
आकाशवाणी नागपरू, 

�ादे�शक बात�या (मराठ� – वेळ सायंकाळी ०६.४०) 

गु%वार, &दनांक ३० जून २०२२ 

मह+वाची सचूना 

नागपरू आकाशवाणी�या व�ृ �वभागातफ�  म�यम लहर� ५१२ पणूा�क ६ मेगा ह"#स वर आ%ण 

&यजू ऑन एआयआर अ ॅपवर  सं�याकाळी ६ वाजून ४० 0म1नटांनी 3सा4रत कर5यात येणा6या 

3ादे0शक बात9यांची वेळ उ<यापासनू सं�याकाळी ६ ते ६ वाजून १० 0म1नटं अशी असेल. वेळेत 

झाले?या बदलाची कृपया @ोBयांनी नCद Dयावी.  

 

ठळक बात�या 

1. �शवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ �शदें रा3याचे नवे मु4यमं5ी �हणून आज  सायंकाळी 

साडेसात वाजता घेणार शपथ.  

2. भारतीय उ+पादनं जाग:तक बाजारपेठेत पोहोच;यासाठ� देशात<या सु=म, लघू आ?ण 

म@यम Aे5ाचं सAमीकरण करणं महBवाचं – पंत�धान नरDE मोदF.  

3. 44Iया ऑ�लि�पयाड बु@दFबळ LपधMNया टॉचQ रॅलFचं 2 जुलै रोजी नागपूरात आगमन.  

4. वधाQ िज<Tयात सामू&हक शेती �योग लाभदायक; 69  कंपXयाची �मळालF साथ.   

******** 

एकनाथ �शदें-म4ुयमं5ी 

0शवसेनेच ेबंडखोर नेते एकनाथ 0शदें राHयाच ेनवे मJुयमंKी होणार आहेत. आज राजभवन येथे 

राHयपाल भगत0सगं कोLयार� यांची भेट घेत?यानंतर पKकार प4रषदेला संबोOधत करताना 

भाजप नेत ेदेवQR फडणवीस यांनी ह� घोषणा केल�.  भाजप  हा स�े�या मागे Sकंवा मJुयमंKी 

पदामागे  नसनू ह� तBवाची, UहदंBुवाची लढाई आहे. आज  सं�याकाळी 7.30 वाजता फ[त 0शदें 

मJुयमंKीपदाची शपथ घेतील.  मंKीमंडळ �व\ताराचा 1नण#य नंतर  घेतला जाईल. आपण \वतः 

या सरकार�या मंKीमंडळाचा भाग नसणार असेह� फडणवीस यांनी \प^ट केलं. राHया�या 

�वकासासाठ` आ9ह� एकK आलो आहोत. आज भाजपा कड ेअपaासह १२० आमदारांचा पाUठंबा 

आहे. Bयामळेु फडणवीस मJुयमंKी होऊ शकले असते. पण बाळासाहेबां�या 0शवस1ैनकाला 

मJुयमंKीपद 0मळावं 9हणून फडणवीस यांनी हे पद सोडलं. याब<दल मी 3धानमंKी नरQR 

मोद�, गहृमंKी अ0मत शहा आ%ण फडणवीस यांच ेआभार मानतो, असं 0शदें 9हणाले. मला ३९ 

0शवसेनेच े आ%ण इतर अपa असा ५० जणांचा पाUठंबा आहे. आ9ह� सवा�नी बाळासाहेब 

ठाकरे, आनंद Uदघे यांची भ0ूमका घेऊन लढा Uदला. या सवा��या �वLवासाला तडा जाऊ देणार 

नाह�, असं 0शदें यावेळी 9हणाले.0शदें हे राHयाच े20 वे मJुयमंKी असतील. दर9यान, एकनाथ 

0शदें यांची मJुयमंKी 9हणून 1नवड झा?याब<दल  रा^hवाद� कॉjेंसच ेअ�यa शरद पवार यांनी 



Bयांच े अ0भनंदन केले असनू \व. यशवंतराव चkहाण, @ी. बाबासाहेब भोसले, @ी. पlृवीराज 

चkहाण यां�यानंतर अजून एका सातारकरांची मJुयमंKीपद� वणm लागल� याचा आनंद अस?याच े

पवार यांनी Uटkटसंदेशा<वारे सांOगतल. 

