
 

आकाशवाणी मंुबई 

�ादे�शक बातमीप� – सांय. 7.00 वाजता 

1  �डस�बर, 2020 – मंगळवार 

 

ठळक बात�या 

• कृषी काय%यां&वरोधात आंदोलन करत असले,या शेतक-यां.या सव/ मु%यांवर चचा/ 

करायला क� 1 सरकार तयार/ शेतक-यांनी आंदोलन मागे 3यावं अस ं सरकारचं 

आवाहन/ ३ �डस�बरला चच6ची पुढची फेर9  

 

• रा:यातला एकह9 उ%योग बाहेर जाणार नाह9, मा� इतर रा:यांमधले उ%योजक 

महारा>?ात येतील मु@यमं�ी उ%धव ठाकरे यांची Bवाह9 

 

• रा:य &वधानपCरषदे.या दोन �शDक आEण तीन पदवीधर मतदारसंघांसह धुळे-

नंदरुबार HथाJनक �ाKधकार9 संHथा  मतदारसंघांत शातंतेत मतदान 

 

• जलयुLत �शवार अ�भयानात,या कामासंबंधी तNर9ंची खुल9 चौकशी करायचे रा:य 

सरकारच ेआदेश 

 

• आ�ण 

• देशा.या ऊजा/ Dे�ात,या पCरवत/ना.या �RNयेमुळे आSमJनभ/रतेला चालना �मळेल 

पे?ो�लयम मं�ी धम6T1 �धान यांचं �Jतपादन 

<><><><><> 

कृषी काय%या&ंवरोधात आंदोलन करत असले,या शेतक-यां.या सव/ मु%यांवर 

चचा/ करायला क� 1 सरकार तयार अस,याच ंसांगून शेतक-यानंी आंदोलन मागे 3यावं 

असं आवाहन क� 1सरकारनं  केल ंआहे. सुधाCरत कृषी काय%याबाबत असलेले गैरसमज 



 

दरू करWयासाठX, क� 1 सरकारनं आज दपुार9  शेतकर9 संघटनां.या �JतJनधींबरोबर नवी 

Zद,ल9त,या &व[ान भवनात  बैठक घेतल9. क� 1 सरकारकडून या बैठक\त क� 19य 

कृषीमं�ी नर�1 �सहं तोमर आEण &पयुष गोयल उपिHथत होते. शेतक-यांनी वHतुिHथती 

समजून 3यावी, आंदोलना.या मागा/चा Sयाग क^न, चच6साठX पुढे यावं असं आवाहन 

तोमर यांनी केलं. या बैठक\ला  ३२ संघटनांचे �JतJनधी उपिHथत होते. येSया ३ 

�डस�बरला चच6ची पुढची फेर9 होणार आहे. 

<><><><><> 

रा:यातले कोणतहे9 उ%योग रा:याबाहेर जाणार नाह9त, उलट इतर रा:यांमधले 

उ%योजक महारा>?ात येतील असा &व`वास मु@यम�ंी उ%धव ठाकरे यांनी aयLत केला 

आहे. इं�डयन मचbट च�बर ऑफ कॉमस/ला ११३ वष/ पूण/ झा,याJनमीgानं आयोिजत 

काय/Nमात त े आज ऑनलाईन माhयमातून सहभागी झाले होत.े उ%योजकाचंं 

रा:याब%दलचं आकष/ण आजह9 कायम अस,याच ंSयांनी सांKगतलं.  

रा:यात नवी गंुतवणकू येत आहे. इं�डयन मचbट च�बर ऑफ कॉमस/ रा:यात,या 

औ%योKगक �गती आEण बदलांचे ११३ वष/ जुने साDीदार आहे. Sयामळेु ह9 संHथा 

महारा>?ाचे jkड अlब�ॅसडर अस,याच ंते lहणाले. यावेळी '�मशन एंगेज' या पुिHतकेचे 

तसंच '�डजीटल आट/' या �डजीटल aयासपीठाचंह9 अनावरण झाल.ं  

रा:यात 'ईझ ऑफ डुnग oबझनसे' सार@या संक,पना राबव,या जात आहोत. 

Sयात आणखी काह9 नवं करता येईल का यासाठX उ%योजकांनी सूचना कराaयात अस ं

आवाहन Sयांनी केल.ं यावेळी उ%धव ठाकरे यांनी रा:य सरकारनं अ�लकड.या काळात 

केले,या सामंजHय करारां&वषयी तसंच रा:यातल9 गंुतवणूक वाढावी यासाठX केले,या 

उपाययोजनांचीह9 माZहती Zदल9.  

