
आकाशवाणी नागपरू, 

�ादे�शक व�ृ �वभाग 

�ादे�शक बात�या (मराठ� – वेळ सायंकाळी ०६.४०) 

श(नवार, )दनांक २३ ऑ-टोबर  २०२१ 

एक मह3वपणू4 संदेश 

देशानं को�वड �(तबधंक लसीकरण मो)हमेत ऐ(तहा�सक १०० कोट9 मा:ाचंा 

ट<पा पार केला आहे. या काया4त डॉ-टर, प>रचा>रका तसचं अ@य अनेक लोकानंी 

योगदान )दलं. 3या सवाAचा आकाशवाणीला अ�भमान आहे. Bोतेहो, एक जDर 

लEात ठेवा. लसीकरण झालं �हणनू अिजबात (नHकाळजी राहू नका. को�वड १९ 

चा धोका अजनू संपलेला नाह9. 3यामुळे कोरोना �(तबंधक (नयम पाळा, गदK 

टाळा आLण मुखपNट9 अवOय वापरा, हात वेळोवळेी PवQछ धुवा. चला…… 3वरा 

करा, लसीकरण अवOय कDन Sया. कोरोनाशी संबंTधत योUय मा)हती, माग4दश4न 

आLण मदतीसाठ� राVयाQया ०२०– २६१२७३९४ या मदत Xमांकावर संपक4  

साधा... 

ठळक बात�या 

• मंुबई उQच @यायालयाQया औरंगाबाद खंडपीठाQया नवीन इमारतीचं 

सर@यायाधीशांQया हPते लोकाप4ण 

• महा�वकास आघाडी सरकारतफ_  शेतक-यांना नुकसान भरपाई �हणनू 

हे-टर9 १० हजार Dपयाची मदत तुटपंुजी असaयाचा माजी कृषीमं:ी  

अ(नल बcड ेयांचा आरोप. 

• आप3काल9न प>रिPथतीत नाग>रकानंा त3काळ सेवा देeयास तसेच जलद 

काय4वाह9साठ� डायल 112 �कaप लवकरच  काया4ि@वत होईल- गहृमं:ी 

)दल9प वळसे पाट9ल  यांची मा)हती. 

• अमरावतीQया (तवसा येथे �वhयाTथ4नीQया आ3मह3येनंतर म)हला आLण 

बाल�वकास मं:ी ॲड. यशोमती ठाकूर यानंी (तQया भाऊ-ब)हणीला 

�शEणासाठ� घेतले द�क; कुटंुबाची भेट घेऊन )दला धीर. 
 

******* 

 

सर@यायाधीश एन.kह9 रामeणा   

मंुबई उQच @यायालयाQया औरंगाबाद खंडपीठाQया �वPता>रत इमारतीचं उhघाटन 

सर@यायाधीश एन.kह9 रामeणा, मुlयमं:ी उhधव ठाकरे,कm n9य �वधी आLण 



@याय मं:ी oकरेन >रिजजू, कm n9य अथ4 राVयमं:ी डॉ.भागवत कराड, मंुबई उQच 

@यायालयाच े @या. द9पंकर द�ा यांQया उपिPथतीत आज झालं. सव4सामा@य 

माणसाला @यायालयात यायला भीती वाटता कामा नये, यासाठ� 

@यायkयवPथेतील आ�हा सवाAना �य3न करायचे असaयाचं सर@यायाधीश 

रामeणा यानंी यावळेी सांTगतलं. @यायालयांमpये oकमान पायाभूत सु�वधांची 

आवOयकता 3यानंी यावेळी kय-त केल9. मुlयमं:ी उhधव ठाकरे यानंी आपaया 

भाषणात @यायदानाची �oकया अTधक ग(तमान होeयाची आवOयकता kय-त 

केल9.  गावामंpये अTधक पोल9स ठाणी उभारeयासह पो�लसांQया (नवासाची 

kयवPथा करeयाची Uवाह9 मुlयमंqयानंी यावेळी )दल9. गु@हेगार9 नHट होईल 

असा समाज घडवeयाची आवOयकता 3यांनी kय-त केल9. कm n आLण राVय 

सरकारQया अTधकारांबाबत अमतृमंथन होeयाQया आवOयकतेचा पुनDQचार 

मुlयमंqयानंी आपaया भाषणात केला.  
 

