKयाचं ते यावेळी }हणाले. आदशR
भारताची संकKपना मांडणाrया िशवाजी महाराजांचे िवचार जनु े कसे, असा ,V Iयांनी
यावेळी उपिFथत के ला. ,धानमं2ी नर<[ मोदी आिण क< [ीय गहृ मं2ी अिमत शाह यांना
यासंदभाR त प2ं िलहीलं असKयाचं Iयांनी सांिगतलं.
<><><><>
रा@यपाल ही एक संFथा असून ितXया काही मयाR दा आिण बंधन असतात. मा2
छ2पती िशवाजी महाराजांचा उKलेख करताना रा@यपाल भगतिसंह को~यारी यांनी
सगƒया मयाR दा सोडKया अशी टीका राCgवादी काँEेसचे अ„यJ शरद पवार यांनी
के ली आहे. Iया ,करणानंतर रा@यपालांनी छ2पत…च कौतक
ु करणारं िवधान के लं.
मा2, रा@यभरातून उमटलेKया ,ितिwयांनंतर के लेलं हे िवधान }हणजे उशीराचं
शहाणपण आहे, असं ते आज मंबु ईत प2कार प`रषदेत }हणाले. िविवध िवषयांवर
Iयांनी यावेळी भाCय के लं. तसेच रा@यपालांXया या िवधानाची दखल आता राCgपती
आिण ,धानमंUयांनी †यावी. अशा :यuyकडे रा@यपाल पदासारTया जबाबदाrया देणं
योcय नाही, असंही पवार }हणाले.
<><><><>
भारतीय FवातंUयाXया अमतृ महोIसवी वषाR चं औिचIय साधून रा@यात
राबवHयात येणाrया अमतृ महा आवास अिभयान २०२२-२३ चा ,ारंभ मTु यमं2ी
एकनाथ िशंदे यांXया हFते आज मंबु ईत होत आहे. महाआवास अिभयान परु Fकारांचं
िवतरणही यावेळी करHयात येणार आहे. या अिभयानामळ
ु े पाच लाख गरीब, गरजू,
बेघर आिण भूिमहीनांचं घरकुलाचं Fवqन पूणR होणार असKयाची मािहती Eामिवकास
मं2ी िगरीश महाजन यांनी िदली. ३१ माचR २०२३ पयˆत हे अिभयान राबवलं जाणार
आहे.
<><><><>
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क< [ शासनाXया उडान येाजनेअतं गR त बेळगाव-नािशक-बेळगाव ही िवमान सेवा
येIया ३फे ‰वु ारीपासून पsु हा स?
ु होणार आहे. नािशककरांसाठी स„या Fपाईस
जेटची नािशक िदKली आिण नािशक- हैदराबाद एवढीच सेवा स?
ु आहे. गेKया
मिहsयात बेळगाव- नािशक सेवा बंद झाली, तर िदKली- अहमदाबाद- नािशक- पणु ेबेळगाव ही हॉप…ग Œलाईट १ नो:ह<बरपासून बंद आहे. नािशकचे माजी पालकमं2ी
छगन भज
ु बळ यांनी यासंदभाR त क< [ीय नागरी िवमान वाहतूक मं2ी @योितरािदIय िशंदे
यांना प2 पाठवून लJ घालHयाची मागणी के ली होती.
<><><><>
क< [ीय नागरी हवाई वाहतूक आिण पोलाद मं2ी जोितरािदIय िसंिधया आज
कोKहापूर िजK•ाXया दौrयावर आहेत. यावेळी Iयांनी राजष| छ2पती शाहŽ
महाराजांXया समाधीला भेट िदली. छ2पती शाहŽ महाराज यांचं कायR ,ेरणादायी असून
IयांXया Fमतृ ी कायम Fमरणात राहतील असं ते यावेळी }हणाले.