रा:याचे उ%योगमं�ी सुभाष देसाईदेखील या काय/Nमाला उपिHथत होते. रा:यात 

कृषी आEण आरोBय Dे�ात,या उ%योगांमhये मोठX संधी अस,याच ंसुभाष देसाई यांनी 

सांKगतलं. SयासाठX इं�डयन मचbट च�बर ऑफ कामस/नं पुढाकार घेतला तर शेतक-यांना 



 

लाभ होईल असं ते lहणाले. इं�डयन मचbट च�बर ऑफ कॉमस/तफ6  सु^ करWयात आलेलं 

एंगेज महारा>? हे अ�भयान  यशHवी होईल, SयासाठX लागणारे सहकाय/ शासनामाफ/ त 

करWयात येईल, अशी Bवाह9 यावेळी Sयांनी Zदल9. 

<><><><><> 

रा:य &वधानपCरषदे.या दोन �शDक आEण तीन पदवीधर मतदारसंघांह धुळे-

नंदरुबार HथाJनक �ाKधकार9 संHथा  मतदारसंघा.या Jनवडणुक\साठX आज को&वड 

�JतबंधाSमक Jनयमाचंं पालन क^न  मतदान झालं. 

पुणे पदवीधर मतदार संघांसाठX दपुार9 चार वाजेपयbत एकूण ४९ पूणाbक ५२ टLके 

मतदान झालं. यामhये सवा/Kधक ६० पूणाbक २९ टLके मतदान को,हापूर िज,uयात 

झालं. तर पुणे िज,uयात केवळ ३९ पूणाbक ५१ टLके मतदान झालं.  

नागपूर पदवीधर मतदारसंघात आज संhयाकाळी चार वाजेपयbत एकूण ५३ पूणाbक 

६४ टLके मतदान झालं. यामhये सवा/Kधक ५७ पूणाbक७७ टLके मतदान भंडारा 

िज,uयात तर सवा/त कमी ४० पूणाbक ५४ टLके मतदान गडKचरोल9 िज,uयात झाल.ं  

औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघात आज संhयाकाळी चार वाजेपयbत  एकूण ५३ 

पूणाbक ३० टLके मतदान झालं. सवा/Kधक ५८  पूणाbक ६३ टLके मतदान परभणीत तर 

सवा/त कमी ४५ पूणाbक ७० टLके मतदान लातरू िज,uयात झालं. 

पुणे !श#क मतदार संघांसाठX दपुार9 चार वाजेपयbत एकूण ६७ पूणाbक ३६ टLके 

मतदान झालं. सवा/Kधक ८२ पूणाbक १६ टLके मतदान को,हापूर िज,uयात तर सवा/त 

कमी मतदान पुणे िज,uयात केवळ ५३ पूणाbक ९८ टLके मतदान झालं.  

 

अमरावती !श#क मतदारसंघात आज संhयाकाळी चार वाजेपयbत  एकूण ६८ 

पूणाbक ६५ टLके मतदान झालं. सवा/Kधक ७१ पूणाbक १८ टLके मतदान वा�शम 

िज,uयात तर सवा/त कमी ६७ पूणाbक १३ टLके मतदान बुलडाणा िज,uयात झाल.ं  



 

&वधानप'रषदे)या धुळे-नंदरुबार HथाJनक �ाKधकार9 संHथा  मतदारसंघा.या 

Jनवडणुक\साठX दपुार9 पाच वाजेपयbत ९९ पूणाbक ३१  टLके मतदान झा,याची माZहती 

िज,हा Jनवडणूक अKधकार9 आEण िज,हाKधकार9 सजंय यादव यांनी Zदल9. यामhये १० 

पैक\ ८ मतदान क� 1ात १०० टLके मतदान झालं. 

<><><><><> 

कोरोना �Jतबंधक लस उपलxध झा,यावर पZह,या टyyयात  डॉLटर, पोल9स 

आEण &व&वध आजार असले,या साठ वषाbवर9ल नागCरकांना देWयाच ंJनयोजन के,याच ं

आरोBयमं�ी राजेश टोपे यांनी lहटलं आहे. त ेआज जालना इथं बोलत होते. देशात,या 

पाच कंपTयांकडून कोरोना लस Jन�म/तीसाठX काम सु^ असून लस आ,यावर  ती कशा 

प%धतीनं %यायची, याबाबत क� 1 सरकार माग/दश/न करत असून  कोरोना लसीवर क� 1 

आEण रा:य सरकारच Jनय�ंण असेल, तसंच लसीकरणा.या टyzयानुसारच नागCरकांना 

लस Zदल9 जाईल असं टोपे यांनी यावेळी सांKगतलं.  

