
आकाशवाणी नागपरू 

�ादे�शक व�ृ �वभाग 

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

गु(वार )दनाकं २३ स,ट.बर २०२१ 

एक मह2वपणु3 संदेश 

देशात १८ वषा�वरल सवा�ना को�वड-19 ��तबंधक लस मोफत दे�यात येत आहे. 

सवा�ना आमचा स%ला आहे क&, (यांनी ह लस अव+य ,यावी. को�वड-19 शी 

संबं-धत �नब�ध .श-थल जर झाले असले, तर कोरोना �वषाण ू संसगा5चा धोका 

अ6याप संपलेला नाह. (यामळेु सवा�नी संपणू5 काळजी घेणं आव+यक आहे. 

मह(वाचं काम असेल तरच घराबाहेर पडावं, असं आवाहन ;ो(यांना कर�यात येत 

आहे. सरु<=त राह�यासाठ? नाका-त@डावर माAक लावावा, एकमेकांपासनू सरु<=त 

अंतर राखावं, हात आDण चहेरा AवEछ ठेवावा. को�वड-19 शी संबं-धत अ-धक 

माGहती आDण मदतीसाठ? आपण ०११- २३ ९७ ८० ४६ आDण १०७५ या राPQय 

मदतवाGहनीशी Rकंवा ०२०- २६ १२ ७३ ९४ या राSयAतरावरEया मदत वाGहनीशी 

संपक5  कT शकता. 

ठळक बात�या 
  

1.  जगभरात पसरलेला भारतीय जनसमुदाय ह आपल ताकद अस%याचे 

पंत�धान नरVW मोद यांच ��तपादन. 

2.  Aथा�नक AवराSय संAथांEया �नवडणुकांसाठ? उमेदवारानंी  जातवधैता 

�माणप[ वेळीच �ा\त कTन घे�याच ेराSय �नवडणूक आय]ुताच ेआवाहन. 

3.  राSयाEया आरो_य �वभागाEया पर=ेसाठ? तयार पणू5; उमेदवारांनी 

अफवांवर �व+वास न ठेव�याच  आरो_यमं[ी राजेश टोपे यांच ेआवाहन. 

आDण 

4. AवातंcयाEया अमतृमहो(सवा�न.मe   नागपरुEया   �वदेश fयापार 

महासंचालनालय     आDण   िज%हा उ6योग कV Wा6वारे  उ6या     एक 

Gदवसीय �नया5त संमेलनाच े आयोजन. 



  

मोद  / अमेhरका दौरा  

  

पंत�धान नरVW मोद आप%या चार GदवसांEया अमेhरका दौjयासाठ? आज सकाळी 

वॉ.श_ंटन डीसी इथं पोहोचले. जोरदार पाऊस असनूह शकेडो भारतीय हातात �तरंगा 

घेऊन  मोद यांEया Aवागतासाठ? �वमानतळावर जमले होते. पंत�धानांचं �वमान 

उतरताच या जनसमदुायानं अ(यंत उ(साहानं मोद यांEया नावाEया घोषणा 

6यायला सnुवात केल. या उ(Aफूत5 Aवागताब6दल मोद यांनी भारतीय 

जनसमदुायाच ेआभार मानले असनू  देश�वदेशात पसरलेला भारतीय जनसमदुाय ह 

आपल ताकद अस%याचं मोद यांनी (यानंतर केले%या oवीटमpये qहटलं आहे. 

जगभरात भारतीय जनसमदुायानं  आप%या कतृ5(वानं आपलं वेगळेपण .स6ध केलं 

असनू त ेअ(यंत �शंसनीय आहे, असंह मोद यांनी नमदू केलं आहे. उ6या मोद 

आDण राPQाpय= Sयो बायडने यांची fहाईट हाऊसमधील ओfहल ऑRफसमpये 

Aवतं[ बठैक होणार असनू या बठैक&त अफगाDणAतानमधील घडामोडी, वाढता 

कoटरतावाद, दहशतवाद, भारत – �शांत =े[ातील सरु<=तता, सायबर सरु=ा, को�वड 

लसपरुवठा आDण �नम5ल ऊजा5 या =े[ातील भागीदार वाढ�वण या म6ु6यांवर चचा5 

होणार आहे. (यानंतर पंत�धान ]वाड .शखर पhरषदेमpये सहभागी होणार आहेत. 

दौjयाEया अखेरEया Gदवशी, २५ तारखेला vययूॉक5  इथं होणाjया संय]ुत राPQांEया 

आमसभेला त ेसंबो-धत करणार आहेत. यामpये को�वड -19 सह सpयाची जाग�तक 

आfहानं, दहशतवादाचा बीमोड कर�याची गरज, हवामान बदल यासह अvय 

महwवपणू5 म6ु6यांवर त ेजाग�तक ने(यांशी संवाद साधणार असनू यानंतर (यांEया 

दौjयाची सागंता होणार आहे.  
  

