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आकाशवाणी नागपरू 

काह� ठळक बात�या... 

1. सीमा सरु�ा दलाचा देशाला अ!भमान, ५६ %या वधा'पन (दनी पंत*धानां+या दलाला 

शभेु+छा. 

2. नागपरू -वभाग पद-वधर आ.ण अमरावती -वभाग !श�क मतदारसंघासाठ0 उ2साहात 

मतदान. 

3. इतर रा4यातील उ5योजकांना महारा89ाच ेआकष'ण कायम, म;ुयमं<ी उ5धव ठाकरे याचंं 

*=तपादन. 

आ.ण 

4. रा4यात आजपासनू सव' िज?हा तसंच, महानगरपा!लका �े<ात संय@ुत सABय �यCDण 

आ.ण कु8ठCDण शोध अ!भयान राब-वलं जाणार. 

 

सीमा सरु0ा दल 

सीमा सरु�ा दलाचा ५६ वा वधा'पन (दन आज साजरा होत आहे. देशा+या नागEरकाचंं 

र�ण आ.ण नसैGग'क आपHीत मदत कCन एक शौय'वान दल �हणून सीमा सरु�ा दलानं 

Kवतःची ओळख =नमा'ण केल� अस?याचं सांगत पंत*धान नरOP मोद� यांनी जवानांना शभेु+छा 

(द?या आहेत. भारताला सीमा सरु�ा दलाचा अ!भमान अस?याचं पंत*धानांनी Q-वटर संदेशात 

�हटलं आहे. कO P�य गहृमं<ी अ!मत शाह यांनी ह� सीमा सरु�ा दला+या जवानांना शभेु+छा 

(द?या आहेत. सीमा सरु�ा दल अथा'त बीएसएफने आप?या शौय' आ.ण पराBमाने आपले 

आदश' वा@य  ‘जीवन पयVत कत'%य’ याचं सदैव पालन केलं, शरू जवानांना 2यां+या रा89सेवा 

आ.ण समप'णासाठ0 आपण नमन करत अस?याचं शहा यांनी �हटलं आहे.  
 

न2या माग3दश3क सचूना 

कO P�य आरोDय मं<ालयानं को-वड-१९ +या पा[व'भमूीवर गद\ची (ठकाणं आ.ण 

बाजारपेठांसाठ0 न%या माग'दश'क सचूना जार� के?या आहेत. याम]ये माKक न वापरणा^या 

लोकांना दंडाची तरतदू असनू, खरेद�साठ0+या वेळा =नि[चत कर_यात आ?या आहेत. या न%या 

सचूनांनसुार *=तबंGधत �े<ातील बाजारपेठा बंद ठेव_यात येणार आहेत. एखा5या भागात 

अचानक कोरोनाबाGधतांची सं;या वाढ?यास =तथले बाजारह� बंद कर_यात येणार आहेत. 

Aकराणा माल ऑनलाईन मागवणं आ.ण 2याचं घरोघर� जाऊन -वतरण करणं या बाबींना 



चालना दे_यात येणार. *=तबंGधत �े<ांम]ये राहणारे दकुानदार आ.ण दकुानांम]ये काम करणारे 

कम'चार� यांना बाजारपेठांम]ये जा_यास परवानगी नाकार_यात आल� आहे. न%या माग'दश'क 

सचूनांचं पालन होत आहे कd नाह� हे पाह_याची जबाबदार� संबंGधत (ठकाण+या %यापार� 

संघटनांनी eयावी, 2यानसुार आव[यक उपाययोजना करा%यात, असं याम]ये नमदू कर_यात 

आलं आहे. सरकारनं माfय केले?या Aकमतींना माKकची -वBd करणार� यं<णा *2येक 

बाजारा+या *वेश 5वारापाशी आ.ण वाहनां+या पाAकV ग+या जागेजवळ उभारावेत, असंह� याम]ये 

सचु-व_यात आलं आहे. 
 

देश - कोरोना 

देशात काल (दवस भरात ३१ हजार ११८ नवे कोरोना -वषाण ूबाGधत iDण आढळले, तर 

४८२ जणांचा उपचारादर�यान म2ृय ूझाला. देशातल� एकूण iDणसं;या ९४ लाख ६२ हजार ८१० 

झाल� आहे. देशात आतापयVत या -वषाणू संसगा'नं एक लाख ३७ हजार ६२१ iDणांचा म2ृय ू

झाला आहे. तर काल ४१ हजार ९८५ iDण बरे झा?यानं 2यानंा घर� सोड_यात आलं. देशात 

आतापयVत ८८ लाख ८९ हजार ५८५ iDण बरे झाले असनू, स]या चार लाख ३५ हजार ६०३ 

iDणांवर उपचार सiु आहेत. काल नऊ लाख ६९ हजार ३२२ को-वड चाच_या कर_यात आ?या, 

देशभरात आतापयVत १४ कोट� १३ लाख ४९ हजार २९८ चाच_या कर_यात आ?याचं भारतीय 

व5ैयकdय संशोधन पEरषदेनं साGंगतलं. 

