
आकाशवाणी नागपरू, 

�ादे�शक व�ृ �वभाग 
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ठळक बात�या    

• गुढ/पाड1या2न�म� घरोघर/ गु5या उभा7न नववषा,चं सव,9 उ:साहात 

<वागत 

• रा=>पती ?ौपद/ मुमू, यांAया ह<ते आज रा=>पती भवनात पCम सDमान 

�दान  करEयात येणार. 

• नागपरूAया �ादे�शक हवामान कF ? इथं उCया जाग2तक हवामान )दन 2023 

2न�म� हवामान उपकरणांच े�दश,न 

आLण 

• नागपरूAया आदरा2तMयाAया आठवणी घेऊन जी -20 च ेदेश �वदेशातील 

पाहुणे रवाना, त:पवूQ पFच 1याR �कSपाल गो �वTान  

कF ?ाला भेट.  

गुढ/पाडवा शभेुAछा 

साडेतीन मुहूता,तील एक मुहूत,, चैतDयाचा उ:सव, चै9 शुCध �2तपदा अथा,त 

गुढ/पाडवा आज साजरा केला जात असून, शकक:या, शा�लवाहनानं सुZ केलेSया 

कालगणनेनुसार वष, १९४५ आज सुZ होत आहे. रावणावर �वजय �मळवून 

अयो_येत परत आलेSया रामाचं <वागत करणारा हा )दवस द=ुटांवर सु=टांचा 

�वजय कायमच होतो हा आशावाद जागवत मराठ� घराघरातून साजरा केला 

जातो. 



रा=>पती ?ौपद/ ममुू, यांनी गुढ/पाड1यासह च9ै शु̀ लाद/, यगुाद/, चटे/चंद, नवरेह 

आLण सािजब ू चरैाओबा या सणांAया 2न�म�ानं शभेुAछा )दSया आहेत. भारतीय 

नववषा,Aया �ारंभाAया 2न�म�ानं साजरा केला जाणारा हा सण �हणजे �वcवासाचं 

�तीक आLण देशाAया �ाचीन सं<कृतीचं वाहक असSयाचं रा=>पतींनी dवीट संदेशात 

�हटलं. हे आनंदाच ेसण सामािजक सलोखा आLण बंधभुाव वाढवतात असं सांगून 

यामळंु सवाfAया आय=ुयात आनंद आLण समCृधी यावी अशी मनोकामनाह/ :यांनी 

1य`त केल/. 

राgयपाल रमेश बैस, मुhयमं9ी एकनाथ �शदें, उपमुhयमं9ी देवF? फडणवीस यांनी 

राgयातSया जनतेला गुढ/ पाड1याAया शुभेAछा )दSया आहेत. आपलं राgय 

�गतीशील असून, नवन1या संधींना गवसणी घालEयाची jमता आहे. अशा संधी 

शोधूया आLण महारा=>ाAया �गतीची गुढ/ उंच आLण आणखी डौलानं उभाZया 

अशा शkदांत मुhयमं9ी एकनाथ �शदें यांनी मराठ� नववष, �ारंभाAया शुभेAछा 

)दSया आहेत. 

 

देवF? फडणवीस 

gया समाजाला <वतःAया दै)दmयमान इ2तहासाचा �वसर पडतो. :याला उ�म 

भ�व=य नसतं, आपल/ �ाचीन सnयता आLण सं<काराला न �वसरता वाटचाल 

असल/ पा)हजे. :यामळंु नागपरुम_ये गढु/पाड1याAया शभु महूुता,वर साव,ज2नक 

<वZपात नववष, साजरा करEयाAया सुंदर सोहoयाचं समाधान असSयाचं �2तपादन 

उपमhुयमं9ी तथा पालकमं9ी देवF? फडणवीस यांनी आज नागपरू इथं केलं. 

गुढ/पाड1याAया शभु महूुता,वर नागपरू इथ लpमीनगर पqरसरातील ता:या टोपे 

गणेश मं)दर येथनू 2नघालेSया शोभाया9मे_ये फडणवीस सहभागी झाले होत.े या 

उ:सवात सहभागी झालेSया नागqरकांना त ेसंबोsधत करत होत.े अ�भने9ी sगqरजा 

ओक, मणृाल देव, आयोजक माजी महापौर संद/प जोशी यांची उपि<थती होती. 

