
 

आकाशवाणी मुंबई 
�ादिेशक बातमीप� – द.ु ३.००वाजता 

३  माच� २०२१ – बधुवार 
ठळक बात�या 

• क !ीय अथ�संक&पात केले&या तरतदु(मळेु, िश+ण रोजगारािभमखु कर0या1या सरकार1या �य2नांची 4या5ी वाढली अस&याचं 

�धानमं�ी नर ! मोदी यांचं �ितपादन 

 

• रा7य सरकार माग1या सरकार1या काळात राबव&या गेले&या व+ृ लागवड योजनेसंदभा�त िवधामंडळा1या संय:ु सिमती;ार ेचौकशी 

करणार  

 

• आिथ�क ि=थती बेताची असणा>या नगरपािलकांना आव?यकतेनसुार िनधी उपलAध कBन द0ेयाची नगरिवकास मं�ी एकनाथ िशंद े

यांची िवधान पDरषदते Fवाही 

 

• दशेात आतापयHत १ कोटी ५६ लाखापे+ा जा=त लाभाLयाHचं कोरोना �ितबंधक लसीकरण 

 

• रा7यात काल ६ हजार ३३२ MFण कोरोनाम:ु / तर ७ हजार ८६३ न4या MFणांची नQद 

<><><><> 

क !ीय अथ�संक&पात केले&या तरतदु(मळेु, िश+ण रोजगारािभमखु कर0या1या सरकार1या �य2नांची 4या5ी वाढली आहे, अस ं

�धानमं�ी नर ! मोदी यांनी Tहटलं आहे. ते आज क !ीय अथ�संक&पात िश+ण+े�ासाठी केले&या तरतदु(िवषयी आयोिजत वेिबनारमध े

बोलत होते. यंदा1या अथ�संक&पात आरोFया1या खालोखाल िश+ण, कौश&य, संशोधन आिण न4या क&पनांवर जा=त ल+ िदलेलं आहे, 

असं 2यांनी सांिगतलं. आ2मिनभ�र भारता1या िनिम�तीसाठी तMणांमधे आ2मिवVासाची गरज आहे, आिण या आ2मिवVासाचा थेट सबंंध  

2यांचं िश+ण, Wान आिण कौश&याशी आहे, असं ते Tहणाले. 

<><><><> 

   रा7यभरात माग1या सरकार1या काळात राबव&या गेले&या ५० कोटी व+ृ लागवड योजनेसंदभा�त िविधमंडळ सद=यांची संय:ु सिमती 

नेमून चौकशी केली जाईल अशी घोषणा वन रा7यमं�ी दZा�य भरणे यांनी आज िवधानसभेत केली. राजकारणासाठी माग1या गो[(चा 

वापर केला जात अस&याची टीका िवरोधी प+नेते दवे ! फडनवीस, सधुीर मनुगंटीवार यांनी,यावेळी Tहणाले. 

नािशक मध&या िबरवाडी येथील दिलत तMणानं पोलीस अिधका>या1या जाचाला कंटाळून आ2मह2या के&याचा म]ुा दवेयानी 

फरांद ेयांनी उपि=थत केला. या�करणी तातडीनं कारवाईची मागणी 2यांनी केली. सं^याकाळपयHत िनलंबन कारवाईचं आVासान गहृमं�ी 

अिनल दशेमखु यांनी िदलं. 

जळगावमधे एका तMणीला धाक दाखवत नFन िच�फ_त करणा>या पोिलसांवर तातडीनं कारवाई करायची मागणी =थािनक 

आमदार Vेता महाले यांनी केली. 2यावर नQद घेतली या गहृमं`यां1या उZरानं सधुीर मनुगंटीवार चांगलेच भडकले. 2यावर =थािनक वDरa 

अिधका>यांची सिमती नेमली असून दोन िदवसात अहवाल आ&यावर कारवाई केली जाईल, असं 2यांनी =प[ केलं. 

