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आकाशवाणी पुणे 

प्रादेशशक वृत्तशवभाग 

प्रादेशशक बातम्या 

सकाळी 7 वा. 10 शम. 

शदनाांकः 03.03.2021                                        वारः बुधवार 

 

ठळक बातम्या 

 कौट ुंबबक जबाबदारी, शेती- व्यवसाय साुंभाळून म क्त बवद्यापीठातून बशक्षण 
घेणाऱ्या बवद्यार्थयाांचे आत्मबनभभर भारताच्या बनबमभतीमध्ये सवाभबधक योगदान 

असल्याचे राज्यपालाुंचे प्रबतपादन 

 महाकृषी ऊजाभ अबभयानाची प्रभावी अुंमलबजावणी करण्याचे म ख्यमुंत्रयाुंचे बनदेश 

 कोरोनाची पररबथथती हाताळण्यात राज्य शासन अपयशी ठरल्याचा बवरोधी 
पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस याुंचा बवधानसभेत आरोप  

 शेतकऱ्याुंचे कृषीपुंप आबण वीज ग्राहकाुंच्या थकबाकीसुंदभाभत बवधीमुंडळात चचाभ 

होऊन बनणभय होईपयांत क णाचीही वीज जोडणी कापू नये- उपम ख्यमुंत्री अबजत 

पवार याुंचे बनदेश  

 थटेट बकँ ऑफ इुंबडयाच्या गहृ कजभ व्याज दरात आणखी सवलत 

 प णे बवमानतळाला 5 ते 15 दशलक्ष प्रवाशाुंच्या बवभागात थवच्छतेचा प रथकार 

 

राज्यपाल प्रशतपादन  

कौट ुंबबक जबाबदारी, शेती- व्यवसाय साुंभाळून म क्त बवद्यापीठातून बशक्षण 

घेणाऱ्या बवद्यार्थयाांचे आत्मबनभभर भारताच्या बनबमभतीमध्ये सवाभ बधक योगदान असल्याचे 

प्रबतपादन राज्यपाल भगत बसुंह कोश्यारी याुंनी काल केले. यशवुंतराव चव्हाण महाराष्ट्र 

म क्त बवद्यापीठाचा 26 वा दीक्षान्त समारुंभ क लपती भगत बसुंह कोश्यारी याुंच्या दूरथथ 

उपबथथतीत काल झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. या दीक्षान्त समारुंभात नगरबवकासमुंत्री 

एकनाथ बशुंदे याुंना आभासी पद्धतीने पदवी प्रदान करण्यात आली. कोरोना काळात 

टाळेबुंदीम ळे घरूनच बशक्षण घेणे आवश्यक झाले. अशा वेळी यशवुंतराव चव्हाण म क्त 
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बवद्यापीठाची तुंत्रज्ञानावर आधाररत दूरथथ बशक्षण पद्धती सवभ बवद्यापीठाुंसाठी मागभदशभक 

ठरली, असे कोश्यारी म्हणाले. पदवी बमळाल्यावर थनातकाुंनी आपले बशक्षण न थाुंबवता 

बनरुंतर स रू ठेवून चाुंगल्या समाजाच्या बनबमभतीसाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन 

राज्यपालाुंनी यावेळी केले.  

मखु्यमांत्री शनदेश 

शेतकरी बाुंधवाुंना बदवसा आबण प रशेी वीज देणे ही शासनाची प्राथबमकता असून 

महाकृषी ऊजाभ अबभयानाची प्रभावी अुंमलबजावणी करावी, असे बनदेश म ख्यमुंत्री उद्धव 

ठाकर े याुंनी बदले. महाकृषी ऊजाभ अबभयानाुंतगभत कृषी ऊजाभ पवाभचा प्रारुंभ काल 

म ख्यमुंत्रयाुंच्या हथते बवधानभवनात झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपम ख्यमुंत्री 

