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आकाशवाणी नागपरू 

काह� ठळक बात�या... 

1- ��येक अपयश �हणजे एक धडा असतो अस,ं पतं�धान नर#$ मोद� यांचं ‘पर�)ा पे चचा*’ 

काय*,मात व-त.य. 

2- सरकार/या धोरणा0व12ध जनजागतृीसाठ4 ये�या २४ तारखेला महारा9: बदंच ं व;ंचत बहुजन 

आघाडीच ंआवाहन. 

3- यवतमाळ/या बहुच;च*त महेश गावडंे ह�या �करणी १० आरोपींना दहेुर� ज@मठेप. 

आ-ण 

4- 0वदभा*त थCंडची लाट परतल�, नागपरूच ंतापमान ११ अशंावर. 

:::::::::::: 

पर�)ांमEये चांगले गुण Fमळवण ं �हणजेच सव*Gव नाह� आHण या 0वचारांमधनू 0व2याIयांनी बाहेर 

पडाव,ं ��येक अपयश �हणजे एक धडा असतो आHण अJयासातील उणीवा �हणजे तुम/यातील सवLMम 

काम;गर� अ2याप .हायची असNयाच ंपतं�धान नर#$ मोद� यांनी �हटल ंआहे. आज 0व2याथO, Fश)क 

आHण पालकांसोबत ‘पर�)ा पे चचा*’ या काय*,मात ते बोलत होते. अJयासा.यPतQर-त इतर 

उप,मांमEये भाग न घेणारे 0व2याथO एखा2या रोबोट सारखे यंSवत बनतात. �यासोबतच इले-:ाPनक 

उपकरणांमEये जाGत वेळ घालवनू 0व2याIयांच ं नुकसान होत असनू, 0व2याIयांनी Gवतःवर PनयंSण 

ठेवत तंSUानाचा योVय वापर करावा, अस ं आवाहनह� पतं�धानांनी केल.ं ��येक Wदवशी एक तास 

तंSUान म-ुत जगXयाचा असावा, 0व2याIयांनी आपला वेळ कुटंूब, FमS, पGुतकं, पाळीव �ाणी Yकंवा 

उ2यानात घालवावा, असा सNलाह� �यांनी Wदला. तसचं, 0व2याIयांनी 0वचारलेNया �Zनांना उMरंह� 

Wदल�. २०२० हे फ-त एक नवीन वष* नसनू, एका दशकाची सु1वात असNयानं �यात आपण काय 

योगदान देऊ शकू याचा 0वचार 0व2याIयांनी करावा, अस ंमत पतं�धान नर#$ मोद� यांनी .य-त केल.ं 

शालेय 0व2याIयांसोबत/या सवंादाच ं हे Pतसरं सS असनू, देशभरातील दोन हजार पालक, 0व2याथO 

आHण Fश)कांनी काय*,माला ��य) उपिGथती लावल�. तर, हजारो लोकांनी काय*,मात ि.हCडओ 

कॉ@फरस/या माEयमातून पतं�धानांचे 0वचार जाणनू घेतले. नागपरुातह� अनेक 0व2याथO आHण 

Fश)कांनी ‘पर�)ा पे चचा*’ काय*,म ऐकला. �यापकैc नागपरू/या इयMा ९ वी ची 0व2या;थ*नी आया* 

जांभळूकर Wहनं आकाशवाणीशी बोलताना सां;गतल ं- 

 

साऊंड बाईट 

तंSUानाचा उपयोग Fश)णात कसा क1न gयावा हे मोद�जींनी सां;गतलं. व तो भाग मला सवा*त 

जाGत आवडला. इPतहास व इतर शाळेतील 0व0वध उप,म यां/यात समतोल कसा साधावा हे ह� 

मानPनय पंत�धानांनी सां;गतलं. 

तसंच, Fशh)का संिजवणी नांदे यांनीह� पर�)ा पे चचा* काय*,मानंतर आपलं मत .य-त केलं. 



 

साऊंड बाईट  

ते जे तंSUानाब2दल बोलले ते फारच आवडले. आज 0व2याIयांनी तंSUानाचे गुलाम न होता 

�याला आपलं साहाiय बनवून �याची योVय वापर क1न पण गैर वापर न करता आयु9य कसं 

संुदर होऊ शकते, ते �यांनी सां;गतलं. 