 

�वदभ3 कोरोना 

नागपरुात आज आतापयVत ९५  %य@तींच ेअहवाल कोरोनाबाGधत अस?याच ेआढळून आले. 

एकूण बाGधतांचा आकडा १ लाख ११ हजार ८६०  इतका झाला आहे, तर ५ हजार २१  सABय 

iDणांवर स]या उपचार सCु आहेत. १ लाख ३  हजार १६७ %य@ती आतापयVत कोरोनाम@ुत 

झा?या आहेत, तर ३ हजार ६७२  iDण दगावले आहे. आज गडGचरोल� िज?हयात ५९ नवीन 

बाGधत आढळून आले, तर १३१ जणांनी कोरोनावर मात के?याने 2यांना CDणालयातून सटु� 

दे_यात आल�. िज?हयात आतापयVत ७ हजार ९९९ जण बाGधत आढळून आले आहेत. 2यातील 

८३ जणांचा म2ृय ूझाला आहे, तर ७ हजार ३७४ iDण कोरोनाम@ुत झाले आहेत. स5या ५४२ 

कोरोना बाGधतांवर उपचार सCु आहेत.  िज?हयाच ेकोरोना CDण बरे हो_याच े*माण ९२ पणूाVक 

७० ट@के, तर म2ृय ूदर १ पणूाVक ४ ट@के झाला. भंडारा िज?oयात आज ६१ iDण बरे होऊन 

घर� गेले आहेत. बरे झाले?या iDणांची सं;या ९ हजार ६२० झाल� असनू आज ५६ नवे 

कोरोनाबाGधत iDण आढळून आले आहेत. पॉ.झ(ट%ह iDणांची सं;या १० हजार ८२६ झाल� 

आहे. iDण बरे हो_याच े*माण ८८ पणूाVक ८६ ट@के आहे.  
 

 

 



शतेकर7 आंदोलन 

कO P सरकारने आणले?या कृ-ष काय5याला -वरोध �हणून पंजाब हरयाणा सह देशतील 

शतेकर� नवी (द?ल� इथं करत असले?या आंदोलनाला पा(ठंबा �हणून रा4यातील Kवबहमणी 

शतेकर� संघटनेने *दश'ने केल�त कायदे शतकर� (हताच े नसनू गरज पड?यास देश%यापी 

आंदोलन कC असं इशारा Kवा!भमानी शतेकर� सांगटणेच ेअ]य� राज ूशQेट� यांनी (दल आहे.  

कO P सरकार+या कृषी काय5या+या -वरोधात पंजाबमध?या शतेक^यांचं आंदोलन सiु असनू, 

यावर तोडगा काढ_यासाठ0 भारतीय जनता प�ाच े रा89�य अ]य� जे.पी. नqडा यां+या 

=नवासKथानी आज सकाळपासनू बठैक होत आहे. (द?ल�त सCु असले?या शतेकर� आंदोलनाच े

पडसाद आज -वदभा'तह� उमटले. (द?ल�तील शतेकर� आंदोलनाला पा(ठंबा दे_यासाठ0 

'Kवा!भमानी'च े नेत े र-वकातं तुपकर रK2यावर उतरले आहेत. देशाच े म]यवतr (ठकाण 

असले?या नागपरूात Kवा!भमानी शतेकर� संघटनेच े नेत े र-वकातं तुपकरां+या नेत2ृवात 

काय'क2याVनी कO P सरकारचा पतुळा जाळून =नषधे केला. कO P सरकारने ३ (दवसात तोडगा न 

काढ?यास संबंध देशातील शतेकर� तर रK2यावर उतरतीलच. पण महारा89ातह� आंदोलनाचा 

भडका उडव,ू असा इशारा र-वकातं तुपकरांनी (दला आहे. 
 

उ�म3ला मात9डकर �वेश 

अ!भने<ी उ!म'ला मातsडकर यांनी आज !शवसेनेत *वेश केला. !शवसेना प�*मखु आ.ण 

म;ुयमं<ी उ5धव ठाकरे यां+या मातोtी =नवासKथानी हा प�*वेशाचा काय'Bम पार पडला. 

