
आकाशवाणी नागपरूआकाशवाणी नागपरूआकाशवाणी नागपरूआकाशवाणी नागपरू,,,,    

ूादेिशक व�ृ �वभागूादेिशक व�ृ �वभागूादेिशक व�ृ �वभागूादेिशक व�ृ �वभाग    

ूादेिशक बात�या ूादेिशक बात�या ूादेिशक बात�या ूादेिशक बात�या ((((मराठ� मराठ� मराठ� मराठ� ––––    वेळ सायंकाळ" वेळ सायंकाळ" वेळ सायंकाळ" वेळ सायंकाळ" ६६६६....४०४०४०४०))))    

शबुशबुशबुशबुवारवारवारवार, , , , *दनांक *दनांक *दनांक *दनांक ३०३०३०३०    ऑ-टोबरऑ-टोबरऑ-टोबरऑ-टोबर    २०२०२०२०२०२०२०२०    

काह" ठळक बात�या काह" ठळक बात�या काह" ठळक बात�या काह" ठळक बात�या ................................................................................................................................        

    

•      ईदईदईदईद----एएएए----िमलाद6ुनबी आज साधेपणाने साजर" कर9यात येत आहेिमलाद6ुनबी आज साधेपणाने साजर" कर9यात येत आहेिमलाद6ुनबी आज साधेपणाने साजर" कर9यात येत आहेिमलाद6ुनबी आज साधेपणाने साजर" कर9यात येत आहे........    

•      देशातील प*ह:या ई देशातील प*ह:या ई देशातील प*ह:या ई देशातील प*ह:या ई – 6याय कौशल क< िाचं सर6यायाधीश6याय कौशल क< िाचं सर6यायाधीश6याय कौशल क< िाचं सर6यायाधीश6याय कौशल क< िाचं सर6यायाधीश शरद बोबडे यां@या शरद बोबडे यां@या शरद बोबडे यां@या शरद बोबडे यां@या 

हःतेहःतेहःतेहःते उCा उDाटन होणारउCा उDाटन होणारउCा उDाटन होणारउCा उDाटन होणार....    

•       क< ि सरकार" कमEचाF यांक< ि सरकार" कमEचाF यांक< ि सरकार" कमEचाF यांक< ि सरकार" कमEचाF यांना *दली गेलेली ूािGकरातीलना *दली गेलेली ूािGकरातीलना *दली गेलेली ूािGकरातीलना *दली गेलेली ूािGकरातील सवलत आता राHय सवलत आता राHय सवलत आता राHय सवलत आता राHय 

सरकार" आIण खाजगी Kेऽातील कमEचाF यांसरकार" आIण खाजगी Kेऽातील कमEचाF यांसरकार" आIण खाजगी Kेऽातील कमEचाF यांसरकार" आIण खाजगी Kेऽातील कमEचाF यांनाह" िमळणारनाह" िमळणारनाह" िमळणारनाह" िमळणार....    

•      क< ि सरकार@या नवीन कृ�ष कायCा@या िनक< ि सरकार@या नवीन कृ�ष कायCा@या िनक< ि सरकार@या नवीन कृ�ष कायCा@या िनक< ि सरकार@या नवीन कृ�ष कायCा@या िनषेधाथE कॉमेंसतफRषेधाथE कॉमेंसतफRषेधाथE कॉमेंसतफRषेधाथE कॉमेंसतफR  उCा देशभरात उCा देशभरात उCा देशभरात उCा देशभरात 

सSयामहाचं आयोजनसSयामहाचं आयोजनसSयामहाचं आयोजनसSयामहाचं आयोजन....    

•            राHयातील शाळांमTये राHयातील शाळांमTये राHयातील शाळांमTये राHयातील शाळांमTये 50%50%50%50%    िशKक आIण िशKकेतर कमEचाF यांिशKक आIण िशKकेतर कमEचाF यांिशKक आIण िशKकेतर कमEचाF यांिशKक आIण िशKकेतर कमEचाF यांना उपIःथत ना उपIःथत ना उपIःथत ना उपIःथत 

राह9याची मभुा दे9याचा शालेय िशKण �वभागाचा आदेशराह9याची मभुा दे9याचा शालेय िशKण �वभागाचा आदेशराह9याची मभुा दे9याचा शालेय िशKण �वभागाचा आदेशराह9याची मभुा दे9याचा शालेय िशKण �वभागाचा आदेश....    

    

ईदईदईदईद----एएएए----िमलादिमलादिमलादिमलाद द6ुनबीद6ुनबीद6ुनबीद6ुनबी    ////    कोजािगर"कोजािगर"कोजािगर"कोजािगर"      

इःलाम धमाEचे अंितम इःलाम धमाEचे अंितम इःलाम धमाEचे अंितम इःलाम धमाEचे अंितम ूे�षत मोह�मद पैूे�षत मोह�मद पैूे�षत मोह�मद पैूे�षत मोह�मद पैगंबर यां@या ज6म*दवसािनिम� असलेला गंबर यां@या ज6म*दवसािनिम� असलेला गंबर यां@या ज6म*दवसािनिम� असलेला गंबर यां@या ज6म*दवसािनिम� असलेला ‘‘‘‘ईदईदईदईद----

एएएए----िमलादिमलादिमलादिमलाद    द6ुनबीद6ुनबीद6ुनबीद6ुनबी’’’’चा सण आज साजरा होत आहेचा सण आज साजरा होत आहेचा सण आज साजरा होत आहेचा सण आज साजरा होत आहे. . . . रा\पती रामनाथ को�वंदरा\पती रामनाथ को�वंदरा\पती रामनाथ को�वंदरा\पती रामनाथ को�वंद, , , , उपरा\पती उपरा\पती उपरा\पती उपरा\पती 

एम ]यंकया नायडूएम ]यंकया नायडूएम ]यंकया नायडूएम ]यंकया नायडू, , , , पंतूधान नर<ि मोद" यांनी पंतूधान नर<ि मोद" यांनी पंतूधान नर<ि मोद" यांनी पंतूधान नर<ि मोद" यांनी ‘‘‘‘ईद ए ईद ए ईद ए ईद ए िमलाद उन नबी@यािमलाद उन नबी@यािमलाद उन नबी@यािमलाद उन नबी@या’ ’ ’ ’ शभेु@छा शभेु@छा शभेु@छा शभेु@छा 

*द:या आहेत*द:या आहेत*द:या आहेत*द:या आहेत....     

राHयात आIण देशात सवEऽ आज ईदराHयात आIण देशात सवEऽ आज ईदराHयात आIण देशात सवEऽ आज ईदराHयात आIण देशात सवEऽ आज ईद----ए ए ए ए –िमलादिमलादिमलादिमलाद----उनउनउनउन----नबी साजर" होत आहेनबी साजर" होत आहेनबी साजर" होत आहेनबी साजर" होत आहे....        या या या या 

*दवशी *ठक*ठकाणी जुलूस काढला जातो*दवशी *ठक*ठकाणी जुलूस काढला जातो*दवशी *ठक*ठकाणी जुलूस काढला जातो*दवशी *ठक*ठकाणी जुलूस काढला जातो. . . . तसंच मिशद"ंमधून �व�वध कायEबमांचे तसंच मिशद"ंमधून �व�वध कायEबमांचे तसंच मिशद"ंमधून �व�वध कायEबमांचे तसंच मिशद"ंमधून �व�वध कायEबमांचे 

आयोजन केले जातेआयोजन केले जातेआयोजन केले जातेआयोजन केले जाते. . . . माऽ यावष` कोरोना@या पाaEभूमीवर जुलूस तसेच जाह"र माऽ यावष` कोरोना@या पाaEभूमीवर जुलूस तसेच जाह"र माऽ यावष` कोरोना@या पाaEभूमीवर जुलूस तसेच जाह"र माऽ यावष` कोरोना@या पाaEभूमीवर जुलूस तसेच जाह"र 

कायEबम न कर9याचा िनणEय मुIःलम संघटनांनी घेतला आहेकायEबम न कर9याचा िनणEय मुIःलम संघटनांनी घेतला आहेकायEबम न कर9याचा िनणEय मुIःलम संघटनांनी घेतला आहेकायEबम न कर9याचा िनणEय मुIःलम संघटनांनी घेतला आहे. . . . पैग�बर मोह�मद पैग�बर मोह�मद पैग�बर मोह�मद पैग�बर मोह�मद 

यांचे जीवन आIणयांचे जीवन आIणयांचे जीवन आIणयांचे जीवन आIण    िशकवण या संदभाEत ऑनलाइन सीरत कॉ6फर6स तसेच िमलाद िशकवण या संदभाEत ऑनलाइन सीरत कॉ6फर6स तसेच िमलाद िशकवण या संदभाEत ऑनलाइन सीरत कॉ6फर6स तसेच िमलाद िशकवण या संदभाEत ऑनलाइन सीरत कॉ6फर6स तसेच िमलाद 

मै*फलीचं आयोजन केले आहेमै*फलीचं आयोजन केले आहेमै*फलीचं आयोजन केले आहेमै*फलीचं आयोजन केले आहे....  