 

बस IयवLथा 

@ीaेK पंढरपरु इथ आषाढ� एकादशी याK1ेन0म� जाणा-या भा�वकांसाठ` महारा^h राHयमाग# 

प4रवहन �वभागा�यावतीनं सहा जुल ैपासनु जादा बसेसची kयव\था कर5यात आल� असनू, या 

बसचा भा�वकांनी लाभ Dयावा असं आवाहन प4रवहन �वभागा�या, �वभाग 1नयंKकानंी केलं आहे. 

 गावकर� आ%ण वारकर� समहु, भजनी मंडळ तसंच मंद�र स0मती यासारJया समहुास 

एकoKत थेट 3वासाची सोय 0मळावी याकर�ता ॲडkहॉ&स बकुqगं सोय सव#च बस\थानकावर 

कर5यात आल� आहे. जे^ठ नाग4रकांना 1तSकट दरा�या सवलतीसह बकुqगं स�ुवधा उपलrध 

कsन दे5यात आलेल� आहे. भा�वकांनी या जादा बसेसचा लाभ घे5यासाठ` संबंOधत आगार 

3मखुाशी संपक#  साधावा असं प4रवहन �वभागा�या वतीनं कळ�व5यात आलं आहे. 

 

महाकवी का�लदास &दन 

नागपरू िज?uयातील क�व कुलगुv का0लदास सं\कृत �वLव�व<यालया�या रामटेक मJुयालयात 

आज आषाढा�या पUह?या Uदवसाचं औOचBय साधनू, महाकवी का0लदास Uदन अBयंत उBसाहानं 

संप&न झाला. �वLव�व<यालय प4रसरात 31ति^ठत महाकवी का0लदासा�या पणूा#कृती 31तमेला 

कुलगुv 3ो.मधसुदून पे&ना यांनी पु̂ पाजंल� अप#ण कvन अ0भवादन केलं. तBपवूm या Uदनाचं 

औOचBय साधनू आज सकाळी रामटेक येथील रामOगर�वर�ल का0लदास \मारकाला सव# 

�व<याlया�नी �व<यापीठाच े कुलगुv 3ो.पे&ना यां�यासह भेट Uदल�. रामटेकमधील रामOगर��या 

रमणीय प4रसरात महाकवी का0लदासानं मेघदतूम ्या अजरामर खंडकाkयाची रचना केल� होती. 

 

LमाटQ �सटF बठैक 

नागपरू \माट# अँड स\टेनेबल 0सट� डkेहलपमQट कॉपzरेशन 0ल0मटेड�या स?लागार मंडळाची 

बठैक काल पार पडल�. नागपरू मनपाच ेआय[ुत आ%ण 3शासक, राधाकृ^णन बी. बठैकq�या 

अ�यa\थानी तर \माट# 0सट�च ेमJुय काय#कार� अOधकार�, Oच&मय गोतमारे बठैकqच ेसंयोजक 

होत.े यावेळी Oच&मय गोतमारे यांनी बठैकqत उपि\थत मा&यवरांना, नागपरू \माट# 0सट� तफ�  

घे5यात येणा6या �व�वध �वकासकामांची माUहती Uदल�.  नाग4रकां�या सोयीसाठ` \माट# 

0सट�तफ�  ५० �व�वध जागांवर मUहला आ%ण पsुषांसाठ` १०० य1ुन"स ई-टॉयले"स नाग4रकां�या 

स�ुवधेसाठ` बाजारपेठेत उभार5यात येणार आहे. \माट# 0सट�तफ�  अनाज बाजार 

इतवार�, गोकुळपेठ माक� ट, गांधीसागर तलाव आ%ण सीताबडm येथे म?ट�लेkहल कार पाक{गची 

स�ुवधा नाग4रकांना उपलrध कvन दे5यात येईल. नागपरूम�ये 0सवर लाईन�या \व�छतेसाठ` 



तीन रोबोटची खरेद� कर5यात येणार असनू, या�या सहकाया#नं छो"या र\Bयावर�ल आ%ण 

ग?ल�तील 0सवरलाईनची सफाई यो}य 3माणे होऊ शकेल अशी माUहती, गोतमारे यांनी Uदल� 

आहे. 