 रा7यात&या शेतक>यांना कोणतीही मदत िमळाली नस&याचा आरोप िवरोधी प+नेते दवे ! फडनवीस यांनी केला. याबाबत िनवेदन 

कर0याचे िनदbश सरकारला cावेत, असा आdह उपा^य+ नरहरी िझरवळ यां1याकडे धरला. 2यावर 2यांनी सरकार काळजी घेत आहे 

असं Tहंट&यावर, सरकार काळजीवाहf आहे असा टोला लगावला. िवरोधकांनी आgमक होत घोषणाबाजी सBु केली. अखेर 2यात 

ह=त+ेप करत उपमhुयमं�ी अिजत पवार यांनी लवकरच सरकार िनवेदन करले,असं सांिगतलं. 2यानंतर गQधळ थाबला. 

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यां1या १२५ 4या जयंतीसाठी िनमा�ण केले&या समता �ितaान1या किथत गैरकारभारािवषयी संपूण� 

चौकशी कर0याची घोषणा समाजक&याण मं�ी धनंजय मुंडे यांनी �kोZरा1या तासात केली. यासाठी सांबिधत १६ कोटी Mपयां1या 



 

बाबीिवषयी बाटl महासंचालक, समाज क&याण आय:ु, खा2याचे �धान सिचव यां1या सिमती1या अहवालानसुार कारवाई होईल. मा� 

यात संबंिधत मं`यांचा सहभाग िदसत नस&याचे नाना पटोले यां1या उप�kात 2यांनी =प[ केलं. 

<><><><> 

रा7यात&या, आिथ�क ि=थती बेताची असणा>या नगरपािलकांना आव?यकतेनसुार िनधी उपलAध कBन िदला जाईल, असं 

नगरिवकास मं�ी एकनाथ िशंद ेयांनी आज िवधान पDरषदते �kोZरा1या तासात सांिगतलं.  

नागपूर महानगरपािलकेला मूलभूत सोयी सिुवधा योजनेअंतग�त िनधी �ा5 झाला नस&याबाबत भाजपाचे �वीण दटके यांनी 

तारांिकत �k उपि=थत केला होता, या �kा1या चचbदरTयान िशंद ेबोलत होते. कोिवड १९ 1या संकटामळेु रा7य सरकार1या खचा�वर 

मया�दा आली असली तरी नगरिवकास खा2याकडून िवकासकामं थांबवली जाणार नाहीत. 7या िवकासकामांचे काया�दशे िनघाले ती कामे 

थांबवली नाहीत. जी कामे सBु आहेत ती थांबू नयेत, आिण �ाधाnयgमानसुार कामं 4हावीत, अशीच सरकारची भूिमका अस&याचं 

सांगत, एकनाथ िशंद ेयांनी सभागहृाला आV=त केलं. 

<><><><> 

क ! सरकारनं कोिवड लसीकरणासंदभा�त वेळेची मया�दा काढून टाकली असून आता िदवसभरा1या चोिवस तासात कधीही 

लसीकरण करता येणार आहे. यासंदभा�त MFणालयांनी विश[ वेळेचा  आdह न धरता  आठवडाभर  िदवसरा� लसीकरण करावं, अस ं

आवाहन क !ीय आरोFय मं�ी डॉ. हष�वध�न यांनी  केलं आहे. यामळेु लसीकरणासाठीची गदl टाळता येईल अिधकािधक लोकांचं 

लसीकरण करता येईल, असंही ते Tहणाले. हा िनण�य खाजगी तसंच सरकारी MFणालयात लागू रािहल.  क !ाकडे लसीचा परुसेा साठा 

असून सव�  रा7य आिण क !शािसत �दशेात&या लसीकरण क !ांना तो वेळेवर पूरवला जाईल, असंही डॉ. हष�वध�न Tहणाले. 

