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आधी एक शवनांती, 

कोरोना प्रशतबांधक लसींचा 100 कोटींचा टप्पा पूणण झाला आहे, ह ेउशिष्ट गाठण्यात मोलाचां 

योगदान देणार ेसवणसामान्य नागररक, डॉक्टसण, पररचारक याांना आकाशवाणीतरे्फ अशभवादन. 

मात्र, कोशवडशवरुद्ध युद्ध अद्याप सांपलेलां नाही ह ेश्रोतयाांनी लक्षात ठेवावां.लसीकरण अद्याप अपूणण 

असलेलयाांनी शक्य शततक्या लवकर लसींच्या मात्रा पूणण कराव्या आशण इतराांनाही लस 

घेण्यासाठी मदत करावी. उतसवाांच्या काळात मास्क पररधान करा, सामाशजक शठकाणी सुरशक्षत 

अांतर ठेवा, हात आशण चेहऱ्याची स्वच्छता राखा.कोशवडसांबांधी कोणतीही माशहती आशण 

मागणदशणनासाठी राष्ट्रीय हलेपलाईन क्रमाांक 011-23 978 046 आशण 1075 या क्रमाांकाांवर सांपकण  

साधावा. 

ठळक बातम्या, 

100 कोटींहून ऄधधक लसीकरण झालं ऄसलं तरीही कोरोना प्रधतबधंक धनयम ऄवश्य पाळा: 

पतंप्रधानाचं ंअवाहन  

देशाची वाहतूक राजधानी बनण्याची नागपूरमध्ये क्षमता ऄसल्याचा कें द्रीय मंरी ी धनतीन गडकरी याचंा 

धवश्वास  

नागपरुातील फास्टटॅ्रक डीएनए यधुनट अधण वन्यजीव डीएनए धवशे्लषण धवभागाच ंमखु्यमंत्रयाचं्या हस्ते 

ईद्घाटन 

पणु्यात कंटेनर अधण प्रवासी गाडीच्या ऄपघातात 5 ठार,13 जण जखमी अधण  

गोव्यातील 52 व्या अंतरराष्ट्ट्रीय धचरी पट महोत्सवात 96 देशाचें 624 धचरी पट प्रदधशित होणार 

पांतप्रधान 

देशातल्या 100 कोटींहून ऄधधक लाभार्थयाांचे लसीकरण झाले ऄसले कोधवड-19 धवरोधातला लढा 

सपंलेला नाही. त्यामळेु प्रत्येकान ंकोधवड-19 धवषयक सरुक्षा धनयमाचं ंपालन करावं. मास्कचा वापर 



करा, सरुधक्षत सामाधजक ऄंतर ठेवा ऄस ंअवाहन पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यानंी केलं अहे. 

अकाशवाणीवरुन देशवाधसयानंा काल सकाळी सबंोधधत करताना त्यानंी हे अवाहन केलं. अगामी 

सणासदुीच्या काळातही पूणि खबरदारी घ्यावी. ऄद्याप कोधवड-19 प्रधतबधंक लसीची एक मारी ाही 

जयानंी घेतलेली नाही त्यांनी ती लवकरात लवकर घ्यावी, तर लसीकरण पूणि झालेल्यांनी आतरानंा 

लस घेण्यासाठी प्रोत्साधहत करावं, ऄस ंअवाहनही त्यानंी केलं.देशातलं लसीकरण ऄधभयान सबका 

साथ,सबका धवकास, सबका धवश्वास अधण सबका प्रयासच ंप्रत्यक्ष ईदाहरण ऄसून, ऄधतशय 

अव्हानात्मक पररधस्थतीत देशान ं100 कोटीचा लसीकरणाचा टप्पा पार केला अहे, ऄस ंपतंप्रधान 

म्हणाले. यामागे 130 कोटी जनतेचे प्रयत्न अहेत. ही सखं्या देशाची क्षमता दाखवते, हा एक 

ऐधतहाधसक टप्पा अहे,ऄसहंी मोदी म्हणाले. ऄधधकाधधक लोकापंयांत लस पोहोचावी यासाठी 

सरकारन ंनागररकानंा मोफत लस ईपलब्ध करुन धदली. त्यामळंु लसीकरणात व्हीअयपी ससं्कृती 

अली नाही अधण सवाांना समान वागणूक धमळाली, याकडे प्रधानमंरी ी नरेंद्र मोदी यानंी लक्ष वेधले. 

