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**** 
** नाग रक व सुधारणा काय ा या अंमलबजावणीबाबत कोणीही घाब  नय े - 
मु यमं ी उ व ठाकर े
** ए गार प रषद आिण कोरेगाव भीमा घटनेचा पर परांशी संबंध नाही- शरद पवार  
** रा य मा यिमक आिण उ  मा यिमक िश ण मंडळा या बारावी या परी लेा 
सु वात 
** रा यात या ६३ खेळाड आिण पाच मागदशकांना िशवछ पती रा य ि डा 
पुर कार जाहीर 
आिण 
** छ पती िशवाजी महाराज जयंतीिनिम  आज िविवध काय माचं ंआयोजन    
****  
नाग रक व सुधारणा काय ामळु ेकोणा याही नाग रक वाला धोका नाही, यामळुे या 
काय ा या अंमलबजावणीबाबत कोणीही घाबर याच ं कारण नाही, अस ं मु यमं ी 
उ व ठाकर ेयानंी हटलं आह.े ते काल िसंधदुग इथ ंवाताहरांशी बोलत होते. रा ीय 
लोकसं या न दणी - एनपीआर हा जनगणनेचा एक भाग अस यान,ं रा य सरकारला 
या या अंमलबजावणीबाबत काहीही हरकत नस याच,ं मु यमं ी हणाल.े रा ीय 
नाग रक न दणी - एनआरसी कायदा संपूण देशभरात राबव याचा ताव नस याच,ं 
क  सरकारन ंपूव च प  कल ंआह,े यामळु े याबाबतही िचतंेच ंकारण नाही, असा 



िनवाळा मु यमं यानंी दला आह.े सीएए, एनआरसी आिण एनपीआर ह े तीनही 
वेगवगेळ ेिवषय अस याचंही मु यमं यानंी प  कल.ं 
दर यान, भीमा कोरेगाव आिण आिण ए गार प रषद ह ेदो ही वेगवेगळ ेिवषय आहेत. 
फ  ए गार प रषदेचा तपास रा ीय तपास यं णा - एनआयएकडे दे यात आलेला 
आह.े भीमा कोरेगाव हा िवषय क ीय तपास सं थकेडे दलेला नाही आिण देणारही 
नाही अस ंमु यमं यानंी यावळेी प  कलं. 

**** 
पु यात झालेली ए गार प रषद आिण कोरेगाव भीमा इथली घटना यांचा पर पर संबंध 
नाही, असं रा वादी काँ ेसच ेअ य  शरद पवार यांनी हटल ंआह.े त ेकाल मुंबईत 
वाताहरांशी बोलत होते. ए गार प रषदेत ज ेलोक सहभागी न हत,े यां यािवरोधातही 
या करणी गु ह े दाखल झा याच ं पवार हणाले. माग या सरकारन ं यासंदभात 
अिधकारांचा गैरवापर क याचा आरोप करत, या करणी पुण ेपोिलसांसह त कािलन 
सरकारमध या लोकांचीही चौकशी हावी, अशी मागणी पवार यांनी कली. 

**** 
रा य मा यिमक आिण उ  मा यिमक िश ण मंडळा या बारावी या परी ेला 
कालपासून सु वात झाली. औरंगाबाद िवभागात ४०६ परी ा क ांवर ही परी ा होत 
आह.े नांदेड िज ात ८२ परी ा क  ं थापन कर यात आली असून, कला, िव ान 
आिण वािण य शाखचे े३८ हजार ७११ िव ाथ  ही परी ा देत आहेत. 
परी े या पिह याच दवशी काल काही क ांवर सम वयाचा अभाव दसून आला. 
िहंगोली िज ात वसमत इथ ंएका परी ा क ावर मतेपे ा जा त परी ाथ  द यानं 
ऐनवेळी परी ा क  बदलाव ं लागल,ं यामळु े परी ाथ  आिण यां या पालकाचंी 
तारांबळ उडाली.  
बीड इथंही काही प र ा क ावर बैठक यव थेत ग धळ उडाला तर काही प र ा 
क ावर परी ा याना जिमनीवर बसून परी ा ावी लागली.  
दर यान, बीड इथ ं सहा परी ा याना न ल करतानंा पकड यात आलं. परी ेतल े
गैर कार रोख यासाठी इथ ंचार पथक तैनात कर यात आली आहते. 
जालना िज ातही न ल करणा या तीन िव ा यािव  कारवाई कर यात आली. 
परभणी इथंही न ल करणा या १५ िव ा याना पकड यात आल.ं 



**** 
पंत धान नर  मोदी ये या रिववारी आकाशवाणीव न सा रत होणा या “मन क  बात” 
या काय मातनू देशवािसयांशी संवाद साधणार आहेत. या काय म मािलकचा हा ६२ 
वा भाग असेल.  

