आकाशवाणी नागपरू ,
ादे शक बात या (मराठ – वेळ सायंकाळी ०६.००)
गु$वार, %दनांक २४नो)ह+ बर २०२२
ठळक बात या
1. मराठवाडा आ-ण .वदभ0 भागात1या शेतकर2 आ3मह3या रोख5यासाठ
क1पांसोबतच द9ु काळ:;त भागात परु ाचं पाणी वळ.व5या<या
क1पाला

कृषी

मह3वाकां=ी

जाग@तक बँकेने अथ0सहाDय कर5याच मE
ु यमंFी एकनाथ शदं े यांच

आवाहन.
2. जाग@तक ;तरावर गोवराचा

ादभ
ु ा0व वाढ5याचा धोका अस1याचा जाग@तक

आरोJय संघटनेचा इशारा.
3.

धानमंFी सुNम अOन
.वभागात 350 अOन

4.

PQया उSयोग योजनेत महारा9T दे शात अ)वल; नागपरू
PQया

क1प मंजूर.

ाथ मक आरोJय क+UामVये हWीरोग )यव;थापन क+U सुX करणार2 तसच
हWीरोग:;तांना .वशेष चपलांच .वतरण करणार2 नागपरू महानगरपा लका
ठरल2 प%हल2 महानगरपा लका.
*****

अथसहा य - मा.सं.
मराठवाडा

आण

वदभ

भागात"या

शेतकर&

आ'मह'या

रोख*यासाठ+

कृषी

/क"पांसोबतच द4ु काळ67त भागात परु ाचं पाणी वळ व*याचा मह'वाकां8ी /क"प
रा9य शासनानं तयार केला असन
ू 'यासाठ+ जाग>तक बँकेने अथसहा य करावं, असं
आवाहन मA
ु यमंBी एकनाथ Dशदं े यांनी आज केलं. जाग>तक बँकेचे भारतातले /मख
ु
ऑग7टे तानो कौमे यांHया नेत'ृ वाखालHया Dश4टमंडळानं मA
ु यमंBी एकनाथ Dशदं े यांची
वषा >नवास7थानी भेट घेतल&, 'यावेळी ते बोलत होते. नानाजी दे शमख
ु कृषी संजीवनी
/क"पामल
ु े मराठवाडा आ ण वदभात"या सुमारे ५ हजार

गावांना फायदा होत आहे .

या /क"पाला जाग>तक बँकेचं सहा य लाभलं असन
ू /क"पाHया पLह"या टMMयाHया
यश7वीतेनंतर दस
ु Nया टMMयाला माOयता दे *याचं आवाहनह& मA
ु यमंPयांनी यावेळी
केलं.
पीक वमा योजना
हवामान संकट आ ण तंBQानातील वेगवान /गतीला />तसाद Rहणन
ू कST&य कृषी
मंBालय, /धानमंBी

पीक

वमा योजनेमVये शेतकNयांHया Lहताचे बदल कर*यास

तयार आहे . अशा हवामान संबध
ं ी आपWींचा शेतीवर थेट /भाव पडत अस"यामुळे,
दे शातील असरु X8त शेतकर& समद
ु ायाचे लहर& हवामानापासन
ू संर8ण करणे मह'वाचे
आहे 2016 मVये /धानमंBी फसल बीमा योजना

सुZ झा"यानंतर, या योजनेने

पेरणीपव
ू कालावधीपासन
ू पीक कापणीHया कालावधीपय\त सव पके आ ण धो]यांसाठ+
सवसमावेशक संर8ण उपल_ध कZन Lदले जे रा4`&य कृषी
सध
ु ाaरत रा4`&य कृषी

वमा योजनेHया

वमा योजना आ ण

यापव
ू bHया योजनांमVये समा व4ट नcहते

याकडे कृषी आ ण शेतकर& क"याण

वभागाचे सdचव मनोज आहुजा

यांनी ल8

वेधले.
Lहवाळी अdधवेशन
रा9य वdधमंडळाHया Lहवाळी अdधवेशनात जनतेHया /eनांची हाताळणी संवेदनशीलतेनं
आ ण त'परतेनं करणार अस"याचं,
यांनी Rहटलं आहे .