<><><><>
महाराCg दSु यम सेवा, अराजपि2त गट-ब मTु य परीJा – २०२१ या
परीJेतKया, रा@य कर िनरीJकांXया ६०९, आिण सहायक कJ अिधकाrयांXया
१०० पदांसाठी सवR साधारण गणु व•ा आिण ताIपरु ती िनवड या‘ा महाराCg
लोकसेवा आयोगानं जाहीर के Kया आहेत. आयोगाXया संकेतFथळावर Iया ,िस’
के Kया असून, Iयाआधारे उमेदवारांकडून भरती ,िwयेतून बाहेर पडHयाचा पयाR य
मागवले जात आहेत. Iयसाठी आयोगाXया https://mpsc.gov.in या
संकेतFथळावर ‘ONLINE FACILITIES’ या मेनूम„ये ‘Post Preference /
Opting Out’ वेबिलंक उपल“ध आहे. ही वेबिलंक आजपासून येIया ३० तारखेला
रा2ी ११ वाजून ५९ िमिनटांपयˆत स\ु राहणार आहे, अस महाराCg लोकसेवा
आयोगानं कळवलं आहे.
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<><><><>
कोिवड-१९ काळातKया प`रिFथतीमळ
ु े गोवर लसीकरणाकडे काहीसं दल
ु RJ
झालं असून Iयामळ
ु ं आता जागितक Fतरावर गोवराचा ,ादभु ाR व वाढHयाचा धोका
िनमाR ण झाला असKयाचा इशारा जागितक आरोcय संघटनेनं िदला आहे. जागितक
आरोcय संघटना आिण अमे`रकातील रोग िनयं2ण आिण ,ितबंध िवभागानं ,िस’
के लेKया संयu
ु अहवालात }हटलंय कy ,कोिवड साथीमळ
ु े गेKया वष| समु ारे चार
कोटी मल
ु ांचा गोवर लशीचा डोस ह”कला. जागितक आरोcय संघटनेचे गोवर िवषयक
त@• पॅिgक ओ'कॉनर यांनी सांिगतलं कy,गोवराची लागण होHयाचं ,माण अ‘ाप
गेKया काही वषाˆXया तल
ु नेत कमी आहे, Iयामळ
ु े याबाबत ठोस कृती करHयाची हीच
योcय वेळ आहे. २०२१ म„ये जगभरात गोवराचे अंदाजे ९० लाख \cण आढळले,
तर एक लाख २८ हजार जणांचा मIृ यू झाले. गोवराचा िवषाणू हा सवाR त वेगानं संसगR
पसरवणाrया िवषाणूंपैकy एक असला तरी लसीकरणा˜ारे Iयाचा धोका टाळता येऊ
शकतो. परंतु यासाठी ९५ टxके लोकसंTयेचं लसीकरण आव~यक आहे, असंही
जागितक आरोcय संघटनेनं Fपp के लं आहे.
<><><><>
रा@यात कोिवड १९Xया \cणसंTयेत लJणीय घट झाली असून मंबु ईत
उपचाराधीन \cणांची संTया १००Xया खाली आली आहे. काल रा@यात ८९ न:या
\cणांची नšद झाली, तर दीडशे \cण बरे होऊन घरी गेले. काल कोरोनामळ
ु े एकाही
\cणाXया मIृ यूची नšद झालेली नाही.
रा@यात आतापयˆत ८१ लाख ३५ हजार ३९८ जणांना कोरोनाची लागण
झाली. Iयापैकy आतापयˆत ७९ लाख ८६ हजार ३८० \cण कोरोनामu
ु झाले तर
१ लाख ४८ हजार ४०४ \cण दगावले. स„या रा@यात ६१४ \cणांवर उपचार स?
ु
आहे. Iयापैकy सवाR िधक २४७ \cण पHु यात तर १०० \cण ठाHयात आहेत. रा@यात
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\cण बरे होHयाचा दर ९८ पूणाˆक १७ शतांश टxके तर मIृ यू दर १ पूणाˆक ८२ शतांश
टxके आहे.
<><><><>
देश:यापी कोिवड ,ितबंधक लसीकरण मोिहमेत आज सकाळपासून ४६
हजारांपJे ा जाFत नाग`रकांचं लसीकरण झालं. Iयामळ
ु े आतापयˆत लाभा•याˆना
िदलेKया मा2ांची एकूण संTया २१९ कोटी ८८ लाखाXया वर गेली आहे. Iयात २२
कोटी ११ लाखापेJा जाFत लाभा•याˆनी खबरदारीची लसमा2ा घेतली आहे.
रा@यात आज सकाळपासून २ हजारांपेJा जाFत नाग`रकांचं लसीकरण झालं.
रा@यात आ•ापयˆत लाभा•याˆना िदलेKया मा2ांची एकूण संTया १७ कोटी ७५
लाखाXया वर गेली आहे. Iयात ९४ लाख ३ हजारांपेJा जाFत नाग`रकांनी
खबरदारीची लसमा2ा घेतली आहे.