लोकसेवा आयोग  

आगामी काळात सघं लोकसेवा आयोगातफ_  आयोिजत करeयात येणाrया �ल�पक 

टंकलेखक आLण कर सहायक या पदाQंया भरतीक>रता मुlय पर9Eनंेतर संगणक 

�णाल9वर आधा>रत टंकलेखन कौशaय चाचणी घेeयाचा (नण4य संघ लोकसेवा 

आयोग - युपीएससीनं घेतला आहे. ह9 चाचणी पा:ता Pवtपाची असेल. स�वPतर 

काय4पhधती Pवतं:पणे जाह9र करeयात येईल, अस ंयाबाबतQया व�ृात �हटलं 

आहे. 

 

तेलuबया आLण खाhयतेल   

�मुख तेलuबया आLण खाhयतेल उ3पादक राVये पुढ9ल आठवwयापासून साठा 

करeयावर मया4दा लादतील. 3यामुळे oकंमती (नयं:णात राहून सणासुद9Qया 

काळात xाहकांना )दलासा �मळेल, अशा आशा कm n सरकारनं kय-त केल9 

आहे. काल अ@न आLण पुरवठा मं:ालयानं सणासुद9Qया पाOव4भूमीवर सव4 

राVय सरकारांनी तेलuबया आLण खाhय तेलाQया साyयाचा आढावा घेeयाचे 

(नद_श तेलuबया आLण खाhय तेल उ3पादन करणाrया सव4 राVय सरकारांना 

प: पाठवून )दले आहेत. मं:ालयानं राVय आLण कm nशा�सत �देशांना अशा 

�कारे साठा मया4दा घालeयाची सूचना केल9 आहे कz, >रफायनस4, �मलस4, 

घाऊक �वXेते यांसारlया कोण3याह9 भागधारकांनी 3यांQया साठवण EमतेQया 

दोन म)ह@यांपेEा जाPत साठा ठेवू नये. साठा मया4दा आदेशावर आतापयAत 



केलेaया कारवाईचा आढावा घेeयासाठ� या म)ह@याQया २५ तारखेला 

राVयांसोबत बैठक बोलावeयात आल9 आहे. 

 

ओळखप:  

राVय शासनाQया साव4ज(नक आरोUय �वभागातील भरतीQया लेखी पर9Eेसाठ� 

उमेदवारांनी �वेश प:ाबरोबरच आपले ओळखप: सोबत आणणे आवOयक आहे. 

आरोUय सेवा संचालक डॉ. अच4ना पाट9ल यानंी याबाबत मा)हती )दल9. राVय 

शासनाQया आरोUय �वभागाQया वतीने गट ‘क’ संवगा4तील भरतीसाठ� उhया  24 

ऑ-टोबर  र�ववार रोजी तर गट ‘ड’ क>रता 31 ऑ-टोबर   रोजी लेखी पर9Eा 

घेeयात येणार आहे. उमेदवारांनी कोण3याह9 अफवांवर �वOवास ठेवू नये. तसेच 

कोण3याह9 �लोभनास बळी पडू नये. पर9Eबेाबत वळेोवेळी संकेतPथळावर )दaया 

जाणाrया सूचनांचे पालन कराव,े असे आवाहन   डॉ. पाट9ल यानंी उमेदवारानंा केले 

आहे. 

 

प:प>रषद   

यावष~ झालेaया अ(तवHृट9मुळे महाराH�ामधील १०० लाख हे-टर ज�मनीवर9ल 

�पके पणू4तः नHट झाल9 आहेत. याची नुकसान भरपाई �हणनू हे-टर9 १० हजार 

Dपयाची तुटपुंजी मदत महा�वकास आघाडी सरकारने केल9. याचा प>रणाम 

�हणून यावष~ची शतेकrयांची  )दवाळीह9 काळी जाणार आहे, असा आरोप करतांना 

याQया (नषेधाथ4 भाजपातफ_  नागपूर येथील रामTगर9 या मुlयमंqयांQया 

बंगaयावर )दवाळीQया )दवशी �(तका3मक "काळी )दवाळी"  साजर9 करणार 

असaयाची मा)हती माजी कृषीमं:ी आLण भाजपा नेते अ(नल बcड ेयांनी  आज 

नागपूर येथे  प:कार प>रषदेत )दल9. शतेकrयाची �पके अजनू बाजारात �वXzला 

आल9 नाह9त, तर9 सुhधा महा�वतरण थकलेaया �वजuबलांसाठ� शतेकrयांची 

वीजकापणी करत आहे. तसेच )दवाळीपयAत शतेकrयानंा नुकसाभरपाई �मळणे 

अश-य आहे. राVय सरकारची संपणू4 यं:णा कोलमडल9 असून मागQया ३ 

म)ह@यात �वदभा4तील ९७५ शतेकrयानंी आ3मह3या केल9. हे सरकार आLण 

समाज दोघांसाठ� Tचतंाजनक असaयाचे 3यांनी सांTगतले.  यावष~ तर सोयाबीन 

संपूण4 वाया गेले असून बcडअळीने कापसाचे ५०% नुकसान केलेले आहे. 