<><><><><> 

जलयुLत �शवार अ�भयानात,या कामासंबधी तNर9ंची खुल9 चौकशी करWयाचा 

अhयादेश आज रा:य सरकारनं जार9 केला. यासंदभा/त खुल9 चौकशी करWयाचा Jनण/य 

रा:य शासनानं १४ ऑLटोबरलाच घेतला होता. आज.या सरकार9 Jनण/यानुसार कुठ,या 

कामाची चौकशी करायची याची Jनवड करWयासाठX सेवाJनवgृ अyपर सKचव &वजय 

कुमार यां.या अhयDतेखाल9 तीन सदHयांची स�मती JनयुLत करWयात आल9 आहे. 

सहा िज,uयात,या १२० गावामध,या  १ हजार १२८ कामांपैक\ कोणSया कामांची खलु9 

चौकशी करणं आव`यक आहे याचा  Jनण/य स�मतीला 3यायचा आहे. स�मतीचा 

काय/काळ सहा मZहTयाचा असनू स�मतीला दर मZहTयाला आपला अहवाल शासनाला 

सादर करावा लागणार आहे. 

<><><><><> 



 

देशा.या ऊजा/ Dे�ात,या पCरवत/ना.या �RNयेमळेु  आSमJनभ/रतेला चालना 

�मळणार असनू मो{या �माणात रोजगाराची Jन�म/ती होणार अस,याच ंपे?ो�लयम मं�ी 

धम6T1 �धान यांनी lहटलं आहे. त े आज िaहडीओ कॉTफरिTसंग.या माhयमातून 

देशात,या पाच CNG क� 1ाचं उदघाटन करताना बोलत होत.े ना�शकमhये पाथड} तसचं 

पुणे इथ,या CNG क� 1ां.या कामाचा यात समावेश आहे. 2030 सालापयbत नैसKग/क 

वायू.या 15 टLके भाग शा`वत ऊज6.या Hव�पात आणायला भारत कZटब%ध 

अस,याचं ते यावेळी lहणाले. आज सु^ झाले,या नaया क� 1ांमुळे नैसKग/क वायू 

मं�ालया.या देशात,या  CNG क� 1ांची एकूण सं@या शंभरवर पोहोचल9 असून येSया 

तीन वषाbत आणखी एक हजार क� 1 सु^ करWयासाठX दहा हजार कोट9 ^पयांची 

गंुतवणूक करWयाचा सरकारचा &वचार अस,याचं त ेlहणाले.  

<><><><><> 

कोरोना &वरोधात,या लढाईत देशानं यशाचा नवा टyपा गाठला असून सलग 

चोवीस Zदवस कोरोना.या नaया ^Bणांची सं@या 50 हजारापेDा कमी राZहल9 आहे. 

देशात काल कोरोना.या 31 हजारापेDा जाHत नaया ^Bणांची न�द झाल9 482 ^Bणांचा 

उपचारादरlयान मSृयू झाला.  आतापयbत 42 हजारापेDा जाHत ^Bण या  आजारातून 

बरे झाले असून देशाचा  ^Bण बरे होWयाचा  दर 94  टLLयावर पोहोचला आहे.  

देशात  सhया चार लाख 35 हजार 603 ^Bण &व&वध ^Bणालयांमhये  उपचार 

घेत असून नaयानं न�द होणा-या ^Bणांपैक\ 78 टLके ^Bण महारा>?, नवी  Zद,ल9, 

केरळ, पि`चम बंगाल, हCरयाणा आEण राजHथान सह एकूण दहा रा:य आEण 

क� 1शा�सत �देशांमधले अस,याचं क� 19य आरोBय मं�ालयानं lहटलं आहे. 

<><><><><> 

रा:यात काल नaया ^BणांपेDा कोरोनामुLत झाले,या ^Bणाचंी सं@या जाHत 

होती. रा:यात काल ४ हजार १९६ ^Bण कोरोनामLुत झाले. यामुळे आgापयbत 

कोरोनामुLत झाले,या ^Bणांची एकूण सं@या १६ लाख ८५ हजार १२२ झाल9 आहे. 



