
 

 

आकाशवाणी मुंबई 
�ादेिशक बातमीप� – द.ु ३.०० वाजता 

१  िडस�बर, २०२० – मंगळवार 
ठळक बात�या 

• रा�य िवधानप�रषदे�या तीन पदवीधर आिण दोन िश�क मतदार संघा�या िनवडणुक"साठी कोिवड #ितबंधा$मक 

िनयमांचं पालन करत रा�यात मतदान सु' 

• कोरोना िवरोधात(या लढाईत देशानं गाठला यशाचा नवा ट-पा, सलग चोवीस िदवस कोरोना�या न/या '0णांची 

सं1या ५० हजारापे�ा कमी 

• रा�यात पु6हा एकदा बर ेझाले(या '0णांची सं1या, न/या कोरोनाबािधतांपे�ा जा9त, काल ४ हजार १९६ '0ण 

कोरोनाम>ु तर ३ हजार ८३७ न/या '0णांची नBद 

• �य'0ण आिण कुC'0णांचा शोध घेDयासाठी रा�यात आजपासून �य'0ण आिण कुC'0ण शोध अिभयान सु' 

• सीमा सुर�ा दलाचा ५६वा वधाHपन िदन, देशा�या नाग�रकांचे र�णकताH आिण नैसिगHक आपJीकाळातला 

आधार9तंभ अस(याचे #धानमंKयांचे गौरोवोMार 

<><><><><> 

रा%य िवधानप)रषदे+या २ िश,क आिण ३ पदवीधर मतदारसंघा+या िनवडणुक.साठी आज मतदान होत आहे. कोिवड 

�ितबंधा2मक िनयमांचं पालन क5न  ही िन6डणूक होत आहे. पदवीधर मतदारसंघात पणेु िवभागात दपुारी बारा वाजेपय9त 19 पूणा9क 44 

ट>के मतदारांनी मतदानाचा ह>क बजावला तर पणेु िवभागात िश,क मतदार संघात 26 पूणा9क 25 ट>के मतदान झालं आहे.  सोलापूर 

िजCDात पणेु पदवीधर मतदारसंघात 20 पूणा9क 72 ट>के तर िश,क  मतदारसंघात 35 पूणा9क 36ट>के  मतदान झालं. नागपूर पदवीधर 

मतदारसंघात दपुारी बारा पय9त 19 पूणा9क 70 ट>के मतदान झाCयाची मािहती िवभागीय आयुH डॉ ,संजीव कुमार यानी िदली. या 

िनवडणुक.साठी नागपूर िवभागात 2 लाख 6 हजार 454 मतदार असून नव मतदारांमLये उ2सकुता िदसून येत आहे. बलुडाणा िजCDामLये 

िश,क मतदारसंघा+या िनवडणूक.साठी दपुारी 12 पय9त 24 पूणा9क 80 ट>के मतदान झालं. औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघात दपुारी बारा 

वाजेपय9त उPमानाबाद िजCDात 20 पूणा9क 64 ट>के मतदारांना◌ी मतदानाचा ह>क बजावला. तर नांदेड िजCDात 20 पूणा9क 48 ट>के 

मतदान झालं आहे. परभणीत दपुारी बारा वाजेपय9त 24  पूणा9क 23 ट>के मतदान  झालं आहे. अमरावती िवभाग िश,क मतदारसंघा+या 

िनवडणूक.त अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बलुडाणा आिण वािशममधCया 77 मतदान क� Rावर मतदान होत आहे. अमरावती िवभागात 

दपुारी 12 पय9त  25 पूणा9क 11 ट>के मतदान  झालं आहे. िवधानप)रषदे+या धुळे, नंदरुबार Pथािनक Pवरा%य मतदारसंघातही आज मतदान 

स5ु आहे. दपुारी बारा वाजेपय9त दोTही िजCDातCया 10 मतदान क� Rावर िमळून 69  पूणा9क 11 ट>के मतदान  झालं आहे. 

<><><><><> 
कोरोना िवरोधातCया लढाईत देशानं यशाचा नवा टVपा गाठला असून सलग चोवीस िदवस कोरोना+या नWया 5Xणांची संYया 50 

हजारापे,ा कमी रािहली आहे. देशात काल कोरोना+या 31 हजार नWया 5Xणांची नZद झाली 482 5Xणांचा उपचारादर[यान मृ2यू झाला.  