अमरावती �वभागात ७०% सं:ा गळती झाल9 असनू 3याचे अतोनात नुकसान 

झालेले आहे.मागQया वष~चा पीक�वमा अजूनह9 शतेकrयानंा �मळाला नाह9. हे 



सरकार वारेमाप आOवासन देऊन जनतेची )दशाभूल करत आहे, असा आरोप डॉ. 

बcड ेयानंी केला.    
  

गहृमं:ी   

राVयातील कायदा आLण  सुkयवPथेQया �Hट9ने पोल9स दलाQया 

बळकट9करणासह अ@वेषण �oXयेला गती �मळeयासाठ� अhययावत तं:�ान 

वापरeयासह अनेक मह3वाचे (नण4य घेतले आहेत. राVयातील नाग>रकांना 

आप3काल9न प>रिPथतीत त3काळ सेवा उपल�ध कtन देeयासाठ� डायल 112 

�कaप लवकरच  काया4ि@वत होईल, असे �(तपादन गहृमं:ी )दल9प वळसे पाट9ल 

यांनी आज अमरावती इथे केले. 

अमरावती प>रEे:ातील तसेच अमरावती शहर आयु-तालयातंग4त कायदा आLण 

सुkयवPथेचा आढावा घेeयासाठ� Pवतं: बठैका गहृमंqयांQया अpयEतेखाल9 

िजaहा पोल9स मुlयालयाQया मंथन सभागहृात झाaया, 3यावेळी ते बोलत होते. 

म)हला आLण बाल�वकास मं:ी तथा अमरावती िजa�याQया पालकमं:ी ॲड. 

यशोमती ठाकूर यावळेी उपिPथत हो3या.  वाहतूक पोल9स साव4ज(नक )ठकाणी 

)दवसभर कत4kय (नभावत असतात. 3यानंा PवQछतागहेृ उपल�ध नसaयामुळे 

अडचण होत.े �वशषेत: म)हला पो�लसांची जाPत गैरसोय होते. हा थेट 

आरोUयाशी (नग�डत �Oन आहे. 3यामुळे वाहतूक पो�लसासंाठ� PवQछतागहेृ 

असावीत. मोबाईल PवQछतागहृांची सु�वधाह9 देता येणे श-य आहे. तशी तरतूद 

kहावी, अशी मागणी पालकमं:ी ठाकूर यानंी यावेळी केल9.  
 

मुlय (नवडणूक अTधकार9   

राVयात  दोनदा  नcदणी झालेaया मतदाराचंी संlया 5 लाखावtन 13 हजार झाल9 

असून या मतदारांची चौकशी आता बथु लेवल ऑoफसरमाफ4 त होत असaयाची 

आLण 3यानुसार मतदार याद9 तयार करeयात येत असaयाची  मा)हती  राVयाचे 

मुlय (नवडणूक अTधकार9 Bीकांत देशपांड े यानंी  नागपूरमpये )दल9. 

िजaहाTधकार9 काया4लयाQया बचत भवन सभागहृात (नवडणूक आयोगाQया �वशेष 

सं�E<त पनुर9Eण काय4Xमाचा आढावा  देशपांड े यानंी घेतला.  या बैठकzनंतर 

झालेaया बैठकzत त ेबोलत होते.  मतदार नcदणी ह9 (नरंतन चालणार9 �oXया 

असून या अनुषगंाने भारत (नवडणूक आयोगाने )दनांक 1 जानेवार9 2022 या 

)दनांकावर आधा>रत छायाTच:ासह मतदार याद9चा �वशषे सं�E<त पनुर9Eण 

काय4Xम आयोिजत केला आहे.   (नवडणूक आयोगाQया �वशषे सं�E<त पुनर9Eण 



काय4Xमांतग4त )द.13,14, 27 आLण 28 नोkहmबर 2021 या )दवशी मतदार 

नcदणीसाठ� �वशषे मोह9म आयोिजत करeयात येत आहे.  नवीन मतदारानंा 

3यांचे मतदान ओळखप:ह9 Pपीड पोPटने घरपोच �मळणार आहे.  �वशषे सं�E<त 

पुनर9Eण काय4Xमांतग4त मतदार याद9मधील नावातील दDुP3या, बदल, छायाTच: े

अhययावत करण,े गरजनुेसार नवीन मतदान कm n तयार करणे आद9ंचा समावेश 

करeयात येत आहे. मतदान कm nाचे सुसू:ीकरण कtन अhययावत मतदार याद9 

तयार करeयात येत आहे. जर यावर कुणाला आEेप असaयास 3याची शहा(नशा 

कtन )दनांक 5 जानेवार9 2022 रोजी अं(तम मतदार याद9 तयार करeयात 

येणार आहे. तसेच याबाबत नाग>रकांचा सहभाग वाढ�वeयासाठ� राVयभर )दनाकं 

16 नोkहmबर 2021 रोजी �वशषे xामसभा बोल�वeयात येणार आहे,  अशी 

मा)हतीह9   देशपांड े यानंी यावेळी )दल9.    

