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Time 18.00 to 18.05 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक २६ फ ुवारी २०२० सायंकाळी ६.०० 

**** 
 

 रा यात या सव मंडळां या शाळांम ये पिहली ते दहावी या इय ेत मराठी 
भाषा हा िवषय ये या शै िणक वषापासून अिनवाय कर यात येणार आहे. मराठी भाषा 
दनािनिम  यासंदभातील िवधेयक उ ा िवधानसभेत मंजूरीसाठी मांड यात येणार 
अस याची मािहती शालेय िश ण मं ी वषा गायकवाड यानंी आज िवधानसभते दली. 
रा यात या सव मंडळां या शाळांम ये मराठी भाषा िवषय स चा कर याबाबत सद य 
मंगशे कडाळकर यांनी ो रा या तासात  िवचारला होता. याला उ र देताना 
गायकवाड बोलत हो या. ाथिमक आिण मा यिमक अशा वगवारीत ट याट यान ंया 
मराठी भाषा स ची अंमलबजावणी कर यात येणार अस याचंही यांनी सांिगतल.ं  

**** 
 

 महारा  आंतररा ीय िश ण मंडळ बंद कर याची घोषणाही िश ण मं ी 
गायकवाड यांनी आज िवधानप रषदेत कली. आधी या सरकारन ंह ेमंडळ थापन कल ं
होत.ं िशवसेनेच े िवलास पोतनीस यानंी ल वेधी सूचना मांडत हे िश ण मंडळ 
ता काळ र  कर याची मागणी कली होती. िवरोधकांनी या मागणीला िवरोध करत ह े
मंडळ  र  न करता जर  ुटी अस यास या दर क न आढावा घे याची मागणी कली 
होती. िश ण मं यानी आढावा घे यासाठी अनकुल अस याची भूिमका घेतली, मा  
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तािलका सभापती द ा य सावंत यांनी यासंदभात िनणय घे याच े िनदश द यानतंर 
िश ण मं यानी ह ेआंतरा ीय मंडळ बंद कर याचा िनणय जाहीर कला. 

**** 
 

 मिहलांवरील अ याचारां या घटनांना ितबंध कर यासाठी आं दशे 
सरकार या ‘ दशा’ काय ा या धत वर रा यात नवा कायदा तयार कर यात येणार 
असून  अथसकं पीय अिधवेशन कालावधीतच हा कायदा बनव यासाठी िवधयेक 
मांड यात येणार अस याची मािहती गृहमं ी अिनल देशमुख यांनी आज 
िविधमंडळा या दो ही सभागृहांत दली. या काय ाअतंगत बला कार, सामुिहक 
बला कार, अ पवयीन बालकांवरील अ याचारासाठी फाशी या िश ेची तरतूद 
कर यात येणार अस याच ं त े हणाले. या काय ाचा अ यास आिण या अनुशंगान ं
रा यात अंमलबजावणीसाठी पाच पोिलस अिधका यांची सिमती नमे यात आली आह.े 
ही सिमती आपला अहवाल ये या शिनवारपयत सादर करणार अस याची मािहती 
यांनी दली.  

**** 
 

 ये या तीन मिह यातं रा यभरातील अकराश ेप ास पोिलस ठा यातंगत यके  
सहा सीसीटी ही कमेरा लाव यात येणार अस याच ं गृहमं यानंी आज सांिगतल.ं 
वलनशील पदाथामुळे बळी पडले यांना सरकार मदत करणार  अस याचंही गृहमं ी 

यावेळी हणाल.े  
**** 

 
 रा य सरकार शेती कज माफ या लाभा याची दसरी यादी ये या शु वारी 

जाहीर करणार आहे. सहकार मं ी बाळासाहेब पाटील यानंी आज िवधान प रषदेम य े
ही मािहती दली.  लाभा या या पिह या यादीत पधंरा हजार ३५८ लाभा याचा 
समावेश होता. रा यात एक कोटी पंचचेाळीस लाख शेतकरी अस याच ं नमुद करत 
िवरोधी प  भाजप या सद यांनी मंगळवारी सरकारिव  आंदोलन कलं होतं. 
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शेतकरी- कामगार प ाच ेनेत ेजयंत पाटील यांनी कजमाफ ची संपूण या ये या ३१ 
माचपूव  पूण कर याची मागणी कली आह.े यावर तोडगा काढ यासाठी अिधका यांची 
बैठक घे याची सूचना िवधान प रषद अ य  रामराज ेिनंबाळकर यांनी यावळेी कली. 
या योजनेसाठी रा यातील चौतीस लाख या शी हजार ९०८ शेतक यां या खा यानंा 
न दव यात आलं अस याच ं मु य मं यां या कायालयान ं हटलं आह.े या अतंगत 
शेतक याचं ंदोन लाख पयापंयतच ंकज माफ होणार आह.े 

**** 
 

 पंत धान नर  मोदी यांनी आज इशा य द ीतील िहंसाचाराचा आढावा 
घेतला. सवानी शांतता आिण संयम राखाव,ं असं आवाहन यांनी कलं आह.े 
नाग रक व काय ा िवरोधात उसळले या िहंसाचारात इथं बावीस जण मृ यूमखुी 
पड याच ंजीटीबी णालयान ं हटल ंआह.े    

**** 
 

 श द ह े प रवतनाच ं सवात भावी अ  अस याच ं ये  ले खका आिण 
कविय ी लिलता गादग ेयांनी हटल ंआह.े या आज औरंगाबाद इथं डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठात या मराठी भाषा िवभागात ‘मराठी भाषा’ दना या 
अनुशगंान ंआयोिजत किवसंमेलनात अ य ीय मनोगत य  करत हो या. सािह यामुळे 
भाषा टकन राहत अस याच ं यांनी यावेळी सांिगतलं. डॉ.शेख इ बाल िम ,े बालाजी 
सुतार, िवनायक येवले, गणेश घुले, बालाजी फड, ल मण खेडकर या कव नी या 
कवी संमेलनात किवता सादर क या.  

**** 
 

 वातं यवीर सावरकर यां या चोप ा या मृती दनािनिम  र नािगरी इथ ंपतीत 
पावन मं दर सं थानतफ यांना आदरांजली अपण कर यात आली. मुंबईत दादर इथहंी 
अिभवादन या ा काढ यात आली.  

**** 
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 मीरा भा दर महापािलक या महापौरपदी भारतीय जनता प ा या यो ना 
हसनाळ ेतर उप महापौरपदी भाजपचेच हसमखु गेहलोत यांची िनवड झाली आह.े 

***** 
*** 


