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**** 
** द ीत एका कारखा याला लागले या आगीत ेचाळीस कामगारांचा मृ य;ू    
** बला कारा या गु ांचा तपास दोन मिह यात पूण कर याचे ‘ िनदश ’ सव 
रा यांच ेमु यमं ी आिण उ  यायालयानंा देणार- रिवशकंर साद  
** जे  प कार रिवं  रसाळ यांच ंिनधन 
आिण 
** दस या टी- टी ि कट साम यात वे ट इिंडजचा भारतावर आठ गडी राखून 
िवजय  
**** 
द ीत या अनाजमंडी भागात या एका कारखा याला काल पहाट े लागले या 
आगीम य े ेचाळीस कामगाराचंा मृ य ू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले.  ६७ 
जणांना अि शमन दलानं वाचवल.ं  िनवासी भागात असले या एका चार मजली 
इमारतीत हा कारखाना सु  होता. आग लागली त हा मृत तसंच जखम पैक  
अनकेजण झोपेत होत.े अ ीशमन दला या दीडश ेजवानानंी इथ या बचाव कायावेळी 
ेस  जणांना इमारतीतून सुरि त बाहेर काढलं . जखम ना राम मनोहर लोिहया, 

लोकनायक जय काश नारायण आिण िहंदराव णालयात दाखल कर यात आल ं
आह.े   
आगी या घटनते या मृतांबाबत पंत धान नर  मोदी यांनी सहवेदना य  क या 
आहेत. दघटना थळी श य ती सव मदत शासनातफ कली जात अस याचंही 
पंत धानानंी आप या संदेशात हटल ं आह.े या दघटनते मृ यमूुखी पडले यां या 



कटंिबयांना दहा लाख पय,े तर जखम ना एक लाख पयाचंी मदत दे याची घोषणा 
द ीच े मु यमं ी अरिवंद कजरीवाल यांनी कली आह.े आगीची याियक चौकशी 
क न एका आठव ा या आत अहवाल सादर कर याचे िनदश मु यमं ी अरिवंद 
कजरीवाल यानंी दल े आहेत. कारखा या या इमारती या मालकािव  पोिलसांनी 
गु हा दाखल कला आह.े भाजपन ं मृ यमूखुी पडले यां या कटंिबयांना पाच लाख 
पयांची मदत जाहीर कली आह.े   

**** 
िश ण हे सामािजक सश करणाचं सवात चांगलं साधन अस याचं रा पती रामनाथ 
कोिवंद यांनी हटल आह.े ते काल भुवने र इथं उ कल िव ापीठा या अमृत 
महो सवी काय मात बोलत होते. िव ाथ  आिण िश कांनी समाजात या वंिचत 
घटकां या सश करणा ित संवेदनशील असायला हवं असंही रा पती हणाले. 

**** 
बला कार आिण लिगक छळापासून बालकाचं् ंसंर ण कर या या काय ाअंतगत न द 
झाले या गु ांचा तपास दोन मिह यात लावावा यासाठी आपण सव रा यांच ेमु यमं ी 
आिण उ  यायालया या यायाधीशानंा प  िलिहणार अस याच ं क ीय मं ी 
रवीशकंर साद यांनी हटल ंआह.े ते काल पाटणा इथ ं बोलत होत.े मिहलांवरील 
बला कार आिण अ याचारासार या  घटना या अ यतं ददवी आिण िनंदनीय अस याच ं
ते हणाले. 

**** 
भारतीय जनता प ातले अनेक जण आम या संपकात आहते असं कबीनेट मं ी जयंत 
पाटील यांनी हटल ंआह े  त ेकाल सांगली िज ात या कासेगाव इथ ं वाताहरांशी 
बोलत होत.े मं ीमंडळ िव ताराबाबत बोलतांना यांनी यासंदभातल े सव अिधकार 
मु यमं ी उ व ठाकर ेआिण रा वादी काँ ेसच ेप ा य  शरद पवार यां याकडे आहेत 
अस ं सांगून रा वादी काँ ेसमधनू भाजपम य े गेलेल े लोक वगृही परततील असा 
िव ासही यांनी य  कला. 