तर, WदNल�तील तालकटोरा GटेCडयमवर झालेNया ‘पर�)ा पे चचा*’ या काय*,मात सहभागी 

झालेNया वधk/या क# W$य 0व2यालयाचा 0व2याथO 0वनायक चुटे यानं WदNल�तून आकाशवाणीशी 

बोलताना सां;गतलं कc – 

 

साऊंड बाईट 

आपNया देशाचे पंत�धान mी. नर#$ मोद�जी यांनी आ�हाला खुnया गो9ट� Fशक0वNया. जसे कc, 

आपला अJयास कसा करावे आHण आपण जे पेपर जवा येते ते.हा तो तणाव आपNया डो-यावर 

येते तो कसा कमी करावा. 
:::::::::::: 

वष* २०२०-२१ साठ4 क# $�य अथ*संकNपा/या कागदपSां/या छपाईला आजपासनू पारंपाQरक हलवा 

समारंभानं स1ुवात झाल�. अथ*मSंी Pनम*ला सीतारामण ्आHण अथ*राqयमSंी अनुराग ठाकूर यां/या �मखु 

उपिGथतीत गोड Fशरा तयार करXयात आला. यावेळी मSंालया/या सव* अ;धकार� आHण कम*चाÚयांनी 

�यात भाग घेतला. या समारंभानंतर अथ*संकNप संसदेत सादर होईपयrत अथ*मSंालयाचे अ;धकार� 

छापखा@यातच राहतात हे 0वशेष. दर�यान, ३१ जानेवार� रोजी आ;थ*क सवk)ण आHण एक फेtवुार� 

रोजी अथ*सकंNप ससंदेत सादर केला जाणार आहे. 

:::::::::::: 

राजकcय प)ांना Pनधी देXयासाठ4 वापरXयात येणाÚया Pनवडणकू रोखे अथा*त इले-टोरल बॉ@ड घोटाuया 

�करणी अतंर�म Gथ;गती देXयास सवL/च @यायालयानं नकार Wदला आहे. या योजनेला Gथ;गती 

देXयाची मागणी करणार� या;चका Gवयंसेवी संGथा ‘एसोFसएशन फॉर डेमो,ेWटक Qरफॉ�स*’ या Gवयंसेवी 

सGंथेनं सवL/च @यायालयात दाखल केल� असून, क# $ सरकार आHण Pनवडणूक आयोगानं यावर आपल� 

भFूमका Gप9ट करावी, अस ंसवL/च @यायालयानं �हटल ंआहे. दर�यान, Pनवडणकू आयोगाचे वकcल 

आHण qये9ठ 0वधीतU राकेश 20ववेद� यांनी सवL/च @यायालयाकडे उMर सादर करXयासाठ4 आणखी 

चार आठवvयांचा वेळ मा;गतला आहे. 

:::::::::::: 

दh)ण काZमीर/या शो0पयान िजNwयात दहशतवा2यांसोबत झालेNया चकमYकत सरु)ा दला/या 

जवानांनी तीन दहशतवा2यांना ठार केल�. शो0पयान/या वा/छ4 झेनपोरा भागात हे दहशतवाद� लपनू 

बसले असNयाची माWहती FमळाNयानंतर जवानांनी तपास मोWहम राब0वल� होती. जवानां/या चमलूा 

बघताच दहशतवा2यांनी गोळीबार स1ु केला. जवानांनी �यांना चोख ��युMर Wदल.ं दर�यान, 

घटनाGथळाव1न मोxया �माणावर शGSसाठा जnत झाला असनू, कारवाई अEयाप स1ु असNयाचं 



समजतं. दहशतवा2यांपकैc एक Wहजबूल मजुाWहद�नचा कमांडर असNयाच ंसरु)ा दलांनी सां;गतल ंआहे. 

माS, अ@य दोघांची ओळख अ2याप जाह�र करXयात आलेल� नाह�. 

:::::::::::: 

भारतीय जनता प)ा/या अEय)पद� काय*कार� अEय) जे.पी. नvडा यांची yबन0वरोध Pनवड झाल� आहे. 

राजधानी WदNल�त पार पडलेNया Pनवडणकू �Y,येनंतर प)ाचे qये9ठ नेते आHण Pनवडणकू Pनर�)क 

राधामोहन Fसगं यांनी �यांना अEय) पदाच ं�माण पS सोपवल.ं जे.पी. नvडा Wहमाचल �देशचे असनू, 

अनेक वषाrपासनू भाजपा/या ससंद�य मडंळाचे सदGय आहेत. पतं�धान नर#$ मोद� यां/या पWहNया 

काय*काळात �यांनी मyंSपदह� भषूवलं असनू, २०१९ मEये भाजपाचे काय*कार� अEय) �हणनू �यांनी 

पदभार Gवीकारला होता. 