आतापय9त 42 हजार 5Xण या  आजारातून बरे झाले असून देशाचा  5Xण बरे हो]याचा  दर 94  ट>>यावर पोहोचला आहे. देशात  सLया चार 

लाख  35 हजार 603 5Xण िविवध 5XणालयांमLये  उपचार घेत असून नWयानं नZद होणा^या 5Xणांपकै. 78 ट>के 5Xण महारा`a, नवी  

िदCली, केरळ, पिbम बंगाल, ह)रयाणा आिण राजPथान सह एकूण दहा रा%य आिण क� Rशािसत �देशांमधले असCयाचं क� Rीय आरोXय 

मं�ालयानं [हटलं आहे. 

<><><><><> 
क� Rीय आरोXय मं�ालयानं कोिवड19 +या पाdeभूमीवर गदfची िठकाणं आिण बाजारपेठांसाठी नWया मागeदशeक सूचना जारी केCया आहेत. 

यामLये माPक न वापरणा^या लोकांना दंडाची तरतूद असून खरेदीसाठी+या वेळा िनिbत कर]यात आCया आहेत. या नWया सूचनांनसुार 

�ितबंिधत ,े�ातील बाजारपेठा बंद ठेव]यात येणार आहेत. एखाgा भागात अचानक कोरोनाबािधतांची संYया वाढCयास ितथले बाजारही बंद 

कर]यात येणार आहेत. िकराणा माल ऑनलाईन मागवणं आिण 2याचं घरोघरी जाऊन िवतरण करणं या बाबjना चालना दे]यात येणार 

�ितबंिधत ,े�ांमLये राहणारे दकुानदार आिण दकुानांमLये काम करणारे कमeचारी यांना बाजारपेठांमLये जा]यास परवानगी नाकार]यात आली 

आहे. नWया मागeदशeक सूचनांचं पालन होत आहे क. नाही हे पाह]याची जबाबदारी संबंिधत िठकाण+या Wयापारी संघटनांनी kयावी, 2यानसुार 

आवlयक उपाययोजना कराWयात, असं यामLये नमूद कर]यात आलं आहे. सरकारनं माTय केलेCया िकमतjना माPकची िवm. करणारी यं�णा 

�2येक बाजारा+या �वेश nारापाशी आिण वाहनां+या पािक9 ग+या जागेजवळ उभारावेत, असंही यामLये सचुिव]यात आलं आहे.   

<><><><><> 



 

 

रा%यात काल नWया 5Xणांपे,ा कोरोनामुH झालेCया 5Xणांची संYया जाPत होती. रा%यात काल ४ हजार १९६ 5Xण कोरोनामुH 

झाले. यामुळे आrापय9त कोरोनामुH झालेCया 5Xणांची एकूण संYया १६ लाख ८५ हजार १२२ झाली आहे. याबारोबरच रा%यातCया 

करोनाबािधत 5Xण बरे हो]याचा दर वाढून ९२ पणुा9क ३९ शतांश ट>के झाला आहे. गेCया अनेक िदवसांनंतर काल पुTहा एकदा नWया 

5Xणां+या संYयेत घट झाCयाचं िदसलं. काल ३ हजार ८३७ नWया 5Xणांची नZद झाली. यामुळे एकूण 5Xणांची संYया १८ लाख २३ हजार 

८९६ इतक. झाली आहे. काल रा%यभरातCया ८० जणांचा कोरोनामुळे मृ2यू झाला. 2यामुळे एकूण कोरोनाबळjची संYया ४७ हजार १५१ 

झाली आहे. सLया रा%याचा कोरोना मृ2यूदर २ पणुा9क ५९ शतांश ट>>यावर Pथीर आहे. रा%यात सLया ९० हजार ५५७ कोरोनाबािधतांवर 

उपचार सु5 आहेत. 