**** 
रा यात या ६३ खळेाड आिण पाच मागदशकांना िशवछ पती रा य ि डा पुर कार 
काल जाहीर झाले. पुणे इथले पंढरीनाथ तथा अ णासाहेब तुकाराम पठारे यानंा जीवन 
गौरव पुर कार जाहीर झाला आह.े बीडच ेक ती िश क बाळासाहेब आवारे यांना 

डा मागदशन पुर कार, औरंगाबादचे सागर बडवे यांना साहसी डा पुर कार जाहीर 
झाला आहे. औरंगाबादचे िजमनॅ ट गौरव जोगदंड आिण तलवारबाजीसठी तुषार आहरे 
यांना रा य ि डा पुर कार जाहीर झाले आहते.  

**** 
औरंगाबाद महानगरपािलक या काल झाले या सवसाधारण सभेत शहरा या 
संभाजीनगर नामकरणाव न गदारोळ झाला. या सभेत भारतीय जनता प ाच ेगटनेता 
मोद राठोड यांनी सवसाधारण सभेत हा ताव ठेव यात यावा यासंबंधीच ं मरणप  

महापौरांना सादर कलं. नगरसेवक राज ू िशदं ेआिण राजगौरव वानखेडे यांनी हा मु ा 
लावनू धरला, मा  एमआयएम या नगरसेवकांनी याला िवरोध क यामळु े गदारोळ 
झाला. याचबरोबर मालम ा करात वाढ कर याचा तावही या सभेत नाकार यात 
आला.  

**** 
मराठवा ा या पाणी ावर िवचार मंथन कर यासाठी िशवसनेे या वतीन ंऔरंगाबाद 
इथ ं उ ा मंथन आिण दशा पीक पाणी प रषदेच ं आयोजन कर यात आल ं आह.े 
िशवसनेा नेत ेचं कांत खैरे यांनी काल औरंगाबाद इथ ंवाताहरांशी बोलतानंा ही मािहती 
दली. या प रषदते या चचचा अहवाल मु यमं ी उ दव ठाकर ेयांना पाठव यात येणार 
अस याच ंखैरे यांनी सांिगतल.ं 

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

**** 



छ पती िशवाजी महाराज जयंतीिनिम  औरंगाबाद शहरात आज िविवध काय माचं ं
आयोजन कर यात आल ं आह.े डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठात 
सकाळी छ पती िशवरायां या ितमेची िमरवणकू काढ यात येणार आह.े यानंतर 
िव ापीठा या ना गृहात ये  िवचारवंत गंगाधर बनबरे यांच ं ‘लढाया पिलकडील 
िशवाजी महाराज’ या िवषयावर या यान होणार आह.े 
िशवजयंती या पूवसं येला काल िज हा िशवजयंती महो सव सिमती या वतीन ं ांती 
चौकात दीपो सव सोहळा झाला. 
नांदेड या वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठात छ पती िशवाजी महाराज जयंती 
िनिम  ंथ पालखी सोहळा आिण आ ाप  दशनाच ंउ ाटन कलगु  उ व भोसल े
यां या ह त ेझालं. या पालखीत भारतीय संिवधान, तुकाराम गाथा, धम ंथ ठेव यात 
आल ेहोत.े ही ंथपालखी िव ापीठात या िविवध अ यास म संकलात ने यात आली 
होती.  

