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आकाशवाणी नागपरू 

काह� ठळक बात�या... 

१. भारत-ऑ��े�लया दर�यान  थमच ऑनलाइन चचा%, सात सामंज�य करार कर*यात 

आले. 

२. शेतमाला+या खरेद� -व./ संबंधात1या 2नयमांमधे सुधारणा करणा4या अ6यादेशां+या 

मसु7यांना क8 9�य मं:;मंडळाने मंजुर� =दल�. 

३. देशात को-वड-१९ ABणांचं बरे हो*याचं  माण ४८ टFके इतकं झालं. 

४. नागपूर मे�ो ला �मळाले आय.एस.ओ.  माणप;. 

********* 

भारत-ऑ��े�लया दर�यान  थमच ऑनलाइन चचा% आयोिज*यात आल�. उभय देशा दर�यान 

संबंध -व�ततृ हो*याबरोबरच अMधक Nढ झाले असून आपल� सामा2यक मू1ये, सामा2यक 

Aची, सामा2यक भूगोल आPण सामा2यक उ=QRटे यामुळे ते Nढ झाले अस1याचे मत पंत धान 

नर89 मोद� यानंी SयFत केले. मागील काह� वषाUत आपले सहकाय% आPण ताळमेळ यातह� 

चांगल� गती आल� आहे. भारत आPण ऑ��े�लया संबंध अMधक मजबूत कर*याची ह�च 

योBय वेळ आहे, ह�च योBय सधंी आहे, असे मत Vयांचे ऑ��े�लयन समपद�थ �कॉट 

मोXरसोन यानंी SयFत केले. दोYह� देशाचें नागXरक, Sयवसाय, 

�शZणत[, संशोधक, इVयाद�म6ये संबंध कसे मजबूत होतील. आपले संबंध आप1या 

 ांतासाठ\ आPण जगासाठ\ एक �थैया%चा घटक कसा बनेल, कशा  कारे आप1याला 

एक:;तपणे जगा+या क1याणासाठ\ चांगले काय% करता येईल या सव% पैलंूवर -वचार हो*याची 

गरज अस1यावर दोYह� नेVयांचं एकमत झालं. भारत ऑ��े�लयाबरोबरचे आपले संबधं अMधक 

Sयापक आPण जलद गतीने व-ृ`गंत कर*यासाठ\ क=टब` आहे. हे केवळ आम+या दोYह� 

देशां+या NRट�कोनातून महVवाचे नाह� तर =हदं- शांत Zे; आPण जगासाठ\ देखील आवaयक 

आहे. अस ंपंत धान मोद� �हणाले. यावेळी दोYह� देशांम6ये संत सामज�य करार कर*यात 

आले.  

********* 

वष% 2019-20 मधील सुधाXरत अथ%सकं1पातील 1 लाख 61 हजार 351 कोट� Aपयांचे 

भांडवल� खचा%चे वाटप हे 2018-19 +या तुलनेत 20 पणूाUक 1 टFFयानंी अMधक आहे. 

माच% 2020 +या अखेर�पयUत 1 लाख 46 हजार 507 कोट� Aपयांचा 2नधी खच% केला असून, 

तो एकूण वाटपा+या 90 पूणाUक 8 टFके इतका आहे. आMथ%क वष% 2019-20 म6ये रे1वेने 



 

एकlया दपुदर�करणा+या  क1पांसाठ\ 22 हजार 689 कोट� Aपये केला आहे. वष% 2019-

20 म6ये 1 हजार 458 mकलोमीटर लांबी+या मागा%चे दपुदर�करणाचे काम काया%िYवत झाले.  

********* 

‘lयु�लप’ अथा%त नागर� �शZण  �शZण काय%.म पोट%लचा शुभारंभ मनुRयबळ -वकास मं;ी 

रमेश पोखXरयाल 2नशंक, गहृ2नमा%ण आPण नगर-वकास राpयमं;ी हरद�प�सगं पुर� आPण 

अPखल भारतीय तं;�शZण पXरषदेने आज संयुFतर�Vया केला. या काय%.माYवये, पदवीधर 

युवक-युवतीनंा, देशभरातील सव% नागर� �था2नक �वराpय सं�था आPण �माट% �सट� 

 क1पांम6ये �शकावू उमेदवार �हणून काम कर*याची संधी �मळेल. ‘lयुल�प’ 

काय%.माअंतग%त, नव-पदवीधरांना नागर� Zे;ात काम कर*याचा अनुभव �मळू शकेल. 

पंत धान नर89 मोद� यां+या मते, युवाशFती केवळ आप1या देशात पXरवत%न आणणार 

नाह�, तर संपूण% जगात बदल घडवनू आण*याची ताकद Vयां+यात आहे. Vया+ंया या 

NRट�कोनाला अनुसqन हा काय%.म तयार कर*यात आला आहे. 