<><><><>
जलजीवन िमशन योजनेमळ
ु ं Eामीण भागातील मिहलांना िदलासा िमळाला
असून देशाXया Eामीण भागात घरोघरी पाणी पोहोचवHयासाठी क< [ सरकार
,यIनशील आहे, Iयाचं ७० टxके काम पूणR झालं असKयाची मािहती क< [ीय जल
शuy रा@य मं2ी ,Kहाद िसंह पटेल यांनी िदली आहे. महाराCgात पणु े िजK•ातKया
खेड तालxु यात पाईट गावासह इतर दोन गावांतील जलजीवन िमशन अंतगR त पाणी
परु वठा योजनेचा भूिमपूजन समारंभ रा@य मं2ी पटेल यांXया हFते झाला Iयावेळी ते
बोलत होते. या योजनेसाठी परु स
े ा िनधी उपल“ध असून ,Iयेक रा@यानं पढु े येऊन
जल जीवन अिभयानाXया कामांना अिधक गती देHयाचं आवाहनही पटेल यांनी के लं.
<><><><>
रा@यात ल}पी चमR रोगाचा ,ादभु ाR व कमी होत असKयाचं पशस
ु वं धR न आयu
ु
सिचं[ ,ताप िसंह यांनी सांिगतलं. ल}पी चमR रोग ,ादभु ाR व प`रिFथतीची पाहणी
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करHयासाठी क< [ सरकारचं पथक रा@यात आलं आहे. रोग ,ादभु ाR व िनयं2णासाठी
माझा गोठा, FवXछ गोठा अिभयान राबवHयात येत आहे, गोधनास कळपाम„ये
चरHयासाठी पाठवणं आिण सावR जिनक पाणवठ्यावर नेHयाXया गावांमधKया दोsही
प’ती, ल}पी चमR रोग िनयं2णात येईपयˆत बंद ठेवHयाबाबत, गोपालकांम„ये जागतृ ी
करHयात येत असKयाचं, िसंह यांनी सांिगतलं. रा@यात जवळपास ९८ टxके
जनावरांचं लसीकरण झाKयाची मािहती Iयांनी िदली.
<><><><>
िविधमंडळाXया िहवाळी अिधवेशनात जनतेXया ,Vांची हाताळणी
संवेदनशीलतेनं आिण तIपरतेनं करणार असKयाचं, िवधानप`रषदेXया उपसभापती
डॉ. नीलम गोrहे यांनी }हटलं आहे. िविधमंडळाXया दोsही सभागहृ ांचे िवरोधी पJनेते,
अिजत पवार आिण अंबादास दानवे यांनी काल गोrहे यांची भेट घेतली, Iयावेळी Iया
बोलत होIया. रा@यात शेतकrयांचे ,V आिण िŸयांवरील अIयाचारांXया ,Vांना
,ाधाsय देऊन, सवR िवषयांवर संवेदनशीलतेनं आिण समsवयाXया भूिमके तून मागR
काढHयाचा pीनं या बैठकyत चचाR झाKयाचं, याबाबतXया व•
ृ ात }हटलं आहे.
िविधमंडळाचं िहवाळी अिधवेशन येIया १९ िडस<बरपासून नागपूर इथं होणार आहे.
<><><><>
५५ :या राCgीय खो खो Fपधiत महाराCgाXया प\ु ष आिण मिहला, अशा दोsही
संघानी अंितम फे रीत ,वेश के ला आहे. उपांIय फे रीXया प\ु ष गटाXया सामsयात
महाराCgानं कोKहापूरला १९-१५ असं नमवलं. तर, मिहला गटात महाराCgानं
िदKलीला १९-१० असं पराभूत के लं. अंितम फे रीत महाराCgाXया प\ु षांची भारतीय
रेKवे िव\„द, तर मिहलांची िवमान ,ािधकरणािव\„द लढत होईल.
<><><><>

7

िफफा िव¡चषक Fपधiत आजचा पिहला सामना जी गटाXया िFवIझलˆड आिण
कॅ मे?नदर}यान दपु ारी साडेतीन वाजता होणार आहे. एच गटात उ\cवे चा सामना
दिJण को`रयाशी सं„याकाळी साडेसहा वाजता आिण रा2ी साडेनऊ वाजता
पोतR गु ालचा सामना घाना सोबत होईल. जी गटाXया ‰ाझील आिण सिबR या
संघादर}यान रा2ी १२ वाजता शेवटचा सामना होईल.