को�वड ूितबंधाSमक शासन िनदRशांचे पालन करत नागपरुातील मIुःलम को�वड ूितबंधाSमक शासन िनदRशांचे पालन करत नागपरुातील मIुःलम को�वड ूितबंधाSमक शासन िनदRशांचे पालन करत नागपरुातील मIुःलम को�वड ूितबंधाSमक शासन िनदRशांचे पालन करत नागपरुातील मIुःलम  बांधवांनी आज बांधवांनी आज बांधवांनी आज बांधवांनी आज 

िमलाद6ुनबीचा उSसव साधेपणाने साजरा केलािमलाद6ुनबीचा उSसव साधेपणाने साजरा केलािमलाद6ुनबीचा उSसव साधेपणाने साजरा केलािमलाद6ुनबीचा उSसव साधेपणाने साजरा केला. . . .  कोणताह" जुलसू शहरात काढला कोणताह" जुलसू शहरात काढला कोणताह" जुलसू शहरात काढला कोणताह" जुलसू शहरात काढला  गेला गेला गेला गेला 

नाह"नाह"नाह"नाह". . . .  आजआजआजआज     मोिमनपरुा येथेमोिमनपरुा येथेमोिमनपरुा येथेमोिमनपरुा येथे    मIुःलम लायॄर"मTये रdदान िश�बराचे आयोजन कर9यात मIुःलम लायॄर"मTये रdदान िश�बराचे आयोजन कर9यात मIुःलम लायॄर"मTये रdदान िश�बराचे आयोजन कर9यात मIुःलम लायॄर"मTये रdदान िश�बराचे आयोजन कर9यात 

कर9यात आलं होतेकर9यात आलं होतेकर9यात आलं होतेकर9यात आलं होते.... 



कोजािगर" पौIणEमा देखील आजच साजर" कर9यात येत असनू उपमeुयमंऽी अIजत कोजािगर" पौIणEमा देखील आजच साजर" कर9यात येत असनू उपमeुयमंऽी अIजत कोजािगर" पौIणEमा देखील आजच साजर" कर9यात येत असनू उपमeुयमंऽी अIजत कोजािगर" पौIणEमा देखील आजच साजर" कर9यात येत असनू उपमeुयमंऽी अIजत 

पवार यांनी शभेु@छा देताना हा सण सवाf@या जीवनात धनपवार यांनी शभेु@छा देताना हा सण सवाf@या जीवनात धनपवार यांनी शभेु@छा देताना हा सण सवाf@या जीवनात धनपवार यांनी शभेु@छा देताना हा सण सवाf@या जीवनात धन, , , , धा6यधा6यधा6यधा6य, , , , उ�म आरोgयाची उ�म आरोgयाची उ�म आरोgयाची उ�म आरोgयाची 

समhृ" घेऊन येवोसमhृ" घेऊन येवोसमhृ" घेऊन येवोसमhृ" घेऊन येवो, , , , अशा स*द@छा *द:या आहेतअशा स*द@छा *द:या आहेतअशा स*द@छा *द:या आहेतअशा स*द@छा *द:या आहेत....        

देश कोरोनादेश कोरोनादेश कोरोनादेश कोरोना      

देशात कोरोना �वषाण ूसंसगाEचे jgण बरे हो9याचा दर देशात कोरोना �वषाण ूसंसगाEचे jgण बरे हो9याचा दर देशात कोरोना �वषाण ूसंसगाEचे jgण बरे हो9याचा दर देशात कोरोना �वषाण ूसंसगाEचे jgण बरे हो9याचा दर ९१ ९१ ९१ ९१ पूणाfक पूणाfक पूणाfक पूणाfक १५ १५ १५ १५ शतांश ट-के झाला शतांश ट-के झाला शतांश ट-के झाला शतांश ट-के झाला 

अस:याची मा*हती क< ि"य आरोgय मंऽालयानं *दली आहेअस:याची मा*हती क< ि"य आरोgय मंऽालयानं *दली आहेअस:याची मा*हती क< ि"य आरोgय मंऽालयानं *दली आहेअस:याची मा*हती क< ि"य आरोgय मंऽालयानं *दली आहे. . . . आज सकाळ" आठ आज सकाळ" आठ आज सकाळ" आठ आज सकाळ" आठ 

वाजेपयfत@या वाजेपयfत@या वाजेपयfत@या वाजेपयfत@या २४ २४ २४ २४ तासांत कोरोना �वषाण ू संसगाEचे तासांत कोरोना �वषाण ू संसगाEचे तासांत कोरोना �वषाण ू संसगाEचे तासांत कोरोना �वषाण ू संसगाEचे ४८ ४८ ४८ ४८ हजार हजार हजार हजार ६४८ ६४८ ६४८ ६४८ नवे jgण नवे jgण नवे jgण नवे jgण 

आढळ:यामळेु एकूण jgणांआढळ:यामळेु एकूण jgणांआढळ:यामळेु एकूण jgणांआढळ:यामळेु एकूण jgणांची संeया ची संeया ची संeया ची संeया ८० ८० ८० ८० लाख लाख लाख लाख ८८ ८८ ८८ ८८ हजार झाली आहेहजार झाली आहेहजार झाली आहेहजार झाली आहे. . . . यापकैp यापकैp यापकैp यापकैp ७३ ७३ ७३ ७३ लाख लाख लाख लाख 

७३ ७३ ७३ ७३ हजार jgण बरे झाले आहेतहजार jgण बरे झाले आहेतहजार jgण बरे झाले आहेतहजार jgण बरे झाले आहेत. . . . आज सकाळ" आठ वाजेपयfत@या आज सकाळ" आठ वाजेपयfत@या आज सकाळ" आठ वाजेपयfत@या आज सकाळ" आठ वाजेपयfत@या २४ २४ २४ २४ तासांत तासांत तासांत तासांत ५७ ५७ ५७ ५७ हजार हजार हजार हजार 

jgण बरे झाले असनू या काळात jgण बरे झाले असनू या काळात jgण बरे झाले असनू या काळात jgण बरे झाले असनू या काळात ५६३ ५६३ ५६३ ५६३ jgणांचा मSृय ूझाला आहेjgणांचा मSृय ूझाला आहेjgणांचा मSृय ूझाला आहेjgणांचा मSृय ूझाला आहे. . . . मSृयमूखुी पडले:या मSृयमूखुी पडले:या मSृयमूखुी पडले:या मSृयमूखुी पडले:या 

एकूण jgणांची संeया एक लाख एकूण jgणांची संeया एक लाख एकूण jgणांची संeया एक लाख एकूण jgणांची संeया एक लाख २१ २१ २१ २१ हजार हजार हजार हजार ९० ९० ९० ९० झाली आहेझाली आहेझाली आहेझाली आहे....        

 राHयराHयराHयराHय    / / / / �वदभE कोरोना�वदभE कोरोना�वदभE कोरोना�वदभE कोरोना      

राHयात कोरोना �वषाणूराHयात कोरोना �वषाणूराHयात कोरोना �वषाणूराHयात कोरोना �वषाणू    संसगाE@या काल *दवसभरात पाच हजार संसगाE@या काल *दवसभरात पाच हजार संसगाE@या काल *दवसभरात पाच हजार संसगाE@या काल *दवसभरात पाच हजार ९०२ ९०२ ९०२ ९०२ jgणांची नrद jgणांची नrद jgणांची नrद jgणांची नrद 

झालीझालीझालीझाली, Sयामळेु राHयातलीSयामळेु राHयातलीSयामळेु राHयातलीSयामळेु राHयातली    एकूण jgणसंeया एकूण jgणसंeया एकूण jgणसंeया एकूण jgणसंeया १६ १६ १६ १६ लाख लाख लाख लाख ६६ ६६ ६६ ६६ हजार हजार हजार हजार ६६८ ६६८ ६६८ ६६८ झाली आहेझाली आहेझाली आहेझाली आहे. . . . 

राHयभरात काल राHयभरात काल राHयभरात काल राHयभरात काल १५६ १५६ १५६ १५६ jgणांचाjgणांचाjgणांचाjgणांचा    उपचारादर�यान मSृय ू झालाउपचारादर�यान मSृय ू झालाउपचारादर�यान मSृय ू झालाउपचारादर�यान मSृय ू झाला. . . . मराठवाsयात काल मराठवाsयात काल मराठवाsयात काल मराठवाsयात काल १३ १३ १३ १३ 

कोरोनाबािधकोरोनाबािधकोरोनाबािधकोरोनाबािधत jgणांचात jgणांचात jgणांचात jgणांचा    मSृय ूझालामSृय ूझालामSृय ूझालामSृय ूझाला, तर न]या तर न]या तर न]या तर न]या ४७४ ४७४ ४७४ ४७४ jgणांची नrद झालीjgणांची नrद झालीjgणांची नrद झालीjgणांची नrद झाली. . . .  

नागपरुात आज आतापयfत नागपरुात आज आतापयfत नागपरुात आज आतापयfत नागपरुात आज आतापयfत १४२ १४२ १४२ १४२ ]यdpंचे अहवाल कोरोना पॉIजट"]ह आले आहेत]यdpंचे अहवाल कोरोना पॉIजट"]ह आले आहेत]यdpंचे अहवाल कोरोना पॉIजट"]ह आले आहेत]यdpंचे अहवाल कोरोना पॉIजट"]ह आले आहेत. . . . 