अगामी सणासदुीच्या काळात स्थाधनक वस्तुंची खरदेी करण्याचा अग्रहही त्यानंी यावेळी 

देशवाधसयानंा केला. 

नागपूर 

नागपूरमध्ये देशाची वाहतकुीची राजधानी बनण्याची पणुि  क्षमता ऄसून वध्यािच्या ड्रायपोटिमधील मल्टी 

मॉडेल लॉधजधस्टक पाकि मुळे या धदशेन ंवाटचाल सरुु झाली अहे, ऄसा धवश्वास कें द्रीय भूपषृ्ठ वाहतूक 

अधण महामागि मंरी ी धनतीन गडकरी यानंी काल नागपूर आथ ंव्यक्त केला.राष्ट्ट्रीय महामागि प्राधधकरण 

अधण जवाहरलाल नेहरू पोटि  ट्रस्ट याचं्या दरम्यान  मल्टी मॉडेल लॉधजधस्टक पाकि  स्थापन 

करण्यासदंभाितील सामंजस्य करारावर  काल स्वाक्षऱी करण्यात अली त्याधनधमत्त अयोधजत  

कायिक्रमात ते बोलत होते. अपल्या देशात धनयाितीसाठीचा वाहतूक खचि कमी करण्यासाठी मल्टी 

मॉडेल लॉधजधस्टक पाकि  सहाय्यक ठरतील ऄस ं गडकरी यानंी यावेळी साधंगतलं. या मल्टी मॉडेल 

पाकि ला समदृ्धी अधण  नागपूर-हैदराबाद राष्ट्ट्रीय महामागि जोडल्यामळेु तसचं या धठकाणी शीतगहृ 

कंटेनरची व्यवस्था ऄसल्यामळेु नाशवंत मालाच ंनकुसान होणार नाही, ऄस ंते म्हणाले. या मल्टी 

मॉडेल लॉधजधस्टक पाकि च्या माध्यमातून वध्याितून जगभरात धनयाितीच्या सधंी ईपलब्ध होणार ऄसून, 

येत्या 5 वषाांमध्ये 50 हजार जणानंा  रोजगार सधंी ईपलब्ध होतील ऄसहंी गडकरी यानंी नमूद केलं.      

नागपूर 

नागपरुातील फास्टटॅ्रक डीएनए यधुनट अधण वन्यजीव डीएनए धवशे्लषण धवभागामळेु कायद्याला बळ 

देण्यासाठी अवश्यक परुावे ईपलब्ध करणे, गनु्याला वाचा फोडणे अधण गनु्हेगाराला कडक शासन 

करणे या प्रधक्रयेला गती धमळणार अहे,ऄस ंमखु्यमंरी ी ईद्धव ठाकर ेयानंी काल साधंगतलं. नागपूर आथ ं

गहृ धवभागामाफि त देशातील वन्यजीवाचं्या पधहल्या तर मानवी डीएनएच्या राजयातील नव्या 



प्रयोगशाळेची ईभारणी करण्यात अली अहे. मखु्यमरंी ी ठाकर ेयानंी काल दूरस्थ पद्धतीन ंया वैज्ञाधनक 

प्रयोगशाळेचे ईद्घाटन केलं त्यावेळी ते बोलत होते. गहृमंरी ी धदलीप वळसे-पाटील,  उजािमंरी ी धनतीन 

राउत अदी मान्यवर  नागपूर आथ ंप्रत्यक्ष कायिक्रमाला ईपधस्थत होते.  दरम्यान, राजयात मधहलाचं्या 

सरंक्षणासाठी शक्ती कायदा येत्या धहवाळी ऄधधवेशनात समंत होइल, ऄशी घोषणा गहृमंरी ी धदलीप 

वळसे पाटील यानंी यावेळी केली.  मधहला अधण  मलुावंरील ऄत्याचारामध्ये वाढ झाली ऄसून त्याला 

अळा घालण्यासाठी महाधवकास अघाडीने शक्ती कायदा तयार केला अहे. हा कायदा लवकरच समंत 

केला जाणार अहे. या गनु्यातील अरोपींना तात्काळ धशक्षा देण्यासाठी फास्टटॅ्रक डीएनए यधुनटची 

भूधमका महत्त्वाची ठरणार अहे ऄसहंी वळसे पाटील यानंी नमूद केलं.  

