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आकाशवाणी नागपूर 

काह� ठळक बात�या... 

1- सुधा�रत नाग�रक�वकाय�याला �वरोध करणा यां�व"�ध #दडशे 'मुख नाग�रकांचे 

रा+,पतींना प-. 

2- .चपी �वमानतळ ये�या महारा+, #दनापासून सु/ होईल, अशी मु3यमं-ी उ�धव ठाकरे 

यांची घोषणा.  

3- एक भारत 9े+ठ भारत योजनेअंतग;त नागपुरात रा+,�य एका�मता <श=बराचं आयोजन. 

आ0ण 

4- शतेक यांना नैरा?यातून बाहेर काढAयासाठB यवतमाळ िजDEयात ‘<मशन उभार�’ 

उपHम. 

******** 

सुधा�रत नाग�रक�व काय�याला �वरोध करणा यां�व"�ध #दडश े'मुख नाग�रकांनी रा+,पती 

रामनाथ को�वदं यांना प- <ल#हले आहे. या 'Jथा�पतांमKये माजी LयायमूतM, अ.धकार�, 

ल+कर� अ.धकार� आद�ंचा सामावेश आहे. या काय�या�व"�ध तसंच, रा+,�य नाग�रक 

नNदणी आOण रा+,�य लोकसं3या सूची �व"�ध काह� लोक संPम Qनमा;ण करत आहेत, 

असे या प-ामKये नमूद केले आहे. या काय�यां�व"�ध आंदोलन करणा यांना Rयांचा 

पा#ठंबा आहे, �यांSयावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी या प-ात केल� आहे. या 

आंदोलनाला काह� #ठकाणी #हसंक वळण लागले आहे. हे थांबवAयासाठB आOण लोकशाह� 

संJथांSया #हतरTणासाठB कU Vानं �व�रत पावले उचलावीत, असंह� �यांनी �हटले आहे. 

******** 

पुAयात झालेल� एDगार प�रषद आOण कोरेगाव भीमा इथल� घटना यांचा परJपर संबंध 

नाह�, असं रा+,वाद� काँ[ेसचे अKयT शरद पवार यांनी �हटलं आहे. ते आज मंुबईत 

प-कार प�रषदेत बोलत होते. एDगार प�रषदेत जे लोक सहभागी न\हते, �यांSया 

�वरोधातह� या 'करणी गुLहे दाखल झाDयाचं पवार �हणाले. मागSया सरकारनं यासंदभा;त 

अ.धकारांचा गैरवापर केDयाचा आरोप करत, या 'करणी पुणे पो<लसांसह त�का<लन 

सरकारमधDया लोकांचीह� चौकशी \हावी, अशी मागणी पवार यांनी केल�. दर�यान, 

मु3यमं-ी उ�धव ठाकरे यांनी, आज <सधंुदगु; इथं प-कार प�रषदेत बोलताना, हा मु�दा 

अ.धक Jप+ट केला. भीमा कोरेगाव आOण आOण एDगार प�रषद हे दोLह� वेगवेगळे �वषय 



आहेत. फ_त एDगार प�रषदेचा तपास रा+,�य तपास यं-णा अथा;त एन.आय.ए.कड ेदेAयात 

आलेला आहे. भीमा कोरेगाव हा �वषय कU V�य तपास संJथेकडे #दलेला नाह� आOण देणारह� 

नाह� असं मु3यमं`यांनी यावेळी Jप+ट केलं. 

******** 

<सधंुदगु; िजDEयातला .चपी �वमानतळ ये�या महारा+, #दनापासून सु/ होईल, अशी घोषणा 

मु3यमं-ी उ�धव ठाकरे यांनी केल�. <सधंुदगु;Sया दौ यावर असलेDया मु3यमं-ी उ�धव 

ठाकरे यांनी आज .चपी �वमानतळाची पाहणी केल�. �यानंतर �यांनी अ.धका यांसंवेत 

आढावा बैठक घेतल�. नंतर प-कारांशी बोलताना �यांनी ह� घोषणा केल�. �वमानतळाला 

आव?यक असलेDया पाणी, वीज, बी.एस.एन.एल. कने_शन अशी काम झाल� असून, एक 

मे #दवशी �वमानतळ सु/ होईल असं �यांनी सां.गतलं. 

******** 

राRय माKय<मक <शTण मंडळाची इयaा बारावीची पर�Tा आज पासून सु/ झाल�. 