 

उ[यमी भारत 

भारतीय उBपादनं जाग1तक बाजारपेठेत पोहोच5यासाठ`, देशात?या एम.एस.एम.ई.अथा#त 

सु~म लघू आ%ण म�यम aेKाचं सaमीकरण करणं मह�वाचं अस?याचं, पंत3धान नरQR 

मोद� यांनी 9हटलं आहे. ते आज नवी Uद?ल� इथं उ<यमी भारत काय#�माला संबोOधत 

करताना बोलत होते. सरकारनं \था1नक उBपादनं जगभरात ने5याचा संक?प केला असूनं, 

भारताची मेक इन इं�डया पुरवठा साखळी मजबूत कर5यासाठ`, अनेक उप�म सुv केले 

आहेत असंह� Bयांनी सांOगतलं.  भारता�या अथ#kयव\थेत एम.एस.एम.ई. aेKाचा वाटा 

जवळपास एक ततृीयांश आहे आ%ण भारता�या वाढ��या 3वासात या उ<योगांची फार 

मह�वाची भू0मका आहे अशी माUहती Bयांनी Uदल�. एम.एस.एम.ई. aेKाला बळकट� 

दे5यासाठ` गे?या आठ वषा�त सरकारनं अथ#संक?पात ६५० ट[[यांहून अOधक वाढ केल� 

असून, या aेKासाठ` ५० हजार कोट� sपयांचा \वावलंबी 1नधी जार� कर5यात आला आहे. 

कोरोना�या sपानं जेkहा देशात सवा#त मोठं संकट आलं तेkहा, सरकारनं लघु उ<योगांना 

वाचव5याचा 1नण#य घेतला आ%ण Bयांना नवीन बळ Uदलं. इमज#&सी �े�डट लाइन हमी 

योजनेअंतग#त, कQ R सरकारनं यासाठ` साडेतीन लाख कोट� sपयांची हमी Uदल� आहे. 

 

टॉचQ रॅलF 

भारतात 3थमच आंतररा^h�य महासंघा<वारे ४४वी ऑ0लि9पयाड ब�ुद�बळ \पध�चं आयोजन २८ 

जुल ै त े १० ऑग\ट या कालावधीत च&ेनई इथं कर5यात आलं आहे. Bयानषंुगानं नागपरू 

िज?uयात येणा6या \पध��या Hयोतचं अभतूपवु# \वागत सोह�या1न0म� टॉच# रॅल� दोन जुल ैरोजी 

आयोिजत कर5यात आल� आहे. या रॅल�त जा\तीत जा\त खेळाडू, परु\काराथm आ%ण �qडा 

3ेमींनी सहभाग घेऊन या ऐ1तहा0सक aणाच े साaीदार kहावं असं आवाहन िज?हा �qडा 

अOधकार�, प?लवी धाKक, िज?हा ब�ुद�बळ असो0सएशन आ%ण नेहs �qडा कQ R यांनी केलं आहे. 

ब�ुद�बळ या खेळाचं उगम \थान भारत असनू, या खेळाचा 3सार आ%ण 3चार देशभर kहावा, 

यासाठ` टाच#चं देशातील ७५ ऐ1तहा0सक Uठकाणी या खेळातील आंतररा^h�य खेळाडू, jँड मा\टस# 

यां�या ह\त े\वागत कर5यात येणार आहे. 

 

\वदभQ \वकास मंडळ 

राHयातील �वदभ# �वकास मंडळ, मराठवाडा �वकास मंडळ आ%ण उव#4रत महारा^h �वकास मंडळ 

या 1त&ह� 3ादे0शक �वकास मंडळांच ेपनुग#ठन कर5याचा 1नण#य काल मंoKमंडळ बठैकqत घे5यात 



आला.  ह� मंडळे पनु#गठ`त कर5यासंदभा#तील �वनंती कQ R शासनाला कर5याबाबत, राHयपालांना 

0शफारस कर5यात येईल. स�या�या मंडळाचा कालावधी ३० ए�3ल २०२० रोजी संपु̂ टात आला 

आहे. 

 

जाळपोळ 

गडOचरोल��या भामरागड ताल[ुयातील, नारगुंडा पो0लस मदत कQ Rांतग#त �वसामुंडी येथील 

1नमा#णाधीन र\Bया�या बांधकामावर�ल सहा वाहने आ%ण दोन 0म[सर 

मशीनची,  नaलवा<यांनी जाळपोळ के?याची घटना उघड़कqस आल� आहे. 

