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****  
** परी$ा पर चचा' काय'+मातनू पतं1धान नर34 मोदी आज देशभरात िव>ा?या@शी 
संवाद साधणार  
** मराठवाDात अFपवयीन मुलIवर लJिगक अLयाचार 1करणी तLकाळ कारवाईची 
िवधान पOरषद उपसभापती नीलम गोRहे यांची सूचना  
** मराठी बडबडगीतांची लय जीवनाशी िनगिडत - WयXे समी$क सुधीर रसाळ 
यांच ं1ितपादन 
आिण 
** ितसRया एकOदवसीय ि+कZट साम\यात ऑ^ट_ेिलयाचा पराभव करत भारताचा 
मािलकािवजय 
**** 

परी$ा पर चचा' या काय'+मात पंत1धान नर34 मोदी आज देशभरातFया िव>ा?या@शी 
संवाद साधणार आहते. देशभरातल े सुमारे अडीच हजारावर िव>ाथb या काय'+मात 
सहभागी होणार आहेत. नांदेड इथली िव>ािथ'नी ऐeया' मुंडकर िहचा यामfय ेसमावेश 
आह.े या काय'+मात सहभागी होgयासाठी आपण उLसुक असून, हा आपFयासाठी 
अिव^मरणीय $ण असेल, या शiदात ऐeया'न ेआकाशवाणी 1ितिनधीशी बोलताना 
आपली भावना jयk कZली. ती lहणाली.... 
 



प4र<ा प े चचा> हा अितशय चागंला व Bयापक काय>Cम आह.े प4र<ा फF गुण 
िमळिवHयाची घोडदौड आह.े हा समज दNर साOन PयाबQल सकाराPक वातावरण 
िनमा>ण करHयाचा हा यशRवी .यPन आह.े माझी आजी भािगरथीबाई मुंडकर ितला 
याबाबतीच कळता ितWया आनंदाला परावर नBहता Pयामुळ ेसXुदा माझा आनंद िYगुणी 
झाला हा माझा साठी हा सण3मरणीय अनुभव असले. 
 
पंत1धानानंी या िवषयात ल$ घातFयामुळ,े या िवषयाला योnय \याय िमळत 
असFयाची 1िति+या, ऐeया'च ेवडील गोिवदं मुंडकर यांनी आकाशवाणीशी बोलताना 
jयk कZली. ते lहणाले...  
 
प4र<ा ही दडपणाची, नैरा]यची आिण ताण – तणावाची न राहता आिण ^ानवध>क 
तसचे सकाराPक वाढHयाची कशी ठO शकत ेह ेयािनिमत सव>a .चार आिण .सार 
होत आह ेआिण वैचा4रक बदल घडbन 4दसून येत आह.े पंत.धान नरde मोदी यानंी हा 
पुढाकार घेतला असfया कारणान े या अPयंत महgव पूण> िवषयाला योiय िमळतो  
आह.े 
 
आज सकाळी अकरा वाजता हा काय'+म आकाशवाणीoया सव' कp4ांवqन 1साOरत 
होणार आह.े  

**** 
आरोnयिवषयी 1ितबंधाLमक आिण 1बोधनाLमक सेवा जनतेपय@त पोहोचवgयासाठी 
राWयातली सव' उपकp4,ं 1ाथिमक आरोnय कp4ं तसंच नागरी आरोnय कp4ांच ं
आरोnयविध'नी कp4ांत qपांतर कZल ं जात आह.े अशा1कारची साडे सहा हजार 
आरोnयविध'नी कp4 ं तयार कZली जात असनू, माच' अखेर ही सव' कp4 ं काया'\वीत 
होतील, अशी मािहती आरोnयमsंी राजेश टोप े यांनी Oदली आहे. ते काल मुंबईत 
पsकारांशी बोलत होत.े या योजनेoया पिहFया टttयात उ^मानाबादसह चार आकांि$त 
िजFह ेतसंच लातूर, नांदेड, िहंगोली आिण अहमदनगर सह १९ िजFहयात तर दwसRया 



टttयात जालना, बीड, परभणी सह उव'Oरत िजFxात ही कp4 ंसुq होणार असFयाच,ं 
टोप ेयांनी सांिगतल.ं 