राRयभरात एकूण १५ लाख ५ हजार २७ �व�याथM पर�Tेला बसले असून, पर�TेसाठB 

नNदणी केलेDया एकूण १५ लाख ५ हजार २७ �व�याfयाgपैकh ८ लाख ४३ हजार ५५२ 

�व�याथM तर ६ लाख ६१ हजार ३२५ �व�या.थ;नी आहेत. राRयभर एकूण ३ हजार ३६ 

पर�Tा कU Vे आहेत. यावषMSया पर�Tेचं वै<श+mय �हणजे भौQतकशाJ-, रसायनशाJ-, 

जीवशाJ-, गOणत आOण सं3याशाJ- या �वषयांSया '?नप=-कांचा आराखडा बदललेला 

आहे. �व�याfयाgSया मदतीसाठB मंडळाने हेDपलाइन Hमांकह� जार� केले आहेत. <शवाय १० 

समुपदेशकांची Qनयु_ती करAयात आल� आहे. तसेच, '�येक �वभागीय मंडळामKये '�येकh 

एक या'माणे िजDहाQनहाय समुपदेशकांची Qनयु_ती करAयात आल� आहे. दर�यान, बीड 

िजDEयामKये आजSया इं[जी �वषयाSया झालेDया पेपरSया वेळी <शTण �वभागानं सहा 

�व�याoयांवर कॉपी केDया 'करणी कारवाई केल�. प�रTेतील गैर'कार रोखAयासाठB 

#हगंोल� िजDEयात चार पथकं तयार करAयात आल� आहेत. तसंच, �व�वध कU VांसाठB भरार� 

पथकं आOण कU VQनहाय बैठं पथकह� तैनात करAयात आDयाचं आमSया बीड, #हगंोल� 

इथDया वाता;हरांनी कळवलं आहे. 

******** 

लंडन येथील बqकंगहमॅ पलेॅसSया धतMवर महारा+, पोल�स मु3यालयात ‘चUज ऑफ गाड;’ 

ह� अ<भनव संकDपना ये�या महारा+, #दनापासून सु/ करAयात येणार आहे, अशी मा#हती 

गहृमं-ी अQनल देशमुख यांनी मंुबई इथं #दल�. ये�या 1 मेपासून दर र�ववार� ‘चUज ऑफ 

गाड;’ पोल�स मु3यालयासमोर�ल 'ांगणात आयोिजत केले जाणार आहे. एका पाळीतील 

सुरTारTक आपला काय;भार दसु या पाळीतील सुरTारTकांकड ेसोप�वतात अशी ‘चUज ऑफ 



गाड;’ची संकDपना आहे. हे होत असतानाचे पोल�स बँडची धून तसेच, आकष;क परेडचे दश;न 

आता मंुबईकरांनाह� घडणार आहे. 

******** 

कU V�य युवक आOण qHडा मं-ालय, 'ादे<शक संचालनालय रा+,�य सेवा योजना �वभाग पुणे 

आOण रा+,संत तुकडोजी महाराज नागपूर �व�यापीठ यांSया संयु_त �व�यमानं नागपूरSया 

वसंतराव नाईक शासकhय कला �वvान आOण समाज�वvान संJथेत रा+,�य एका�मता 

<श=बराचं उ�घाटन करAयात आलं. या <श=बरात 14 राRयातील रा+,�य सेवा योजनेचे 

Jवयंसेवक आOण काय;Hम अ.धकार� सहभागी झाले आहेत. 23 फेwुवार�पयgत चालणाÚया 

या <श=बरात \यसना.धनता, सांJकृQतक प�रवत;न, लx.गक समानता यासह �व�वध �वषयांवर 

\या3यानं आOण सांJकृQतक काय;Hमांची 'Jतुती होणार आहे. तर, <श=बराSया समारो�पय 

काय;Hमानंतर 23 फेwुवार�ला रा+,�य एका�मता रलॅ�चं आयोजन करAयात आलं आहे, अशी 

मा#हती रा.तु.म. नागपूर �व�यापीठाचे जनसंपक;  �वभागाकडून देAयात आल� आहे. 

******** 

देशासह राRयात �व�वध जनजागQृतपर काय;HमांSया माKयमातून मदृा आरोyय प=-केबाबत 

मा#हती देAयात येत असून, �यामुळं होणारे लाभ शतेकÚयांना समजावून सांगAयात येत 

आहेत. नागपूर िजDEयात याब�दल करAयात येत असलेDया जागकृतेब�दल आOण एकुणच 

'qHयेब�दलची मा#हती जाणून घेऊया मदृा आरोyय अ.धकार� अच;ना राऊत यांSया कडून 

- 

साऊंड बाईट 

नागपूर िजDEयामKये तेरा तालु_यामKये आOण तेरा तालु_यामKये �या-�या तालुका 

Jथरावर आOण मंडळ Jथरावर िजDहा [ाम Jथरावर �याचे वेगळे मेळावे घेतो आपण, 

'�येक तालु_यामKये '�येक मंडळामKये ये�या मेळा\याSया अनुषंगाने शतेकÚयांचे मेळावे 

घेऊन शतेकÚयांना जमीन आरोyयाचा मह�व, �याचा नमुना कसा काढायचा आOण 

नमुLयाचा �व?लेषण करAयासाठB तो 'योगशाळेत पाठ�वAयासाठBची तयार� आOण तयार 

झालेल� जी आरोyय प=-का आहे �या आरोyय प=-केचं वाचन क/न ती समजावून �या 

अहवालाSया अनुषंगाने खतांचा वापर कसा करावा याबाबत जनजागतृीचं काम सू/ आहे. 