:::::::::::: 

नागQरकता संशोधन 0वधेयक आHण देशाची खालावलेल� आ;थ*क िGथती या/या जनजागतृीसाठ4 ये�या 

२४ तारखेला महारा9: बदंच ंआवाहन व;ंचत बहुजन आघाडीचे अEय) �काश आंबेडकर यांनी केल ंआहे. 

�यांनी आज नागपरू इथ ं पSकार पQरषदेत ह� माWहती Wदल�. देशाची आ;थ*क िGथती वाईट असनू, 

महसलू तूट भ1न Pनघणार कc नाह�, अशी आजची आ;थ*क िGथती असनू, ह� तूट जर भ1न Pनघाल� 

नाह� तर, देश Wदवाळखोर�/या मागा*वर येऊ ठेपेल, अस ं �यांनी सां;गतल.ं �यासदंभा*त बोलताना ते 

�हणाले - 

साऊंड बाईट 

देशाला बzक ,nसी/या मागा*वर आणलेला आहे आHण आमचं चलॅ#ज आहे कc या सरकारला कc 

आ�ह� जे आकडवेार� देतो आहे ती खोट� आहे ती �यांनी Fस2ध क1न दाखवावे आHण �हणून 

वं;चत बहुजन आघाडीने एन.आर.सी., सी.ए.ए., एन.पी.आर. यां/या 0वरोधात जे लढत आहे �या 

सगuयाना एकS क1न २४ तारखेला हे दो@ह� इZयुज ्फोर }ंटवरती आणXयासाठ4 महारा9: 

बंदचं कॉल Wदलेलं आहे. 
:::::::::::: 

यवतमाळ/या पारवा गावात झालेNया बहुच;च*त महेश गावडंे ह�या�करणी @यायालयाने १० आरोपींना 

दहेुर� ज@मठेपेची Fश)ा ठोठावल� आहे. पारवा/या सरपचं नल�नी गावडंे यांचे पती महेश यांची २८ माच* 

२०१८ रोजी भरWदवसा ह�या करXयात आल� होती. पारवा येथील या बहुच;च*त खनू �करणातील दहा 

आरोपींना दहेुर� ज@मठेपेची Fश)ा सनुावXयात आल�. यवतमाळ/या 0वशेष िजNहा आHण सS @यायाधीश 

एम. मोWहउ2द�न यांनी आज दपुार� हा Pनकाल Wदला. यात दहा आरोपींना दहेुर� ज@मठेप सनुावXयात 

आल� तर Pतघांची परुावा आHण सशंयाचा लाभ देत PनदLष म-ुतता करXयात आल�. 

:::::::::::: 

यवतमाळ 0वधानपQरषद पोटPनवडणकूc/या �9ट�ने महा0वकास आघाडीने पदा;धकार� आHण 

लोक�PतPनधींचा मेळावा घेऊन श-ती�दश*न केले. महा0वकास आघाडीत बडंाळी झाNयाने आपल� मते 

फुटू नये �हणनू सव* मतदार आHण नेते पदा;धका�यांनी आघाडी/याच उमेदवाराला 0वजयी करXयाबाबत 

यावेळी शपथ देखील देववीXयात आल�. दर�यान, या मेळा.यात Fशवसेना खासदार भावना गवळी, 

काँ�ेस खासदार बाळू धानोरकर आHण रा9:वाद�चे माजी आमदार सदं�प बाजोQरया यांनी गैरहजेर� 

लावNयाने �यां/या भFूमकेबाबत सं�म Pनमा*ण झाला आहे.  



:::::::::::: 

सामािजक @याय 0वभाग हा समाजातील व;ंचत घटकाला @याय देणारा 0वभाग आहे. �यामळेु या 

0वभागा/या योजना समाजातील तळागाळातील लाभा�याrपयrत पोहोचवनू �यांना @याय Fमळवून देXयाचा 

�ामाHणक �य�न करावा, अशा सचूना सामािजक @याय आHण 0वशेष सहाiय मSंी धनंजय मुडंे यांनी 

समाज कNयाण 0वभागा/या अ;धका�यांना WदNया. वाFशम शासकcय 0वmामगहृ इथ ं आज झालेNया 

समाज कNयाण 0वभागा/या आढावा बठैकcत ते बोलत होते. 

:::::::::::: 

च$ंपरू आHण Fसधंदुगु* िजNwयासाठ4 तयार करXयात आलेल� चांदा ते बांदा योजना यापढेु देखील सु1 

राह�ल �यात खडं पडणार नाह�. अशी मह�वपणू* घोषणा राqयाचे मदत आHण पनुव*सन मSंी 0वजय 

वडे�ट�वार यांनी आज च$ंपूर इथ ंकेल�. ते नंदोर� इथ ंपशसुंवध*न मेळा.यामEये शेतक�यांशी बोलत होते. 