<><><><> 

क !ीय मंि�मंडळाने  भारत आिण िफजी या दशेादरTयान कृषी आिण संबंिधत +े�ात&या कराराला मजंूरी  िदली आहे. या 

करारा;ार े भारत आिण िफजी दरTयान संशोधन, िवWान आिण तं�Wान तWाची सेवा दणंे, कृषी िवकासासाठी पायाभूत सिुवधाचा 

िवकास, दोnही दशेात&या संय:ु �क&पांना चालना दणंे oासंदभा�त&या सहयोगाला  �ाधाnय द0ेयात आलं आहे.  भारत- िफजी 

काय�कारी गटाची =थापना करायचं उिq[ही िनिrत कर0यात आलं आहे.  

भारत आिण sाnसदरTयान अ+य ऊजा�संदभा�त झाले&या सामंज=य कराराचा आढावादखेील आज1या क !ीय मं�ीमंडळा1या 

बैठक_त घे0यात आला. हा करार जानेवारी मिहnयात झाला असून 2यात सौर ऊजा�, पवन ऊजा�, तसंच हॉयuोजन आिण बायोमास 

ऊजbसंबंधी +े�ाचा समावेश आहे. 

<><><><> 

�धानमं�ी नर ! मोदी यांनी जागितक वnयजीव िदना1या शभेु1छा िद&या आहेत. वnय�ा0यांचं संर+ण आिण जतन करणा>यांना 

माझा सलाम आहे. भारताचा वnय�ा0यांचा आलेख वाढत असून, 2याचा आप&याला अिभमान आहे, असं 2यांनी आप&या ट्िवटर 

संदशेात Tहटलं आहे. दरTयान, भारतातून नामशेष झाले&या चीता या �जातीला पnुहा भारतात आण0याचा �य2न अस&याचं 

पया�वरणमं�ी �काश जावडेकर यांनी सांिगतलं. वnयजीव िदनािनिमZ ते आज नवी िद&ली इथं वाता�हरांशी बोलत होते. १९५२ पासून 

चीता भारतातून नामशेष झाला आहे. Tहणून हे िवशेष अिभयान राबवलं जाणार आहे. स^या जगा1या ७० टyके वाघ भारतात आहेत. 

आिशयाई िसंहांचं �माण दखेील ७० टyके आहे. जगातले ६० टyके िबबटे भारतात आहेत, असंही ते Tहणाले. 

<><><><> 

मुंबई महानगर �दशे िवकास �ािधकरण, अथा�त एम एम आर डी ए आय:ु आर. ए. राजीव यांचा सेवा काय�काळ ३ 

मिहnयांपयHत वाढव0याचा िनण�य रा7य शासनानं घेतला आहे. एम एम आर डी ए माफ� त मेzो र&ेवे माग�, मुंबई पारबंदर अशा िविवध 

मह{वाकां+ी �क&पांची कामं �गतीपथावर आहेत. एम एम आर डी ए आय:ु हे पद �शासक_य |[्या मह{वाचं असून आर. ए. राजीव 

यां1या अनभुवाचा आिण काय�+मतेचा फायदा हा �ािधकरणामाफ� त राबव0यात येत असले&या �क&पांसाठी 4हावा, Tहणून हा कालावधी 

वाढवला आहे. १ माच� ते ३१ मे २०२१ या कालावधीकरता कं�ाटी त2वावर 2यांची िनय:ु_ केली आहे. 

<><><><> 



 

दशेात आतापयHत १ कोटी ५६ लाखापे+ा जा=त लाभाLयाHचं कोरोना �ितबंधक लसीकरण झालं आहे. रा}zपती रामनाथ 

कोिवंद यांनी आज नवी िद&लीत&या आर. आऱ.MFणालयात जाऊन लसीचा पिहला डोस घेतला.  