शचत्रपटगहृ 

कोरोनामळेु प्रदीघि काळ बंद ऄसलेली राजयातली धचरी पटगहृं, नाट्यगहृं, बधंदस्त सभागहृं, मनोरजंन 

ईद्यान ंकालपासून 50 टक्के क्षमतेन ंसरुू झाली.  पणु्यातील बालगंधवि रगंमंधदरात ईपमखु्यमंरी ी 

ऄधजत पवार याचंी हस्ते धतसरी घटंा वाजवून अधण  रगंभूमीच ंपूजन करून नाट्यगहृ सरुू करण्यात 

अलं. यावेळी दशेातील धचरी पट धनधमितीचे मखु्य कें द्र मुंबइ अधण सासं्कृधतक कें द्र महाराष्ट्ट्रच राहील, 

त्यासाठी कलाकारांना अवश्यक सवि सधुवधा शासन ईपलब्ध करून देइल, ऄशी ग्वाही पवार यानंी 

धदली.  धदवाळीनतंर राजयातली नाट्यगहृ शंभर टक्के क्षमतेन ंसरुु करण्यासदंभाित धवचार केला जाइल 

ऄसहंी त्यानंी साधंगतलं. दरम्यान, यंदाच्या धदवाळी पहाट  कायिक्रमानंा परवानगी देण्याची तसचं काही 

मधहने बदं ऄसलेले अठवडी बाजार अजपासून सरुू होणार ऄसल्याची घोषणा त्यानंी पणु्यात 

झालेल्या एका परी कार पररषदेत केली.  

कोरोना 

देशात काल सकाळी सपंलेल्या चोवीस तासात कोरोनाच्या 15 हजाराहूंन ऄधधक  नवीन बाधधताचंी 

नोंद झाली. तर 18 हजाराहूंन ऄधधक रुग्ण कोरोनामुक्त झाले. देशात सध्या हजार रुग्ण ईपचार घेत 

अहेत. देशातील बर ेझालेल्या रुग्णाचं ंप्रमाण 98 पूणाांक 16 शताशं टक्के अहे.राजयात काल 1हजार 

744  रुग्ण कोरोनामकु्त झाले. तर 1,632  नवीन बाधधताचं ंधनदान झालं. राजयातील रुग्ण बर ेहोण्याच ं

प्रमाण 97 पूणाांक 46 शतांश टक्के अहे. राजयातील कोरोना धस्थतीबाबतच्या सधवस्तर बातम्या 

अपण कोरोना महाराष्ट्ट्र या अमच्या धवशेष बातमीपरी ात सकाळी 10 वाजून 10 धमधनटानंी ऐकू 

शकाल. 

प्लॉगथेॉन 

पणु्यात ईद्या रधववारी, 24 तारखेला प्लॉगेथॉनच ंअयोजन करण्यात अलं अहे. शहरातील धवशेषतः 

प्लाधस्टक कचरा सकंलनामध्ये नागररकाचंा सजग सहभाग वाढधवण्याच्या ईदे्दशान ंहा ईपक्रम 



राबधवण्यात येणार अहे. याबाबत महापौर मरुलीधर मोहोळ यानंी अकाशवाणीला ऄधधक माधहती 

धदली....  

सकाळी आपण जेव्हा बाहरे पडतो जेव्हा व्यायामाला जोशगांगला तयावेळी जॉशगांग करता करता 

रस्तयावरच प्लाशस्टक उचलणां कचरा उचलण ही मूळ सांकलपना या माध्यमातून पुढां आली 

आह.ेजगभरात यावरती उपक्रम होतात पण भारतात 2019 सली पुणे महापाशलका ही प्रथम 

देशातली महापाशलका आह ेकी जयाांनी हा उपक्रम हाती घेतला आह.ेम्हणूनच यावषी सुद्धा या 