वायदुल  �मखु  

 नांदेड िज%xयाच े सपु[ु एअर माश5ल �ववेक चौधर हे ३० स\टVबर २०२१ रोजी 

भारतीय वायदुलाच े�मखु  qहणून पदभार Aवीकारणार आहेत. संर=ण मं[ालयाने 

देशाच ेनवे वायदुल �मखु qहणून �व6यमान उप�मखु एअर माश5ल �ववेक चौधर 

यांEया नावाची नकुतीच घोषणा केल आहे. वायदुल �मखु एअर चीफ माश5ल आर. 



के. एस. भदोhरया हे ३० स\टVबर २०२१ रोजी सेवा�नवeृ होत असनू  एअर माश5ल 

चौधर  (यांEयाकडून पदाची स[ू Aवीकारतील. एअर माश5ल चौधर हे मळुच ेनांदेड 

िज%xयातील हदगाव ताल]ुयाEया हAतरा येथील आहेत.  

  

 मं[ीमंडळ �नण5य  

महानगरपा.लका आDण नगरपhरषदांमpये एकसदAयीय �भाग पpदतीऐवजी 

बहुसदAयीय �भाग पpदत सnु कर�याचा �नण5य  मzुयमं[ी उ6धव ठाकरे याEंया 

अpय=तखेाल काल झाले%या राSय मं{[मंडळ बठैक&त झाला.नागर Aथा�नक 

संAथांमधील नागhरकांEया मागास �वगा5Eया आर=णासंदभा5त �माण 

�नि+चती,अ-ध�नयमात सधुारणा कर�याचा �नण5य ह घे�यात आला. .महाराPQ 

लोकसेवा आयोगामाफ5 त सरळ सेवा भरतीसाठ? काह �वभागाकंडून आयोगाला 

अ6यापपय�त मागणीप[ न सादर झा%याची गंभीर दखल मzुयमंcयांनी घेतल. 

कोण(याह पhरिAथतीत ३० स\टVबर २०२१ पय�त सव5 �वभागांनी मंजूर पदांचा 

आढावा ता(काळ घेऊन आपलं  मागणीप[ आयोगाकड े पाठवावं असे AपPट �नद|श 

मzुयमंcयांनी स-चवानंा Gदले.  
  

 
 

जात  वधैता    

 राSयभरातील महानगरपा.लका, नगरपhरषदा/ नगरपंचायती, िज%हा पhरषदा, पंचायत 

स.मती व ~ामपंचायती या Aथा�नक AवराSय संAथांEया २०२२ मpये होणाjया 

�नवडणकुा राखीव जागांवर लढव ूइिEछणाjया उमेदवारांनी ऐनवेळी होणार धावपळ 

टाळ�यासाठ? जात �माणप[ासह जातवधैता �माणप[ वेळीच �ा\त कTन घेणे 

आव+यक आहे. (यासाठ? संबं-धतांनी आतापासनूच वयैि]तक Aतरावर पतू5ता करावी, 

असे आवाहन राSय �नवडणूक आय]ुत य.ू पी. एस. मदान यांनी केले आहे. 

  

 

 



आरो_य भरती   

राSय शासनाEया साव5ज�नक आरो_य �वभागातील भरती �R�या अ(यंत 

�नयोजनब6ध आDण पारदश5क प6धतीने पार पाडल जात आहे. या पर=ेसाठ? 

आरो_य �वभागाEया वतीने सव5 तयार पणू5 झाल आहे. पर=ाथ�नी कोण(याह 

अफवांवर �व+वास ठेव ू नये, असे आवाहन आरो_य मं[ी राजेश टोपे यांनी केले. 

आरो_य �वभागाEया गट क संवगा5तील पदासाठ? श�नवार २५ स\टVबर रोजी आDण 

गट ड संवगा5तील पदासाठ? र�ववार  २६ स\टVबर रोजी लेखी पर=ा घेतल जाणार 

आहे. या पर=ेसाठ? कर�यात आले%या तयारचा टोपे यानंी आढावा घेतला. 

उमेदवारांना हॉल �तक&ट वेळेत .मळावे, सfह5र fयविAथत सTु असावा, उमेदवारांना 

काह शंका अस%यास (यांच े समाधान कर�यासाठ? हे%पलाईन सnु करावी, अशा 

सचूनाह (यांनी Gद%या. आरो_य �वभागाEया गट क संवगा5तील २७३९ आDण गट ड 

संवगा5तील ३४६६ अशा एकूण ६२०५ पदांसाठ? भरती �R�या सTु आहे. यासाठ? 