********* 

 �स` Mच;पट =दBदश%क बासु चॅटजs यांचं आज मंुबईत 2नधन झालं. ते 93 वषाUचे होते. 

सांता.ूज इथ1या 2नवास�थानी Vयानी अखेरचा aवास घेतला. सा6यासु6या SयFतीरेखा 

आPण सशFत कथानकं यातून Vयांनी मानवी भावभावनांचं अलवार Mच;ण Aपेर� 

पड7यावर साकारलं. सVतर+या दशकात Vयांनी =दBद�श%त केलेले Mचतचोर, छोट� सी बात, 

रजनीगंधा हे Mच;पट खूप लोक- य ठरले. रजनी, Sयोमकेश बZी या Vयांनी =दBद�श%त 

केले1या दरूदश%न मा�लका ह�  ेZकां+या पसंतीस उतर1या. बासु चॅटजs यां+या 2नधनामुळे 

अनेक माYयवरांनी दःुख SयFत केलं आहे.  

********* 

  

शेतक4यांना सZम कर*यासाठ\ जीवनावaयक व�तू कायदा तसंच शेतमाला+या खरेद� 

-व./ संबंधात1या 2नयमांमधे सुधारणा करणा4या अ6यादेशां+या मसु7यांना काल क8 9�य 

मं:;मंडळाने मंजुर� =दल�. क8 9�य मा=हती आPण  सारण मं;ी  काश जावडेकर आPण कृषी 

मं;ी नर89�सहं तोमर यांनी काल  नवी =द1ल� इथं संयुFत प;कार पXरषदेत ह� मा=हती 

=दल�. तणृधाYय, कडधाYय,तेल:बया तसंच कांदे,बटाटे ह� उVपादनं जीवनावaयकव�तू 

काय7यातून वगळ*यात येणार आहेत. आPणबाणी+या काळात या उVपादनां+या खरेद� 

-व./वर पुYहा 2नबUध लावता येतील अशी तरतूद अ6यादेशात आहे. हमी भाव प`त 

सरकार रQ करणार नाह�, असं Vयांनी एका  aना+या उVतरात सांMगतलं. तसंच 

शेतक4यांना कृषी उVपYन बाजार स�मतीबाहेर शेतमालाची -व./ करता येईल आPण Vयावर 

कोणताह� कर असणार नाह�. Vयाच माणे कं;ाट� शेती तसंच ई-vलॅटफॉम% वर शेतमालाची 

-व./ करता येईल आPण Vयावर पूण%पणे क8 9सरकारचं 2नयं;ण राह�ल. या संदभा%तले 

करार करताना शेतक4यांचं =हतरZण कर*याला  ाधाYय =दलं जाईल, असं तोमर यांनी 



 

सांMगतलं. देशात अMधकाMधक गुंतवणूक आक-ष%त कर*या+या उQेशाने -व-वध खाVयांमधे 

 क1प -वकास एकक 2नमा%ण कर*यासाठ\ सZम सMचव गटाची �थापना कर*याला काल 

मं:;मंडळाने मंजुर� =दल�. आयुष मं;ालयाअंतग%त भारतीय औषध आPण हो�मओपथी 

उपचारप`तीचा वेगळा -वभाग सुA कर*यासाठ\ फामा%को-पया आयोग �थापन कर*याचा 

तसंच कोलकाता बंदराचं नामकरण aयामा साद मुखजs पोट% ��ट असं कर*याचा 

2नण%यह� मं:;मंडळाने घेतला. 