वधानपaरषदे Hया उपसभापती डॉ. नीलम गोNहे

वdधमंडळाHया दोOह& सभागह
ृ ांचे

वरोधी प8नेते, अिजत पवार

आ ण अंबादास दानवे यांनी काल गोNहे यांची भेट घेतल&, 'यावेळी 'या बोलत हो'या.
रा9यात शेतकNयांचे /eन आ ण ि7Bयांवर&ल अ'याचारांHया /eनांना /ाधाOय दे ऊन,
सव

वषयांवर

संवेदनशीलतेनं

आण

समOवयाHया

भDू मकेतून

माग

काढ*याHया j4ट&नं या बैठकlत चचा झा"याचं, याबाबतHया वW
ृ ात Rहटलं आहे .
वdधमंडळाचं Lहवाळी अdधवेशन ये 'या १९ oडसSबरपासन
ू नागपरू इथं होणार आहे .
शरद पवार
रा9यपाल ह& एक सं7था असन
ू >तHया काह& मयादा आ ण बंधन असतात. माB
छBपती Dशवाजी महाराजांचा उ"लेख करताना रा9यपाल भगतDसंह कोeयार& यांनी
सगrया मयादा सोड"या अशी ट&का रा4`वाद& काँ6ेसचे अVय8 शरद पवार यांनी केल&
आहे . 'या /करणानंतर रा9यपालांनी छBपतींच कौतुक करणारं
रा9यभरातून उमटले"या />तstयांनंतर केले लं हे

वधान केलं. माB,

वधान Rहणजे उशीराचं शहाणपण

आहे , असं ते आज मब
ुं ईत पBकार पaरषदे त Rहणाले. व वध वषयांवर 'यांनी यावेळी
भा4य

केलं.

तसेच

रा9यपालांHया या

वधानाची दखल आता

रा4`पती

आण

/धानमंPयांनी vयावी. अशा cय]तीकडे रा9यपाल पदासारAया जबाबदाNया दे णं योwय
नाह&, असंह& पवार Rहणाले.
गोवर लसीकरण
को वड-१९ काळात"या पaरि7थतीमुळे
'यामळ
ु ं

गोवर लसीकरणाकडे काह&सं दल
ु 8 झालं असन
ू

आता जाग>तक 7तरावर गोवराचा /ादभ
ु ाव वाढ*याचा धोका >नमाण झाला

अस"याचा इशारा जाग>तक आरोwय संघटनेनं Lदला आहे . जाग>तक आरोwय संघटना
आ ण अमेaरकातील रोग >नयंBण आ ण />तबंध वभागानं /Dसxध केले"या संयु]त
अहवालात Rहटलंय कl ,को वड साथीमळ
ु े गे"या वषb सुमारे चार कोट& मुलांचा गोवर
लशीचा डोस हुकला. जाग>तक आरोwय संघटनेचे गोवर वषयक त9Q पॅL`क
ओ'कॉनर यांनी सांdगतलं कl,गोवराची लागण हो*याचं /माण गे"या काह& वषा\Hया
तुलनेत कमी आहे , 'यामळ
ु े याबाबत ठोस कृती कर*याची ह&च योwय वेळ आहे . २०२१
मVये जगभरात गोवराचे अंदाजे ९० लाख ~wण आढळले , तर एक लाख २८ हजार
जणांचा

म'ृ यू

झाला .