<><><><>
रा@य सरकारXया सूचनेनंतर मंबु ई महापािलके त कोरोना काळातKया १२
हजार कोटी \पयांXया आिथR क :यवहाराचं लेखाप`रJण, िनयं2क आिण
महालेखापाल - कॅ गनं स\ु के लं आहे. एकूण पाच पथकं या कामासाठी तैनात आहेत.
कॅ गला पािलका ,शासन सहकायR करणार असKयाचं अित`रu आयu
ु पी. वेलरासू
यांनी सांिगतलं. िडस<बर अखेरपयˆत ही ,िwया पूणR के ली जाणार आहे.
<><><><>
जागितक वारसा स¢ाहाXया िनिम•ानं उFमानाबाद तालxु यातKया तेर इथं
महाराCg शासनाचा परु ात£व िवभाग आिण उFमानाबाद िजKहा पयR टन जनजागतृ ी
संFथा संचिलत पयR टन िवकास सिमती यांXया वतीनं आज हे`रटेज वॉक घेHयात
आला. याम„ये तेर इथला बौ’ Fतूप, ि2िवwम मंिदर, रामिलंग आqपा लामतरु े
वFतूसEं हालयातली िविवध िशKपं, पाHयावर तरंगणारी वीट यासह, परु ात£व खाIयानं
के लेलं उIखनन, याब{ल मािहती देHयात आली. हा ऐितहािसक परु ात£व वारसा
जतन करHयासाठी नाग`रकांनी पढु े येHयाचं आवाहन यावेळी करHयात आलं.
<><><><>
सोलापूर िजK•ातKया टाकळी िसंकद इथKया िभमा सहकारी साखर
कारखाsयाXया अ„यJपदी िवशव् राज माहािडक तर उपा„यJपदी सतीश जगताप
यांची िबनिवरोध िनवड करHयात आली आहे. या िनवडीनंतर आज Iयांचा सIकार
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करHयात आला. खासदार धनंजय महािडक यांXया नेतIृ वाखाली शेतकरय् ांना sयाय
देHयाचा सवR तोपरी ,यIन क\ असं आ¡ासन, नविनवाR िचत अ„यJ आिण
उपा„यJांनी या सIकारानंतर बोलताना िदलं.
<><><><>
अहमदनगर िजK•ाXया अकोले तालxु यातKया कोकणेवाडी ठाकर वसतीत
राहणारी एक अपंग मिहला आज पहाटे िबबट्याने के लेKया हKKयात ठार झाली. ही
मिहला शेƒयांXया गोठ्यात झोपलेली असताना अचानक हKला क?न िबबट्यानं
ितला जंगलात फरफटत नेवून ठार के Kयाची मािहती सू2ांनी िदली आहे. Fथािनक
पोलीस आिण वनिवभागाXया अिधकाrयांनी घटना Fथळाला भेट देऊन पंचनामा
के ला असKयाचं आमXया बातमीदारानं कळवलं आहे.
<><><><>
औरंगाबाद वाळूज औ‘ोिगक वसाहतीत आज सकाळी gक आिण दचु ाकyXया
अपघातात तीन जणांचा जागीच मIृ यू झाला. कं पनीत कामासाठी जाणाrया दोन
बिहण…ना Iयांचा भाऊ दचु ाकyव\न घेऊन जात असताना gकनं धडक िदKयानं
ितघेही gकXया चाकाखाली िचरडले गेKयाचं, वाळूज एमआयडीसी पोिलसांनी
सांिगतलं.
<><><><>
सोलापूर िजK•ातKया अxकलकोटहŽन आळं दकडे भरधाव वेगानं िनघालेKया
एका कारनं िशरवळ इथं एका मालवाहŽ gकला जोरदार धडक िदKयानं काल झालेKया
अपघातात तीन जण ठार तर चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. मतृ ांम„ये एका
लहान मल
ु ीचाही समावेश आहे. हा अपघात कार चालकाचा ताबा सटु Kयामळ
ु ं झाला
असKयाचं आमXया बातमीदारानं कळवलं आहे.
//<><><><><>//
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