
आकाशवाणी नागपरू 

�ादे�शक बात�या (मराठ�–वेळ सायंकाळी ०६.००) 

र"ववार, $दनाकं २६ माच' २०२३ 

ठळक बात�या 

1. अवयवदानासाठ� देशवा�सयांनी जा,तीत जा,त सं-येनं पढेु यावं  पंत�धानांच े ‘मन  क2 

बात’ काय'4मातून आवाहन.  

2. 7ीह8रकोटा अंतराळ उ<डाण तळाव>न वेब इं@डया-२ योजनेBया ३६ उपCहांचं यश,वी 

�Dेपण.  

3. राहुल गांधींची खासदारक2 रHद केIयाBया JनषधेातकाCेँसचं नागपरूसह राMयभरात  

आंदोलन.  

4. 29 माच' रोजी भाजप"वरोधी पD नागपरूात काढणार भQय रैलS.   

******** 

मन क� बात - एअर  

अवयव दानाचं मह�व, नवरा�ी�न�म� नार�श�तीचा गौरव, सौर ऊज!ला #ो%साहन, आसामच ेवीर 

ल�सत बारफुकन यांचं *मरण, सां*कृ�तक सेतू तसंच फूलशतेी.या न/या पया1याची �नवड क3न 

ज4मतू5या भरदवाह गावानं रचलेल� यशोगाथा या #मखु म9ु9यांवर आज पंत#धान नर;< मोद� 

यांनी मन क� बात मधे =हतगजू केलं. आकाशवाणीव3न दर म=ह>या.या शवेट.या र@ववार� 

सकाळी अकरा वाजता #साBरत होणाCया मन क� बात या काय1Dमाचा आज न//याEण  वा भाग 

होता. या #द�घ1 वाटचाल�त साथ =द5याब9दल पंत#धान नर;< मोद� यांनी Gो%यांच े आभार 

मानले. ज>म5यानंतर अवHया ३९ =दवसात म%ृयनंू झडप घातले5या मलु�च े अवयव दान 

करEयाचा अवघड �नण1य घेणाCया �त.या आईवMडलांशी पंत#धानांनी आज संवाद साधला. च�ैी 

नवरा�ाचा #ारंभ नकुताच झाला %या�म�न�म� %यांनी नार� श�तीला अ�भवादन केलं. @व@वध 

Oे�ात कतृ1%वाची मोहोर उमटवणाCया म=हलांचा गौरवपणू1 उ5लेख %यांनी आज.या मन क� बात 

मधे केला. वंदे भारत ए�स#ेस.या प=ह5या म=हला लोको पायलट सरेुखा यादव,  हवाई दलात 

कमांडटं पदावर �नय�ुती झाले5या प=ह5या म=हला अQधकार� शा�लजा धामी, �सयाचीन मधे 

तैनात झाले5या प=ह5या म=हला अQधकार� कॅSटन �शवा चौहान, IUPAC परु*कार �मळवणाCया 

वTैा�नक Uयो�तम1यी मोहंती, यंदा.या ऑ*कर परु*कारात भारता.या �शरपेचात तुरा खोवणाCया 

गुनीत मWगा आXण का�त1क� गो>साल@वस, यांचं कौतकु मोद� यांनी केलं. तुकYमधे भीषण 

भकंूपानंतर मदतीसाठ\ गेले5या एन डी आर एफ .या म=हला पथकाचाह� %यांनी उ5लेख केला. 

नागालँडमधे नकु%याच झाले5या �नवडणकु�त #थमच दोन म=हला आमदार �नवडून आ5या 

आXण %यात5या एक�ला मं�ीपद �मळालं, याब9दल मोद� यांनी समाधान /य�त केलं. *व.छ 

ऊज!चं मह�व सागंताना %या _`ट�ने @व@वध Oे�ात होत असले5या #य%नांना #धानमंaयांनी 



#ो%साहन =दलं. सामा�यक वापरा.या गो`ट� सौर ऊज!वर चालवणाCया पEुयात5या गहृ�नमा1ण 

सं*थे.या पढुाकाराचं %यांनी कौतकु केलं.  द�व हा १०० ट�के *व.छ उज!वर चालणारा देशातला 