उपक्रमात सहभागी होत असताना या शवषयी शहरात जनजागतृी करण,कचरा शनमुणलन  , 

स्वच्छता या सांदभाणत नागररकाांना सहभागी करून घेणे ही खरी सांकलपना आह ेआशण म्हणून 24 

तारखेला पुणेकराांनी प्लागीथोन 2019 यामध्ये सहभागी होण्याच आवाहन करतोय टर आपलया 

माध्यमातून पुणेकराांना मी आवाहन करतो की मोठ्या सांख्येने आपण आपलया भागात शजथ हा 

उपक्रम 24 तारखेला राबवला जाईल शतथ नागररकाांनी सहभागी व्हावां शहरातील 15 के्षत्रीय 

कायाणलयातील हिीत तया तया शठकाणी तयाच शनयोजन केल जात जवळपास 500 पेक्षा अशधक 

शठकाणी आपण याच शनयोजन करतोय   

धुळे  

मधहलासंाठी कृषी धवभागाच्या योजना 30 टक्के राखीव ऄसतील, ऄशी घोषणा राजयाचे कृषी अधण  

माजी सैधनक कल्याण मंरी ी दादा भसेु यानंी काल धळु्यात केली.राजयस्तरीय मधहला धकसान 

धदनाधनधमत्त  राजय शासनाचा कृषी धवभाग, अत्मा गट अधण  कृषी महाधवद्यालयाच्या वतीन ं

अयोधजत कायिक्रमात ते बोलत होते.कृषी योजनामंध्ये मधहला शेतकऱयानंा प्राधान्य देण्यात येत 

अहे.त्यामळेु कुटंुब प्रमखुानंी सातबारा ईतारावर मधहलाचं ंनाव लावून घ्यावे.मधहला शेतकऱयाचं्या 

शेतमालाच्या धवक्रीसाठी स्वतंरी  धवक्री व्यवस्था धनमािण करण्यात येत ऄसून  धदवाळीपूववी  शेतमाल 

ग्राहकापंयांत पोहोचधवण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार ऄसल्याचहंी त्यानंी साधंगतलं.           

कृषी कजण शमत्र योजना 

अगामी रब्बी अधण खरीप हगंामात शेतकऱयानंा वेळेत अधण परुसेा कजि परुवठा व्हावा यादृष्टीन ं

शेतकरी कृषी कजि धमरी  योजना पणेु धजल्यात सरुु करण्यात अली ऄसून त्याऄतंगित नोंदणी प्रधक्रयेला 

प्रारभं करण्यात अला अहे. कृषी कजि धमरी  म्हणून काम करणाऱया व्यक्तींना प्रत्येक प्रकरणामागे 150 

रुपयापंासून 250 रुपयापंयांत सेवाशलु्क म्हणून धमळणार अहेत. 

व्याघ्र प्रकलप 

राजयातील व्याघ्र प्रकल्प के्षरी ाचें व्यवस्थापन तसचं वाघ अधण ऄन्य वन्यजीवासंह सपूंणि 

जैवधवधवधतेच ंसवंधिन करताना स्थाधनकानंा रोजगार ईपलब्ध व्हावा यासाठी धवधवध धवभागाचं्या 



योजनाचंी सागंड घालण्यात यावी, ऄसे धनदेश मखु्यमंरी ी ईध्दव ठाकर ेयानंी काल मुंबइत व्याघ्र 

सवंधिन धनयामक मंडळाच्या बैठकीत धदले. यावेळी व्याघ्र सवंधिन धनयामक मंडळाच्या 2021-22 या 

वषािच्या ऄथिसकंल्पासही मंजरुी देण्यात अली.  

हत्तींचा कळप-शव्हसी-   

आंट्रो- 

छत्तीसगढ राजयातील राजनदंगाव या वन धवभागातून 18 हत्तींचा एक कळप गडधचरोली धजल्यामध्ये 

अला अहे. सध्या या हत्तींच ंवास्तव्य मरुुमगाव अधण दधक्षण धानोरा आथल्या जगंलामंध्ये अहे. या 

कळपामध्ये तीन धपलं अधण आतर वयस्कर हत्ती अहेत. या हत्तींबाबत सविसामान्य लोकानंी कोणती 

खबरदारी बाळगावी याबद्दल गडधचरोलीचे मखु्य वनसरंक्षक डॉक्टर धकशोर मानकर  यानंी 

अकाशवाणीला माधहती धदली... 