गुढ/पाड1याAया शभुमहूुता,वर अ�भनव पCधतीनं )हदं ूनववषा,चा महो:सव नागपरुात 

होत असSयाचा आनंद :यांनी 1य`त केला. tीरामाAया जयघोषात, मंगलमय 



वातावरणात नतून वषा,चा हा उपuम <:य:ुय असनू उ�रो�र यात भर पडत जावी 

अशा शभेुAछा :यांनी )दSयात. 

 

गुडीपाडवा 

गुढ/पाड1 या 2न�म: त tीसाईबाबा समाधी मं)दराA या कळसावर परंपरेनसुार गुढ/ 

उभारE यात आल/. यावेळी गुढ/ची �वsधवत पजूा करताना सं<थानच ेतदथ, स�मतीच े

अ_यj तथा �धान िजSहा Dयायाधीश सधुाकर याल,गwडा आLण :याAंया प:नी 

मालती याल,गwडा, सं< थानच े �शासकxय अsधकार/ संजय जोर/, पजुार/, कम,चार/ 

आLण �शडQ yाम< थ उपि<थत होते. 

 

गुढ/पाड1याAया महूुता,वर दरवषQ�माणे यंदाह/ अकोSयात सं<कृती संवध,न 

स�मतीAयावतीनं नववष, <वागत या9चंे आयोजन करEयात आलं होत.े आरा_य 

दैवत राजेcवर मं)दर येथनू सकाळी <वागत या9चेी स7ुवात झाल/. 

 

qरझव, बँक 

भारतीय qरझव, बँकेनं आज माच, २०२३ साठ�चं मा�सक बलेुट/न जार/ केलं. या 

बलेुट/न म_ये आsथ,क ि<थती, yाहक {कंमत 2नद|शाकं, आsथ,क साठा आLण २०२०-

२०२१ Aया 2नधीची आवक, <थलू रा=>/य उ:पDन वाढ/तल/ अडचण इ:याद/ 

�वषयांवर त}यांची �व<ततृ )टmपणी देEयात आल/ आहे. 

 

डॉ.मनसखु मांडवीय 

कF ? सरकारच े कम,चार/ आLण सेवा 2नव�ृ कम,चा�यांना उ�मो�म आरो�य सेवा 

परुवEयासाठ� कF ? सरकार कट/बCध असSयाचं, कF ?/य आरो�य मं9ी डॉ.मनसखु 

मांडवीय यांनी �हटलं आहे. छ9पती संभाजीनगर इथSया सी.जी.एच.एस.कF ? 

सरकार/ आरो�य कF ?ाचं उCघाटन मांडवीय यांAया ह<त े दरू�=य �णाल/Aया 

मा_यमातून आज झालं, :यावेळी ते बोलत होत.े 



सी.जी.एच.एस.Cवारे )दSया जाणा�या सेवा स�ुवधा वाढवEयासाठ� आरो�य मं9ालय 

सतत �य:नरत असSयाचं मांडवीय यावेळी �हणाले. कF ?/य अथ, राgयमं9ी डॉ. 

भागवत कराड, कF ?/य आरो�य राgयमं9ी डॉ.भारती पवार, खासदार इि�तयाज 

जल/ल आLण सहकारमं9ी अतुल सावे यांची यावेळी �मखु उपि<थती होती. 

देशातSया सव, सी.जी.एच.एस.चं �डिजटायझशेन क7न ह/ कF ?ं कागद�वर)हत 

करEयाचं काम आरो�य मं9ालय करत आहे. छ9पती संभाजीनगरातSया या कF ?ासह 

देशात आता ॲलोपsॅथक सी.जी.एच.एस.ची संhया ३३६ झाल/ असSयाची मा)हती 

भारती पवार यांनी यावेळी )दल/. 

वनवेब इं�डया - 2 

भारतीय अंतराळ संशोधन सं<था अथा,त इसरो ये:या २६ तारखेला वनवेब इं�डया-

२ ह/ मोह/म सZु करणार असनू, Dय-ू<पेस इं�डया �ल�मटेड या कंपनीशी केलेSया 

कराराअंतग,त ��टनच े३६ 1यवसाय �वषयक उपyह �jे�पत करEयात येणार आहेत. 