अबजत पवार, ऊजाभमुंत्री डॉ. बनतीन राऊत, ऊजाभ राज्यमुंत्री प्राजक्त तनप र े आदी 

उपबथथत होते. शेतकऱ्याुंचे प्रश्न सोडवण्यास सरकारचे प्राधान्य असून न कतेच नीती 

आयोगासोबत झालेल्या दृकश्राव्य बैठकीत पीक बवम्याचा प्रश्न उपबथथत केला 

असल्याचेही ठाकर ेयाुंनी साुंबगतले. इतराुंसाठी मळे फ लवणाऱ्या शेतकऱ्याुंच्या आय ष्ट्यात 

काटे येऊ नयेत यासाठी त्याुंच्या आबण त्याुंच्या कट ुंबबयाुंच्या मागे सरकार ठामपणे उभे 

राहील, अशी ग्वाही देखील म ख्यमुंत्रयाुंनी बदली. 

महाराष्ट्र शवशधमांडळ  

राज्य बवधी मुंडळाच्या अथभसुंकल्पीय अबधवेशनात काल द सऱ्या बदवशी 

राज्यपालाुंच्या अबभभाषणावरच्या आभारदशभक प्रथतावावरच्या चचेला स रुवात झाली. 

विधानसभेत वििसेनेचे सुनील प्रभू याांनी चचेला सुरुिात केली. कोरोनाच्या 

काळात महसूलात मोठी घट झाली, कें द्राकडून जीएसटीची िाढलेली थकबाकी असूनही 

िेतकऱयाांना वदलासा देण्याचां काम सरकारने केले, असे तयाांनी साांवितले. या चचेत 

सहभािी होताना विरोधी पक्षनेते देिेंद्र फडणिीस याांनी सरकारिर टीकास्त्र सोडले. हे 

सरकार सांिेदनिील नसल्याचा आरोप तयाांनी केला. सांकटकाळात िेतकऱयाांना सरकारने 

मदत वदली नाही, कायदा आवण सुव्यिस्था कोलमडली आहे. पूजा चव्हाण मृतयूप्रकरणी 

कारिाई का नाही असा सिाल तयाांनी केला. कोरोनाची पररवस्थती हाताळण्यात राज्य 

िासन अपयिी ठरल्याचा आरोप फडणिीस याांनी केला. दरम्यान, िेतकऱयाांचे कृषीपांप 

आवण िीज ग्राहकाांच्या थकबाकीसांदभाात विधीमांडळात चचाा  होऊन वनणाय होईपयंत 

कुणाचीही िीज जोडणी कापू नये, असे वनदेि उपमुख्यमांत्री अवजत पिार याांनी काल 
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वदले. विधीमांडळ अवधिेिनाच्या दुसऱया वदििी विधानसभेत प्रश्नोत्तराचा तास स्थवित 

करून विजेिर चचाा  घेण्याचा आग्रह विरोधी पक्षनेते देिेंद्र फडणिीस याांनी धरला. तयािर 

िीज थकबाकीसांदभाात वििेष बैठक आयोवजत करुन चचाा  करण्याची सरकारची तयारी 

असल्याचे उपमुख्यमांत्रयाांनी साांवितले.  

िाढीि िीजदेयकाांच्या मुद्यािरून विरोधकाांनी विधानपररषदेत केलेल्या िदारोळामुळे 

सभािृहाचे कामकाज काल 20 वमवनटाांसाठी स्थवित करािे लािले. विरोधी पक्षनेते 

प्रिीण दरकेर याांनी यासांदभाात स्थिन प्रस्ताि माांडत िीज देयकाांच्या मुद्द्यािर तातडीने 