कोिवड-१९ चे MFण बर ेहो0याचा दर ९७ पूणाHक ६ शतांश टyके झाला आहे. काल दशेभरात १३ हजारापे+ा जा=त MFण बर े

होऊन घरी गेले. आतापयHत कोरोनाम:ु झाले&यांची संhया १ कोटी ८ लाख १२ हजारा1यावर गेली आहे. काल समुार े१५ हजार न4या 

कोरोनाबािधतांची  नQद झाली, 2यामळेु दशेात आतापयHत कोरोनाची लागण झाले&यांची एकूण संhया १ कोटी ११ लाखा1यावर गेली 

आहे. काल ९८ BFणांचा म2ृयू झाला. 

<><><><> 

रा7यात काल ६ हजार ३३२ MFण या संसगा�तून म:ु झाले. रा7यात आतापयHत २० लाख ३६ हजार ७९० MFण, कोरोनाम:ु 

झाले आहेत. रा7याचं MFण बर ेहो0याचं �माण ९३ पूणाHक ८९ शतांश टyके झालं आहे. काल ७ हजार ८६३ न4या MFणांची नQद झाली, 

2यामळेु रा7यात&या कोिवड बािधतांची एकूण संhया २१ लाख ६९ हजार ३३० झाली आहे. स^या रा7यभरात ७९ हजार ९३ MFणांवर 

उपचार सMु आहेत. काल ५४ MFणांचा म2ृयू झाला. रा7यात या आजारामळेु ५२ हजार २३८ MFण दगावले असून, म2ृयूदर २ पूणाHक 

४१ शतांश टyके झाला आहे.  

<><><><> 

मुंबईत काल ९०३ MFण बर ेझा&यानं 2यांना घरी पाठव0यात आलं.  आतापयHत ३ लाख ५ हजार ६३९ MFण कोरोनाम:ु झाले 

आहेत. काल  ८४९ नवीन MFणांची नQद झाली. आतापयHत MFणांची संhया ३ लाख २७ हजार ६१९ झाली आहे. मुंबईतला MFण 

दपुटीचा कालावधी २४२ िदवस झाला आहे. स^या ९ हजार ६३३ MFण उपचार घेत आहेत. काल २ MFणांचा म2ृयू झाला असून, एकूण  

मतृांचा आकडा ११ सहजार ४७६ वर पोचला आहे.   

<><><><> 

िहगंोली  िज&oात काल १० तर आतापयHत ३ हजार ८३९ MFण कोरोनाम:ु झाले आहेत. काल ५६ नवीन MFणांची नQद 

झा&यामळेु, MFण संhया ४ हजार १९५ झाली आहे. स^या िज&oात २९६ MFण उपचार घेत आहेत. 

परभणी  िज&oात काल ४३ MFण बर ेहोऊन घरी गेले. िज&oात आतापयHत ८ हजार १३९ MFण या आजारातून बर ेझाले 

आहेत काल नवे ३१ MFण आढळ&यामळेु, एकूण MFणांची संhया ८ हजार ६०७ झाली आहे. स^या िज&oात १४१ MFणांवर उपचार 

सBु आहेत. िज&oात या आजारामळेु ३२७ MFणांचा म2ृयू झाला आहे 

नादंडे िज&oात काल बरे झाले&या ५६ MFणांना घरी पाठव0यात आलं. िज&oात आतापयHत २२ हजार ३८५ MFण बर े

होऊन घरी गेले आहेत. काल ९३ MFणांचे अहवाल पॉिझिट4ह आ&यामळेु MFण संhया वाढून २३ हजार ८३७ झाली आहे. स^या ६१६ 

MFणांवर उपचार केले जात आहेत िज&oात या आजारामळेु ६०२ MFण दगावले आहेत. 

र�नािगरी िज&oात काल १७ MFणांना MFणालयातून स�ुी िदली. िज&oात आतापयHत ९ हजार ४७८ MFण बर ेहोऊन घरी 

परतले. काल १३ MFणांना या आजाराची लागण झा&यामळेु, MFणांचा आकडा १० हजार १२ झाला आहे. स^या १३६ MFण 

उपचाराधीन आहेत. िज&oात या आजारानं ३६७ MFणांचा बळी घेतला आहे. 