**** 
मराठवाDात अFपवयीन मुलIवर लJिगक अLयाचाराoया 1करणात कारवाईची सूचना 
िवधान पOरषदेoया उपसभापती नीलम गोRह ेयांनी कZली आह.े औरंगाबाद इथ ंगितमदं 
मुलीoया िवनयभंगाचा 1कार समोर आला आह,े या 1करणी पोिलसानंी एका 
मिह\याoया आत आरोपपs दाखल कzन, स$म मिहला वक{ल दgेयासाठी पावल ं
उचलावीत, अस ं गोRहे यांनी औरंगाबादच े पोलीस आयkु िचरंजीव 1साद यांना  
िलिहलेFया पsात lहटलं आह.े  
नांदेड िजFxात शंकरनगर इथFया माfयिमक शाळते अFपवयीन िव>ािथ'नीवर 
िश$कांनी लJिगक अLयाचार कZFयाoया 1करणात, संबंिधत म|ुयाfयापक आिण 
िश$कांना बडतफ~ करgयाचा 1^ताव शासनाला पाठवावा, मनोधैय' योजनेतगं'त पीडीत 
मुलीला मदत िमळवून देgयाoया ��ीन ंकाय'वाही करावी, अशी सूचना नीलम गोRह े
यांनी नांदेडच ेपोलीस महािनOर$क मनोज लोिहया यांना पsा�ारे कZली आह.े 

**** 
1िस� िगया'रोहक अzण सावतं यांच ं काल िनधन झालं. त े ६० वषा@च े होते. 
अहमदनगर िजFxात अकोल े ताल�ुयातFया कोकण कDावqन शिनवारी रॅपिलंग 
करत असताना सावंत बपे�ा झाले होत,े बचाव पथकाला काल Lयांचा मृतदेह 
सापडला. सावंत ह े1मुख असलFेया या मोिहमेत ३० िगया'रोहक सहभागी झाले होत.े 

रॅपिलंगसाठी दोर लावताना हा अपघात झाFयाचा अंदाज आह.े 
**** 

िहंगोली इथले WयXे वै>क{य jयावसाियक डॉ. जी. आर. गाजंापूरकर याच ं काल 

जालना इथ ं1दीघ' आजारान ंिनधन झाले. त े८४ वषा'च ेहोत.े अनके सेवाभावी सं^था, 

संघटनाoंया माfयमातनू Lयांनी सामािजक काया'त सहभाग न�दवला होता. 

**** 
हे बातमीपs आकाशवाणीoया औरंगाबाद कp4ावqन 1साOरत कZलं जात आह.े 

**** 



पFस पोिलओ लसीकरण मोहीम काल सव's राबवgयात आली. जालना इथ ं
साव'जिनक आरोnय मsंी राजेश टोप,े लातूर इथ ंसंसदीय काय' राWयमsंी संजय बनसोड,े 
नांदेड इथ ंआमदार मोहन हंबड�, आमदार बालाजी कFयाणकर, िजFहा पOरषद अfय$ा 
शांताबाई जवळगावकर यांoया ह^त,े उ^मानाबाद इथं आमदार क�लास पाटील तसंच 
िजFहा पOरषद अfय$ा अ�^मता कांबळ े यांoया ह^त,े परभणी इथं महापौर अिनता 
सोनकांबळ,े िहंगोली आमदार तानाजी मुटक�ळ,े तर औरंगाबाद इथ ंमहापौर नंदक�मार 
घोडेल े याoंया ह^त े पोिलओ डोस पाजून या लसीकरण मोिहमेला 1ारंभ करgयात 
आला. औरंगाबाद िजFxात ३ लाख १५ हजार ९१२ बालकांना पोिलओ डोस दgेयात 
आFयाची मािहती िजFहा पOरषदेच ेवै>क{य अिधकारी डॉ. अमोल िगत ेयांनी Oदली. 
ही मोिहम आगामी सहा Oदवस राबवgयात येणार आह.े 

**** 
मराठी बडबडगीतांची लय आपFया जीवनाशी िनगिडत असFयाच ं 1ितपादन WयXे 
समीक�षक सुधीर रसाळ यांनी कZलं आह.े अमर34 भा^कर मराठी बालक�मार सािहLय 
सं^थoेया औरंगाबाद शाखेन ंकाल घेतलेFया बालसािह�Lयक मळेाjयाच ंउ�ाटन रसाळ 
यांoया ह^त ेझालं, Lयावेळी त े बोलत होते. बडबड गीतांच ं मह�व सांगताना रसाळ 
lहणाल.े...  
  
आपडी थापडी गुळाची पापडी ध2मक लाडb तेल  पाडb , इंथे इंथ ेनाच र ेमोरा सारखी 
वेगवगेळी बालगीत ह ेसRंकlतmनी िनमा>ण कnलेली आहते ही लोक गीत आहेत आपण 
एका िविशp वातावरणामXय े Pयांना वेगqया सRंकlती जगायला भाग पाडत आहोत 
आिण ह े जर थांबवायच ं असले तर माझा rpीन े बाल सािहPय ही एक अितशय 
महgवाची गोp आह.े 
 
WयXे सािह�Lयक रा.र.ं बोराड,े बाबा भांड यावळेी उप�^थत होत.े जीवन िवकास 
�ंथालयात सुq करgयात आलेFया बालसािहLय दालनाच ंउ�ाटन बोराड ेयांoया ह^त े
करgयात आलं. या मळेाjयात िनमंिsतांच ं कवीसंमेलन, कथाकथन, बालमळेावा, 
बालसािहLय 1दश'नासह मराठवाDातFया बालसािह�Lयकाचंा कौतकु सोहळाही झाला. 