वनणाय घेण्याची आवण चचाा  करण्याची मािणी केली. दरकेर याांनी माांडलेल्या स्थिन 

प्रस्तािािर उत्तर देताना उपमुख्यमांत्री अवजत पिार याांनी आश्वस्त केले की, या 

अवधिेिनात िीज देयकाांच्या मुद्द्यािर वििेष सत्रात चचाा  करून याबद्दल राज्य 

सरकारची भूवमका विषद केली जाईल.  विधानपररषदेतही काल राज्यपालाांच्या 

अवभभाषणािरच्या आभार दिाक ठरािािरच्या चचेला सुरुिात झाली. कोविड 

व्यिस्थापनात इतर राज्याांच्या तुलनेत राज्य सरकार कमी पडले, अिी टीका 

विधानपररषदेतले विरोधी पक्षनेते प्रिीण दरकेर याांनी या चचेदरम्यान केली. सािाजवनक 

आरोग्य विभािामाफा त िट क पदभरतीसाठी नुकतयाच झालेल्या पररके्षिेळी परीक्षा 

कें द्राांिर िोंधळ वनमााण झाल्याची चचाा  सुरू आहे, यासांदभाात िस्तुवस्थती तपासून 

आिश्यकता भासल्यास सांबांवधताांिर कारिाई केली जाईल आवण िेळ पडल्यास या 

परीक्षा पुन्हा घेण्यात येतील अिी ग्िाही अवजत पिार याांनी काल विधानपररषदेत वदली. 

यासांदभाात भाजपाचे विनायक मेटे याांनी उपवस्थत केलेल्या मुद्द्याला ते उत्तर देत होते . 

लातूर  

लातूर ताल क्यातील रायवाडी येथे गावकऱ्याुंनी बसवलेला छत्रपती बशवाजी 

महाराजाुंचा पूणाभकृती प तळा प्रशासनाने काढला आहे. याबाबत नागररकाुंच्या भावना 

लक्षात घेऊन सरकारने त्वररत रायवाडी येथे हा प तळा पूवभवत उभारावा, अशी मागणी 

आमदार सुंभाजी पाटील बनलुंगेकर याुंनी काल बवधानसभेत केली. 

  

कोशवड-देश  

देशात आत्तापयांत 1 कोटी 48 लाखाुंहून अबधक नागररकाुंचे कोबवड लसीकरण 

झाले असल्याची माबहती कें द्रीय आरोग्य आबण क ट ुंब कल्याण मुंत्रालयाुंने बदली आहे. 
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यापैकी 2 लाखाुंहून अबधक रुग्ण 60 वषे वयावरील आबण 45 ते 59 वयोगटातील अन्य 

आजार असलेले आहेत. नऊ राज्ये आबण कें द्रशाबसत प्रदेशाुंमध्ये 100 टक्के अथवा 90 

टक्क्याुंहून जाथत नोंदणीकृत आरोग्य कमभचाऱ्याुंना लसीची पबहली मात्र देण्यात आली 

आहे. देशभरात सध्या 1 लाख 68 हजार 358 रुग्णाुंवर उपचार स रू आहेत. 

उपचाराधीन रुग्णाुंमध्ये सवाभ बधक 78,825 रुग्ण महाराष्ट्रातले आहेत तर 48,159 

उपचाराधीन रुग्ण केरळमधले आहेत. राज्यात काल स मार े8,000 नवे कोरोनाबाबधत 

आढळले.  

स्टेट बकँ - व्याज दर कपात 

थटेट बकँ ऑफ इुंबडयाने गहृ कजाभच्या व्याजदरात कपात केली आहे. 75 

लाखाुंच्या गहृ कजाभपयांत 6.70 टक्के व्याज दर आकारण्यात येणार असून 75 

लाखाुंप ढील गहृ कजाभवर 6.75 टक्के व्याज आकारण्यात येईल. नवीन कजभ दराची ही 

योजना 31 माचभपयांत उपलब्ध असून, कजभदाराला प्रबिया श ल्कावर 100 टक्के सूट 

देण्यात येणार आहे. आुंतरराष्ट्रीय मबहला बदनाबनबमत्त मबहला कजभदाराुंना बवशेष सूटही 

बकेँने जाहीर केली आहे. 