Dय-ू<पेस इं�डया ह/ इसरोची वाLणgय �वषयक शाखा आहे. 

 

पCमtी 

रा=>पती ?ौपद/ ममुू, यांAया ह<ते आज रा=>पती भवनात पCम सDमान �दान 

करEयात येणार आहेत. सहा पCम�वभषूण, आठ पCमभषूण आLण ९१ पCमtी 

सDमान �दान केले जातील. gये=ठ तबलावादक उ<ताद झाकxर हुसेन यांAयासह 

gये=ठ सा)हि:यक एस.एल.भरैmपा, उCयोगपती कुमारमंगलम �बला,, सा)हि:यक सधुा 

मतूQ यांAयासह �व�वध माDयवरांना पCम सDमान �दान करEयात येणार आहेत. 

 

जाग2तक हवामान )दन 

पMृवी �वTान मं9ालयाअंतग,त येणा�या भारतीय हवामानशा<9 �वभागाAया नागपरू 

ि<थत �ादे�शक हवामान कF ? इथं उCया जाग2तक हवामान )दन-२०२३ साजरा 

करEयात येणार असनू, या2न�म� हवामान उपकरणांचं �दश,न भर�वEयात आलं 

आहे. हे �दश,न सव,सामाDयांसाठ� खुले राहणार असनू, काय,uमाची म_यवतQ 

संकSपना 'द �यचूर ऑफ वेदर, `लाइमेट एंड वाटर अuॉस जेनरेशन' अशी आहे. 



�ादे�शक हवामान कF ?, नागपरू इथं सकाळी साडदेहा त ेसं_याकाळी साडपेाचपयfत हे 

�दश,न खुले असेल. 

 

बस अपघात 

यवतमाळAया कामठवाडाजवळ एसट/ बस आLण बोलेरो वाहनाची समोरासमोर जबर 

धडक होऊन झालेSया अपघातात दोन �वासी मलु/ ठार तर १५ �वासी जखमी 

झालेत. अपघात एवढा भीषण होता कx बोलेरो वाहनावर/ल पाईप बसमधील 

Lखड`यामधनू आत घसुले. gयामळंु �वासी जखमी झाले. घटना<थळावर/ल 

नागqरकांनी जखमींना यवतमाळAया िजSहा 7�णालयात दाखल केले. दर�यान 

लाडखेड पो�लसांनी त:काळ घटना<थळी पोहचनू अपघातy<त वाहने र<:याAया 

बाजूला कZन वाहतूक सरुळीत केल/. 

 

तेजि<वनी �दश,न 

म)हला आLण बाल�वकास �वभाग तसंच म)हला आsथ,क �वकास महामंडळाAया 

संयु̀ त �वCयमानं बचत  गटांनी उ:पा)दत केलेSया �व�वध उ:पादनाचं �दश,न )द. 

२४ त े२६ माच, दर�यान अकोSयात आयोिजEयात आलं आहे. शहरातील <वराgय 

भवन मदैानावर हे तीन )दवशीय तेजि<वनी �दश,न आयोिजEयात आलं असनू, 

िजS�यातील म)हला बचत गटांनी तयार केलेल/ उ:पादने या �दश,नात पाहणी 

आLण �वuxसाठ� उपलkध राहणार आहेत. 

 

िजS�यातील सात तालु̀ यातील ८० बचत गट यात सहभाग घेणारा असनू तीन 

)दवसात या उ:पादनांAया �वuxतून बारा लाख 7पया पयfतची उलाढाल अपे�jत 

आहे. या�शवाय म)हलांना उ:पादन, माक| )टगं आLण 1यवसायाचं Tान �मळावं 

यासाठ� �व�वध �वषयावर/ल तTांची 1याhयानंह/ आयोिजत करEयात आल/ आहेत. 

 

 

 



{कसान सDमान 2नधी 

पंत�धान {कसान सDमान 2नधी – पीएम - {कसान या योजनेअंतग,त 

आ�ापयfत अकरा कोट/ शतेक�यांना दोन लाख ४१ हजार कोट/ 7पयांचा 2नधी 

उपलkध कZन देEयात आला आहे. कF ?/य कृषीमं9ी नरF?�सहं तोमर यांनी ह/ 

मा)हती )दल/. या योजनेअंतग,त दर चार म)हDयांसाठ� �:येकx दोन हजार 7पये 

असे एकंदर सहा हजार 7पये शतेक�यांAया खा:यात थेट जमा केले जातात, असं 

:यांनी सांsगतलं. 