Sयामळेु एकूण बािधतांचा आकडा Sयामळेु एकूण बािधतांचा आकडा Sयामळेु एकूण बािधतांचा आकडा Sयामळेु एकूण बािधतांचा आकडा ९५ ९५ ९५ ९५ हजार हजार हजार हजार ३२ ३२ ३२ ३२ इतका झाला आहेइतका झाला आहेइतका झाला आहेइतका झाला आहे. . . . ८७ ८७ ८७ ८७ हजार हजार हजार हजार २५९ २५९ २५९ २५९ 

jgणांनीjgणांनीjgणांनीjgणांनी कोरोनावर मात केली आहेकोरोनावर मात केली आहेकोरोनावर मात केली आहेकोरोनावर मात केली आहे,    तरतरतरतर ४ ४ ४ ४ हजार हजार हजार हजार ६६३ ६६३ ६६३ ६६३ स*बय स*बय स*बय स*बय     jgणांjgणांjgणांjgणांवर उपचार सjु वर उपचार सjु वर उपचार सjु वर उपचार सjु 

आहेतआहेतआहेतआहेत. . . . आतापयfत आतापयfत आतापयfत आतापयfत ३ ३ ३ ३ हजार हजार हजार हजार ११० ११० ११० ११० jgण या आजारानेjgण या आजारानेjgण या आजारानेjgण या आजाराने दगावले आहेतदगावले आहेतदगावले आहेतदगावले आहेत....  

गडिचरोली Iज:हयातगडिचरोली Iज:हयातगडिचरोली Iज:हयातगडिचरोली Iज:हयात आज आज आज आज 115 नवीन कोरोना बािधत आढळून आलेनवीन कोरोना बािधत आढळून आलेनवीन कोरोना बािधत आढळून आलेनवीन कोरोना बािधत आढळून आले. . . . तसेच आज तसेच आज तसेच आज तसेच आज 97 

जणांनी कोरोनावर मात के:याने Sयांना tgणालयातून घर" सोड9यात आलेजणांनी कोरोनावर मात के:याने Sयांना tgणालयातून घर" सोड9यात आलेजणांनी कोरोनावर मात के:याने Sयांना tgणालयातून घर" सोड9यात आलेजणांनी कोरोनावर मात के:याने Sयांना tgणालयातून घर" सोड9यात आले. . . . यामळेु यामळेु यामळेु यामळेु 

Iज:हयातील आ�ापयfत बािधत Iज:हयातील आ�ापयfत बािधत Iज:हयातील आ�ापयfत बािधत Iज:हयातील आ�ापयfत बािधत 5    हजार हजार हजार हजार 766 पकैp कोरोनामdु झाले:या jgणांची पकैp कोरोनामdु झाले:या jgणांची पकैp कोरोनामdु झाले:या jgणांची पकैp कोरोनामdु झाले:या jgणांची     संeया संeया संeया संeया 

    संeया संeया संeया संeया 4    हजार हजार हजार हजार 806 वर पोहचलीवर पोहचलीवर पोहचलीवर पोहचली....  

ईईईई----uरसोसE स<टरuरसोसE स<टरuरसोसE स<टरuरसोसE स<टर     

उ@च 6यायालया@या नागपरू खंडपीठा@या अCयावत 6याय कौशल क< िाचे अथाEत ईउ@च 6यायालया@या नागपरू खंडपीठा@या अCयावत 6याय कौशल क< िाचे अथाEत ईउ@च 6यायालया@या नागपरू खंडपीठा@या अCयावत 6याय कौशल क< िाचे अथाEत ईउ@च 6यायालया@या नागपरू खंडपीठा@या अCयावत 6याय कौशल क< िाचे अथाEत ई----

uरसोसE स<टरचेuरसोसE स<टरचेuरसोसE स<टरचेuरसोसE स<टरचे उDाटन भारताचे सर6यायाधीश शरद बोबडे यां@या हःते उCाउDाटन भारताचे सर6यायाधीश शरद बोबडे यां@या हःते उCाउDाटन भारताचे सर6यायाधीश शरद बोबडे यां@या हःते उCाउDाटन भारताचे सर6यायाधीश शरद बोबडे यां@या हःते उCा     होणार आहेहोणार आहेहोणार आहेहोणार आहे. . . . 

आहेआहेआहेआहे. . . . या कायEबया कायEबया कायEबया कायEबमाला सवv@च 6यायालयाचे 6यायमतू` भू ्माला सवv@च 6यायालयाचे 6यायमतू` भू ्माला सवv@च 6यायालयाचे 6यायमतू` भू ्माला सवv@च 6यायालयाचे 6यायमतू` भू ्   षण गवईषण गवईषण गवईषण गवई, मुंबई उ@च मुंबई उ@च मुंबई उ@च मुंबई उ@च 

6यायालयाचे मeुय 6यायाधीश6यायालयाचे मeुय 6यायाधीश6यायालयाचे मeुय 6यायाधीश6यायालयाचे मeुय 6यायाधीश     द"पांकर द�ा आIण द"पांकर द�ा आIण द"पांकर द�ा आIण द"पांकर द�ा आIण     6यायमतू`सह �वधी Kेऽातील 6यायमतू`सह �वधी Kेऽातील 6यायमतू`सह �वधी Kेऽातील 6यायमतू`सह �वधी Kेऽातील 

मा6यवर उपIःथत राहतीलमा6यवर उपIःथत राहतीलमा6यवर उपIःथत राहतीलमा6यवर उपIःथत राहतील....  यायायाया    कायEबमाला सवv@च 6यायालयाचेकायEबमाला सवv@च 6यायालयाचेकायEबमाला सवv@च 6यायालयाचेकायEबमाला सवv@च 6यायालयाचे    6यायमतू`6यायमतू`6यायमतू`6यायमतू`    धनंजय धनंजय धनंजय धनंजय 

चचचचंंंंििििचचचचूूूूडडडड    ननननववववीीीी    ****दददद::::ललललीीीी    ययययेेेेथथथथूूूूनननन    ददददूूूरूरररxxxxंंंंयययय    ूूूूणणणणााााललललीीीीzzzzााााररररेेेे    ममममाााागगगगEEEEददददशशशशEEEEनननन    ककककररररणणणणाााारररर    आआआआहहहहेेेे....  



तSपवू` उCा सकाळ" तSपवू` उCा सकाळ" तSपवू` उCा सकाळ" तSपवू` उCा सकाळ" 1 11 11 11 1....30 30 30 30 वाजता रामिगर" पuरसरातील 6याियक अिधकार" ूिशKण वाजता रामिगर" पuरसरातील 6याियक अिधकार" ूिशKण वाजता रामिगर" पuरसरातील 6याियक अिधकार" ूिशKण वाजता रामिगर" पuरसरातील 6याियक अिधकार" ूिशKण 

क< ि क< ि क< ि क< ि ((((जोतीजोतीजोतीजोती) ) ) ) येथील 6याय कौश:य क< िा@या कोनिशलेचे अनावरण केले जाणार आहेयेथील 6याय कौश:य क< िा@या कोनिशलेचे अनावरण केले जाणार आहेयेथील 6याय कौश:य क< िा@या कोनिशलेचे अनावरण केले जाणार आहेयेथील 6याय कौश:य क< िा@या कोनिशलेचे अनावरण केले जाणार आहे....  

uरसोसE क< िामधनू सवv@च तसेच उ@च 6यायालयाचे ईuरसोसE क< िामधनू सवv@च तसेच उ@च 6यायालयाचे ईuरसोसE क< िामधनू सवv@च तसेच उ@च 6यायालयाचे ईuरसोसE क< िामधनू सवv@च तसेच उ@च 6यायालयाचे ई----नrदणीनrदणीनrदणीनrदणी, ईईईई----    सनुावणी करता येणार सनुावणी करता येणार सनुावणी करता येणार सनुावणी करता येणार 

आहेआहेआहेआहे. . . . तसेच या क< िात 6याियक ू*बये@या अनषंुगाने अ6य स�ुवधा देखील उपल}ध तसेच या क< िात 6याियक ू*बये@या अनषंुगाने अ6य स�ुवधा देखील उपल}ध तसेच या क< िात 6याियक ू*बये@या अनषंुगाने अ6य स�ुवधा देखील उपल}ध तसेच या क< िात 6याियक ू*बये@या अनषंुगाने अ6य स�ुवधा देखील उपल}ध 

असणार आहेतअसणार आहेतअसणार आहेतअसणार आहेत. . . . अशा पhतीचे हे देशातील प*हले क< ि असणार आहेअशा पhतीचे हे देशातील प*हले क< ि असणार आहेअशा पhतीचे हे देशातील प*हले क< ि असणार आहेअशा पhतीचे हे देशातील प*हले क< ि असणार आहे. . . . या उDाटनाचे या उDाटनाचे या उDाटनाचे या उDाटनाचे  थेट थेट थेट थेट 

 थेट ूसारण कर9यात येईलथेट ूसारण कर9यात येईलथेट ूसारण कर9यात येईलथेट ूसारण कर9यात येईल. . . .   

