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आकाशवाणी नागपरू 

काह� ठळक बात�या ................................  

 

1. कोर�नाचा धोका अजून पणू�पणे संपलेला नाह� "यामुळे थोडहे� गाफ(ल राहून 

चालणार नस)याचं पतं*धान नर+, मोद�. 

2. अ.धका.धक भारतीय उ1योगानंा संर2ण 2े3ात)या संशोधन आ4ण 5वकास 

उप6मांम7ये सहभाग 8यायला *ो"साहन 9मळणार. 

3. ये"या र:बी हंगामात कृ5षपंपांना अखं>डत वीजपुरवठा होईल ऊजा�मं3ी डॉ. Bनतीन 

राऊत यांची Cवाह�. 

4. माळढोक आ4ण तनमोर या द9ुम�ळ प2ांचे अ.धवास 5वकासासाठE वन 5वभागाला 

 63 लाख Fपयांचा पGहला हHता 5वतIरत. 

 

नर+, मोद�/ राKLाला संबोधन / एअर  

6.40 / 20.10.2020  

  

   को5वड 19 5वषाण ूपासून उ1भवलेला कोर�नाचा धोका अजून पूण�पणे संपलेला नाह� 

"यामुळे थोडेह� गाफ(ल राहून चालणार नस)याचं पंत*धान नर+, मोद� यानंी �हंटलं 

आहे. ते आज देशातील जनतेला संबो.धत करताना बोलत होते. FCण बरे होUयाचा दर 

आप)या देशात चागंला असला Vकंवा म"ृयूदर इतर देशांXया तुलनेत कमी असला तर�ह� 

सव�च नागIरकांकडून अ"यंत खबरदार�पणू� वागणुक(ची अपे2ा  अस)याचं ते �हणाले.  



     आगामी सण उ"सवाXया काळात आपल� आ4ण Yवयीकांची काळजी आप)याला 

8यायची आहे यात *ामुZयाने लहान मुलं आ4ण जेKठ नागIरकाचंा समावेश आहे. काह� 

देशांम7ये कोर�नाचा *ादभुा�व एकदा कमी झा)यावर पनुः वाढताना Gदसतो आहे. "यामुळे 

आपण सता"याने कोर�ना 5वषयक Bनयम पाळणे अ"यंत आव]यक झाले आहे. आपण 

सव�जण 9मळून लढत असलेला हा कोर�ना 5वF1धXया ल^यात कुठेह� Gढसाळपणा 

चालणार नाह� असे ते �हणाले. सणांचा काळ आनंदाने आ4ण काळजीपवू�क साजरा 

करUयाचं आवाहन "यानंी केले.  

राजकुमार चाहर/ 6.40  

 मंुबई ptc / 20.10.2020 

 

 

अBतवKृट�मुळे राbयातील एक लाख हेcटर शतेी वाया गे)यानं शेतकर� अडचणीत 

सापडला आहे. अशा पIरिYथतीतह� राbय सरकारनं अ1याप कोणतीच मदत शतेकeयानंा 

जाह�र केल� नाह�. यातून महा5वकास आघाडी सरकारचा शतेकर� 5वरोधी चेहरा उघड 

झा)याचा आरोप भाजपाXया राKL�य Vकसान मोचा�चे अ7य2, खासदार राजकुमार चाहर 

यांनी केला आहे.  

क+ , सरकारने शतेकर� GहतासाठE आणलेले कायदे, महाराKLातील अBतवKृट�बाबत 

मंुबईतील *देश काया�लयात आयोिजत प3कार पIरषदेत चाहर बोलत होते.  

या अBतवKृट�नंतर Yवतः पतं*धान नर+, मोद� यांनी फोन कg मुZयमंhयाशंी चचा� 

केल�. सहकाया�चं आ]वासन Gदलं. मा3, अ1याप राbय सरकारनं शेतकर� मदतीबाबत 

कोणताच *Yताव क+ , सरकारला Gदला नाह�. खरंतर राbयानं *सगंी कज� काढून शतेकर� 

मदतीची घोषणा करायला हवी होती, असहं� चाहर �हणाले.   



राKL�य मGहला आयोग / मंुबई ptc  

6.40 / 20.10.2020  

 

राKL�य मGहला आयोगाXया अ7य2ा रेखा शमा� यानंी महाराKLातील मGहला 

सुर2ा, त6ार�, चौकशी  आ4ण 5व5वध मु11यांवर  मंुबई दौeयावर आहेत. राbयपाल 

भगत9सहं को]यार� यांची राKL�य मGहला आयोगाXया अ7य2ा रेखा शमा� यानंी आज 

राजभवन येथे भेट घेतल�.  

को5वड स+टरम7ये मGहलांसाठE वगेkया मानक काय�*णाल�ची अंमलबजावणी न 

होणे, Gदशा कायदा करUयाला 5वलंब आ�ह� हे सगळे 5वषय राbयपाल यांXयासमोरह� 

मांडले आहेत. "यामुळे राbय सरकारपयlत हे  5वषय पोहचवUयासाठE मी मंुबई दौरावर 

आहे.’ असे  राKL�य मGहला आयोगाXया अ7य2ा रेखा शमा� यांनी प3कारांशी बोलताना 

सां.गतले . 