प=हला िज5हा ठरला अस5याची मा=हती %यांनी =दल�. काfमीरमधे नाद3 4हणजे कमलकाकडी 

चं उ%पादन घेणाCया शतेकCयां.या तसंच दोडा िज5gयात भरदवाह इथं लव;डरची फूलशतेी 

करणाCया शतेकCयां.या #य%नांचंह� कौतुक %यांनी केलं. ए@#ल म=ह>यात आपण महा%मा 

Uयो�तबा फुले आXण डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजर� करतो आहोत. या दो>ह� 

महाप3ुषांनी समाजातले भेदभाव दरू करEयासाठ\ अभतूपवू1 योगदान =दलं आहे, असं पंत#धान 

4हणाले. को@वडचा धोका अजून टळलेला नाह� याची %यांनी आठवण क3न =दल� आXण 

सावधQगर� बाळगEयाचा स5ला =दला. 

******** 

आरोjय सचूना 

क; <�य आरोjय मं�ालयानं  राUय आXण क; <शा�सत #देशांना  को@वड - १९, इ>kलएू>झा, गंभीर 

fवसन रोग यांसारlया आजारां.या नवन/या  कारणांवर बारकाईनं लO ठेवEयास साQंगतलं  

आहे.  को@वड-१९ आXण इ>kलएंुझा या दो>ह�  आजारांमmये संसगा1ची  माmयमं, अQधक 

लोकसंlयेला संसगा1ची असणार� जोखीम, ि�ल�नकल लOण याबाबत समानता आहे. गदnची 

आXण कWदट =ठकाणं टाळणं, खोकताना आXण �शकंताना तWडावर 3माल ठेवणं,  

साव1ज�नक आXण गदn.या =ठकाणी मा*क वापरणं, हात वारंवार धणंु  यांसारlया साmया 

उपायांनी स9ुधा हे आजार टाळता येऊ शकतात, असं आरोjय मं�ालयानं आप5या आरोjय 

सचूनांमmये 4हटलं आहे. तसंच  लोकामंmये या आजारा@ंवषयीची जनजागतृी के5यानंच या 

आजारा.या संDमणाचा धोका कमी करता येऊ शकतो यावर आरोjय मं�ालयानं  भर =दला 

आहे. 

******** 

#Oेपण   

Gी हBरकोटा इथ5या सतीश धवन अंतराळ संशोधन क; <ातंून आज सकाळी ९ वाजता एलवीएम-३ 

एम३ उपoहासह वेब इंMडया-२ योजने.या ३६ उपoहांचं यश*वी #Oेपण करEयात आलं. या 

उपoहांचं �नयं�ण �तrववंतपरुम, लखनऊ आXण बंगळुr इथ5या क; <ां.या साथीनं अंटा=ट1का 

इथ5या क; <ाव3न केलं जाणार आहे.  वेब इंMडया-२ Gेणी.या प=ह5या १६ उपoहांना आप5या 

कOेत *था@पत केलं असनू उव1Bरत २० उपoहह� लवकरच कOेत *थापन केले जातील अशी 

मा=हती इsोच ेअmयO एस. सोमनाथ यानंी =दल� आहे. 

******** 



संक5प स%याoह 

राहुल गांधी यांचं लोकसभा सद*य%व र9द के5या.या �नषधेात आज काoेँस पOा.या वतीनं 

देशभर  संक5प स%याoह करEयात येत अस5याचं #देशाmयO नाना पटोले यांनी सांQगतलं. 

नागपरूमmये सं@वधान चौकात काँoेस पOातफ!  आज धरणं आंदोलन करEयात आलं %यावेळी त े

बोलत होत.े राहुल गाधंी क; <सरकार.या तानाशाह�@वरोधात सात%यानं आवाज उठवत आहेत. हा 

आवाज दाबEयासाठ\च %यांचं लोकसभा सद*य%व र9द केलं आहे. यासंदभा1त संघष1 अजून तीt 

करणार अस5याचा इशारा पटोले यांनी =दला. या#संगी माजी क; <�य मं�ी @वलास म�ेुमवार, 

काoेँसच ेशहराmयO आXण आमदार @वकास ठाकरे उपि*थत होत.े वाशीम इथं आमदार अ�मत 

झनक यां.या नेत%ृवात संक5प स%याoह आंदोलन करEयात आलं. 