ूवास भ�ाूवास भ�ाूवास भ�ाूवास भ�ा      

ूवास भ�ा कॅश ]हाउचर योजनेअंतगEतूवास भ�ा कॅश ]हाउचर योजनेअंतगEतूवास भ�ा कॅश ]हाउचर योजनेअंतगEतूवास भ�ा कॅश ]हाउचर योजनेअंतगEत    क< ि सरकार" कमEचाढयांना *दली गेलेली क< ि सरकार" कमEचाढयांना *दली गेलेली क< ि सरकार" कमEचाढयांना *दली गेलेली क< ि सरकार" कमEचाढयांना *दली गेलेली 

ूािGकरातील सवलत राHय सरकार" कमEचार" आIण सावEजिनक Kेऽातील उCोगूािGकरातील सवलत राHय सरकार" कमEचार" आIण सावEजिनक Kेऽातील उCोगूािGकरातील सवलत राHय सरकार" कमEचार" आIण सावEजिनक Kेऽातील उCोगूािGकरातील सवलत राHय सरकार" कमEचार" आIण सावEजिनक Kेऽातील उCोग, 

आIण आःथापना तसेच खाजगी Kेऽातील कमEचाढयांनाह" दे9याचा िनणEय क< ि आIण आःथापना तसेच खाजगी Kेऽातील कमEचाढयांनाह" दे9याचा िनणEय क< ि आIण आःथापना तसेच खाजगी Kेऽातील कमEचाढयांनाह" दे9याचा िनणEय क< ि आIण आःथापना तसेच खाजगी Kेऽातील कमEचाढयांनाह" दे9याचा िनणEय क< ि 

सरकारने घेतला आहेसरकारने घेतला आहेसरकारने घेतला आहेसरकारने घेतला आहे. . . . राHय सरकार" कमEचार" आIण सावEजिनक KेऽातीराHय सरकार" कमEचार" आIण सावEजिनक KेऽातीराHय सरकार" कमEचार" आIण सावEजिनक KेऽातीराHय सरकार" कमEचार" आIण सावEजिनक Kेऽातील संःथाल संःथाल संःथाल संःथा, 

बँका तसेच खासगी Kेऽातील कमEचाढयांना एलट"सी योजना लागू असेलबँका तसेच खासगी Kेऽातील कमEचाढयांना एलट"सी योजना लागू असेलबँका तसेच खासगी Kेऽातील कमEचाढयांना एलट"सी योजना लागू असेलबँका तसेच खासगी Kेऽातील कमEचाढयांना एलट"सी योजना लागू असेल,    तर असे तर असे तर असे तर असे 

कमEचार" Sयांना िमळाले:या ूवास भ�यातून क< ि"य योजनेूमाणे खरेद" कt शकतातकमEचार" Sयांना िमळाले:या ूवास भ�यातून क< ि"य योजनेूमाणे खरेद" कt शकतातकमEचार" Sयांना िमळाले:या ूवास भ�यातून क< ि"य योजनेूमाणे खरेद" कt शकतातकमEचार" Sयांना िमळाले:या ूवास भ�यातून क< ि"य योजनेूमाणे खरेद" कt शकतात. . . . 

Sयासाठ�@या रकमेवर ते ूािGकरातून सवलत मागू शकणार आहेतSयासाठ�@या रकमेवर ते ूािGकरातून सवलत मागू शकणार आहेतSयासाठ�@या रकमेवर ते ूािGकरातून सवलत मागू शकणार आहेतSयासाठ�@या रकमेवर ते ूािGकरातून सवलत मागू शकणार आहेत. . . . कमEचाढयांनी कमEचाढयांनी कमEचाढयांनी कमEचाढयांनी 

जीएसट" नrदणीजीएसट" नrदणीजीएसट" नrदणीजीएसट" नrदणीकृत ]यावसाियकाकडूनच खरेद" कtन *डIजटल पhतीने पैसे Cायचे कृत ]यावसाियकाकडूनच खरेद" कtन *डIजटल पhतीने पैसे Cायचे कृत ]यावसाियकाकडूनच खरेद" कtन *डIजटल पhतीने पैसे Cायचे कृत ]यावसाियकाकडूनच खरेद" कtन *डIजटल पhतीने पैसे Cायचे 

Cायचे आहेतCायचे आहेतCायचे आहेतCायचे आहेत. . . . हे ]यवहार पुढ"ल वष` हे ]यवहार पुढ"ल वष` हे ]यवहार पुढ"ल वष` हे ]यवहार पुढ"ल वष` ३१ ३१ ३१ ३१ माचEपयfत करावे लागणार आहेतमाचEपयfत करावे लागणार आहेतमाचEपयfत करावे लागणार आहेतमाचEपयfत करावे लागणार आहेत. . . . माहकांना माहकांना माहकांना माहकांना 

माहकांना खचE कर9यास ूोSसाहन दे9यासाठ� हा िनणEय घे9यात आला आहेमाहकांना खचE कर9यास ूोSसाहन दे9यासाठ� हा िनणEय घे9यात आला आहेमाहकांना खचE कर9यास ूोSसाहन दे9यासाठ� हा िनणEय घे9यात आला आहेमाहकांना खचE कर9यास ूोSसाहन दे9यासाठ� हा िनणEय घे9यात आला आहे....   

देशभरात सSयामहदेशभरात सSयामहदेशभरात सSयामहदेशभरात सSयामह          

क< ि सरकारचा नवीन कृषी कायदा अथE]यक< ि सरकारचा नवीन कृषी कायदा अथE]यक< ि सरकारचा नवीन कृषी कायदा अथE]यक< ि सरकारचा नवीन कृषी कायदा अथE]यवःथेला �वःकळ"त करणारा आIण शेतकर" वःथेला �वःकळ"त करणारा आIण शेतकर" वःथेला �वःकळ"त करणारा आIण शेतकर" वःथेला �वःकळ"त करणारा आIण शेतकर" 

�वरोधी आहे�वरोधी आहे�वरोधी आहे�वरोधी आहे. . . . या कायCा@या �वरोधात अIखल भारतीय काँमेस किमट"@या वतीने सरदार या कायCा@या �वरोधात अIखल भारतीय काँमेस किमट"@या वतीने सरदार या कायCा@या �वरोधात अIखल भारतीय काँमेस किमट"@या वतीने सरदार या कायCा@या �वरोधात अIखल भारतीय काँमेस किमट"@या वतीने सरदार 

सरदार व:लभभाई पटेल यांची जयंती तर माजी पंतूधान इं*दरा गांधी यां@या हुताSमा सरदार व:लभभाई पटेल यांची जयंती तर माजी पंतूधान इं*दरा गांधी यां@या हुताSमा सरदार व:लभभाई पटेल यांची जयंती तर माजी पंतूधान इं*दरा गांधी यां@या हुताSमा सरदार व:लभभाई पटेल यांची जयंती तर माजी पंतूधान इं*दरा गांधी यां@या हुताSमा 

*दनािनिम� उCा*दनािनिम� उCा*दनािनिम� उCा*दनािनिम� उCा  देशभरात सSयामह केला जाणार आहेदेशभरात सSयामह केला जाणार आहेदेशभरात सSयामह केला जाणार आहेदेशभरात सSयामह केला जाणार आहे. . . . सेवामामातील सेवामामातील सेवामामातील सेवामामातील रा\�पता महाSमा रा\�पता महाSमा रा\�पता महाSमा रा\�पता महाSमा 

महाSमा गांधीं@या आौमासमोरह" राHय]यापी सSयामह केला जाणार असनू काँमेस@या महाSमा गांधीं@या आौमासमोरह" राHय]यापी सSयामह केला जाणार असनू काँमेस@या महाSमा गांधीं@या आौमासमोरह" राHय]यापी सSयामह केला जाणार असनू काँमेस@या महाSमा गांधीं@या आौमासमोरह" राHय]यापी सSयामह केला जाणार असनू काँमेस@या 

ूदेशाTयKांसह राHयातील मंऽीूदेशाTयKांसह राHयातील मंऽीूदेशाTयKांसह राHयातील मंऽीूदेशाTयKांसह राHयातील मंऽी  यावेळ" उपIःथत राहणार आहेतयावेळ" उपIःथत राहणार आहेतयावेळ" उपIःथत राहणार आहेतयावेळ" उपIःथत राहणार आहेत. . . . सेवामाम येथील सेवामाम येथील सेवामाम येथील सेवामाम येथील 

आौमासमोर *दवसभर हा सSयामह चालणार असनू याआौमासमोर *दवसभर हा सSयामह चालणार असनू याआौमासमोर *दवसभर हा सSयामह चालणार असनू याआौमासमोर *दवसभर हा सSयामह चालणार असनू यात महारा\ाचे ूभार" एसत महारा\ाचे ूभार" एसत महारा\ाचे ूभार" एसत महारा\ाचे ूभार" एस. . . . केकेकेके. . . . 

पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, ूदेशाTयK तथा महसलू मंऽी बाळासाहेब थोरातूदेशाTयK तथा महसलू मंऽी बाळासाहेब थोरातूदेशाTयK तथा महसलू मंऽी बाळासाहेब थोरातूदेशाTयK तथा महसलू मंऽी बाळासाहेब थोरात, सावEजिनक बांधकाम मंऽी सावEजिनक बांधकाम मंऽी सावEजिनक बांधकाम मंऽी सावEजिनक बांधकाम मंऽी 

अशोक च]हाणअशोक च]हाणअशोक च]हाणअशोक च]हाण,     ऊजाEमंऽी िनतीन राऊतऊजाEमंऽी िनतीन राऊतऊजाEमंऽी िनतीन राऊतऊजाEमंऽी िनतीन राऊत,म*हला आIण बाल�वकास मंऽी यशोमती ठाकूरम*हला आIण बाल�वकास मंऽी यशोमती ठाकूरम*हला आIण बाल�वकास मंऽी यशोमती ठाकूरम*हला आIण बाल�वकास मंऽी यशोमती ठाकूर, 

पनुवEसनमंऽी �वजय वडे�ट"वारपनुवEसनमंऽी �वजय वडे�ट"वारपनुवEसनमंऽी �वजय वडे�ट"वारपनुवEसनमंऽी �वजय वडे�ट"वार, पालकमंऽी सनुील केदार आIण पालकमंऽी सनुील केदार आIण पालकमंऽी सनुील केदार आIण पालकमंऽी सनुील केदार आIण     आमदार आमदार आमदार आमदार रणIजत कांबळे रणIजत कांबळे रणIजत कांबळे रणIजत कांबळे 

यां@यासह ःथािनक नेते मंडळ" आIण कायEकतRह" उपIःथत राहणार आहेतयां@यासह ःथािनक नेते मंडळ" आIण कायEकतRह" उपIःथत राहणार आहेतयां@यासह ःथािनक नेते मंडळ" आIण कायEकतRह" उपIःथत राहणार आहेतयां@यासह ःथािनक नेते मंडळ" आIण कायEकतRह" उपIःथत राहणार आहेत. . . . उCा सकाळ" उCा सकाळ" उCा सकाळ" उCा सकाळ" 

सकाळ" सकाळ" सकाळ" सकाळ" ११ ११ ११ ११ ते दपुार" ते दपुार" ते दपुार" ते दपुार" ४ ४ ४ ४ वाजतापयfत आयोIजत सSयामहाची सjुवात आौम पuरसरात वाजतापयfत आयोIजत सSयामहाची सjुवात आौम पuरसरात वाजतापयfत आयोIजत सSयामहाची सjुवात आौम पuरसरात वाजतापयfत आयोIजत सSयामहाची सjुवात आौम पuरसरात 

सवE धमE ूाथEना आIण आौमात नेSयांनी लावले:या वKृांना पाणी टाकून केली जाणार सवE धमE ूाथEना आIण आौमात नेSयांनी लावले:या वKृांना पाणी टाकून केली जाणार सवE धमE ूाथEना आIण आौमात नेSयांनी लावले:या वKृांना पाणी टाकून केली जाणार सवE धमE ूाथEना आIण आौमात नेSयांनी लावले:या वKृांना पाणी टाकून केली जाणार 

आहेआहेआहेआहे. . . .     



सरदारसरदारसरदारसरदार    पटेल पटेल पटेल पटेल : : : : एकतेचे िश:पकारएकतेचे िश:पकारएकतेचे िश:पकारएकतेचे िश:पकार      

उCा शिनवार *दनांक उCा शिनवार *दनांक उCा शिनवार *दनांक उCा शिनवार *दनांक 31 ऑ-टोबर ऑ-टोबर ऑ-टोबर ऑ-टोबर 2020   रोजी संTयाकाळ" रोजी संTयाकाळ" रोजी संTयाकाळ" रोजी संTयाकाळ" ७ ७ ७ ७ वाजनू वाजनू वाजनू वाजनू १५ १५ १५ १५ िमिनटांनीिमिनटांनीिमिनटांनीिमिनटांनी     

आकाशवाणीवर"ल व�ृ�वशेष कायEबमातआकाशवाणीवर"ल व�ृ�वशेष कायEबमातआकाशवाणीवर"ल व�ृ�वशेष कायEबमातआकाशवाणीवर"ल व�ृ�वशेष कायEबमात        सरदार व:लभभाई पटेल यां@या जयंतीिनिम� सरदार व:लभभाई पटेल यां@या जयंतीिनिम� सरदार व:लभभाई पटेल यां@या जयंतीिनिम� सरदार व:लभभाई पटेल यां@या जयंतीिनिम� 

" " " " सरदार पटेल सरदार पटेल सरदार पटेल सरदार पटेल : : : : एकतेचे िश:पकारएकतेचे िश:पकारएकतेचे िश:पकारएकतेचे िश:पकार””””    या Sयांचे जीवन आIण कायEया Sयांचे जीवन आIण कायEया Sयांचे जीवन आIण कायEया Sयांचे जीवन आIण कायE  उलगडणाF याउलगडणाF याउलगडणाF याउलगडणाF या     व�ृव�ृव�ृव�ृसेवा सेवा सेवा सेवा 

�वभाग नवी *द:ली यांनी तयार केले:या�वभाग नवी *द:ली यांनी तयार केले:या�वभाग नवी *द:ली यांनी तयार केले:या�वभाग नवी *द:ली यांनी तयार केले:या  मळू कायEबमाचं मळू कायEबमाचं मळू कायEबमाचं मळू कायEबमाचं , ूादेिशक व�ृ �वभाग ूादेिशक व�ृ �वभाग ूादेिशक व�ृ �वभाग ूादेिशक व�ृ �वभाग 

आकाशवाणी मुंबई यांनी केलेलं मराठ� tपांतर ऐकता येईलआकाशवाणी मुंबई यांनी केलेलं मराठ� tपांतर ऐकता येईलआकाशवाणी मुंबई यांनी केलेलं मराठ� tपांतर ऐकता येईलआकाशवाणी मुंबई यांनी केलेलं मराठ� tपांतर ऐकता येईल. . . . यात सरदार पटेलांनीयात सरदार पटेलांनीयात सरदार पटेलांनीयात सरदार पटेलांनी 

 वेळोवेळ" ]यd केलेले �वचार Sयां@या आवाजात ऐकू शकालवेळोवेळ" ]यd केलेले �वचार Sयां@या आवाजात ऐकू शकालवेळोवेळ" ]यd केलेले �वचार Sयां@या आवाजात ऐकू शकालवेळोवेळ" ]यd केलेले �वचार Sयां@या आवाजात ऐकू शकाल. . . . हा कायEबम नागपरू हा कायEबम नागपरू हा कायEबम नागपरू हा कायEबम नागपरू 

क< िावtन देखील सहKेक< िावtन देखील सहKेक< िावtन देखील सहKेक< िावtन देखील सहKे�पत केला जाईल�पत केला जाईल�पत केला जाईल�पत केला जाईल....  

कांदाकांदाकांदाकांदा      

क< ि सरकार@या सावEजिनक �वतरण �वभागाचे संचालक सीताराम मीना यांनी काल कांदा क< ि सरकार@या सावEजिनक �वतरण �वभागाचे संचालक सीताराम मीना यांनी काल कांदा क< ि सरकार@या सावEजिनक �वतरण �वभागाचे संचालक सीताराम मीना यांनी काल कांदा क< ि सरकार@या सावEजिनक �वतरण �वभागाचे संचालक सीताराम मीना यांनी काल कांदा 

साठवणकुpबाबत सधुाuरत आदेश जार" केले असनू Sयात ]यापाढयांना थोडा *दलासा *दला साठवणकुpबाबत सधुाuरत आदेश जार" केले असनू Sयात ]यापाढयांना थोडा *दलासा *दला साठवणकुpबाबत सधुाuरत आदेश जार" केले असनू Sयात ]यापाढयांना थोडा *दलासा *दला साठवणकुpबाबत सधुाuरत आदेश जार" केले असनू Sयात ]यापाढयांना थोडा *दलासा *दला 

आहेआहेआहेआहे. . . . क< िाने कांदा साठवणकुp@या मयाEदेत वाढ कर9यात आली नसलीक< िाने कांदा साठवणकुp@या मयाEदेत वाढ कर9यात आली नसलीक< िाने कांदा साठवणकुp@या मयाEदेत वाढ कर9यात आली नसलीक< िाने कांदा साठवणकुp@या मयाEदेत वाढ कर9यात आली नसली,    तर" तर" तर" तर" 

असलेला कांदा पॅ*कंग कtन तो अ6यऽ पाठ�व9यासाठ� तीन *दवसांचा कालावधी दे9यात असलेला कांदा पॅ*कंग कtन तो अ6यऽ पाठ�व9यासाठ� तीन *दवसांचा कालावधी दे9यात असलेला कांदा पॅ*कंग कtन तो अ6यऽ पाठ�व9यासाठ� तीन *दवसांचा कालावधी दे9यात असलेला कांदा पॅ*कंग कtन तो अ6यऽ पाठ�व9यासाठ� तीन *दवसांचा कालावधी दे9यात 

आला आहेआला आहेआला आहेआला आहे. . . . Sयामळेु शासनाने घातले:या मयाEदेपवू` ]यापाढयांकडे असलेला कांदा Sयांना Sयामळेु शासनाने घातले:या मयाEदेपवू` ]यापाढयांकडे असलेला कांदा Sयांना Sयामळेु शासनाने घातले:या मयाEदेपवू` ]यापाढयांकडे असलेला कांदा Sयांना Sयामळेु शासनाने घातले:या मयाEदेपवू` ]यापाढयांकडे असलेला कांदा Sयांना 

आता �वकता येणार आहेआता �वकता येणार आहेआता �वकता येणार आहेआता �वकता येणार आहे, Sयाचूमाणे नवीन कांदाह" खरेद" करता येणार आहेSयाचूमाणे नवीन कांदाह" खरेद" करता येणार आहेSयाचूमाणे नवीन कांदाह" खरेद" करता येणार आहेSयाचूमाणे नवीन कांदाह" खरेद" करता येणार आहे....  