नाग नदी  

नागपूर शहरातून वाहणाऱ्या नाग नदीतील प्रदूषण कमी करण्याच्या प्रकल्पासाठी 

स मार े2,117 कोटी रुपयाुंच्या खचाभला मुंज री देण्यात आली आहे. कें द्रीय मुंत्री बनतीन 

गडकरी याुंनी काल याबाबत झालेल्या बैठकीनुंतर ही घोषणा केली. राष्ट्रीय नदी सुंवधभन 

योजनेंतगभत मुंजूर असलेला हा प्रकल्प राष्ट्रीय नदी सुंरक्षण बनदेशालय राबवणार आहे.  

अमरावती शवमानतळ  

अमरावती बवमानतळासाठी 6 कोटी 45 लाख रूपयाुंचा बनधी बवतरीत करण्याचा 

बनणभय सामान्य प्रशासन बवभागाने घेतला आहे. बजल्याच्या बवकासात महत्वपूणभ 

ठरणाऱ् या अमरावती बवमानतळाच्या कामासाठी शासनाने बनधी उपलब्ध करून 

बदल्याम ळे आता बवमानतळाचे काम गतीने पूणभ होईल, असा बवश्वास राज्याच्या मबहला 

आबण बालबवकास मुंत्री आबण बजल्याच्या पालकमुंत्री यशोमती ठाकूर याुंनी व्यक्त केला 

आहे.  

अमरावतीच्या बेलोरा बवमानतळाच्या बवकासाचे काम महाराष्ट्र बवमानतळ 

बवकास कुं पनीतफे होत असून अमरावती शहर आबण बजल्याच्या बवकासासाठी आबण 
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व्यापार-व्यवसाय, उद्योगवाढीच्या दृष्टीने याचा लाभ होणार आहे. शासनाकडून 

प्राबधकरणाला बनधी प्राप्त झाल्याने आता धावपट्टी, सुंरक्षण बभुंत आदी कामाुंना गती 

बमळेल, असे कुं पनीचे वररष्ठ व्यवथथापक गौरव उपशाम याुंनी साुंबगतले.  

 

लोहगाव शवमानतळ 

आबशया - प्रशाुंत बवभागातील देशाुंच्या यादीत प ण्यातील लोहगाव आुंतरराष्ट्रीय 

बवमानतळाला थवच्छतेच्या बाबतीत सवोत्कृष्ट बवमानतळाचा प रथकार जाहीर झाला 

आहे.  

मॉवन्ियल वस्थत आांतरराष्ट्िीय विमानतळ पररषदेने केलेल्या पाहणीत पुण्याच्या 

लोहिाि विमानतळाला स्िच्छतेचा हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला असल्याची 

मावहती भारतीय विमानतळ प्रावधकरणाने वदली आहे. या पररषदेतफे विमानतळािरील 

सेिा सुविधाांच्या तयाचबरोबर अन्य काही वनकषाांच्या आधार े सिेक्षण करून सिोतकृष्ट 

विमानतळाचे हे पुरस्कार वदले जातात. 5 ते 15 दिलक्ष प्रिािाांच्या विभािात पुण्याच्या 

विमानतळाला हा पुरस्कार वमळाला आहे. स्िच्छतेचे सुयोग्य वनकष पाळण्यात पुणे 

विमानतळाला 4.96 िुण वमळाले असून या विभािातील अन्य बहुतेक विमानतळाांना 

सरासरी 4.30 िुण प्राप्त झाले आहेत. विमान प्रिािाांना जािवतक दजााची सेिा सुविधा 

पुरिण्यातही पुणे विमानतळाचा क्रमाांक लािला आहे. पुण्याबरोबरच अमृतसर, 

कोलकत्ता, चांवदिढ आवण िाराणसी विमानतळाांचा सिोतकृष्ट सुविधा पुरिणाऱया 

विमानतळाच्या यादीत समािेि झाला आहे.  