यावेळी र[मी ठाकरे यां+या हKत े !शवबंधन बांधनू उ!म'ला मातsडकर यांनी !शवसेनेत जाह�र 

*वेश केला. यावेळी म;ुयमंuयांसह पय'टन मं<ी आ(द2य ठाकरे उपिKथत होते. 
 

�वधानप;रषद 

नागपरू -वभाग पदवीधर मतदार संघा+या =नवडणुकdत आज दपुार� ४ वाजेपयVत नागपरू 

िज?oया+या शहर� आ.ण vामीण भागात ५३.९१% मतदान झालेले असनू नागपरू 

मतदारसंघातील एकूण ६ िज?oयात ५३.६४% मतदान झा?याची मा(हती -वभागीय आय@ुत 

तथा =नवडणकू =नण'य अGधकार� डॉ. संजीवकुमार यांनी (दल� आहे. रा4याच े -वरोधी प�नेत े

देवOद फडणवीस यांनी आप?या मतदानाचा ह@क नागपरुातील तारकंुड ेधरमपेठ मलुांची शाळा 

अंबाझर� माग' येथे आज सकाळी बजावला. यावेळी 2यांनी नsदणीकृत पदवीधर उमेदवारांनी 

आ.ण !श�कांनी मोxया *माणात मतदान कCन लोकशाह�ला मजबतु करावे, असे आवाहन 

केले. नागपरूच े पालकमं<ी आ.ण रा4याच े उजा' मं<ी डॉ. =नतीन राऊत यांनी आज उHर 

नागपरुातील नागसेन -व5यालयात आप?या मतदानाचा ह@क बजावला. महा-वकास आघाडी+या 

वषा'परुता =न!मH लोकां+या *=तABया स5ुधा सकारा2मक आहे, 2यामळेु महा-वकास आघाडीला 

चांगले यश !मळेल अशी *=तABया 2यांनी यावेळी %य@त केल�. नागपरू पदवीधर 

मतदारसंघा+या =नवडणूकdत कO P�य मं<ी =न=तन गडकर� यांनी आज सकाळी साखरे गुiजी 



शाळा गणेशपेठ येथे मतदान केले. शहरात *2येक मतदान कोवीड *=तबंधा2मक स-ुवधा 

उपलyध हो2या. नागपरू -वभाग पदवीधर मतदार संघात एकूण २ लाख ६ हजार ४५४ मतदार 

असनू =नवडणकू Eरगंणात १९ उमेदवाराच ेभ-व8य आज पेट�बंद झाल आहे. *मखु लढत ह� 

-व5यमान महापौर तथा भाजपच े उमेदवार संद�प जोशी आ.ण महा-वकास आघाडी कॉvेंसच े

उमेदवार अ!भजीत वंजार� यां+यात आहे. अमरावती -वभाग !श�क मतदार संघा+या 

=नवडणकूdसाठ0 सायंकाळी चार वाजेपयVत ६८.६५ ट@के मतदान झाले. एकूण ३५ हजार ६२२ 

मतदारांपकैd २४ हजार ४५५ मतदारांनी मतदानाचा ह@क बजावला. एकूण २७ उमेदवार 

=नवडणकू Eरगंणात असनू म;ुय लढत भारतीय जनता पाट\च े डॉ. =नतीन धांड े आ.ण 

!शवसेनेच े *ा. tीकातं देशपांड े यां+यात आहे. अमरावती आ.ण नागपरू दोfह� मतदारसंघाच े

=नकाल ३ zडसOबर रोजी जाह�र कर_यात येणार आहे. 
 

मॅ>ने(टक रा@य 

महारा89 हे मॅDने(टक रा4य आहे. उ5योजकांना आजह� रा4याच ेआकष'ण कायम आहे. 

रा4यातील कोणतेह� उ5योग बाहेर जाणार नाह�त तर इतर रा4यातील उ5योजकह� महारा89ात 

उ5योगासाठ0 येतील, असा -व[वास म;ुयमं<ी उ5धव ठाकरे यांनी %य@त केला आहे. इंzडयन 

चOबर ऑफ कॉमस' या+ंयावतीने आयोिजत काय'Bमात ते बोलत होत.े यावेळी '!मशन एंगेज' या 

पिुKतकेच ेतसेच zडजीटल आट' या zडजीटल |लॅटफॉम'च ेअनावरण कर_यात आले. म;ुयमं<ी 

�हणाले, मॅDनेट�क महारा89ासाठ0 इंzडयन चOबर ऑफ कॉमस' पढुाकार घेत आहे, ह� अ2यंत 

आनंदाची बाब आहे.  परवाना प5धती सलुभ %हावी यासाठ0 एक .खडकd प5धतीह� राब-वत 

आहोत. दर�यान+या काळात आपण ६० हजार कोट�ंच े सामंजKय करार केले. जूनम]ये 

झाले?या या करारांनसुार संबंGधत उ5योजकांच े*क?प मागr लागावेत यासाठ0 ल� घातले जात 

आहे. 
 