*दंडोर" येथी*दंडोर" येथी*दंडोर" येथी*दंडोर" येथील भाजप@या खासदार डॉ भारती पवार यांनी याबाबत क< ि"य वाIणHय मंऽी ल भाजप@या खासदार डॉ भारती पवार यांनी याबाबत क< ि"य वाIणHय मंऽी ल भाजप@या खासदार डॉ भारती पवार यांनी याबाबत क< ि"य वाIणHय मंऽी ल भाजप@या खासदार डॉ भारती पवार यांनी याबाबत क< ि"य वाIणHय मंऽी 

�पयषु गोयल यां@याकडे पाठपरुावा केला�पयषु गोयल यां@याकडे पाठपरुावा केला�पयषु गोयल यां@याकडे पाठपरुावा केला�पयषु गोयल यां@याकडे पाठपरुावा केला. . . . Sयांनी काल कांदा उSपादक शेतकढयां@या Sयांनी काल कांदा उSपादक शेतकढयां@या Sयांनी काल कांदा उSपादक शेतकढयां@या Sयांनी काल कांदा उSपादक शेतकढयां@या 

समःया गोयल यां@यासमोर मांड:या होSयासमःया गोयल यां@यासमोर मांड:या होSयासमःया गोयल यां@यासमोर मांड:या होSयासमःया गोयल यां@यासमोर मांड:या होSया. . . . क< िा@या िनणEयानंतर शेतकढयांनी कांCाचे क< िा@या िनणEयानंतर शेतकढयांनी कांCाचे क< िा@या िनणEयानंतर शेतकढयांनी कांCाचे क< िा@या िनणEयानंतर शेतकढयांनी कांCाचे 

िललाव सtु कर9याचा िनिललाव सtु कर9याचा िनिललाव सtु कर9याचा िनिललाव सtु कर9याचा िनणEय घेतला आहेणEय घेतला आहेणEय घेतला आहेणEय घेतला आहे....    

तSपवू`तSपवू`तSपवू`तSपवू`, कांदा उSपादक शेतकर" आIण ]यापार" यांनी काल मeुयमंऽी उhव ठाकरे यांचीह" कांदा उSपादक शेतकर" आIण ]यापार" यांनी काल मeुयमंऽी उhव ठाकरे यांचीह" कांदा उSपादक शेतकर" आIण ]यापार" यांनी काल मeुयमंऽी उhव ठाकरे यांचीह" कांदा उSपादक शेतकर" आIण ]यापार" यांनी काल मeुयमंऽी उhव ठाकरे यांचीह" 

यांचीह" भेट घेतलीयांचीह" भेट घेतलीयांचीह" भेट घेतलीयांचीह" भेट घेतली. . . . शेतकढयांनी आIण ]यापाढयांनी Sयां@या अडचणी मeुयमं�यांसमोर शेतकढयांनी आIण ]यापाढयांनी Sयां@या अडचणी मeुयमं�यांसमोर शेतकढयांनी आIण ]यापाढयांनी Sयां@या अडचणी मeुयमं�यांसमोर शेतकढयांनी आIण ]यापाढयांनी Sयां@या अडचणी मeुयमं�यांसमोर 

मांड:यामांड:यामांड:यामांड:या. . . . क< ि सरकारने ]यापाढयांसाठ� साठवण मयाEदा वाढवनू Cावी यासाठ� क< ि सरकारने ]यापाढयांसाठ� साठवण मयाEदा वाढवनू Cावी यासाठ� क< ि सरकारने ]यापाढयांसाठ� साठवण मयाEदा वाढवनू Cावी यासाठ� क< ि सरकारने ]यापाढयांसाठ� साठवण मयाEदा वाढवनू Cावी यासाठ� राHय राHय राHय राHय 

शासन पाठपरुावा करेलशासन पाठपरुावा करेलशासन पाठपरुावा करेलशासन पाठपरुावा करेल, असे आaासन मeुयमं�यांनी Sयांना *दलेअसे आaासन मeुयमं�यांनी Sयांना *दलेअसे आaासन मeुयमं�यांनी Sयांना *दलेअसे आaासन मeुयमं�यांनी Sयांना *दले....         

    

लासलगावलासलगावलासलगावलासलगाव     

नािशक Iज:�ात:यानािशक Iज:�ात:यानािशक Iज:�ात:यानािशक Iज:�ात:या    लासलगावसह ूमखु बाजार सिमSयांमTये आज सकाळपासनू लासलगावसह ूमखु बाजार सिमSयांमTये आज सकाळपासनू लासलगावसह ूमखु बाजार सिमSयांमTये आज सकाळपासनू लासलगावसह ूमखु बाजार सिमSयांमTये आज सकाळपासनू 

कांCांचे िललाव पवूEवत सtुकांCांचे िललाव पवूEवत सtुकांCांचे िललाव पवूEवत सtुकांCांचे िललाव पवूEवत सtु    झालेझालेझालेझाले. . . . क< ि सरकारनं कांदा साठवणकुpवर मयाEदा आण:यानं क< ि सरकारनं कांदा साठवणकुpवर मयाEदा आण:यानं क< ि सरकारनं कांदा साठवणकुpवर मयाEदा आण:यानं क< ि सरकारनं कांदा साठवणकुpवर मयाEदा आण:यानं 

गे:या चार *दवसांपागे:या चार *दवसांपागे:या चार *दवसांपागे:या चार *दवसांपासनूसनूसनूसनू    ]यापाढयांनी कांदा िललाव बंद ठेवले होते]यापाढयांनी कांदा िललाव बंद ठेवले होते]यापाढयांनी कांदा िललाव बंद ठेवले होते]यापाढयांनी कांदा िललाव बंद ठेवले होते. . . . काल मeुयमंऽी उhव काल मeुयमंऽी उhव काल मeुयमंऽी उhव काल मeुयमंऽी उhव 

उhव ठाकरे यां@याशीउhव ठाकरे यां@याशीउhव ठाकरे यां@याशीउhव ठाकरे यां@याशी    झाले:या चचRनंतर ]यापाढयांनी िललाव सtु करावेत असं झाले:या चचRनंतर ]यापाढयांनी िललाव सtु करावेत असं झाले:या चचRनंतर ]यापाढयांनी िललाव सtु करावेत असं झाले:या चचRनंतर ]यापाढयांनी िललाव सtु करावेत असं 

मeुयमं�यांनी आवाहनमeुयमं�यांनी आवाहनमeुयमं�यांनी आवाहनमeुयमं�यांनी आवाहन    के:यानं आज सकाळ"च लासलगाव बाजार सिमतीमTये सहाशे के:यानं आज सकाळ"च लासलगाव बाजार सिमतीमTये सहाशे के:यानं आज सकाळ"च लासलगाव बाजार सिमतीमTये सहाशे के:यानं आज सकाळ"च लासलगाव बाजार सिमतीमTये सहाशे 

मे*शक टन कांCाची आवकमे*शक टन कांCाची आवकमे*शक टन कांCाची आवकमे*शक टन कांCाची आवक    झालीझालीझालीझाली. . . . लासलगाव इथं सलासलगाव इथं सलासलगाव इथं सलासलगाव इथं सरासर" पाच हजार शंभर jपये रासर" पाच हजार शंभर jपये रासर" पाच हजार शंभर jपये रासर" पाच हजार शंभर jपये 



I-वंटल तर �वंचरु इथं पाच हजारI-वंटल तर �वंचरु इथं पाच हजारI-वंटल तर �वंचरु इथं पाच हजारI-वंटल तर �वंचरु इथं पाच हजार    ितनशे jपये I-वंटल भाव िमळा:याचं आम@या ितनशे jपये I-वंटल भाव िमळा:याचं आम@या ितनशे jपये I-वंटल भाव िमळा:याचं आम@या ितनशे jपये I-वंटल भाव िमळा:याचं आम@या 

वाताEहरानं कळवलं आहेवाताEहरानं कळवलं आहेवाताEहरानं कळवलं आहेवाताEहरानं कळवलं आहे....    