**** 
परभणी इथ या उसम य े बकेायदेिशरपण े धारदार श ांची िव  करणा या चौघानंा 
पोिलसांनी अटक कली. शेख अिजम शेख अकबर, शेख रिहम शेख अकबर, स यद 
फरोज स यद र ाक, आिण सलमान पठाण फ याज पठाण, अशी या चौघांची नाव ं
असून, ह ेसवजण औरंगाबाद इथल ेरिहवासी आहेत. यां या ता यातून श े, मोबाईल 
आिण रोख र म असा ३६ हजार ३३० पयांचा मु मेाल ह तगत कर यात आला 
आह.े 

**** 
परभणी िज हा म यवत  बकॅ या सेल ू तालु यात या डासाळा शाखचेी ितजोरी 
चोर ांनी सोमवारी रा ी पळवली, काल सकाळी ही घटना िनदशनास आली. 
चोर ांनी बकँ या या शाखेतून रोख ७० हजार पयांसह, बकँतील सीसीटी हीच ेचार 
कमेरे, हाडिड क, आिण डी हीआर पळवला आह.े 

**** 
लातूर इथ ं महारा  िश क देश काँ ेस या सात या रा य तरीय िश क सािह य 
संमेलनात काल झाले या िविवध चचास ांम य े िश कांना जुनी िनवृ ीवेतन योजना 
लाग ू कर याची मागणी कर यात आली. याचबरोबर रा य तरीय िबंद नामावली 



काया वत करावी, आिण िवना अनुदान धोरण ह पार क न शाळा मू याकंन आिण 
चिलत िनयमानुंसार िश ण सं थांना अनुदान दे याची मागणीही या संमेलनात 

कर यात आली.  
**** 

िशवरायांचा ‘वसा आिण वारसा’ सवानी नेटान ंपढु ेने याच ंआवाहन ये  अ यासक, 
सामािजक कायकत चं कांत वानखेडे यांनी कल ंआह.े डॉ टर बाबासाहेब आंबेडकर 
मराठवाडा िव ापीठात छ पती िशवाजी महाराज अ यासन क ाम य े ‘शेतक याचंा 
राजा : छ पती िशवाजी महाराज’ या िवषयावर या यान देताना ते बोलत होते.  
म ययगुीन कालखंडात छ पती िशवरायांनी शेतकरी िहताच ं वरा य िनमाण क याच ं
यांनी यावळेी सांिगतलं.  

**** 
जालना िज ात या माळश ा इथले शतेकरी रामे र जाधव यांनी मृदा आरो य पि का 
योजनअेंतगत मातीच ं परी ण क न घेतलं. यामळु े जिमनीत या मृदेची गुणव ा 
समजली. यामळु े िपकांना फ  आव यक असलेली रासायिनक खतेच ं दली, 
प रणामी उ प  वाढ याबरोबरच ंबचत झा याच ं यांनी सांिगतलं.  
 
आम या गावांम य े कषी िवभागाची माती परी णची ( हनॅ) आली होती. याम ये  
आ ही माती परी ण क न आरो यपि का आ हाला भेटलेल े आह.े व याम ये 
आ हाला जिमनीम य ेकोणत ेघटक िपकासाठी उपल ध आहेत व कोणत ेनाहीत याची 
पुरेपूर मािहती भेटली आह.े यामुळे आमच ेिपकाच ेखचाच े माण खूप कमी झालेल े
आह.े कारण क  आ ही जे िपकाला कमी पडललेे आह ेतेच देतो. आिण इतर आम या 
गावात या शेतक यांनी सु ा याचा लाभ घेतलेला आह.े आम या खचाम य े बचत 
झालेली आह.े 

**** 
उजनी धरणाच ं पाणी लातूरला आण याच ं काम सु  झालं अस याच,ं लातूरच े
पालकमं ी अिमत देशमुख यांनी सांिगतल.ं देशमुख यांनी काल लातूर कषी उ प  
बाजार सिमतीत आडत यापारी आिण िविवध संघटनांसोबत चचा कली, यावेळी त े



बोलत होत.े उजनीच ं पाणी धनगेावमाग लातूरला आण यासाठी कायदेशीर बाब ची 
पूतता करणं सु  असून, आणखी काही दवस मंजुरीसाठी लागतील, अस ंते हणाल.े  

**** 
जालना नगरपािलकन ं काल शहरात ा टक कचरा संकलन आिण ज ी मोहीम 
राबवली. नगरा य ा संगीता गोरं ाल, मु यािधकारी िनतीन नावकर यां यासह 
िविवध सेवाभावी सं था आिण शालेय िव ा यानी या मोिहमेत १५७ िकलो ा टक 
कच याच ं संकलन कलं. तसंच पािलक या अिधका यानंी ा टक िपश यांचा वापर 
करणा या चार कापड िव याकंडन येक  पाच हजारांचा दंड वसूल कला. 

**** 
 