 

नाशशक काांदा  

नाबशक बजल्यातल्या प्रम ख बाजारपेठेत गेल्या काही बदवसाुंपासून काुंद्याचे भाव 

घसरले आहेत. पुंधरा बदवसाुंपूवी 4,000 रूपये बक्वुंटलवर पोहोचलेल्या काुंद्याचे भाव 

गेल्या काही बदवसात 2,400 ते 2,500 रूपये बक्वुंटलपयांत घसरल्याम ळे काुंदा उत्पादक 

शेतकरी बचुंतेत आहेत. मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार सबमतीमध्ये मात्र काुंद्याच्या भावात 

100 रूपयाुंची वाढ झाली. लाल काुंद्याला बकमान 1 हजार ते कमाल 2,740 आबण 

सरासरी 2,500रूपये बक्वुंटल तर पाुंढऱ्या काुंद्याला बकमान 860 तर कमाल 1,390 

आबण सरासरी 1,250 रूपये प्रबत बक्वुंटल असे भाव बमळाले.  
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काळाराम  

नाबशकच्या श्री काळाराम मुंबदर प्रवेश सत्याग्रह थमतृी बदनाबनमीत्त काल मुंबदरात 

कोरोना बनयमाुंचे पालन करत बवबवध कायभिमाुंचे आयोजन केले होते. नाबशकचे माजी 

महापौर अशोक बदवे, ररपबब्लकन पक्षाचे बजल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढे याुंच्यासह अनेक 

थथाबनक लोकप्रबतबनधींनी या कायभिमाुंना हजर राहून अबभवादन केले. हा लढा मानव 

म क्तीच्या लढ्यातला महत्वाचा टप्पा मानला जातो. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आुंबेडकर 

याुंनी 2 माचभ 1930 नाबशक इथल्या श्री काळाराम मुंबदर प्रवेशासाठी सत्याग्रह केला 

होता. त्याबनमीत्त दरवषी हा थमतृीबदन पाळला जातो. 

अहमदनगर  

राहुरीच्या महात्मा फ ले कृबष बवद्यापीठाच्या नावलौबककाप्रमाणे उत्कृष्ट कायभ 

करून सवाांच्या सहकायाभने महात्मा फ ले कृबष बवद्यापीठ हा ग्लोबल ब्रडँ तयार करणार 

असल्याचे प्रबतपादन बवद्यापीठाचे नवबनय क्त क लग रू डॉक्टर प्रशाुंतक मार पाटील याुंनी 

काल केले. महात्मा फ ले कृषी बवद्यापीठाच्या क लग रुपदाचा पदभार थवीकारल्यानुंतर 

थवागत समारुंभात ते बोलत होते. कायभिमाच्या अध्यक्षथथानी परभणी येथील वसुंतराव 

नाईक मराठवाडा कृबष बवद्यापीठाचे क लग रू डॉ. अशोक ढवण होते. यावेळी डॉ. पाटील 

याुंनी आपल्या भाषणात प ढील पाच वषाभत बवद्यापीठाने करावयाचा कृषी बशक्षण, सुंशोधन 

आबण बवथतार बशक्षण कायाभचा आराखडा माुंडला. 

मुांबई  

सागरी बकनारा मागभ या बहृन्म ुंबई महानगरपाबलकेच्या महत्त्वाकाुंक्षी प्रकल्पाअुंतगभत 

बोगद्याचे 100 मीटर पयांतचे खोदकाम न कतेच पूणभ झाले. या खोदकामासाठी ‘मावळा हे 

सुंयुंत्र वापरले जात आहे. याच सुंयुंत्राच्या मदतीनुं 47 कुं कणाकृती कडा उभारायचे 

कामही पूणभ झाले आहे. सध्या अशाच तात्प रत्या थवरुपातल्या 7 कडा उभारल्या आहेत, 

अशी माबहती महानगरपाबलकेच्या पूवभ उपनगर के्षत्राच्या आय क्त अबश्वनी बभडे याुंनी काल 

बदली.  

या प्रकल्पाअुंतगभतच्या दोन बोगद्याचे खोदकाम बप्रयदशभनी पाकभ  येथून केले होते. हे 

बोगदे बप्रयदशभनी पाकभ  ते नेताजी स भाष मागाभलगत 'छोटा चौपाटी'पयांत खोदले जातील. 