 

लोकापQण 

यवतमाळ िज?uयातील दारkहा ताल[ुयात असले?या धामणगाव-देव इथ माऊल� सागर 

भ[त1नवास आ%ण इतर �वकासकामांचं लोकाप#ण सोहळा आज पार पडला. यावेळी 30स<ध 

भजन स�ाट अनपु जलोटा यां�या भजन संगीताचा काय#�म पार पडला. धामणगाव-देव इथ 

भगवान मुगंसाजी महाराज यांची \वयंभ ूसमाधी असलेले मJुय दरबार, Oचचं देव\थान, @ीराम 

मंUदर अशी धा0म#क \थळे आहेत. येथील �वकासकामांसाठ` ३५ कोट�ंचा �वशषे 1नधी मंजूर 

झा?यानंतर, या 1नधीतून पUह?या ट�यात् भ[त1नवास, Uदडंी माग#, जोडर\ता, सभागहृ, भोजन 

सभागहृ अशी �व�वध कामे कर5यात आल� आहेत. यावेळी 0शवसेना बंडखोर आमदार संजय 

राठोड समथ#कांनी जोरदार शि[त3दश#न केलं. 

 

समरसता सा&ह+य संमेलन 

समरसता साUहBय प4रषद, महारा^hा�यावतीनं साUहB यरB न अ5 णाभाऊ साठे यां� या साUहB य 

आ%ण समरसतेवर आधा4रत नागपरू येथे होणा-या १९k या साUहBय संमेलनाच ेउ<घाटन श1नवार 

Uदनाकं दोन जुल ै रोजी सकाळी दहा वाजता माजी खासदार तsण �वजय यां� या ह\ ते होणार 

आहे. 0सk ह�ल लाई&स ि\थत डॉ.वसंतराव देशपांड े सभागहृातील भारतरBन डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर साUहBय नगर�त होणा-या या दोन Uदवसीय संमेलनाच ेअ� यa स3ु0स<ध साUहिBयक 

3ा.डॉ.अaयकुमार काळे असनू \वागता�यa माजी खासदार द�ा मेघे आहे. तB पवूm, सकाळी 

आठ वाजता jंथUदडंीनं संमेलनाला सsुवात आ%ण B यानंतर सकाळी साडनेऊ वाजता 

jंथ3दश#न, समरसता रांगोळी 3दश#न तसंच OचK3दश#नाचं मा& यवरां� या ह\ ते उ<घाटन होणार 

आहे. 

 



सDEFय शेती 

वधा# िज?uयात ६९ कंप&यांची शेतक6यांना साथ 0मळत असून, Bयाचसोबतच सQR�य शेतीलाह� 

3ोBसाहन 0मळत आहे. 1नसगा#चा लहर�पणा आ%ण बाजारात शेतमालाला 0मळणारा अBय?प 

भाव, ह� शेतक6यांसमोर�ल नेहमीची अडचण आहे. Bयामुळं शेतक6यां�या उBप&नाला यो}य 

भाव 0मळ5यासह बी-oबयाणेह� माफक दरात उपलrध kहावे याक4रता, िज?uयातील शेतकर� 

उBपादक कंप&या लाभदायक ठरत आहे. या कंप&यां�या मा�यमातून हजारो शेतकर� एकK 

आ?यानं Bयां�या खचा#त कपात होऊन, उBपादनातह� वाढ होत अस?याचं Uदसून येत आहे. 

यातील ५७ कंप&यां काय#रत असून, Bयां�या मा�यमातून सQR�य शेतीलाह� 3ोBसाहन Uदलं 

जात आहे. यासोबतच शेतक6यांना �व�वध पीकं घे5याक4रता माग#दश#नह� केलं जात आहे. 

 कापूस, सोयाबीन आ%ण तूर आद� �पकांक4रता माफक दराम�ये  बी-oबयाणे, 

रासाय1नक खते आ%ण कqटकनाशके उपलrध कsन Uदल� जातात. या कंप&यांनी @ेणीकरण, 

\व�छता 3S�या आ%ण पॅSकंग यु1नटह� तयार केलं असून शेतक6यांना बाजारपेठ उपलrध 

कsन दे5यात मदत केल� जाते. 

 

हवामान 

हवामान - आज नागपरू शहरात दपुार� पावसा�या सर� बरस?या.  नागपरू�या 3ादे0शक हवामान 

खाBयाने  संपणू# �वदभा#त पढु�ल 2 Uदवस तुरळक Uठकाणी �वजे�या कडकडाटासह अ1तवृ̂ ट�चा 

इशारा  Uदला आहे. आज सवा#Oधक तापमान अकोला येथे 36 अंश सेि?सअस नCदव5यात आले 

आहे.   

****** 