**** 
रा यात थापन झाले या महारा  िवकास आघाडी या सरकारन ं स ेत आ यापासून 
कवळ िवकास कामानंा थिगती द यामळु ंसंपूण रा यातली िवकासकाम ंठ प झाली 



आहेत असा आरोप, माजी मु यमं ी नारायण राण े यांनी कला आह.े ते काल 
िसंधुदगात या कणकवली इथ ं वाताहरांशी बोलत होत.े हे ` थिगती` सरकार असून, 
जा त दवस टकणार नाही, अशी टीकाही राण ेयांनी कली.  

**** 
कनाटकात १५ िवधानसभे या जागांसाठी झाले या पोटिनवडणकु ची मतमोजणी आज 
सकाळी आठ वाजेपासून कर यात येणार आह.े काँ ेस आिण जनता दल 
धमिनरपे या १७ आमदारांनी बंड पुकार यानंतर या दो ही प ांच ंसरकार पडल होत.ं  
यानंतर िवधानसभा अ य ांनी बंड करणा या आमदारावंर प ांतर बंदी काय ानुसार 
कारवाई कली. यामळु ंया ठकाणी पोटिनवडणूक घे यात आली. कनाटक रा यातील 
स ा टकिव यासाठी भाजपला १५ पैक  ६ जागा िजकंण ंआव यक आह.े 

**** 
भाजपच े ये  नेत े माजी क ीय मं ी आिण यात प कार अ ण शौरी यांची 
पंत धान नर  मोदी यांनी पु यात या एका खाजगी णालयात काल सायकंाळी भेट 
घेतली. मागील काही दवसापंासून कती ठक नस यामळु ं शौरी यांना णालयात 
दाखल कल ंआह.े  

**** 
गानस ा ी लता मंगशेकर यांना २८ दवसां या उपचारानंतर णालयातनू काल सु ी 
दे यात आली. सनाचा ास होत अस यामुळ ं यांना १२ नो हबरला णालयात 
दाखल कर यात आलं होत.ं घरी परत यानतंर यांची सोशल िमिडयातून चाह यांच ं
आभार मानल ेआहते. 

**** 
हे बातमीप  आकाशवाणी या औरंगाबाद क ाव न सा रत कलं जात आह.े 

****    
परभणी आिण नादंेड इथनू कािशत होणा या दैिनक गोदातीर समाचारच े संपादक 
डॉ टर . रिवं  रसाळ यांच ंकाल दपारी िनधन झालं. ते चौ याह र वषाच ेहोत.े मराठी 
ामीण प का रतेत डॉ टरेट िमळवणार े रसाळ हे पिहले संपादक होत.े यांनी पदाथ 

िव ान शा ातून एम.ए सी. तसंच थम ेणीतून प का रतेची पदवी घेतली होती. 



यां या पािथव देहावर आज सकाळी दहा वाजता परभणीत या वैकठ मशानभमुीत 
अं यसं कार कर यात येणार आहेत. 

**** 
भारतर न डॉ टर बाबासाहेब आंबेडकर आिण महा मा गांधी यांच े  िवचार समान 
पातळीवर मोजता येणार नाहीत, अस ंमत  समाजशा ाच ेअ यासक ा यापक रा ल 
कोसंबी यांनी कल.ं औरंगाबादमध या महारा  गांधी मारक िनधी सं थे या शाखते, 
डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर आिण महा मा गांधी या िवषयावर या यान देताना ते 
बोलत होते. अ य थानी ा यापक जयदेव डोळ ेहोत.े बाबासाहेब आंबेडकर यानंी 
समाजात असलेली जात ची उतरंड ल ात घेता ितच ेउतर या मान ं िव षेण कले, 
अस ंकोसंबी हणाल.े  

**** 
रा यात किवतचे ं चंड िपक आ याची भावना िस  कविय ी िनरजा यांनी य  
कली आह.े औरंगाबादम य े स ा ी सािह य, कला आिण सां कितक 
ित ान यावतीन ंकिवता महो सवाच ंआयोजन कलं होत.ं या महो सवात या बोलत 

हो या. किवता हा सग यात सोपा सािह य कार वाट यान ंआजही लोक किवतेकड ं
गंभीरपण े पाहत नाहीत, किवता लेखन करताना का यमू य जप याकडं दल  होत 
असून टा यांची वा य िलिह याकडं अिधक कल दसून येतो, अशी खंत यांनी 
यावेळी य  कली. 