सध्या जांगलात खाद्य वनस्पती आशण पाणी मबुलक प्रमाणात असाल  तरी जांगलाच्या शेजारी 

शेती मध्ये धान शपक कापणीला आह ेआशण ह ेहत्तीच आवडतां खाद्य आह.े तयामळेु ह ेहत्ती 

शेतावर जाऊन धनाच नकुसान करू शकतात पण जर याांच्या जास्त जवळ गलेयास ह ेहत्ती 

शेतकऱ्याांवर शकव्हा गावातलया लोकाांवर हलला करू शकतात उपवनसांरक्षक गडशचरोली याांनी 

शजलहा प्रशासनाला याबाबत सूचना केलया आहते तसांच आमचे के्षत्रीय कायणकारी गावातील 

लोकाांना याबाबत दवांडी देऊन तसाच तयाांच्या सभा घेऊन हत्ती पासून सतरक राहण्याच्या 

सूचना देत आहते. माझ सवाांना आवाहन आह ेकी हत्तीच्या जवळ जाऊ नये . आशण हत्तीला 

त्रास होईल अस कोणतही कृतय करू नये जसां की र्फटके र्फोडणे,आवाज करणे तयामळेु आपण 

सवाांनी सुरशक्षत राहून स्वतःची काळजी घ्यावी शेत शपकाचे नुकसान झाले टर वन कमणचाऱ्याांना 

सूचना देऊन शेतीचा आशण झालेलया नुकसानीचा पांचनामा करून शनयमाप्रमाणे शपक 

नुकसानीची तयाांना भरपाई शमळेल. 

अपघात 

पणु्यातील नवले पलुाजवळ रारी ी नउच्या दरम्यान झालेल्या ऄपघातात 5 जणाचंा मतृ्यू तर 13 जण 

जखमी झाले.एका गॅसवाहक टकँरन ं13 असनी गाडीला जोराची धडक धदल्याने गाडी ईलटून सेवा 

रस्त्यावर पडली. ऄधग्नशमन दल अधण पोलीस घटनस्थळी दाखल झाले अधण जखमींना रुग्णालयात 

दाखल केलं अहे. 

इफ्र्फी 



52 वा अंतरराष्ट्ट्रीय धचरी पट महोत्सव आफ्फी येत्या 20 ते 28 नोव्हेंबर दरम्यान गोव्यात होणार 

ऄसल्याच ंकाल कें द्रीय माधहती अधण प्रसारण मंरी ी ऄनरुाग धसगं ठाकूर यानंी नवी धदल्लीत 

साधंगतलं.यंदाच्या महोत्सवात  96 देशामंधले 624 धचरी पट प्रदधशित होणार अहेत. कालोस सॉरा 

धदग्दधशित धद धकंग ऑफ ऑल धद वल्डि  या स्पॅधनश धचरी पटाने महोत्सवाचा प्रारभं होइल. यंदाचा 

सत्यधजत र ेजीवनगौरव परुस्कार माटवी न स्कोसेसे अधण आस्ट्वन साबो यानंा प्रदान करण्यात येणार 

अहे. यदंा प्रथमच आफ्फीमधे ओटीटी प्लॅटफॉमिवरील कलाकारांनाही अमंधरी त करण्यात अलं ऄसून 

धिक्स धचरी पट महोत्सवही आफ्फी बरोबरच अयोधजत केला अहे, ऄसहंी ठाकूर यानंी साधंगतलं.  

हवामान   

राजयात काल सविरी  हवामान कोरडं होतं. रत्नाधगरी आथ ंकाल सवािधधक 36 ऄंश तर नाधशक आथ ं

सवाित कमी समुार े15 ऄंश सेधल्सयस तापमानाची नोंद झाली.अज 

धदवसभरात हवामानात फारसा बदल सभंवत नाही ऄस ंहवामान धवभागान ंम्हटलं अहे.   

 

 

आकाशवाणी पुणे कें द्रावरचां प्रादेशशक बातमीपत्र सांपलां. नमस्कार. 

  

 