गोवराचा

वषाणू

हा

सवात

वेगानं

संसग

पसरवणाNया

वषाणंप
ै l एक असला तर& लसीकरणाxवारे 'याचा धोका टाळता ये ऊ शकतो. परं तु
ू क
यासाठ+ ९५ ट]के लोकसंAये चं लसीकरण आवeयक आहे , असंह& जाग>तक आरोwय
संघटनेनं 7प4ट केलं आहे .

/धानमंBी स€
ू म अOन /stया उxयोग योजना
7था>नक,

सSLTय

तसेच

पारं पाaरक

उ'पादनांना

वाव

दे *यासाठ+

कST

परु 7कृत

‘आ'म>नभर भारत मोLहमS तगत ‘/धानमंBी सू€म अOन /stया उxयोग’ ह& योजना
कृषी

वभागामाफत संपण
रा9यभर राब वल& जात आहे . या योजनS तगत वैयि]तक
ू

लाभाथb घटकांतगत मंजरू /करणांमVये महारा4` हे दे शात /थम tमांकाचे रा9य ठरले
आहे . तर ऑ]टोबर
अOन

/stया

अखेर&स वैयि]तक लाभाथb घटकांतगत नागपूर वभागात 350

/क"प

मंजरू

झाले

आहे त.

नcयाने

7थापीत

होणा-या

sकंवा

सxयि7थतीत कायरत सू€म अOन /stया उxयोगांना व7तार&करण, 7तर वx
ृ धीसाठ+
tेoडट Dलंक बँक सबDसडी या योजनेतून Lदल& जात असन
ू संबdं धत िज"ƒयाHया एक
िज"हा एक उ'पादनावर आधाaरत कृषी /stया उxयोगांना /ाधाOय Lदल जात आहे . या
योजनS तगत

भांडवल&

गंत
ु वणक
ू ,

सामाईक

पायाभत
ू

सु वधा,

इन]यब
ु ेशन

सSटर,

7वयंसहा यता गटाHया सद7यांना बीज भांडवल इ'याद& घटकांसाठ+ अथसहा य दे *यात
ये त. वैयि]तक स€
ू म अOन /stया उxयोगांना /क"प sकमतीHया 35 ट]के, जा7तीत
जा7त 10 लाख तर सामाईक पायाभत
ू सु वधा, इO]युबेशन कST, म"
ु यसाखळी या
घटकांसाठ+ /क"प sकमतीHया 35 ट]के, जा7तीत जा7त 3 कोट& अथसहा य दे *यात
ये त

आहे .

टॉsकंग `&
झाडाची संपण
ू माLहती, 'याचे उपयोग आद& बाबी जाणन
ू घे*यासाठ+ चंTपूर ये थील वन
/बोधनीने अDभनव उपtम राबवन
ू झाडावर ‘]यूआर कोड’ वकसीत केला आहे . या
]यूआर कोडचे लोकापण रा9याचे वनमंBी सध
ु ीर मन
ु गंट&वार यांHया ह7ते वन
/बोधनीHया पaरसरात नक
ु तेच कर*यात आले.

वशेष Rहणजे या ]यूआर कोडHया

माVयमातून आता झाड 7वत:बxदलची माLहती 7वत:च दे णार आहे . ‘टॉsकंग `&’
Rहणजेच बोलणारे झाड असा हा उपtम आहे . वन /बोधनी पaरसरात मो…या /माणात
वने आ ण वनेWर /जातींची झाड असन
ू या ॲपHया वापरामळ
ु े पaरसरातील जैव
व वधतेबxदल अdधकाdधक माLहती जाणन
ू घे ण श]य होणार आहे .
>नसग पयटन कST
चंTपरू Hयामुल ताल]
ु यातील उथळपेठ ये थे >नसग पयटन कST

वकसीत कर*याचा

>नणय वनमंBी तथा चंTपरू िज"हयाचे पालकमंBी सध
ु ीर मन
ु गंट&वार यांनी घेतला आहे .
यासंदभात

चंTपरू ात वन/बोdधनी ये थे झाले"या बैठकlत चचा आ ण सादर&करण

कर*यात आले. चंTपरू वन वभागांतगत ये णाNया dचचप"ल& वन पaर8ेBातील उथळपेठ
या गावाHया शेजार& ड‡गराळ पaरसरात गायमख
ु हे /Dसxध आ ण ऐ>तहाDसक 7थळ
आहे . ये थे हे माडपंथी आ ण
DशवमंLदर आहे .

