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आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक १८ फ ुवारी २०२० सायंकाळी ६.०० 

**** 
 

 नाग रक व सुधारणा काय ामळु े कोणा याही नाग रक वाला धोका नाही, 
यामळु े या काय ा या अंमलबजावणीबाबत कोणीही घाबर याच ंकारण नाही, अस ं
मु यमं ी उ व ठाकरे यांनी हटल ंआह.े ते आज िसंधुदग इथ ंप कार प रषदेत बोलत 
होत.े रा ीय लोकसं या न दणी - एपीआर हा जनगणनेचा एक भाग अस यान,ं रा य 
सरकारला या या अमंलबजावणीबाबत काहीही हरकत नस याच,ं मु यमं ी हणाले. 
रा ीय नाग रक न दणी - एनआरसी कायदा संपूण देशभरात राबव याचा ताव 
नस याच,ं क  सरकारन ंपूव च प  कल ंअस यान,ं याबाबतही िचंतेच ंकारण नाही, 
असा िनवाळा मु यमं यांनी दला आह.े सीएए, एनआरसी आिण एनपीआर ह ेतीनही 
वेगवगेळ ेिवषय अस याचंही मु यमं यानंी प  कल.ं 
 

 दर यान, िसंधुदग िज ातलं िचपी िवमानतळ ये या महारा  दनापासून सु  
होईल अशी घोषणा मु यमं यानंी कली. आज िचपी िवमानतळाची पाहणी क यानतंर, 
अिधका यांसमवते झाले या आढावा बैठक नंतर यांनी ही घोषणा कली. 

**** 
 

 क  सरकारी कमचारी आता रा ीय िनवृ ीवेतन योजना - एनपीएस ऐवजी 
जु या िनवृ ी वेतन योजनेचा पयाय वीका  शकणार आहेत. एक जानेवारी २००४ 
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पूव  िनयु  झाले या कमचा यांना हा िनणय लाग ू असेल. या िनणयाचा क  
सरकार या अनके कमचा यानंा लाभ होणार आह.े ही जुनी योजना लाग ूकर यासाठी 
अनके कमचारी यायालयाला ह त पे कर याची िवनंती करत होते. ये या ३१ म ेपयत 
कमचा यानंा दो ही पयायापंकै  एक पयाय िनवडावा लागणार आह.े  

**** 
 

 बारावी परी े या पिह याच दवशी आज काही क ांवर सम वयाचा अभाव 
दसून आला. िहंगोली िज ात वसमत इथ े एका परी ा क ावर मतेपे ा जा त 
परी ाथ  द यान े ऐनवेळी परी ा क  बदलाव ं लागल,ं यामळु े परी ाथ  आिण 
यां या पालकांची तारांबळ उडाली.  
 

 बीड इथहंी काही प र ा क ावर बैठक यव थते ग धळ उडाला तर काही 
प र ा क ावर परी ा याना जिमनीवर बसून परी ा ावी लागली.  

 
दर यान बीड इथ ं सहा परी ा यावर कॉपी करत अस या करणी कारवाई 

कर यात आली. इं जी िवषया या आज या परी ते िज ात ९७ क ांवर ३९ हजार 
६५१ परी ाथ  बसल े होत.े परी ेतील गैर कार रोख यासाठी इथ ेचार पथक तैनात 
कर यात आल ेआहते. 
 

 जालना िज ात कॉपी करणा या तीन िव ा यावर कारवाई कर यात आली. 
िज ात या ७९ परी ा क ावर ३० हजार ८१४ परी ाथ  परी ा देत आहते. 
कॉपीमु  प र ेसाठी भरारी पथकांबरोबरच क ावर बैठ पथक तैनात कर यात आल े
आहेत. 

**** 
 

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

महापौरांना सादर कलं. नगरसेवक राज ू िशद ेआिण राजगौरव वानखेडे यांनी हा मु ा 
लावनू धरला, मा  एमआयएम या नगरसवेकांनी याला िवरोध क यामळु े गदारोळ 
झाला. 

**** 
 

 धुळ े महापािलक या २०१८ म य े झाले या िनवडणकु त खचाचा तपशील 
वेळेत सादर न क यामुळ े १६४ उमेदवारांना पुढील तीन वष मनपाची िनवडणकू 
लढव यास अपा  ठरव यात आलं आह.े नािशकच े िवभागीय आयु  राजाराम मान े
यांनी ही कारवाई कली. या १६४ जणांम य े िव मान आमदार फा ख शाह आिण 
वीकत नगरसेवक सोनल िशंदे यां यासह काही माजी नगरसवेकांचा समावेश आह.े 

**** 
 

 महा मा जोितराव फले शेतकरी कजमु  योजनेचा लाभ िमळ यासाठी आपल े
सरकार सेवा क  चालकांनी शेतक याशंी सो या भाषेत संवाद साधून, आधार 
माणीकरण कराव ंअसं आवाहन लातूरच ेिनवासी उपिज हािधकारी डॉ. अनतं ग हाण े

यांनी कलं आह.े आपल े सरकार सेवा क  चालकांसाठी या िश ण काय माच ं
उ ाटन क यानंतर त ेआज बोलत होत.े जा तीत जा त शेतक यानंा या योजनचेा लाभ 
िमळावा, यासाठी य न करावेत, अस ेिनदश यांनी दल.े 

**** 
 मराठवा ा या पाणी ावर िवचार मंथन कर यासाठी िशवसनेे या वतीनं 

औरंगाबाद इथ ंपरवा २० फ ुवारीला मंथन आिण दशा पीक पाणी प रषदेच ंआयोजन 
कर यात आलं आह.े िशवसेना नेत ेचं कांत खैरे यांनी आज औरंगाबाद इथ ंवाताहर 
प रषदेत ही मािहती दली. या प रषदेत या चचचा अहवाल मु यमं ी उ दव ठाकर े
यांना पाठव यात यणेार आह.े  

***** 
*** 