******** 

नाना पटोले पZ प8रषद   

राहुल गांधी यांची खासदारक� र9द झा5यानंतर  भाजप @वरोधातील सव1च पOांनी या घटनेचा 

�नषधे केला आहे. दर4यान नागपरुात 29 जानेवार� रोजी एक भ/य रॅल� सीताबडxतील महा%मा 

गांधी पतुyयापासनू ते सं@वधान चौकातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां.या पतुyयापयzत 

काढEयात येणार असनू ह� रॅल� संmयाकाळी पाच वाजता एका  जाह�र सभेच े*वrप घेईल. या 

सभेत सव1 भाजप @वरोधी पOांचा सहभाग असेल अशी मा=हती काoेँसच े#देशाmयO नाना पाटोले 

यांनी आज शहर काoेँस.या धरणे आंदोलना नंतर आयोिजत प�कार पBरषदेत =दल�.   

******** 

साम=ूहक @ववाह सोहळा   

नागपरू येथील ‘म�ैी’ पBरवार आXण गडQचरोल� िज5हा पो�लस दला.या संय�ुत @व9यमाने आज 

येथे आ=दवासीं.या साम=ूहक @ववाह सोहyयाच ेआयोजन करEयात आले होते. यात १२७ वर-

वधूंसह ८ आ%मसम@प1त नOल�ंचाह� समावेश होता. या सोहyयाला खासदार अशोक नेते, पो�लस 

उपमहा�नर�Oक संद�प पाट�ल, पो�लस अधीOक Gी.नीलो%पल, यां.यासह म�ैी पBरवार सं*थेच े

अmयO #ा.संजय भ;ड े उपि*थत होत.े आ=दवासी परंपरेनसुार हा @ववाह सोहळा पार पडला. 

यावेळी नववधूंना सो>याच े मंगळस�ू, चांद�च े जोडवे व सांसाBरक सा=ह%य भेटव*तू 4हणून 

देEयात आले. 

******** 

पाककला *पधा1 

२०२३ हे वष1 �मले}स- भरडधा>याच े आंतररा`~�य वष1 4हणनू घो@षत करEयात आले आहे. 

�मलेट अॅ�शन oुप /ह�एनआयट� नागपरूमmये %या�न�म�ाने @व@वध उपDम राब@वEयात येत 

असनू %याचाच एक भाग 4हणून  28 माच1  मंगळवार रोजी दपुार� 4 वाजता म5ट� अ िॅ�टि/हट� 

स;टर, दसुरा मजला, /ह�एनआयट� येथे "�मलेट आधाBरत पाककला *पधा1" आयोिजत करEयात 



आल� आहे. ह� *पधा1 केवळ म=हला कम1चाCयांसाठ\ तसेच /ह�एनआयट�  मधील अmयापक, 

संशोधक, @व9याथx आXण कम1चार� यां.यासाठ\ खुल� आहे.  

******** 

खासदार संजय राऊत  

खासदार संजय राऊत यां.या @वरोधात @वधीमंडळा.या दो>ह� सभागहृात दाखल अ*ले5या 

ह�कभंग सूचना पुढ�ल कारवाईसाठ\ राUयसभे.या सभापतींकडे पाठवEयात येणार आहे. 

@वधान पBरषदे.या उपसभापती नीलम गोCहे यांनी काल सदनात ह� मा=हती =दल�. राऊत 

यांनी खुलासा करतांना ह�कभंग स�मती.या �नःपOपातीपणाब9दल #fनQच>ह उपि*थत केलं, 

%या मताशी आपण सहमत नस5याचंह� गोCहे यांनी *प`ट केलं. दर4यान, @वधानसभेकडूनह� 

हे #करण राUयसभा अmयOांकडे पाठवEयात येणार अस5याचं @वधानसभा अmयO राहुल 

नाव!कर यांनी सभागहृात *प`ट केलं.   