<><><><><> 
सातारा िजCDात काल २०७ 5Xण कोरोनामुH झाCयानं 2यांना 5Xणालयातून घरी सोडलं. िजCDात काल ७८ नWया 

कोरोनाबािधतांची नZद झाली, तर एकाचा कोरोनामुळे मृ2यू झाला. सLया िजCDात ९१९ कोरोनाबािधतांवर उपचार स5ु आहेत. परभणी 

िजCDात १० 5Xण कोरोनामुH झाCयानं 2यांना 5Xणालयातून घरी सोडलं. िजCDात काल ३० नWया कोरोनाबािधतांचीही नZद झाली, तर 

दोन जणांचा कोरोनामुळे मृ2यू झाला. सLया िजCDात १४८ कोरोनाबािधतांवर उपचार सु5 आहेत.  िहंगोली िजCDात काल केवळ ६ नWया 

कोरोनाबािधतांची नZद झाली, तर ३ जण कोरोनामुH झाCयानं 2यांना 5Xणालयातून घरी सोडलं. िजCDात सLया १०० कोरोनाबािधतांवर 

उपचार स5ु आहेत. बलुडाणा िजCDात काल ८६ 5Xण कोरोनामुH झाले. िजCDात काल ५५ नWया कोरोनाबािधतांचीही नZद झाली. सLया 

िजCDात ३४७ कोरोनाबािधत wXणांवर उपचार सwु आहेत. गडिचरोली िजCDात काल ११९ 5Xण कोरोनामुH होऊन घरी परतले. 

िजCDात काल ४ जणांचा कोरोनामुळे मृ2यू झाला, तर २५ नWया कोरोनाबािधतांचीही नZद झाली. सLया िजCDात ६१४ कोरोनाबािधतांवर 

उपचार सु5 आहेत. 

<><><><><> 
मुंबईत काल  ७७५ 5Xण कोरोनामुH होऊन घरी परतले. आrापय9त मुंबईतले एकूण २ लाख ५६ हजार ६३५ 5Xण कोरोनामुH 

झाले आहेत. सLया मुंबईतला कोरोना 5Xण बरे हो]याचा दर ९१ ट>>यावर Pथीर आहे. मुंबईत काल कोरोना+या ६४६ नवीन 5Xणांची नZद 

झाली, तर 19 5Xणांचा उपचारा मृ2यू झाला. 5XणसंYया कमी होत असCयाचं िदसून येत असून कोरोनाबािधतांची  एकूण संYया २ लाख ८३ 

हजार ४६० झाली, तर  मृतांचा आकडा १० हजार, ८१० वर पोहचला आहे. सLया मुंबईत १३ हजार ८ 5Xणांवर उपचार स5ु आहेत. 

मुंबईतला कोरोना 5Xण दVुपट हो]याचा कालावधी २०७ िदवस असCयाचं पािलके+या आरोXय िवभागानं कळवलं आहे. 

<><><><><> 
नर�R मोदी सरकारनं देशातCया शेतक^यां+या उ2पTनात वाढ हो]यासाठी अनेक िनणeय घेतले आहेत. यासंदभाeत क� Rसरकारनं कृषी 

सधुारणा िवषयक तीन कायदे मंजूर केले यामुळे मLयPथांवर अवलंबून असलेली पणन WयवPथा दूर होऊन शेतक^यांना अिधक लाभ िमळणार 

आहे. या िवधेयकामुळे शेतक^यांना आपलं उ2पादन चांगCया िकंमतीत िवक]याचं Pवातंxय असून 2यांना िकमान आधारभूत िकंमत िमळणार 

आहे, अशी मािहती क� Rीय कृषी मं�ालयानं िदली आहे. 

<><><><><> 
कोरोनाकाळात रा%यभरात िनदानापासून वंिचत रािहलेCया ,य5Xण आिण कुy5Xणांचा शोध घे]यासाठी घरोघरी जाऊन तपासणी 

कर]यात येणार आहे. 2यासाठी सवe िजCहा तसंच  महानगरपािलका ,े�ात ‘संयुH सिmय ,य5Xण शोध आिण कुy5Xण शोध अिभयान’ 

आजपासून ३१ िडस�बर पय9त  राबवलं जाणार आहे. याअंतगeत रा%यातCया समुारे ८ कोटी ६६ लाख २५ हजार २३० लोकसंYयेचं सव|,ण 

कर]यात येणार आहे. 2यात }ामीण भागातली संYया ६ कोटी ८२ लाख २३ हजार ३९८ एवढी असून जोखीम}Pत शहरी लोकसंYया १ 

कोटी ८४ लाख एवढी आहे. पालकमं�ी, महापौर, िजCहा प)रषद अLय,, सरपंच यांनी आपCया कायe,े�ात ही मोहीम यशPवी करावी, असं 

आवाहन आरोXयमं�ी राजेश टोपे यांनी केलं आहे. दर[यान, नकुताच या मोिहमे+या पूवeतयारीचा आढावा आरोXय िवभागानं Wहीडीओ 

कॉTफरिTसंग+या माLयमातून घेतला.  