राSयातील १५०० कV Wावर एकाच वेळी पर=ा घेतल जाणार आहे. ह भरती �R�या 

शासनाने �नवडले%या खासगी बाxय A[ोतांमाफ5 त केल जात आहे. उeर प{[कांची 

तपासणी संगणक �णाल6वारे केल जाणार आहे, असेह  टोपे यांनी  AपPट केले. 

उमेदवारांना पर=ेबाबत काह शंका अस%यास (यांनी कॉल सVटरEया हे%पलाईन 

अथवा िज%xयातील संबं-धत काया5लयात संपक5  साधावा, असे आवाहनह (यांनी केले. 

 

मोफत 7/12    

देशाEया अमतृ महो(सव वषा5�न.मe �(येक खातेदारास तला�यांमाफ5 त घरोघर 

जाऊन मोफत 7/12 दे�याEया उ6देशाने 2ऑ]टोबर 2021 पासनू �वशषे मोहम 

गोGदया िज%xयात राब�व�यात येणार असनू सदर मोहम �भावीपणे राब�व�यासाठ? 

�भार िज%हा-धकार राजेश खवले यांनी िज%xयातील सव5 तह.सलदारांची िfह�डओ 

कॉvफरvस6वारे आढावा सभा घेऊन या मोGहमेत करावयाEया काय5वाहबाबत 

आव+यक �नद|श Gदले.  (याअनषंुगाने, काय5वाह िज%हाAतरावर सnु कर�यात आल 

आहे. 
  



लस �माणप[  

  

ग@Gदया िज%हा पhरषदेत काह कामा �न.मe जात अस%यास या पढेु कोरोना 

��तबंधा(मक  लस घेत%याचा परुावा Gद%या .शवाय  िज%हा पhरषदेत �वेश .मळणार 

नाह . असा आदेश ग@Gदया िज%हा पhरषदेत नकुतेच पदभार Aवीकारले%या मzुय 

काय5कार अ-धकार  अ�नल पाटल यांनी काढला आहे. Sया लोकांजवळ एनरॉईड 

मोबाईल नसेल अशा  लोकांना   लस घेत%याचा �माणप[ हाती बाळगावा लागेल 

अvयथा  िज%हा पhरषदेEया कुठ%याह �वभागात �वेश .मळणार नाह, असे  मzुय 

काय5कार अ-धकार यांनी AपPट केल आहे.  
  

सोयाबीन  खरेद     

गे%या चोवीस तासात चं6पर िज%xयात सरासर 66 .ममी एवढा पाऊस पड%याने 

कापणीला आले%या सोयाबीन �पकाच े मोठे नकुसान झाले आहे. िज%xयात भात, 

कापसू आDण सोयाबीन ह तीन �मखु �पके घेतल जातात. यात सवा5-धक फटका 

सोयाबीनला बसला आहे.   सोयाबीनEया शVगा आता तोड%या जाणार हो(या. पण 

(यापवू�च पावसाचं जोरदार आगमन झा%याने पीक नPट हो�याEया िAथतीत आहे. 

यामळेु सोयाबीन उ(पादन संकटात सापडला अस%याची माGहती आमEया 

��त�नधीने Gदल आहे. 

  

आंदोलन   

कV W सरकारने सोयाबीन पVड आयात के%यामळेु मGहनाभरात 10 हजाराच ेदर पाच 

हजार nपये इतका खाल आला आहे. (यामळंु शतेकjयांच मोठ नकुसान होणार 

आहे. �वदभा5तील शतेकjयांEया सोयाबीन आDण कपाशीEया दरासाठ? Aवा.भमानी 

शतेकर संघटना रA(यावर उतTन आंदोलन करणार अस%याच ेAवा.भमानी शतेकर 

संघटनेच ेनेते र�वकातं तुपकर यांनी सां-गतल.  वा.शम येथे  Aवा.भमानी शतेकर 

संघटनेEया पदा-धकार आDण  काय5कत| मेळावा कhरता आले असता त े बोलत 

होत.े    
  



मAक-या गणपती  

चंWपरू  शहरात उ6यापासनू  ते ४  ऑ]ट@बरपय�त मAकjया गणेशो(सव साजरा 

कर�यात येत आहे. (या�Pटने िज%xयात कायदा व सfुयवAथा अबा-धत राहावी 

qहणून  आज  रा[ी बारा  वाजतापासनू   ५  ऑ]ट@बरEया रा[ी १२ 

 वाजेपय�तEया  कालावधीत महाराPQ पो.लस अ-ध�नयम १९५१ च ेकलम ३६ लाग ू

कर�यात आले आहे. या कालावधीत साव5ज�नक  शांततेला व सfुयवAथेला बाधा 

पोहोच ूनये, तसेच साव5ज�नक Gठकाणी वागणुक&बाबत  आDण संबं-धत यो_य �नब�ध 

व �नद|श दे�याच ेअ-धकार चंWपरू िज%xयातील सव5 पो.लस ठाणे �भार अ-धकार 

व (याEयांपे=ा क�नPठ दजा5च ेअ-धकार यांना �दान कर�यात आले आहेत.  