काrया दगडातील बांधकाम केले ल सम
ु ारे 700 वष जन
ू

मंLदराHया पायŠयाशी परु ातनकाल&न कंु ड बांध*यात आल आहे . 'या

कंु डाला गायमख
Rहणन
ु ी आकार दे *यात आला अस"यान या 7थळाला गायमख
ु
ू
पaरसरात ओळख*यात ये त.

संवाद कायtम
रा9यातील

महारा4`

औxयोdगक

संक"पने वर आधाaरत

वकास

महामंडळ

हे

7टाटअप, नावीOयपण
ू

उxयोग तसेच लहान लहान उxयोगांना /ो'साहन दे त असन
ू

रा9यात ये 'या 2023 Hया शेवट पय\त रा9यातील

व वध MIDC त असे अनेक

उxयोग बघायला Dमळतील अशी माLहती महारा4` औxयोdगक वकास महामंडळ चे
मA
ु य कायकार& अdधकार& डॉ. वपीन शमा यांनी आज Lदल&. ते आज नागपरू ात वदभ
इंड7`&ज

असोDसएशन तफ• आयोिजत उxयोजक आ ण /शासन यांHयातीलसंवाद

कायtमात बोलत होते.
मारोतराव कOनमवार प*
ु य>तथी
महारा4`ाचे दस
ु रे मA
ु यमंBी आ ण भट]या वम]
ु त समाजाचे नेते 7वगbय मारोतराव
कOनमवार यांची आज 59 वी प*
ु य>तथी साजर& कर*यात ये त आहे . नागपरु ातील
वधानभवन पaरसरात असले"या मारोतराव कOनमवार यांचा पत
ु rयाला
सामािजक संघटना, व वध राजकlय प8ातफ•

व वध

आदरांजल& वाह*यात ये त आहे

हWीरोग >नमलन
ु
हWीरोग हा जीवघेणा आजार नसला तर& मानवाला कायमचे अपंग'व /दान

कZन

शर&र वTप
ु करणारा आजार आहे . या आजारामळ
ु े पायाचा आकार वtाळaर'या वाढतो.
वशाल

आकाराHया

अस"यानेनागपरू
यांHयापढ
ु ाकारामळ
ु े

या

पायांना

लागणाया

महानगरपाDलकेचे
रोटर&

]लब

चपलांचा

आय]
ु त

ऑफ

तथा

नागपरू

हWीरोग67तांसाठ+ वशेष चपला उपल_ध कZन
मनपा आयु]तांनी 7वत: या चपला वतर&त

आकार

/शासक

डाऊनटाऊन

Dमळणे

कठ+ण

राधाकृ4णन
यांHया

बी.

सहकायामुळे

'यांचे वतरण कर*यात आल आहे .
करत बाdधतांशी संवाद साधला. वशेष

Rहणजे , हWीरोग67तांना वशेष चपलांच वतरण करणार& नागपरू महानगरपाDलका ह&
दे शातील पLहल& महानगरपाDलका ठरल& आहे .नागपरू महानगरपाDलकेतफ• मानेवाडा
नागर& /ाथDमक आरोwय कST ये थे (Morbidity Management and Disability
Prevention)/ हWीरोग cयव7थापन कST-एमएमडीपी ि]ल>नक
/ाथDमक

आरोwय

महानगरपाDलका

कSTामVये

एमएमडीपी

ि]ल>नक

सZ
ु

सZ
ु कर*यात आले.
करणार&ह&

नागपरू
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