:::::::::::: 

नागपरू शहरात साव*जPनक वाहतूक .यवGथा बळकट करXया/या उ2देशाने साकारXयात येणा�या नागपरू 

मे:ो �कNपाचे काया*ला सुरवात झाNयापासनू पया*वरण सवंध*नावर 0वशेष भर देXयात आले आहे. अनेक 

Wठकाणी �कNपाचे काय* स�ु असतांना मा;ग*कांमEये अडथळा Pनमा*ण करणा�या झाvयां/या केवळ 

आवZयक तेव�या फां2या कापनू झाडांचे सरं)ण करXयाचा �य�न महा मे:ोने केला, यामळेुच 

आतापयrत त�बल ४२७ झाडे वाचवXयात महा मे:ोला यश आल ंआहे. 

:::::::::::: 

‘ySqया’ या मराठ4 ;चSपटाला बांगलादेशातNया ढाका आंतररा9:�य ;चSपट महो�सवात सवLMम 

छाया;चSणाचा पुरGकार जाह�र झाला आहे. Gवnनील शेटे या ;चSपटाचा छाया;चSकार आहे. अर0वदं 

पखाले आHण बॉ�बे बFल*न YफNमस ्यांची संयु-त PनFम*ती असलेNया ‘ySqया’ या ;चSपटाला यापवूO 

शघंाई आंतररा9:�य ;चSपट महो�सव तसंच, इGटोPनया इथNया �लकॅ नाईटस ् आंतररा9:�य 

;चSपटासाठ4 Pनवड झालेल� आहे. Gवnनील शेटे यानी याआधी उदाणाथ* नेमाडे, शोध तथागत ब2ुधां/या 

पद;च@हांचा हा माWहतीपट तसचं, पठार आHण भखू यासार�या गाजलेNया लघुपटांचे छाया;चSण केलेलं 

आहे. 

:::::::::::: 

गुवाहाट� इथ ंस1ु असलेNया खेला इंCडया या रा9:�य ,cडा Gपधkत ताFमलनाडू/या मलु�ं/या चमनूं १७ 

वषाrखाल�ल बाGकेट बॉल Gपधkच ंसवुण* पदक िजकंलं आहे. उ�कंठावध*क अPंतम साम@यात ताFमलनाडूनं 

राजGथानचा ५९-५७ अशा फरकानं पराभव केला. हॉकcमEये हQरयाणां/या मलु�/या सघंानं १७ 

वषाrखाल�ल गटात झारखडंचा पराभव क1न सवुण* पदक िजंकल.ं आसाम/या गोलप गोगाई यान ं

भारोतोलन/या ८१ Yकलो वजन गटाचं सुवण* पदक िजंकल.ं एकुण साठ सवुण* पदकांसह महारा9:ाचा 

सघं पदक ताFलकेत �थम ,मांकावर कायम आहे. 

:::::::::::: 

मकर स,ंांतीनंतर तापमानात काह�शी वाढ झाल� असल� तर�ह� कालपासनू वादळी हवामान आHण 

तुरळक Wठकाणी आलेNया पावसा/या सर�ंमुळे 0वदभा*त थडंीची लाट परत आल� आहे. 0वदभा*त 

नागपरुात सवा*त कमी �हणजे ११ पणूाrक सात अशं सेिNसअस इत-या Yकमान तापमानाची न�द 

करXयात आल�. �यापाठोपाठ twमपुर� इथं १२ पणूाrक चार, ग�Wदया १२ पणूाrक पाच, आHण अमरावतीत 

इथ ं१२ पणूाrक आठ इत-या Yकमान तापमानाची न�द करXयात आल�. अकोला, बलुढाणा, गड;चरोल�, 



वधा*, वाFशम आHण यवतमाळमEये सरासर� १४ अंश सेिNसअस इतकं Yकमान तापमान न�द0वXयात 

आल.ं 0वदभा*त सवा*;धक तापमान च$ंपरू इथ ं१५ पूणाrक चार अशं सेिNसअस इतकं न�द0वXयात आलं 

आहे. दर�यान, ये�या आठवvयात 0वदभा*त हवामान म�ुयतः कोरड ं राहणार असनू, ढगाळ वातावरण 

Yकंवा पावसाची श-यता नसNयाच ं अदंाज हवामान खा�यानं वत*वल ं आहे. या आठवvयात Yकमान 

तापमानातह� वाढ अपेh)त आहे, अस ंहवामान खा�यातफk  सांगXयात आल.ं 

:::::::::::: 

The End 