<><><><><> 
सीमा सरु,ा दलाचा ५६वा वधाeपन िदन आज साजरा होत आहे.1965 साली भारत पािकPतान यु�ानंतर संसदेत झालेCया 

िनणeयानसुार आजचा हा िदवस साजरा कर]यात येतो. देशा+या नाग)रकांचे र,णकताe आिण नसैिगeक आपrीकाळातला आधारPतंभ [हणून 

सीमा सरु,ा दलानं Pवतःची ओळख िनमाeण केली असCयाचं सांगत �धानमं�ी नर�R मोदी यांनी जवानांना शुभे+छा िदCया आहेत. भारताला 

सीमा सरु,ा दलाचा अिभमान असCयाचं �धानामंxयांनी ट्िवटर संदेशात [हटलं आहे.   क� Rीय गहृमं�ी अिमत शाह यांनीही सीमा सरु,ा 

दला+या जवानांना  शुभे+छा िदCया आहेत. सीमा सरु,ा दला+या, शूर जवानांना 2यां+या रा`aसेवा आिण समपeणासाठी आपण वंदन करत 

असCयाचं अमीत शहा यांनी [हटलं आहे. सीमासुर,ा दलाचे महासंचालक राकेश अPथाना यांनी देशा+या सीमां+या संर,णासाठी आिण 

पािकPतानातून होणा^या घसुखोरीला �ितबंध कर]यासाठी सीमासुर,ा दल कटीब� असCयाचं [हटलं आहे. 



 

 

<><><><><> 

आज जागितक एड्स िदवस पाळ]यात येत आहे. एचआयWही एड्स रोगाचा िवनाश-�ितकार आिण प)रणाम अशी यावषfची या 

िदनाची संकCपना आहे. एचआयWही सह जीवन कंठणा^या लोकांना आधार दे]याक)रता एक� ये]याची संधी या िदनािनिमr सवeसामाTय 

लोकांना असते. गेCया वषf जगभरात 3 कोटी 80 लाख एचआयWही 5Xण होते. 6 लाख 90 हजार लोकांचा एचआयWहीसंबंधी कारणांनी मृ2यु 

झाला, तर 10 लाख 70 हजार नवे 5Xण आढळून आले. 1992 मLये रा`aीय एड्स िनयं�ण कायemमाचा आरंभ केCयापासून भारतानं 

एचआयWही संmमणाबाबत जाग5कता आिण 2याचं �माण कमी राख]यात �शंसनीय काम केलं आहे. 

<><><><><> 

बंगाल+या उपसागरावर िनमाeण झालेला कमी दाबाचा प�ा आज सकाळी आणखी ती� झाला आहे. कTयाकुमारी आिण �ीलंकेमLये 

ि�ंकोमाली+या दर[यान 530 िकलोमीटरवर तो क� िRत असCयाचं हवामान िवभागा+या ता%या बातमीप�ात [हटलं आहे. ताशी दहा िकलोमीटर 

वेगाने हा प�ा सरकत असून पढुील चोवीस तासात 2याचं चm.वादळात 5पांतर होऊन तो पिbमोrर िदशेला सरकर]याची श>यता आहे. 

या+या प)रणामी कTयाकुमारी आिण लगत+या िजCDांमLये उgा आिण परवा जोरदार ते अित जोरदार पावसाची श>यता आहे. या काळात 

मि+छमारांनी समुRात न जा]याचा इशारा दे]यात आला आहे. 

<><><><><> 

क� R सरकार+या कृषी कायgा+या िवरोधात पंजाबमधCया शेतक^यांचं आंदोलन स5ु असून, यावर तोडगा काढ]यासाठी भारतीय 

जनता प,ाचे रा`aीय अLय, जे पी नड्डा यां+या िनवासPथानी आज सकाळपासून बठैक होत आहे. गहृमं�ी अिमत शहा, कृषी मं�ी नर�R िसंह 

तोमर आिण संर,ण मं�ी राजनाथ िसंह या बठैक.ला उपिPथत आहेत.शेतकरी आिण 2यां+या ने2यांशी चचाe  कर]यास सरकार तयार असून, 

2यासाठी आज दपुारी तीन वाजता बठैक बोलावली असCयाचं कृषी मं�ी तोमर यांनी आज सकाळी वाताeहरांशी बोलताना सांिगतलं. 