  

डीपी  रोड  

राPQसंत तकुडोजी महाराज �व6यापीठ इमारत त ेजुने मॉhरस कॉलेज जवळील Dझरो 

माईल R�डम पाक5 पय�तEया रोडच े आज महापौर दयाशंकर �तवार, कुलगुT सभुाष 

चौधर आDण मनपा आय]ुत राधाकृPणन बी. यांEया हAत ेसंय]ुतhर(या लोकाप5ण 

कर�यात आले. 

राPQसंत तकुडोजी महाराज �व6यापीठ इमारत त ेजुने मॉhरस कॉलेज जवळील Dझरो 

माईल R�डम पाक5 पय�तच े रोड पणू5 होउनह मेQाEया Dझरो मॉईल Aटेशनखालल 

‘{बटुमेन कारपेट कोट’Eया कामामळेु लोकाप5ण �लं{बत राGहले होत.े या मागा5मळेु 

नागhरकांना मोठ? स�ुवधा �नमा5ण होउन मzुय मागा5वरल वाहतकू भार कमी 

होणार  अस%याच े  महापौर दयाशंकर �तवार यांनी सां-गतले. 

  

माग5दश5क सचूना   

कV Wय आरो_य मं[ालयानं आज को�वडप+चात आरो_य�वषयक fयवAथापनासंबंधी 

नfया राPQfयापी माग5दश5क सचूना जार के%या आहेत. कV Wय आरो_यमं[ी मनसखू 

मांड�वय यांनी o�वटरवTन ह माGहती Gदल. को�वडबा-धतांना, कोरोना संसगा5तून 

बरे झा%यानंतर, उ6भवणाjया दघ5कालन आरो_य�वषयक समAया सोडव�यात मदत 

करता यावी या हेतून या माग5दश5क सचूना आख%या अस%याचं (यांनी qहटलं आहे. 



या माग5दश5क सचूनामंpये सात �ाnपं आहेत. यात मान.सक आरो_याचाह समावेश 

अस%याचं मांड�वय यांनी qहटलं आहे. 

�नया5त संमेलन  

कV Wय  वाDणSय आDण उ6योग मं[ालयाEया वतीने देशभरात देशाEया 

अमतृमहो(सवी वषा5�न.मe  वाDणSय उ(सवाच ेआयोजन केले जात असनू  याच 

;खंुलेत नागपरुEया नवीन स-चवालय भवन िAथत �वदेश fयापार महासंचालनालय  

नागपरु. .महान �वशषे आ-थ5क =े[ (सी.ई.झडे.)  आDण  राSय शासनाEया नागपरु 

िज%हा उ6योग कV Wा6वारे  उ6य  २४  स\टVबर श�ुवार रोजी �वदभ5 इंडAQज 

असो.सएशन- fहआयएEया उ6योग भवन .सवील लाईिvAथत   सभागहृामpये  

एक Gदवसीय �नया5त संमेलनाच े आयोजन सकाळी ११ ते २ या वेळेत कर�यात 

आले  आहे.  या�संगी मzुय अ�तथी qहणून िज%हा-धकार आर.�वमला उपिAथत 

राहणार आहेत.  या एक Gदवसीय संमेलनादरqयान   नागपरू िज%हा �नया5त कृती 

आराखडा �वषयी िज%हा  उ6योग कV Wाच े महाfयवAथापक गजVW भारती हे 

सादरकरण करतील. �वदभा5तील �नया5�तEया संधी या�वषयी वेद- �वदभ5 इकॉनॉ.मक 

डfेहलपमVट कौिvसलच े अpय= ;ीकुमार राव हे आपले �ववेचन करतील. पGह%या 

स[ामpये नागपरू िज%xयातील कृषी आDण खा6य��&या, तसेच अ.भयां{[क& वA[ 

Aटल या उ6योगातील �नया5तदारांच े चचा5स[ उ6योग �वभागाच ेसंय]ुत संचालक ए 

पी धमा5-धकार यांEया उपिAथतीत होईल. नागपरू आDण  अमरावती िज%xयातील 

सव5 11 िज%xयातील �नया5तदार या  काय5�मामpये जोडले जातील कृषी �नया5त 

�वकास �ा-धकरणाEया  योजना�वषयी स6ुधा या  संमेलनात  माGहती Gदल जाईल. 
 

The End 

 