******** 

वातावरण अनु/प #दशादश;क तं-vान �वकासावर अकोDयात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी 

�व�यापीठात राRयJतर�य प�रषदेचे आयोजन करAयात आले आहे. 17 फेwुवार� रोजी सु/ 

झालेDया या प�रषदेला देशातील शाJ-v उपिJथत झाले आहेत. सKया भेडसावत असलेDया 

वातावरणामूळे शतेीवर �वपर�त प�रणाम होत असून, या अनुषंगाने शाJ-vांचे मंथन सु/ 

आहे. शतेीचे आरोyय तपासणे गरजेचे असून, मूलभूत गुणधमाgवर संशोधन आव?यक 



असDयाचा सूर या प�रषदेत उमटला. शेतीचा पोत बदलत असून, मातीतील आव?यक 

घटक अनेक भागात कमी झाDयाचे Qनदश;नास येत आहे. या अनुषंगाने वातावरण अनु/प 

#दशादश;क तं-vान �वक<सत करAयात येत आहे. हे तं-vान शतेक यांSया शेतात 

करAयासाठBचे 'य�न करावे लागणार आहेत असा �वचार प�रषदेत मांडAयात आला. 

******** 

कU V�य लघु, मKयम उ�योग मं-ालयाSया धोरणांची आOण उ�योग Jनेह� योजांची मा#हती 

सामाLय जनतेपयgत पोच�वAयाचं काय; प-कारांनी करावं असं आवाहन सु}म, लघु आOण 

मKयम उ�योग �वकास संJथेचे नागपूरचे संचालक पी.एम. पाल~वार यांनी आज केलं. 

'सारमाKयम काय;शाळा ‘वाता;लाप’Sया उ�घाटन समारंभात ते गड.चरोल� इथं आज बोलत 

होते. या काय;शाळेचे आयोजन नागपूर इथDया प-सुचना काया;लय आOण गड.चरोल�Sया 

िजDहा मा#हती काया;लयातफ~  करAयात आलं होतं. गड.चरोल�Sया मागास भागातील युवक 

यांSयात Jवयंरोजगार तसंच, उ�यम<शलतेब�दल आवड Qनमा;ण होईल असंह� ते �हणाले. 

कौशDय �वकास, उ�यम<शलता �वकास तसंच, सामािजक सु�वधा कU V �हणून गड.चरोल�ची 

Qनवड आंका�Tत िजDहा �हणुन करAयात आलल� असDयाचंह� �यांनी सां.गतलं. या 

स-ामKये नागपूर आकाशवाणी वaृ �वभागाचे सहायक संचालक डॉ. मनोज सोनोने तसंच, 

प- सुचना काया;लय नागपूरचे सहा�यक संचालक शशीन राय यांनी माग;दश;न केले. 

******** 

२०११ सालचा qHकेट �व?वचषक िजंकDयानंतर भारतीय संघानं स.चन तUडुलकरला 

खां�यावर उचलून संपूण; Jटे�डयमभर qफरवलं होतं, या Tणाला मो�या मता.ध__यानं 

गेDया वीस वषा;तला ल�ॅरयस "खेळातला उ�कृ+ट Tण" �हणून QनवडAयात आलं आहे. काल 

'<स�ध टेQनसपटू बो�रस बेकर यांनी ह� घोषणा केDयानंतर ऑJ,े<लया qHकेट संघाचे 

माजी कण;धार िJट\ह वॉ यांनी हा पुरJकार स.चन तUडुलकर यांना 'दान केला. 

******** 

शतेकर� आ�मह�या[Jत िजDहा अशी यवतमाळची ओळख कायमची पुसून टाकून 

शतेक यांना नैरा?यातून बाहेर काढAयासाठB िजDEयात ‘<मशन उभार�’ उपHम राबवAयात 

येणार आहे. ह� मा#हती यवतमाळचे नूतन िजDहा.धकार� एम.डी. <सहं यांनी आज बैठकhत 

#दल�. बीड िजDEयातDया ‘<मशन #दलासा’Sया धतMवर हा उपHम िजDEयात राबवAयात 

येणार आहे. सव; �वभागांSया समLवयानं �व�वध सरकार� योजना, सी.एस.आर. फंड यांSया 

मदतीनं शतेक यांचे जीवनमान उंचावणे याकड े लT देणे आद� बाबी या उपHमांतग;त 

िजDहा 'शासनाSया वतीनं करAयात येणार आहेत. 

******** 

The End 