<><><><><> 

कायदा आिण सWुयवPथा आबािधत रहावी यासाठी बीड िजCDात सwु कर]यात आलेलं ऑपरेशन मुPकान हे अिभयान ये2या ३१ 

िडस�बरपय9त सwु ठेवणार असCयाचं िजCहा पोलीस अिध,क राजा रामाPवामी यांनी [हटलं आहे. सव�+च Tयायालया+या िनद|शानसुार हे 

अिभयान राबवलं जात असून, या अंतगeत १८ वषाeखाल+या हरवलेCया मुलांचा शोध घेऊन 2यां+या पालकांकडे सोपवलं जातं. यासाठी  

िजCहयात २८  पथकं तयार कर]यात आली आहेत.  

<><><><><> 
अिभने�ी उिमeला मातZडकर यांनी आज िशवसेनेत �वेश केला. मुYयमं�ी उ�व ठाकरे यां+या मुंबईतCया मातो�ी या िनवासPथानी 

झालेCया कायemमात रlमी ठाकरे यां+या हPते िशवबंधन बांधून 2यांनी िशवसेनेत �वेश केला. पयeटन मं�ी आिद2य ठाकरे, मुंबई+या महापौर 

िकशोरी पेडणेकर यां+यासह प,ाचे पदािधकारी यावेळी उपिPथत होते. 

<><><><><> 
कोरोना�ितबंधक लस आCयावर ती साठवून ठेव]यासाठी मुंबई महापािलका शहरा+या पूवe  आिण पिbम उपनगरात तीन िठकाणी 

िशतगहृ उभारणार आहे अशी मािहती पािलकेचे आयुH सरेुश काकाणी यांनी िदली आहे. या िशतगहृांसाठी जागेचा शोध स5ु आहे. सLया 

कांजरुमागe इथली जागा िनिbत केली आहे असं 2यांनी सांिगतलं. मुंबईत  लस उपल�ध झाCयावर सु5वाती+या टVVयात 5Xणां+या थेट 

संपकाeत येणारे डॉ>टर, प)रचा)रका, िन[नवgैक.य कमeचारी, वॉडe बॉय अशा अ2यावlयक सेवेतCया कमeचा^यांना �धाTयानं लस िदली जाईल 

अशी मािहती 2यांनी िदली. 

<><><><><> 
टाळेबंदी िशिथल झाCयावर वािशम िजCDात  सwु झालेCया रेCवे सेवेला �वाशांचा अCप �ितसाद िमळत आहे. गेCया सVट�बर 

मिहTयात सwु कर]यात आलेCया नरखेड-िसंकंदराबाद, जयपूर-हदैराबाद आिण अमरावती-ितwपती Dा तीन गाड्यांपकै. एक गाडी 

�वाशांअभावी बंद झाली, तर उवe)रत २  गाड्यांना िडस�बर अखेर पय9त चालव]याची मुभा िमळाली आहे. मा� या गाड्यांनाही वािशम रेCवे 

Pथानकात पुरेसे �वासी िमळत नसCयाचं आढळून आCयाचं आम+या वाताeहरानं कळवलं आहे. 

<><><><><> 
मुंबई+या पवई प)रसरातCया [हाडा+या एका िनवासी इमारतीला काल संLयाकाळी आग लागली. आगीचं वrृ कळताच अिXनशमन 

दला+या जवानांनी त2काळ घटनाPथळी धाव घेत, आगीवर िनयं�ण िमळवलं.  
<><><><><> 

िसंधुदगुe िजCDात कोरोनाबािधत 5Xणांची संYया  वाढत असCयानं कणकवली नगरपंचतीनं  खबरदारीचा उपाय  [हणून उgा मंगळवारपासून 
होणारा आठवडी बाजार पढुील चार आठवडे  बंद ठेव]याचा िनणeय घेतला  आहे. या बाबतची  सूचना गेCया आठवडा बाजारा+या  वेळी 
बाहेwन येणा^या िवmे2यांना िदCयाचं  नगराLय, समीर नलावडे यांनी आज सांिगतलं. 

//<><><><><>// 