********* 

देशात को-वड-१९ ABणांचं बरे हो*याचं  माण ४८ टFके इतकं झालं आहे. गे1या २४ 

तासात देशात ३ हजार ८०४ ABण बरे झाले, आतापयUत १ लाख ४ हजार १०७ ABण बरे 

होऊन घर� परतले आहेत. देशात कोरोना -वषाणूची लागण झालेले ९ हजार ३०४ नवे 

ABण आढळले तर २६० ABणांचा मVृयू झाला. एकूण ABणसं�या २ लाख १६ हजार ९१९ 

झाल� असून आतापयUत एकूण मतृांची सं�या ६ हजार ७५ झाल� अस1याची मा=हती 

क8 9�य आरोBय मं;ालयाने =दल� आहे. राpयात काल को-वड-१९ चे २ हजार ५६० नवे 

ABण आढळले तर १२२ जणांचा मVृयू झाला. ९९६ ABण बरे झाले असून आतापयUत बरे 

झाले1यांची सं�या ३२ हजार ३२९ तर एकंदर बाMधतांची सं�या ७४ हजार ८६० झाल� 

आहे. को-वड-१९ नं आतापयUत २ हजार ५८७ ABणांचा मVृयू झाला. राpयात ३९ हजार 

९३५ ABणांवर स6या उपचार सुq आहेत. १ मे पासून राpयातील ABण वाढ�चा वेग .मशः 

कमी होत आहे. Vयाचवेळी ABण दvुपट हो*याचा कालावधी वाढताना =दसत आहे. यावAन 

राpयातील को-वड-१९  साराचा वेग मंदावत अस1याचे �पRट होत आहे. अकोला शहरात 

कोिSहड-१९  चा वाढता  ादभुा%व लZात घेता  शासनानं संपुण% अकोला शहराचे  सवUकष 

सSह�Zण सुq केले आहे. यासाठ\ ४२६ गट तयार केले असुन  2तबंधीत Zे; वगळता 

संपुण% शहराचे सSह�Zण केलं जाणार आहे. अमरावती+या AिFमणीनगर पXरसरात ६५ 

वषsय SयFतीचा नागपूर इथ1या शासक/य वै7यक/य महा-व7यालयात आज पहाटे सहा 

वाजता मVृयू झाला. सार� आजारामुळे Vयांना नागपूरला दाखल केलं होतं 2तथं Vयांचा 

कोरोना चाचणी अहवाल पॉPझ=टSह आला होता. दर�यान आज नागपुरात आणखी १२ 

जणांचा कोर�ना चाचणी अहवाल पोPझ=टव आ1याने ABणांची एकूण सं�या ६२५ इतक/ 

झाल� आहे. 

********* 

देशात गे1या 24 तासांत को-वड संसगा%संबंधी 1 लाख 39 हजार 485 नमुYयांची तपासणी 

कर*यात आल� असून आतापयUत 42 लाख 42 हजार 718 नमुYयांची तपासणी कर*यात 

आ1याचं, भारतीय आयु-व%[ान सशंोधन पXरषद - आयसीएमआरने सांMगतलं आहे. देशात 

कोरोना -वषाणू संसग% नमुYयांची चाचणी कर*यासाठ\ स6या 498 सरकार� आPण 212 

खासगी अशा एकूण 710  योगशाळा काय%रत आहे. दर�यान कोरोनामुळे आतापयUत 

राpयात1या ३० पो�लसांचा मVृयू झाला आहे. यापैक/ १८ पो�लस  मंुबईतले होते. तर सुमारे 



 

अडीच हजार पो�लसानंा याची बाधा झा1याचं �पRट झालं आहे. स6या १ हजार ५१० 

पो�लसांवर उपचार सुq असून Vयात १९१ अMधकार� आहे. 

********* 

को-वड  ादभुा%वा+या पाaव%भूमीवर कान, नाक आPण घशा+या आजारापासून �वत:चा बचाव 

कर*यासंदभा%त1या माग%दश%क सूचना क8 9�य आरोBय मं;ालयाने जार� के1या आहेत. 

डॉFटर आPण वै7यक/य कम%चा4यांम6ये को-वड संसगा%ला  2तबंध करणं, हा या मागचा 

उQेश आहे. या आजारां+या ABणांना तपास*यापूवs Vयांचं तापमान तपासावं, को-वड 

संसगा%चा संशय असले1या ABणांची �वतं; कZात तपासणी करावी, मा�क-हातमोजे आPण 

शार�Xरक अंतर राख*यासह अनेक सूचना आरोBय मं;ालयानं के1या आहेत. 

********* 

आज सव%; पया%वरण =दवस साजरा कर*यात येत असून, महा मे�ोने देखील या =दशनेे 

आणखी एक उ+चांक �था-पत केला आहे. पया%वरण Sयव�थापना+या Z;ेातं सव�+च समजले 

जाणारे आय.एस.ओ.  माणप; नागपूर मे�ो रेल  क1पाला  ाvत झाले आहे. सदर  माणप; 

�डजाईन, 2नमा%ण काय% तसेच मे�ो संचालना दर�यान पया%वरण Sयव�थापना+या धोरणा+या 

अंबलबजावणी कXरता केले1या उपाययोजनामुळे  ाvत झाले आहे. नागपूर मे�ो रेल  क1पाची 

अंमलबजावणी पया%वरणपरूक प`तीने केल� जात असून,  आय.एस.ओ.चे  माणप; हे एक 

उदाहरण आहे. महा मे�ोचे 2नमा%ण काय% पया%वरणाचे समतोल राखून शहरा+या  गतीला 

चालना दे*याकXरता कट�ब` आहे. महा मे�ोने 2नमा%ण केलेल� पया%वरणपूरक पायाभूत सु-वधा 

ह� नागXरकानंा उVकृष सेवा दे*याकXरता कट�ब` आहे. pयाम6ये म1ट�मॉडले इंट��ेशन, सौर 

उजा% आPण  वाaयानंा आरामदेय सु-वधाचा समावेश आहे. 

********* 