 

याबारोबरच रा:यात,या करोनाबाKधत ^Bण बरे होWयाचा दर वाढून ९२ पुणाbक ३९ 

शतांश टLके झाला आहे. गे,या अनेक Zदवसांनंतर काल पुTहा एकदा नaया ^Bणा.ंया 

सं@येत घट झा,याचं Zदसलं. काल ३ हजार ८३७ नaया ^Bणांची न�द झाल9. यामुळे 

एकूण ^Bणांची सं@या १८ लाख २३ हजार ८९६ इतक\ झाल9 आहे. काल रा:यभरात,या 

८० जणांचा कोरोनामळेु मSृयू झाला. Sयामळेु एकूण कोरोनाबळींची सं@या ४७ हजार 

१५१ झाल9 आहे. सhया रा:याचा कोरोना मSृयूदर २ पुणाbक ५९ शतांश टLLयावर Hथीर 

आहे. रा:यात सhया ९० हजार ५५७ कोरोनाबाKधतांवर उपचार सु^ आहेत. 

<><><><><> 

मंुबईत काल  ७७५ ^Bण कोरोनामुLत होऊन घर9 परतले. आgापयbत मंुबईतले 

एकूण २ लाख ५६ हजार ६३५ ^Bण कोरोनामुLत झाले आहेत. सhया मंुबईतला कोरोना 

^Bण बरे होWयाचा दर ९१ टLLयावर Hथीर आहे. मंुबईत काल कोरोना.या ६४६ नवीन 

^Bणांची न�द झाल9, तर 19 ^Bणांचा उपचारा मSृयू झाला. ^Bणसं@या कमी होत 

अस,याचं Zदसून येत असून कोरोनाबाKधतांची  एकूण सं@या २ लाख ८३ हजार ४६० 

झाल9, तर  मतृांचा आकडा १० हजार, ८१० वर पोहचला आहे. सhया मुबंईत १३ हजार 

८ ^Bणांवर उपचार सु^ आहेत. मंुबईतला कोरोना ^Bण दyुपट होWयाचा कालावधी २०७ 

Zदवस अस,याचं पा�लके.या आरोBय &वभागानं कळवलं आहे. 

 

<><><><><> 

भंडारा िज,uयात आज ६१ ^Bण कोरोनामLुत होऊन घर9 परतले. आज ५६ नaया 

कोरोनाबाKधत ^Bणांचीह9 न�द झाल9 तर दोन जणांचा कोरोनामळेु मSृयू झाला. सhया 

िज,uयात ९५२ ^Bणावंर उपचार सु^ आहेत.  

गड0चरोल4 िज,हयात आज ५९ नव कोरोनाबाKधत आढळले. आज १३१ ^Bण 

कोरोनामुLत होऊन घर9 परतले. सhया िज,uयात ५४२ कोरोना बाKधतांवर उपचार सु� 

आहेत. 



 

!सधुंदगुा6त िज,uयात आज १४ ^Bण कोरोनामLुत होऊन घर9 परतले. िज,uयात आज 

१२ जणांना कोरोनाची लागण झा,याचं Hप>ट झाल.ं सhया िज,uयात २३९ 

कोरोनाबाKधतांवर उपचार सु� आहेत. 

<><><><><> 

आज जागJतक ए�स Zदवस पाळWयात येत आहे. एचआयaह9 ए�स रोगाचा 

&वनाश-�Jतकार आEण पCरणाम अशी यावष}ची या Zदनाची संक,पना आहे. एचआयaह9 

सह जीवन कंठणा-या लोकांना आधार देWयाकरता एक� येWयाची सधंी या ZदनाJन�मg 

सव/सामाTय लोकांना असते. गे,या वष} जगभरात 3 कोट9 80 लाख एचआयaह9 ^Bण 

होत.े 6 लाख 90 हजार लोकांचा एचआयaह9सबंंधी कारणांनी मSृयु झाला, तर 10 लाख 

70 हजार नवे ^Bण आढळून आले. 1992 मhये रा>?9य ए�स Jनयं�ण काय/Nमाचा 

आरंभ के,यापासनू भारतानं एचआयaह9 सNंमणाबाबत जाग^कता आEण Sयाचं �माण 

कमी राखWयात �शंसनीय काम केलं आहे. 