 

संर2ण मं3ी राजनाथ 9सहं/ एअर  

6.40 / 20.10.2020  

संर2ण मं3ी राजनाथ 9सहं यांनी संर2ण संशोधन आ4ण 5वकास संYथेXया 

अथा�त, डीआरडीओXया खरेद�5वषयक Bनयमावल� २०२० ला आज मंजुर� Gदल� आहे. 

यामुळे Yटाट�अHस आ4ण सूqम, लघु आ4ण म7यम उ1योगांसह अ.धका.धक भारतीय 

उ1योगानंा संर2ण 2े3ात)या संशोधन आ4ण 5वकास उप6मांम7ये सहभाग 8यायला 

*ो"साहन 9मळणार आहे. तसंच यामुळे संर2ण 2े3ात आ"मBनभ�रतेचं उ1GदKटह� सा7य 

होUयास सहाrय होईल, अस ंसंर2ण मं3ालयानं s5वटवर केलं आहे. 

डीआरडीओXया नtया अ.धuहण Bनयमावल�त खरेद� *6(या सुटसुट�त केल� असून 

"यामुळे Yवदेशी संर2ण उ1योगानंा Bन9म�ती आ4ण 5वकास उप6मांम7ये सहभागी होता 



येईल, तसंच यामुळे पंत*धान नर+, मोद� याXंया आ"मBनभ�र भारताचं YवHन साकार 

tहायलाह� सहाrय होईल, अस ंराजनाथ 9सगं यानंी �हटलं आहे. 

मुZयमं3ी  उ1धव ठाकरे   / माGहती काया�लय 

२०/१०/२०२० 

मुZयमं3ी  उ1धव ठाकरे  याXंया Bनदwशा*माणे  माळढोक आ4ण तनमोर या द9ुम�ळ 

प2ांचे अ.धवास 5वकासासाठE नाxनज (सोलापूर), वरोरा (चं,पूर) आ4ण अकोला वन 

5वभागासाठE 63 लाख Fपयांचा पGहला हHता 5वतIरत करUयात आला अशी माGहती 

वनमं3ी संजय राठोड यांनी Gदल�. 

           माळढोक आ4ण तनमोर  हे प2ी द9ुम�ळ आ4ण संकटuYत झाले असून या 

प2ाXंया अ.धवास 5वकासासाठE  5वभागाकडून सन 2020-21 या वषा�साठE  1.25 कोट� 

Fपयांचा वा5ष�क आराखडा तयार केला आहे. या आराख~याXया अनुषगंाने 63 लाख 

Fपयांचा  पGहला हHता 5वतIरत केला आहे.  या प2ांXया अ.धवास 5वकासासाठE वन 

5वभागामाफ� त *य"न करUयात येत आहेत, अशी माGहतीह� वन मंhयांनी Gदल�. 

Bनया�त वाढल�/ एअर  

6.40 / 20.10.2020  

देशात)या *मुख कृषी उ"पादनांची यावष�Xया ए5*ल ते ऑगYट या मGहxयांमधे झालेल� 

Bनया�त, मागXया वष�Xया याच काळत)या Bनया�तीपे2ा  १४ पुणाlक ८ दशांश टccयान ं

वाढल� अशी माGहती क+ ,�य कृषी मं3लयानं Gदल� आहे. यावष� ए5*ल ते ऑगYट या 

पाच मGहxयांXया काळात *मुख कृषी उ"पादनांची ५३ हजार कोट� Fपयांची Bनया�त झाल� 

अस ं मं3ालयानं कळवलं आहे. यात भात, गहू आ4ण साखरेचं *माण सवा�.धक होतं, 



तसंच बासमती तांदळाXय Bनया�तीत वष�भरापूव�Xया Bनया�तीXया तुलनेत ८ पूणाlक २ 

दशांश टccयाची वाढ झाल� अशी माGहतीह� कृषी मं3ालयानं Gदल� आहे. 

वाघाचा धुमाकूळ / चं,पूर ptc  

6.40 / 20.10.2020 

 

चं,पूर िज)�यातील राजरुा तालुcयातील 5वFर वनपIर2े3ात स7या आर.ट�-१ या 

वाघाने धुमाकूळ घातला आहेत. आतापयlत १० जणांचा बळी घेणाeया या आरट�-१ 

वाघाला जेरबंद करUयासाठE वन5वभागासमोर शथ�चे *य"न सुg आहेत. खांबाडा क2 

6मांक-१७७ या भागात वाघाला जेरबंद करUयासाठE वन5वभागाकडून १६० सीसीट�tह� 

कॅमेरे जगंलात  लावUयात आले असून, तीन Gठकाणी आ9मष देणारे 5पजंरे लावUयात 

आले आहेत. तर या वाघाला पकडUयासाठE २०० वन कम�चाeयांचा ताफा जगंलात 

गYतीवर आहे अशी माGहती आमXया *BतBनधीने Gदल� आहे.  