दहावी अजEदहावी अजEदहावी अजEदहावी अजE         

दहावीदहावीदहावीदहावी----बारावी@या पर"Kेसाठ� खाजगीuरSया ू�व� होणाढया �वCा�याfना बारावी@या पर"Kेसाठ� खाजगीuरSया ू�व� होणाढया �वCा�याfना बारावी@या पर"Kेसाठ� खाजगीuरSया ू�व� होणाढया �वCा�याfना बारावी@या पर"Kेसाठ� खाजगीuरSया ू�व� होणाढया �वCा�याfना 17 बमांकाचा अजE बमांकाचा अजE बमांकाचा अजE बमांकाचा अजE 

अजE अजE अजE अजE 2 ते ते ते ते 28  नो]ह<बर नो]ह<बर नो]ह<बर नो]ह<बर 2020 या या या या कालावधीत भरता येणार आहेकालावधीत भरता येणार आहेकालावधीत भरता येणार आहेकालावधीत भरता येणार आहे, असे नागपरू �वभागीय असे नागपरू �वभागीय असे नागपरू �वभागीय असे नागपरू �वभागीय 

मंडळाचे �वभागीय सिचव र�वकांत देशपांडे यांनी कळ�वले आहेमंडळाचे �वभागीय सिचव र�वकांत देशपांडे यांनी कळ�वले आहेमंडळाचे �वभागीय सिचव र�वकांत देशपांडे यांनी कळ�वले आहेमंडळाचे �वभागीय सिचव र�वकांत देशपांडे यांनी कळ�वले आहे.... 

पर"Kेसाठ� नाव नrदणी अजE केवळ ऑनलाईन पTदतीने पर"Kेसाठ� नाव नrदणी अजE केवळ ऑनलाईन पTदतीने पर"Kेसाठ� नाव नrदणी अजE केवळ ऑनलाईन पTदतीने पर"Kेसाठ� नाव नrदणी अजE केवळ ऑनलाईन पTदतीने ःवीकारला ःवीकारला ःवीकारला ःवीकारला     जाईलजाईलजाईलजाईल. . . . अजE अजE अजE अजE 

भरतांना शाळा सोड:याचा दाखला भरतांना शाळा सोड:याचा दाखला भरतांना शाळा सोड:याचा दाखला भरतांना शाळा सोड:याचा दाखला ((((मूममूूमूळ ूतळ ूतळ ूतळ ूत)))), नस:यास *zतीय ूतनस:यास *zतीय ूतनस:यास *zतीय ूतनस:यास *zतीय ूत, आधारकाडEआधारकाडEआधारकाडEआधारकाडE, पासपोटE पासपोटE पासपोटE पासपोटE 

आकाआकाआकाआकाराचा फोटो ःकॅन कjन अपलोड करावाराचा फोटो ःकॅन कjन अपलोड करावाराचा फोटो ःकॅन कjन अपलोड करावाराचा फोटो ःकॅन कjन अपलोड करावा. . . . मोबाईल बमांक मोबाईल बमांक मोबाईल बमांक मोबाईल बमांक आIण आIण आIण आIण     ईईईई----मेल आयड" मेल आयड" मेल आयड" मेल आयड" 

अिनवायE आहेअिनवायE आहेअिनवायE आहेअिनवायE आहे,    असं कळव9यात असं कळव9यात असं कळव9यात असं कळव9यात     आलं आहेआलं आहेआलं आहेआलं आहे. . . .  

५० ५० ५० ५० ट-के उपIःथतीट-के उपIःथतीट-के उपIःथतीट-के उपIःथती             

महारा\ातील शाळांमTये महारा\ातील शाळांमTये महारा\ातील शाळांमTये महारा\ातील शाळांमTये ५०५०५०५०% % % % िशKक आIण िशKकेतर कमEचाढयांना उपIःथत िशKक आIण िशKकेतर कमEचाढयांना उपIःथत िशKक आIण िशKकेतर कमEचाढयांना उपIःथत िशKक आIण िशKकेतर कमEचाढयांना उपIःथत 

राह9याची मुभा दे9यासंबंधीचा आदेश राHया@या शालेय िशKणराह9याची मुभा दे9यासंबंधीचा आदेश राHया@या शालेय िशKणराह9याची मुभा दे9यासंबंधीचा आदेश राHया@या शालेय िशKणराह9याची मुभा दे9यासंबंधीचा आदेश राHया@या शालेय िशKण    �वभागाने िनगEिमत �वभागाने िनगEिमत �वभागाने िनगEिमत �वभागाने िनगEिमत 

केला आहेकेला आहेकेला आहेकेला आहे. . . . िशKक आIण िशKकेतर कमEचाढयांना ऑनलाईन आIण ऑफलाईन िशKक आIण िशKकेतर कमEचाढयांना ऑनलाईन आIण ऑफलाईन िशKक आIण िशKकेतर कमEचाढयांना ऑनलाईन आIण ऑफलाईन िशKक आIण िशKकेतर कमEचाढयांना ऑनलाईन आIण ऑफलाईन 

िशKण तसेच टेिलकौ6सेिलंगशी संबंिधत काम पूणE करणे श-य ]हावे यासाठ� हा िशKण तसेच टेिलकौ6सेिलंगशी संबंिधत काम पूणE करणे श-य ]हावे यासाठ� हा िशKण तसेच टेिलकौ6सेिलंगशी संबंिधत काम पूणE करणे श-य ]हावे यासाठ� हा िशKण तसेच टेिलकौ6सेिलंगशी संबंिधत काम पूणE करणे श-य ]हावे यासाठ� हा 

आदेश काढ9यात आला आहेआदेश काढ9यात आला आहेआदेश काढ9यात आला आहेआदेश काढ9यात आला आहे. . . . को�वडको�वडको�वडको�वड----१९१९१९१९@या अनुषंगाने जार" कर9यात आले:या @या अनुषंगाने जार" कर9यात आले:या @या अनुषंगाने जार" कर9यात आले:या @या अनुषंगाने जार" कर9यात आले:या 

सवEसाधारण कायEूणाली अथाEत एससवEसाधारण कायEूणाली अथाEत एससवEसाधारण कायEूणाली अथाEत एससवEसाधारण कायEूणाली अथाEत एसओपीनुसार शाळा इमारतीचा पuरसर सॅिनटाईझ ओपीनुसार शाळा इमारतीचा पuरसर सॅिनटाईझ ओपीनुसार शाळा इमारतीचा पuरसर सॅिनटाईझ ओपीनुसार शाळा इमारतीचा पuरसर सॅिनटाईझ 

करणेकरणेकरणेकरणे, उपIःथतांनी माःक वापरणेउपIःथतांनी माःक वापरणेउपIःथतांनी माःक वापरणेउपIःथतांनी माःक वापरणे, सुरIKत अंतर राखणे बंधनकारक असेलसुरIKत अंतर राखणे बंधनकारक असेलसुरIKत अंतर राखणे बंधनकारक असेलसुरIKत अंतर राखणे बंधनकारक असेल. . . . 

िशKकांना शाळेत उपIःथत राह9यास परवानगी िमळाली असलीिशKकांना शाळेत उपIःथत राह9यास परवानगी िमळाली असलीिशKकांना शाळेत उपIःथत राह9यास परवानगी िमळाली असलीिशKकांना शाळेत उपIःथत राह9यास परवानगी िमळाली असली,    तर" शाळांचे वगE तर" शाळांचे वगE तर" शाळांचे वगE तर" शाळांचे वगE 

३१ ३१ ३१ ३१ ऑ-टोबरनंतरच सुt करता येतीलऑ-टोबरनंतरच सुt करता येतीलऑ-टोबरनंतरच सुt करता येतीलऑ-टोबरनंतरच सुt करता येतील,    असेह" शालेय िशKण �वभागाने ःप� केले असेह" शालेय िशKण �वभागाने ःप� केले असेह" शालेय िशKण �वभागाने ःप� केले असेह" शालेय िशKण �वभागाने ःप� केले 

आहेआहेआहेआहे....    