 

फसवणकुxचा गुDहा  

�पक �वमा कंपनीनं शतेक�यांची तीन कोट/ ९५ लाख 7पयांची फसवणकू केSयाची 

तuार �भार/ अकोला िजSहा अधीjक कृषी अsधकार/ डॉ.मरुल/धर इंगळे यांनी 

खदान पो�लस <टेशनकड े केल/ होती. या तuार/नसुार खदान पो�लसांनी काल 

कंपनीAया �2त2नधी �वरोधात फसवणुकxचा गDुहा दाखल केला. िजS�यातील 

अकोट, अकोला, बाशQटाकळी, मतुQजापरु, तेSहारा, पातुर, बाळापरू या तालु̀ यात 

कंपनी माफ, त खर/प हंगामात सोयाबीन, उडीद, gवार/, कापसू आद/ �पकांचा �वमा 

शतेक�यांनी काढला होता. खर/प हंगामात �पकांचं नसैsग,क आप�ीमळंु तसंच 

काढणी पcचात झालेSया नकुसानाबाबत शतेक�यानी �व)हत कालमया,देत कंपनीला 

पवू, सचूना )दSया हो:या. 

 

मायदेशी रवाना  

जी -20 पqरषदेअंतग,त नागपरुात झालेSया नागर/ सं<थांAया �ारं�भक बठैकxत 

सहभागी झालेले देश �वदेशातील बहुतके पाहुणे आज दपुार/ तीनAया समुारास 

आपापSया मायदेशी रवाना झाले. दोन )दवसांAया �वचार मंथनानंतर आज 

पाहुEयांनी पFच �कSपात 1याR दश,नाचा व देवलापार येथे सं<कृती दश,नाचा लाभ 

घेतला. 

 



जी -२० पqरषद अंतग,त झालेSया सी -20 Aया �ारं�भक बठैकxचा शानदार समारोप 

मंगळवार/ झाला. :यानंतर आज पहाटेच काह/ �वदेशी पय,टकांनी पFच �कSपात 

जाऊन 1याRदश,न घेतले तर अनेकांनी देवलापार येथील गौरjा कF ?ाम_ये �व�वध 

सं<कृती सोहoयात सहभाग घेतला. 

 

�वमानतळावर या बठैकxAया अ_यj माता अमतृानंदमयी यांना दपुार/ तीन 

वाजताAया समुारास �वभागीय आयु̀ त �वजयलpमी �बदर/, िजSहाsधकार/ डॉ. 

�वपीन इटणकर यांAया �मखु उपि<थतीत 2नरोप देEयात आला. माता 

अमतृानंदमयी यांAयासोबत देश �वदेशातील अनेक माDयवर यावेळी �वमानतळावर 

उपि<थत होते. नागपरू शहराने केलेले आदरा2तMय एक सखुद आठवण असSयाच े

यावेळी पाहुEयांनी साsंगतले. 

 

गो�वTान संशोधन कF ?ाला भेट सी-20 

नागपरू शहरात जी-२० अंतग,त सी-२० पqरषदेAया समारोपानंतर समुारे ४० �वदेशी 

पाहुEयांनी आज देवलापारAया गो-�वTान संशोधन कF ?ाला भेट )दल/. यावेळी 

पाहुEयांचं पारंपqरक ग�डी न:ृयानं <वागत कर/त गुढ/ उभारEयात आल/. २० 

आLण २१ माच, रोजी नागपरुातील हॉटेल रे�डसन kल ूइथ सी-२० पqरषदेचं आयोजन 

करEयात आलं होतं.  

 

परदेशी पाहुEयाना कF ?ात  सZु असलेले �व�वध संशोधन आLण कृषी कF ?ाची मा)हती 

तसंच गोपजुन करEयात आलं. संशोधन कF ?ाAया 'Sovereign' या मा)हती 

प<ुतकाचं �काशन यावेळी माDयवरांAया ह<ते करEयात आलं. 

The End 

 

 