 

धडक मोह�म / वधा� 

पीट�सी / २०/१०/२०२० 

9मशन �बगीन अगेन अंतग�त राbय शासन हळूहळू सव� बाबी पुxहा पूव�वत सुg 

कर�त आहे. "यामुळे सण- समारंभाXया पा]व�भमूीवर बाजारात, शासक(य आ4ण खाजगी 

काया�लयात गद� वाढत आहे. अशा पIरिYथतीत कोरोनाचा संसग� वाढू नये यासाठE 

नगIरकांनी  माYक वापरावा आ4ण दकुानदारानंी Bनयमांचे पालन कराव े �हणून 17 

ऑcटोबर पासून धडक मोह�म राब5वUयात येत आहे.  

कोरोनाचा संसग� टाळUयासाठE माYक वापरणे मह"वाचे आहे. िज)�यात माYक न 

घालता वावरणाeयां5वF1ध वधा� िज)�यात िज)हा.धकार� 5ववेक भीमनवार यांXया 

माग�दश�नाखाल�  धडक मोह�म राब5वUयात येत आहे. याम7ये आतापयlत माYक न 

वापरणाeया 234 tयcतींवर आ4ण  88 दकुानदारांवर दंडा"मक कारवाई करUयात आल� 

एकूण 83 पथकांनी  588  गावानंा भेट देऊन 88 दकुानदार आ4ण 243 नागIरकांवर 49 हजार 

600 Fपयांची दंडा"मक कारवाई केल�. सदर मोह�म नवरा3 संपेपयlत राब5वUयात येणार  

आहे.   



संद�प कदम / भंडारा 

पीट�सी / २०/१०/२०२० 

को5वड-19 चा *ादभुा�व कमी करUयाबरोबरच नागIरकांXया मनातील कोरोनाची 

9भती दरू करUयासाठE तसेच पॉ4झट�tह gCणानंा आरोCय सु5वधा वेळेवर 9मळUयासाठE 

िज)हा.धकार� सदं�प कदम यांXया पुढाकारानं सामाxय gCणालय येथे हे)प डेYक आ4ण 

कॉल स+टर सुg करUयात आले असून या मा7यमातून gCणांचे समुपदेशन करUयात येत 

आहे. नागपूर नंतर हे)प डेYक आ4ण कॉल स+टर सुg करणारा भंडारा हा 5वदभा�तील 

एकमेव िज)हा आहे. ‘टुगेदर वुई कॅन’ या सामािजक संYथेXया सहकाया�ने ह� सेवा 

काय�रत झाल� असून सामाxय gCणालय भंडारा येथ ेभरती होUयासाठE येणाeया gCणानंा 

आरोCय सेवेसाठE हे)प डYेक माफ� त सहाrय करUयात येते. पॉ4झट�tह असणाeया 

gCणाला को5वड केअर स+टर म7ये ॲड9मट होते वेळी एक माYक आ4ण सBॅनटायझर 

संYथे1वारे पूर5वUयात येते. गहृ 5वलगीकरणात असले)या gCणांची याद� कॉल स+टर 

आ4ण हे)प डYेकला पुर5वUयात येते. "या आधारे gCणानंा एक, पाच आ4ण दहाtया 

Gदवशी कॉल कgन "यांXया त:येतीचा Vफडबकॅ घेUयात येतो. gCणानंा येणाeया अडचणी 

आ4ण समYयांबाबत िज)हा *शासनाला अवगत कgन gCणानंा सहाrयभुत सेवा *दान 

करUयात येत.े  

 

Bनतीन राऊत  / जीएम 

२०/१०/२०२० 

ये"या र:बी हंगामात *ामुZयाने कृ5षपंपानंा अखं>डत वीजपुरवठा होईल, अशी 

Cवाह� राbयाचे ऊजा�मं3ी ना. डॉ. Bनतीन राऊत यानंी Gदल�. राbयाचे वीज2े3 स7या 

*Bतकूल पIरिYथतीत 5व5वध संकटांना सामोरे जात असले तर� सुरळीत वीजपुरवठा 



आ4ण uाहकसेवेला सव�Xच *ाधाxय देत "यात कोण"याह� *कारची तडजोड होणार नाह� 

याबाबत कायम द2ता 8यावी, असे आवाहनह� ऊजा�मं3ी ना. डॉ. Bनतीन राऊत यांनी 

संबं.धत यं3णेला केले. ये"या र:बी हंगामात *ामुZयाने कृ5षपंपांXया सुरळीत 

वीजपुरव�यासाठE अBतIरcत YवFपात रोGह3 उपल:ध कgन ठेवावते. राbयभरात सव� 

िज)�यांम7ये मागणीनुसार ऑईल आ4ण इतर साGह"याचा पुरेसा पुरवठा करUयात येत 

अस)याचेह�  "यांनी सां.गतले.  