 �वजय�वजय�वजय�वजय वडे�ट"वारवडे�ट"वारवडे�ट"वारवडे�ट"वार                         

�वCतु�वCतु�वCतु�वCतु    परुव�यातीलपरुव�यातीलपरुव�यातीलपरुव�यातील    तांतांतांतां�ऽ�ऽ�ऽ�ऽकककक    अडचणीमळेुअडचणीमळेुअडचणीमळेुअडचणीमळेु        पाणीपरुव�या@यापाणीपरुव�या@यापाणीपरुव�या@यापाणीपरुव�या@या    �व�वध�व�वध�व�वध�व�वध    योजनायोजनायोजनायोजना 

    बंदबंदबंदबंद    पडतातपडतातपडतातपडतात,,,,    SयावरSयावरSयावरSयावर    कायमःवtपीकायमःवtपीकायमःवtपीकायमःवtपी    उपाययोजनेकuरताउपाययोजनेकuरताउपाययोजनेकuरताउपाययोजनेकuरता    चंिपरूचंिपरूचंिपरूचंिपरू    Iज:�ातIज:�ातIज:�ातIज:�ात    अिभनवअिभनवअिभनवअिभनव    

    ूयोगूयोगूयोगूयोग    �हणून�हणून�हणून�हणून    दोनदोनदोनदोन    तेतेतेते    तीनतीनतीनतीन    मेगावॅटमेगावॅटमेगावॅटमेगावॅट    KमतेKमतेKमतेKमतेचाचाचाचा    सौर ऊजाEसौर ऊजाEसौर ऊजाEसौर ऊजाE    

ूक:पूक:पूक:पूक:प    उभार9यातउभार9यातउभार9यातउभार9यात    येईलयेईलयेईलयेईल,,,,    असेअसेअसेअसे    पालकमंऽीपालकमंऽीपालकमंऽीपालकमंऽी    ....    �वजय�वजय�वजय�वजय    वडे�ट"वारवडे�ट"वारवडे�ट"वारवडे�ट"वार    यांनीयांनीयांनीयांनी    Iज:हाIज:हाIज:हाIज:हा    िनयोजनिनयोजनिनयोजनिनयोजन    

    सिमती@यासिमती@यासिमती@यासिमती@या    सभेतसभेतसभेतसभेत    पाणीपरुव�याचापाणीपरुव�याचापाणीपरुव�याचापाणीपरुव�याचा    आढावाआढावाआढावाआढावा    घेतांनाघेतांनाघेतांनाघेतांना    सांिगतलेसांिगतलेसांिगतलेसांिगतले....    

कृषीकृषीकृषीकृषी    �वभागाचा�वभागाचा�वभागाचा�वभागाचा    आढावाआढावाआढावाआढावा    घेतांनाघेतांनाघेतांनाघेतांना    चंिपरूचंिपरूचंिपरूचंिपरू    Iज:�ातीलIज:�ातीलIज:�ातीलIज:�ातील    शेतशेतशेतशेत    �पकांवर�पकांवर�पकांवर�पकांवर    मावामावामावामावा,,,,    तुडतुडेतुडतुडेतुडतुडेतुडतुडे,,,,    बrडअळ"बrडअळ"बrडअळ"बrडअळ",,,,

ळ"ळ"ळ"ळ",,,,    ला:याला:याला:याला:या    यायायाया    रोगांमळेुरोगांमळेुरोगांमळेुरोगांमळेु    धाधाधाधा6य आIण 6य आIण 6य आIण 6य आIण 

कापसूकापसूकापसूकापसू    �पकांचे�पकांचे�पकांचे�पकांचे    5555    हजारहजारहजारहजार    700700700700    हे-टरहे-टरहे-टरहे-टर    KेऽातKेऽातKेऽातKेऽात    नकुसानकुसानकुसानकुसानननन    झालेझालेझालेझाले    असनूअसनूअसनूअसनू    रोगरोगरोगरोग    अजूनह"अजूनह"अजूनह"अजूनह"    पसरतपसरतपसरतपसरत        

अस:यानेअस:यानेअस:यानेअस:याने    सवEसवEसवEसवE    नकुसाननकुसाननकुसाननकुसान    मःतां@यामःतां@यामःतां@यामःतां@या    शेतीचेशेतीचेशेतीचेशेतीचे    तातड"नेतातड"नेतातड"नेतातड"ने    सवRसवRसवRसवR    कtनकtनकtनकtन    SयांनाSयांनाSयांनाSयांना    मदतमदतमदतमदत    

    िमळ9याबाबतचेिमळ9याबाबतचेिमळ9याबाबतचेिमळ9याबाबतचे    ूःतावूःतावूःतावूःताव    सादरसादरसादरसादर    करावेकरावेकरावेकरावे....    Iज:�ाचाIज:�ाचाIज:�ाचाIज:�ाचा    पालकमंऽीपालकमंऽीपालकमंऽीपालकमंऽी    �हणूनच�हणूनच�हणूनच�हणूनच    न]हेन]हेन]हेन]हे    तरतरतरतर        



आप�ीआप�ीआप�ीआप�ी    ]यवःथापन]यवःथापन]यवःथापन]यवःथापन    तसेचतसेचतसेचतसेच    मदतमदतमदतमदत    आIणआIणआIणआIणपनुवEसनपनुवEसनपनुवEसनपनुवEसन    

मंऽीमंऽीमंऽीमंऽी    �हणून�हणून�हणून�हणून    Iज:�ासाठ�Iज:�ासाठ�Iज:�ासाठ�Iज:�ासाठ�    मदतिनधीमदतिनधीमदतिनधीमदतिनधी    खेचनूखेचनूखेचनूखेचनू    आणूआणूआणूआणू,,,,    असेअसेअसेअसे    पालकमंऽीपालकमंऽीपालकमंऽीपालकमंऽी    �वजय�वजय�वजय�वजय    वडे�ट"वारवडे�ट"वारवडे�ट"वारवडे�ट"वार        

यांनीयांनीयांनीयांनी    सांिगतलेसांिगतलेसांिगतलेसांिगतले....    

दाtबंद"दाtबंद"दाtबंद"दाtबंद"      

गडिचरोली Iज:�ात गडिचरोली Iज:�ात गडिचरोली Iज:�ात गडिचरोली Iज:�ात १९९३ १९९३ १९९३ १९९३ मTये दाtबंद" लाग ू कर9यात आलीमTये दाtबंद" लाग ू कर9यात आलीमTये दाtबंद" लाग ू कर9यात आलीमTये दाtबंद" लाग ू कर9यात आली. . . . परंत ु ह" दाtबंद" परंत ु ह" दाtबंद" परंत ु ह" दाtबंद" परंत ु ह" दाtबंद" 

    उठ�व9या@या हालचाली राजकpय नेSयांकडून होत असताना दाtबंद" कायम ठेव9यासाठ� उठ�व9या@या हालचाली राजकpय नेSयांकडून होत असताना दाtबंद" कायम ठेव9यासाठ� उठ�व9या@या हालचाली राजकpय नेSयांकडून होत असताना दाtबंद" कायम ठेव9यासाठ� उठ�व9या@या हालचाली राजकpय नेSयांकडून होत असताना दाtबंद" कायम ठेव9यासाठ� 

Iज:हाभरातील गावे सरसावली आहेतIज:हाभरातील गावे सरसावली आहेतIज:हाभरातील गावे सरसावली आहेतIज:हाभरातील गावे सरसावली आहेत. . . . २९ २९ २९ २९ ऑ-टोऑ-टोऑ-टोऑ-टोबरपयfत बरपयfत बरपयfत बरपयfत ७१३ ७१३ ७१३ ७१३ गावांनी दाtबंद"@या गावांनी दाtबंद"@या गावांनी दाtबंद"@या गावांनी दाtबंद"@या 

समथEनाथE ठराव घेऊन ते राHयाचे मeुयमंऽी उhव ठाकरे यांना पाठ�वले आहेतसमथEनाथE ठराव घेऊन ते राHयाचे मeुयमंऽी उhव ठाकरे यांना पाठ�वले आहेतसमथEनाथE ठराव घेऊन ते राHयाचे मeुयमंऽी उhव ठाकरे यांना पाठ�वले आहेतसमथEनाथE ठराव घेऊन ते राHयाचे मeुयमंऽी उhव ठाकरे यांना पाठ�वले आहेत....        

१४९ १४९ १४९ १४९ गावांची िनवडगावांची िनवडगावांची िनवडगावांची िनवड      

वािशम Iज:�ातील वािशम Iज:�ातील वािशम Iज:�ातील वािशम Iज:�ातील १४९ १४९ १४९ १४९ गावांची िनवडगावांची िनवडगावांची िनवडगावांची िनवड  नानाजी देशमखु कृ�ष संजीवनी ूक:पामTये नानाजी देशमखु कृ�ष संजीवनी ूक:पामTये नानाजी देशमखु कृ�ष संजीवनी ूक:पामTये नानाजी देशमखु कृ�ष संजीवनी ूक:पामTये 

झाली आहेझाली आहेझाली आहेझाली आहे....  या ूक:पातून Iज:�ात आतापयfत या ूक:पातून Iज:�ात आतापयfत या ूक:पातून Iज:�ात आतापयfत या ूक:पातून Iज:�ात आतापयfत ४ ४ ४ ४ कोट" कोट" कोट" कोट" ९४ ९४ ९४ ९४ लK jपये अनदुानाचे वाटप लK jपये अनदुानाचे वाटप लK jपये अनदुानाचे वाटप लK jपये अनदुानाचे वाटप 

वाटप कर9यात आलेवाटप कर9यात आलेवाटप कर9यात आलेवाटप कर9यात आले. . . . यामTये फळबाग लागवडयामTये फळबाग लागवडयामTये फळबाग लागवडयामTये फळबाग लागवड, पाईपपाईपपाईपपाईप, तुषार आIणतुषार आIणतुषार आIणतुषार आIण  *ठबक िसंचन संच*ठबक िसंचन संच*ठबक िसंचन संच*ठबक िसंचन संच, 

�बजोSपादन आद" बाबींचा समावेश आहे�बजोSपादन आद" बाबींचा समावेश आहे�बजोSपादन आद" बाबींचा समावेश आहे�बजोSपादन आद" बाबींचा समावेश आहे....        

EndEndEndEnd EndEndEndEnd     

  

    

    

    

        

            