**** 
संत जगनाड े महाराज यां या जयंतीिनिम  परभणी िज हािधकारी कायालयात काल 
यांना अिभवादन कर यात आल.ं उपिज हािधकारी डॉ. संजय कडटेकर यांनी जगनाडे 
महाराज यां या ितमेला पु पहार अपण क न अिभवादन कल.ं औरंगाबाद इथ ं
िज हािधकारी कायालयात तसंच  वाशीम आिण नागपूर इथ ं संत जगनाड े महाराज 
यांची जयंती साजरी कर यात आली. 
अकोला िज हािधकारी कायालयाम य े िनवासी उपिज हािधकारी ा यापक संजय 
खडसे यांनी ी संत जगनाड ेमहाराज यांना पु पांजली अपण क न अिभवादन कल.ं 

**** 



परभणीत दहशतवादिवरोधी पथकान ंकाल रा ी १२ लाख पयांचा चोरीचा माल ज  
कला. शहरात या एका भंगारा या दकानात तां या या तारांच े बंडल टाकले जात 
अस याच ेपोिलसां या िनदशनास आले. याबाबत चौकशी कली असता हा चोरीचा 
माल अस याच ं उघड झालं.  करणात दोघांजणांिवरोधात गु हा न दव यात आला 
आह.े 

**** 
नांदेड या सचखंड गु ारा मंडळाचा ६१वा सामुदाियक िववाह सोहळा काल पार 
पडला. या सोह यात शीख समाजातील ३९ जोडप ेिववाहब  झाले.  

**** 
नांदेड िज ा या हदगाव तालु यात या चौरंबा खुद या आ दवासी शेतकरी ब ल 
गावात, नांदेड या पोखण  किष िव ान क ा या वतीन ं तूर पीक िकड िनयं ण 
मागदशन िशबीर घे यात आल.ं अनेक शेतक यांनी या िशिबराचा लाभ घतेला. 

**** 
वे ट इंिडजन ं काल दस या टी- टी ि कट साम यात आठ गडी राखून भारताचा 
पराभव कला. करळम य े ित वनंतपूरम य े झाले या या साम यात, थम फलंदाजी 
करत भारतान ं वे ट इंिडजला िजंक यासाठी िनधा रत वीस षटकांत, १७१ धावा 
कर याच ंआ हान दलं. वेस्ट इिंडजन ं हे ल य एकोणीसा या षटकातच पूण कलं. 
तीन साम यां या या मािलकत उभय संघ  १-१ न ं बरोबरीत आले असून अंितम 
सामना ये या बुधवारी ११ िडसबरला मुंबईत होणार आह.े 

**** 
नांदेड िज ात या भोकर तालकुा िवधी सेवा ािधकरण तसंच अिभव ा संघातफ 
पाच हजार णांकरता महाआरो य तपासणी आिण मोफत औषध िवतरण िशबीर 
घे यात आलं. या िशिबरात िविवध िवकारां या त  डॉ टरानंी णांची तपासणी 
कली.  

**** 
नािशक इथ ंकाल, ६५ या  रा ीय तलवारबाजी पधला ारंभ झाला. यात महारा ान ं
काल पिह या दवशी मुलांम ये  यके  एक रौ य आिण कां य पदक तर, मुल या 
गटाम ये एक कां य पदक पटकावलं. 



**** 
गडिचरोलीत ये या बुधवारी पुरोगामी िवचारवंत ा.डॉ. आ. ह. साळखं े यांचा 
अमृतमहो सवी स कार कर यात येणार आह.े आयोजन सिमतीच ेपांडरंग नागापुर ेआिण 
ा. शेषराव येलेकर यांनी काल वाताहरांना ही मािहती दली.  

**** 
 