 

�ा.रजनीश कुमार शु- ल   

राH �9य शैELणक धोरण हे बोध आLण कौशa ययु- त k य-तीची (न�म4ती 

करe याची �oXया होय. या धोरणाQ या oXया@वयनासाठ� शैELणक संP थांवर 

अTधक जबाबदार9 आहे, असे �(तपादन वधा4 इथaया महा3 मा गांधी आंतरराH �9य 

)हदं9 �वO व�वhयालयाचे कुलगुt �ा. रजनीशकुमार शु- ल यांनी केले. ते ‘राH �9य 

शैELणक धोरण : 2020 oXया@ वयनात  �शEण संP थांची भू�मका’ या �वषयावर 

आयोिजत h�व)दवसीय राH �9य काय4शाळेQ या उhघाटन स:ाचे अp यE � हणून 

बोलत होते.   

 

टँकरमु-त नागपूर    

टँकरमु-त नागपरू शहर ह9 संकaपना पणू43वास नेeयाQया �Hट9ने नागपरू शहरात 

अमतृ योजने अतंग4त जलकंुभांची (न�म4ती होत आहे. पाणी पुरवyयाची समPया 

असलेaया द�Eण नागपरू भागामpये (नमा4ण होत असलेaया जलकंुभांमुळे ये3या 

काळात या संपूण4 भागात २४ तास पाणी पुरवठा होऊन नाग>रकांना )दलासा 

�मळेल, असा �वOवास कm n9य मं:ी (नतीन गडकर9 यानंी kय-त केला. नागपरू 

महानगरपा�लकेQया माpयमातून अमतृ योजने अतंग4त शहरातील स-करदरा, 

uबडीपेठ, आशीवा4द नगर येथील इं)दरा गांधी सभागहृ मैदान, उमरेड रोडवर9ल 

मोठा ताजबाग प>रसर आLण वंजार9नगर जलकंुभाजवळ बांधeयात येणा-या 

जलकंुभाचा संयु-त भू�मपूजन सोहळा काल इं)दरा गांधी सभागहृ मैदान, 



आशीवा4दनगर, uबडीपेठ येथे पार पडला. कm n9य मं:ी (नतीन गडकर9 यांQया हPते 

(तनह9 जलकंुभाQया काया4चे भू�मपूजन झाले, 3यावेळी ते बोलत होते.       
 

म)हला आLण बाल�वकास मं:ी-ॲड. यशोमती ठाकूर 

कुटंुबाQया हलाखीQया प>रिPथतीने तणावात येऊन अमरावती िजa�याQया (तवसा 

तालु-यातील (छदवाडी येथील सेजल जाधव या �वhयाTथ4नीने आ3मह3या केल9. 

लेकzQया अशा अचानक (नघून जाeयाने उpवPत झालेaया जाधव कुटंुबाला 

म)हला आLण बाल�वकास मं:ी ॲड. यशोमती ठाकूर यानंी आधार )दला. ठाकूर 

यांनी सेजलQया भाऊ-ब)हणीला �शEणासाठ� द�क घेतले असून जाधव कुटंुबाला 

10 हजार Dपयांची तातडीची आTथ4क मदतह9 केल9 आहे. आ3मह3येसारखे घातक 

पाऊल कुणीह9 उचलू नये.  �वhयाथ~ आLण तDणांनी तणावात येऊ नये. )हमंत 

ठेवावी, असे कळकळीचे आवाहन ॲड. ठाकूर यानंी यावेळी केले. 
         

हवामान    

नागपूरसह �वदभा4त सव4च िजa�यात आगामी आठवडयात हवामान कोरड े

राहणार असaयाचा अंदाज हवामान खा3याने kय-त केला आहे. दर�यान गेaया 

काह9 )दवसांपासून सकाळी आLण रा:ी तापमानात घट झाल9 असून )हवा�याची 

चाहूल लागायला सुDवात झाल9 आहे.  

********* 

 

 

  