******** 

ना}य अ�भवाचन काय1Dम   

कवी oेस यां.या ११/या *मतृी =दना�न�म� @वदभ1 सा=ह%य संघा.या अमेय दालन, झाशी राणी 

चौक येथे  उ9या  सोमवार  २७ माच1 रोजी संmयाकाळी ६.३० वाजता कवी oेस यां.यावर�ल 

ल�लतबंधांवर आधाBरत ना}य अ�भवाचन काय1Dम आयोिजत करEयात आला आहे. 'जागर' 

�न�म1त 'कवी जातो ते/हा...'या डॉ.समीर वसंत कुलकणx �लXखत  आXण अ�मत वझ े=दjद�श1त 

या ना}य अ�भवाचन काय1Dमात मो�या संlयेने उपि*थत राहEयाच ेआवाहन @वदभ1 सा=ह%य 

संघा.या वतीने करEयात आले आहे. 

******** 

जुनी पे>शन  

गे5या आठव�यात ज>ुया प;शनला घेऊन राUयसरकार� कम1चार� व अQधकार� वगा1ने आंदोलन 

क3न सरकारला जेर�स आणले होत.े मा� संघटना.या सम>वय स�मतीने संप मागे घेत5याने 

जु>या प;शनचा #fन तसाच कायम रा=हलेला असताना आज र@ववारला िज5gयातील आमगाव-

सालेकसा मागा1वर सीपीआय माओवाद� या नOल संघटनेच ेजु>या प;शनला समथ1न अस5याच े

बॅनर आढळून आले. यात नवीन प;शन योजना र9द करEयात यावे, ठेकेदार�करण बंद करEयात 

यावे. मे*मा कायदा लागू करणाया1 �शदें फडणवीस सरकारचा मदुा1बाद अशा अनेक घोषणा 

बॅनरमmये �ल=हले5या आहेत. सोबतच काढलेले प�क हे महारा`~ मmय#देश छ�ीसगड झोनल 

(माओवाद�) कमेट�च े#व�ता अनंत यां.या नावे आहे. 

******** 



रे5वे थांबे    

चं<परू िज5gया.या भांदक येथे हजरत �नजाम9ुद�न-है<ाबाद द�Oण ए�स#ेस-चा थांबा तसेच 

चं<परू येथे मदरुाई-चंद�गड ए�स#ेस चा न/याने थांबा मंजूर करवनू िज5gयातील रे5वे 

#वाशांना  रा`~�य मागासवगxय आयोगाच े अmयO तथा पवू1 क; <�य गहृराUयमं�ी हंसराज 

अह�र यांनी =दलासा =दला आहे. चं<परू िज5gयातील #वाशाकंर�ता यापवूx उपल�ध असले5या 

सव1च रे5वे स@ुवधा प>ुहा �मळवनू देव ू असा �नधा1र हंसराज अह�र यांनी /य�त केला. रे5वे 

#वाशां.या अडचणीकंड े लO वेधत बंद झाले5या गा�या व आवfयक थांबे पवू1वत स3ु 

करEयासाठ\ तसच े वत1मानात स3ु असले5या मुंबई व पणेू या साSता=हक गा�यां.या फेCया 

वाढ@वEयाकर�ता चचा1 केल� असनू याबाबतह� रे5वे मंaयांनी लवकरच सकारा%मक �नण1य घेतला 

जाईल असे आfवासन हंसराज अह�र यांना  =दले आहे.    

******** 

हवामान   

आज दपुार� नागपरू शहरात पावसा.या सर� बरस5या.  दर4यान नागपरू.या #ादे�शक हवामान 

खा%याने वत1वले5या अंदाजानसुार पवू1 @वदभा1तील सव1च िज5gया.या तरुळक =ठकाणी @वजे.या 

कडकडाटासह तसेच मेघगज1नेसह हल�या ते मmयम पावसाची श�यता आहे. 29 ते 30 माच1 

दर4यान नागपरू भंडारा गW=दया चं<परू गडQचरोल� येथे स9ुधा असेच हवामान राहEयाची श�यता 

आहे तर, पिfचम @वदभा1त अमरावती यवतमाळ वा�शम येथे आज @वजे.या कडकडाटासह तसेच 

मेघगज1नेसह हलका ते मmयम पाऊस पडले तर 30 माच1ला अमरावती आXण यवतमाळ येथे 

हल�या त ेमmयम *वrपा.या पावसाची श� यता आहे.  

***** 