दोन्ही बोगद्याुंसाठी जबमनीखाली 10 मीटर ते 70 मीटरपयांत खोदकाम केले जात आहे. 
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हे काम साधारण 9 मबहन्याुंमधे सुंपेल असे बनयोजन असून कामासाठी अबतररक्त 2 

मबहन्याुंचा कालावधी ज़मेस धरला आहे.  

शनषेध – सोलापूर  

इुंधन दर वाढीबवरोधात काल सोलापूर शहर य वक कागेँ्रसने आुंदोलन केले. 

यावेळी कें द्र सरकारच्या बवरोधात घोषणा देत इुंधन दरवाढीचा बनषेध नोंदवण्यात आला.  

शनधन जळगाव 

महाराष्ट्र राज्य साबहत्य पररषदेच्या जळगाव शाखेचे अध्यक्ष प्राचायभ डॉ. बकसन 

पाटील याुंचे काल अल्प आजाराने बनधन झाले. ते 67 वषाांचे होते. डॉ. बकसन पाटील 

याुंनी जळगावच्या मू. जे. महाबवद्यालयात मराठी बवभागाचे प्रम ख, उत्तर महाराष्ट्र 

बवद्यापीठाच्या कला बवद्याशाखेचे अबधष्ठाता, तसेच एस. एन. डी. टी. मबहला 

महाबवद्यालयाचे प्राचायभ म्हणून जबाबदारी साुंभाळली होती.   

शनधन बुलडाणा  

ब लडाणा बजल्हा भाजपचे जेष्ठ नेते आबण माजी बजल्हाध्यक्ष घनश्यामदासजी उफभ  

काकाजी गाुंधी याुंचे काल वदृ्धापकाळाने बनधन झाले. ते 84 वषाांचे होते. काल द पारी 

जळगाव जामोद येथे त्याुंच्यावर अुंत्यसुंथकार करण्यात आले. सलग 10 वषे ते भाजपचे 

बजल्हाध्यक्ष होते. भाजपच्या राष्ट्रीय कायभकाररणीचे स द्धा ते सदथय होते. पुंचायत 

सबमती सभापती, बजल्हा पररषद बवरोधी पक्षनेते अशा बवबवध पदाुंची जबाबदारीही त्याुंनी 

साुंभाळली होती.    

आग – नांदुरबार  

नुंद रबार बजल्यातल्या आष्टे बशवारातल्या वनबवभागाच्या जुंगलाला सोमवारी रात्री 

आग लागली. ती आटोक्यात आणण्यासाठी ग्रामथथाुंनी वनबवभागाच्या मदतीने 

आटोकाट प्रयत्न केले.  अनेक वषाांपासून हे पाचशे हेक्टर के्षत्र राखीव जुंगल म्हणनू 

घोबषत होते. या जुंगलात जनावराुंसाठी चारा, तसेच बाुंबू, साग अशा झाडाुंचीही लागवड 

केली होती. बशवाय या जुंगलात मोर आबण बबबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणावर आहे. 

आगीत नेमके काय न कसान झाले ते पाहणीनुंतरच थपष्ट होईल. 

हवामान 
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राज्यात उद्या सकाळपयांत हवामान कोरडुं राहील असा वेधशाळेचा अुंदाज आहे.  

 

आकाशवाणी प णे कें द्रावरचुं प्रादेबशक बातमीपत्र सुंपलुं. नमथकार. वारुंवार आवाहन 

करुनही माथक पररधान करण्याबाबत बनष्ट्काळजीपणा बदसून येत आहे. आपल्यासोबतच 

इतराुंचीही काळजी घेणुं आपल्याच हातात आहे. म्हणूनच माथक वापरा, हात वारुंवार 

थवच्छ ध वा, स रबक्षत अुंतर राखा आबण बवश्वासाहभ बातम्याुंसाठी ऐकत राहा, 

आकाशवाणी, नमथकार. 