वािशम िज&oात काल २३४ तर आतापयHत ७ हजार ६८५ MFणांनी कोरोनावर मात केली आहे.  

काल १६६ नवीन MFण आढळ&यामळेु, MFण संhया ९ हजार २३६ वर पोचली आहे. स^या १ हजार ३८९ MFण उपचार घेत 

आहेत. िज&oात या आजारामळेु, २१८ MFणांनी आपला �ाण गमावला आहे. 

जळगाव िज&oात काल १४४ MFण कोरोनाम:ु झाले. िज&oात आतापयHत ५७ हजार २५२ MFणांनी या आजारावर मात 

केली आहे. काल ४९२ MFणांचा अहवाल पॉिझिटव आ&यामळेु, MFणांची एकूण संhया ६१ हजार ७६६ वर पोचली आहे. स^या ३ हजार 

१२५ MFण MFणांवर उपचार केले जात आहेत. िज&oात या आजारामळेु १ हजार ३८९ MFणांनी आपला �ाण गमावला आहे. 

रायगड िज&oात आतापयHत ६१ हजार ४८२ बर ेझाले&या MFणांना घरी पाठवलं आहे. काल ९५ नवीन MFण आढळ&यामळेु, 

MFणांचा आकडा ६४ हजार १०९ वर गेला आहे.  स^या ९०६ MFण उपचार घेत आहेत. िज&oात आतापयHत १ हजार ७१३ MFण 

दगावले आहेत. 



 

सातारा िज&oात काल ८८ MFण बर ेहोऊन घरी गेले. िज&oात आतापयHत ५५ हजार ८७१ MFणांनी कोरोनावर मात केली 

आहे. काल १३१ MFणांचे अहवाल पॉिझटी4ह आ&यामळेु बािधतांचा आकडा ५९ हजार १८३ वर पोचला आहे. िज&oात या 

आजारामळेु १ हजार ८५७ MFणांचा म2ृयू झाला आहे. 

<><><><> 

अिखल भारतीय आंबेडकरी सािह2य आिण सं=कृती संवध�न महामंडळाचे िनमं�क आिण संघटक �ा सतेVर मोर ेयांचं काल 

नागपूर1या nयूिyलयस MFणालयात िनधन झालं. ते ५८ वषाHचे होते. सतेVर मोर ेयांनी सािह2यात&या कवीता, गझल, नाटक, समी+ा 

इ2यादी �कारांम^ये लेखन केलं. अनेक आंबेडकरी सािह2य समेंलनांचं सघंटन, �वत�न आिण आयोजन कBन �ा मोर ेयांनी आंबेडकरी 

चळवळीला कायम गितमान ठेव0याचं काय� केलं. चळवळीत 2यांचा कृितशील सहभाग, दिलत पथँर चळवळीपासून तर खैरलांजी 

आंदोलनात कारावास भोग0यापयHत रािहला. मराठी सािह2या1या अकादिमक +े�ातही ते काय�रत होते. नागपूर यिुन4हिस�टी टीचस� 

असोिसएशनचे ते सह सिचव, काय�कारी मंडळाचे मह2वाचे सद=यही होते.  

<><><><> 

रा7य सािह2य पDरषद1ेया जळगाव शाखेचे अ^य+ �ाचाय� डॉ. िकसन पाटील यांचं काल सं^याकाळी अ&प आजारानं िनधन 

झालं. ते ६७ वषाHचे होते. 2यां1या पािथ�वावर आज सं^याकाळी अं2यसं=कार केले जाणार आहेत. डॉ िकसन पाटील यांचे ३ किवतासंdह 

आिण एक बालकिवता संdह �िसq असून अनेक समी+ा आिण सशंोधनपर प=ुतकं 2यांनी िलिहली आहेत.  

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