<><><><><> 

जागJतक बाजारात,या सकाराSमक िHथती.या पा`व/भूमीवर मंुबई शेअर बाजारात 

आज तेजी राZहल9 आEण Jनद6शांक 506 अंकांनी वधा�न 44 हजार  655 अंकांवर बंद 

झाला. रा>?9य शेअर बाजाराचा Jन�ट9 आज 140 अंकांनी वधारला आEण  13 हजार 

109 अंकांवर बंद झाला. डॉलर.या तलुनेत ^पया आज 37 पैशानी मजबूत झाला 

आEण Sयाचं मू,य  73 ^पये  68 पैसे �Jत डॉलर इतकं झाल.ं   

<><><><><> 

सीमा सुरDा दलाचा ५६वा वधा/पन Zदन आज साजरा होत आहे.1965 साल9 

भारत पाRकHतान यु%धानंतर संसदेत झाले,या Jनण/यानुसार आजचा हा Zदवस साजरा 

करWयात येतो. 

देशा.या नागCरकांचे रDणकता/ आEण नैसKग/क आपgीकाळातला आधारHतभं lहणून 

सीमा सुरDा दलानं Hवतःची ओळख Jनमा/ण केल9 अस,याचं सांगत �धानम�ंी नर�1 



 

मोद9 यांनी जवानांना शभेु.छा Zद,या आहेत. भारताला सीमा सुरDा दलाचा अ�भमान 

अस,याचं �धानामं�यांनी �&वटर संदेशात lहटलं आहे.   

क� 19य गहृमं�ी अ�मत शाह यांनीह9 सीमा सुरDा दला.या जवानांना  शभेु.छा Zद,या 

आहेत. सीमा सुरDा दला.या, शूर जवानांना Sयां.या रा>?सेवा आEण समप/णासाठX 

आपण वंदन करत अस,याचं अमीत शहा यांनी lहटलं आहे. 

सीमासुरDा दलाचे महासंचालक राकेश अHथाना यांनी देशा.या सीमां.या संरDणासाठX 

आEण पाRकHतानातनू होणा-या घुसखोर9ला �Jतबंध करWयासाठX सीमासुरDा दल 

कट9ब%ध अस,याचं lहटलं आहे. 

<><><><><> 

मंुबई पोल9स आयुLतालय Dे�ात २९ �डस�बर २०२० पयbत, �ोन, परॅाBलायडस/, 

Cरमोट कं?ोलवर चालणारे मायNो लाईट एअर Nा�ट, एCरएल �मसाईल अशा 

कोणSयाह9 उपकरणां.या उ�डाण आEण वापरावर बंद9 घातल9 आहे. मंुबई पोल9स 

संचलन उपआयुLत आEण काय/कार9 दंडाKधकार9 एस.चैतTय यांनी याबाबतचे आदेश 

आज Jनग/�मत केले. या आदेशाचा भंग केला, तर SयाaयLती &वरोधात भारतीय दंड 

&वधान १९६०.या कलम १८८ नुसार कारवाई केले जाईल अस ं या आदेशात lहटल ं

आहे. 

<><><><><>  

ठाWयातल9 ��स%ध  मामलेदार �मसळ आEण तहसील कचेर9 कँट9नचे मालक 

ल�मण मडु6`वर यांचं आज कोरोना संसगा/नं Jनधन झाल.ं त े८४ वषाbचे होत.े वडील 

नर�सहं मुड6̀ वर यांनी १९५२ साल9 सु^ केलेल9  मामलेदार �मसळ  Sयां.या प`चात 

ल�मण नर�सहं यांनी अखंड सु^ ठेवल9 होती.  

<><><><><>  

परभणी िज,uयात दैठणा पोल9स ठाWया.या ह%द9त बनावट नोटां.या 

माhयमातून फसवणूक करणा-या चार जणांना  काल रा�ी पो�लसांनी अटक केल9. 



 

Sयां.याकडून पो�लसानंी  दोनशे  �पयां.या 48 बनावट नोटा आEण एक मोटारसायकल   

जyत केल9  असून Sयां.यासह  अTय एका&व^%ध गुTहा दाखल केला  आहे.  

<><><><><> 

ना�शक शहरात  मंुबई नाLयाजवळ.या  भारत नगर इथं आज सकाळी एका घरात 

गसॅ �स�लडंरचा Hफोट होऊन झाले,या अपघातात  सहा जण जखमी झाले. जखमींना 

शासक\य ^Bणालयात दाखल करWयात आलं आहे.  

<><><><><> 

 

येSया दोन Zदवसांत संपूण/ रा:यात हवामान कोरड ंराह9ल असा पुणे वेधशाळेचा 

अंदाज आहे.  

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