**** 
अ�खल भारतीय बालक�मार सािहLय पOरषदेoया औरंगाबाद िजFहा शाखoेया 
उ�ाटनािनिम� काल औरंगाबाद इथ ं बालरिसकांसाठी काjयमफैल घgेयात आली. 
पOरषदेoया कp4ीय काय'काOरणीच ेसद^य 1शांत गौतम यांoया अfय$ तेखाली झालेFया 
या मैिफलीत मा\यवर कवIनी सादर कZलेFया किवतांना बालरिसकाचंी Oदलखुलास दाद 
िमळाली. 

**** 
परभणी इथ ं काल पाचवी िववके जागर पOरषद झाली. ’समकालीन भारतीय समाज 
आिण माfयमांची भूिमका’ या िवषयावरoया या पOरषदते WयXे पsकार जयदेव डोळ,े 
यांच ं 'लोकशाही समाजjयव^था : जात, धम', वा^तव आिण माfयम'ं या िवषयावर 
jया|यान झालं. 1िस� लेखक आसाराम लोमट ेमkु पsकार शिम'Xा भोसल,े राजन 
$ीरसागर यांचीही या पOरषदेत िविवध िवषयांवर jया|यान ंझाली. 

**** 
पOरवत'नवादी चळवळ जगवायची असेल तर फ�ले-आंबेडकरी िवचारांचा अंक¡र जपनू 
ठेवण ं आव¢यक आह,े अस ं मत डॉ�टर संजय मनू यांनी jयk कZल.ं त े काल 
औरंगाबाद इथ ं रमाई धlम��ी ^मारक सिमतीoया पुर^कार िवतरण सोह£यात बोलत 
होत.े आबंेडकर चळवळीoया सािहLयातFया योगदानब¤ल दरवषb Oदला जाणारा 
पुर^कार यंदा एकनाथ �ख¥ार ेआिण धनराज ग�डाण ेयांना काल मनू यांoया ह^ते 1दान 
करgयात आला.  

**** 
ऑ^ट_ेिलयासोबतoया एकOदवसीय ि+कZट मािलकZत काल भारतान ंऑ^ट_ेिलयाचा सात 
गडी राखनू पराभव करत, मािलका दोन एकन ं िजंकली. बगंzळ¦ इथ ं झालेFया 
साम\यात नाणेफZक िजंक¡न ऑ^ट_िेलयान ं 1थम फलंदाजी करत २८६ धावा कZFया. 
1Lय�ुरात भारतान ंह ेल$्य अ¨ेचाळीसाjया षटकात तीन गDांoया मोबदFयात पार 
कZल.ं साम\यात ११९ धावा फटकावणारा भारताचा रोहीत शमा' सामनावीर तर कण'धार 
िवराट कोहली मािलकावीर िकताबाचा मानकरी ठरला. 

**** 



गुवाहाटी इथ ंसुz असलेFया खेलो इंिडया युवा +{डा ^पधा@मfय ेमहारा�_ान ंआतापय@त 
५२ सुवण'पदक© िजकंत पदकतािलकZत वच'̂ व कायम राखल ंआह.े सतरा वषा@खालील 
खो खो ^पध�त महारा�_ाoया मुलIoया संघान े सुवण' पदक िमळवल,ं भारो�ोलनात 
िकरण मराठ ेआिण अिभषेक िनtपण ेयांनी दोन सुवण' पदक िजंकली.  

**** 
परभणी शहरात काल 1दªषण मkु शहरासाठी साय«ॉथॉन ^पधा' घेgयात आली. ८०० 
सायकल^वारांनी या ^पध�त सहभागी होत िनरोगी आयु¬य आिण 1दªषण मkु शहराचा 
संदेश Oदला. ^पध�त सहभागी झालFेया 1Lयेक ^पध'कास सुवण'पदक आिण 1श^तीपs 
देऊन गौरवgयात आलं. 

**** 
उ^मानाबाद िजFहा िनयोजन सिमतीची बैठक पालकमंsी शंकरराव गडाख यांoया 
अfय$तेखाली काल झाली. लोक1ितिनधी आिण 1शासनान ंजनतेoया िहताची काम ं
करावीत, असं आवाहन पालकमsंी गडाख यांनी यावेळी कZलं. 

**** 
 
 
 
 
 
 
 