गडकर7 

देशात दरवषr अ=तEर@त होणा^ या गहू, तादंळू, मका आ.ण साखर यापासनू जै-वक इंधन 

=न!म'ती झाल� तर शतेकर� आ.ण vामीण-मागास भाग सखुी, संपfन आ.ण सम]ृद होईल. 

इथेनॉल, !मथेनॉल, सीएजी, बायो सीएनजी, इलेि@9क हेच इंधन आता देशाच े भ-व8य राहणार 

असनू zडझले पे9ोलसारखे १०० ज-ैवक इंधन शतेकर� तयार कCन देशाला देईल, असा -व[वास 

कO P�य मं<ी =नतीन गडकर� यांनी %य@त केला. *ाज इंडK9�तफ}  आ.ण वीणा गवाणकर !ल.खत 

‘एक होता का%ह'र’ या पKुतका+या ि%हzडओ कॉfफरfस+या मा]यमातून झाले?या *काशन 

समारंभात त ेबोलत होत.े 
 

 

 



जागBतक एDस (दवस 

आज जाग=तक एqस (दवस पाळ_यात येत आहे. एचआय%ह� एqस रोगाचा -वनाश-

*=तकार आ.ण पEरणाम अशी यावषrची या (दनाची संक?पना आहे. एचआय%ह�सह जीवन 

कंठणा^या लोकांना आधार दे_याकEरता एक< ये_याची संधी या (दना=न!मH सव'सामाfय 

लोकांना असते. 
 

नागपरू एEस�ेस 

म]य रे?वे+या नागपरू मंडळतून सटुणार� -वशषे रे?वे गाडी पणेु – नागपरू – पणेु गाडी 

आजपासनू सपुरफाKट झाल� आहे. काह� ता~ं<क कारणांमळेु गाडीचा जुनाच Bमांक कायम 

ठेव_यात आलं आहे. या गाडीच ेथांबे आ.ण रचनेत कोणताह� बदल कर_यात आलेला नाह�. या 

गाqयांम]ये आर��त कोच राहणार असनू केवळ प@क =तकdट असलेले *वासीच *वास कC 

शकणार आहेत. 
 

0यF>ण आ.ण कुGठF>ण शोध अ�भयान 

रा4यात आजपासनू सव' िज?हा तसंच महानगरपा!लका �े<ात “संय@ुत सABय �यiDण 

आ.ण कु8ठiDण शोध अ!भयान” राबवलं जाणार आहे. आरोDयमं<ी राजेश टोपे यांनी ह� मा(हती 

(दल�. म(हनाभरा+या या अ!भयानात रा4यात समुारे ८ कोट� ६६ लाख २५ हजार २३० लोकांचं 

सव}�ण कर_यात येणार आहे. सव' िज?oयांच े पालकमं<ी, महापौर, िज?हा पEरषद अ]य�, 

सरपंच यांनी आपाप?या काय'�े<ात ह� मोह�म यशKवी करावी, असं आवाहन आरोDयमं<ी टोपे 

यांनी केलं आहे. पो!लओ लसीकरण मो(हमे+या धतrवर ह� मो(हम राबव_यात येणार आहे, या 

सव}�ण पथकात दोन सदKय असतील 2यात आशा Kवयंसे-वका, आरोDय सेवक यांचा समावेश 

असेल. घर� येणा^या पथकास नागEरकांनी तपासणीसाठ0 सहकाय' कर_याचं आवाहन आरोDय 

रा4यमं<ी राजOP पाट�ल-य�ावकर यांनी केलं आहे. रा89�य �यरोग दरू�करण काय'Bम आ.ण 

रा89�य कु8ठरोग काय'Bम अंतग'त नागपरू शहरात संय@ुत आ.ण सABय �यiDण आ.ण 

कु8ठiDण शोध मो(हम पंधरवाडयाच े उदघाटन नागपरू महानगरपा!लकाच ेअ=तEर@त आय@ुत 

राम जोशी यांच े हKते कर_यात आले. शोध मो(हम १ zडसOबर पासनू त े १६ zडसOबर पयVत 

चालणार आहे. 

******* 

The End 


