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आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक २३ फ ुवारी २०१७ दपारी १.००वा.
*****

रा यात दोन ट यात पार पडले या, दहा महानगरपािलका, २५ िज हा प रषदा,
आिण २८३ पंचायत सिम यां या मतदानाची मतमोजणी सु आहे. यात
मराठवा ात या आठ िज हा प रषदांचे ४६० गट, आिण शहा र पंचायत
सिम यां या ९३० गणांचा समावेश आहे. काही ठकाणचे िनकाल हाती आले असून,
सायंकाळपयत सव िनकाल हाती ये याचा अंदाज वतवला जातो आहे.
औरंगाबाद िज हा प रषदेम ये आतापयत हाती आले या िनकालानुसार
िशवसेनेला पाच, रा वादी काँ ेसला तीन, भाजपला तीन आिण काँ ेसला दोन जागा
िमळा या.
पाचोड गटातून िशवसेनेचे िवलास भुमरे, पैठण तालु यात या आपेगाव गटातून
रा वादी काँ ेसचे अ ण काळे, तर िस ोड तालु यात या अिजंठा गटातून काँ ेस या
िजजाबाई ग हाणे िवजयी झा या.
नांदेड िज हा प रषदेम ये आतापयत हाती आले या िनकालानुसार काँ ेस
प ाला १५, भारतीय जनता प ाला ६, िशवसेनेला ३, रा वादी काँ ेस प ाला ३
जागा िमळा या आहेत.
सोनखेड गटातून काँ से या अंिकता मोरे, हादरपूर गटातून भाजप उमेदवार सं या
ध डगे, भोकर तालु यात िपंपळढव गटातून भाजप उमेदवार, पाळज गटातून भाजपाचे
सुरकटवाड दवाकर नारायण रे ी, गोरठा गटातून रा वादी काँ ेस या संिगता जाधव,
आरळी गटातून भारतीय जनता प ाचे ल मण ठ रवाड, खानापूर गटातून काँ ेस या
अनुराधा पाटील, येळेगाव गटातून बबनराव बारसे, करखेली गटातून रा वादी काँ ेसचे

द ा य रे ी, िहमायतनगर तालु यात या सरसम िज हा प रषद गटातून काँ ेस या
यो ना नरवाडे िवजयी झा या.
देगलूर तालु यात ब ाळी पंचायत सिमती गणातून भाजप या संगीता दोसलवार,
नांदेड तालु यात वाडी इथून काँ ेस या िशला िनखाते, िकनवट तालु यात उमरी इथून
रा वादी काँ ेस या सुनयना जाधव, लोहा तालु यात वडेपुरी इथून िशवसेने या णीता
देवरे, नायगांव तालु यात बरबडा पंचायत सिमती गणातून काँ ेस या िवजय ी
कमतेवाड िवजयी झा या.
िशराढोण गटातून िशवसेना उमेदवार वीण पाटील, तळेगाव िज हा प रषद
गटातून रा वादी काँ ेस या लिलता य मग डे, ब हाळी गटातून काँ ेस या मंगराणी
अंबुलगेकर, वाई गटातून रा वादी काँ ेसचे समाधान राठोड, उमरी गटातून िशवसेने या
संगीता गायकवाड, वाझेगाव गटातून काँ ेसचे मनोहर पाटील िशंदे िवजयी झाले.
पंचायत सिमती या क णूर गणातून काँ ेस या उमेदवार वंदना, ४९६ मतांनी िवजयी
झा या, तर धानोरा पंचायत सिमती गणातून प वी मुंगाळ, वाझेगाव गणातून हसीना
बेगम तर िव णुपुरी पंचायत सिमती गणातून गोिवंद जाधव िवजयी झाले आहेत.
परभणी िज हा प रषदे या रावराजूर गटातून रा वादी काँ ेस या पावती वाघमारे
तर पेठिशवणी गटातून िम मंडळाचे भरत घनदाट िवजयी झाले.
जालना िज ात या वाटर िज हा प रषद गटात भारतीय जनता प ा या छाया
माने, रांजणी गटात रा वादी काँ ेसचे गंगासागर वरखेडे, तर व ड िज हा प रषद
गटातून िशवसेनेचे उ म िसताराम वानखेडे िवजयी झाले.
बीड िज हा प रषदेम ये आतापयत हाती आले या िनकालानुसार रा वादी
काँ ेसला १४, भाजपला सहा, िशवसेनेला दोन, काँ ेसला दोन जागा िमळा या.
गेवराई तालु यात या चकलांबा गटात िज हा प रषदेचे िव मान अ य
िवजयिसंह पंिडत िवजयी झाले.
उ मानाबाद िज ात ढोक इथून रा वादी काँ ेस या मीना माळी, पलसप इथून
रा वादी काँ ेसचे द ा य देवुलकर, तेर इथून रा वादी काँ ेस या अचना पाटील,

येडशी इथून रा वादी काँ ेस या सा रका वाघ तर क ड इथून सुरेखा येरकल िवजयी
झा या.
लातूर िज हा प रषदेम ये आतापयत हाती आले या िनकालानुसार काँ ेसला
सात, भाजपला तीन आिण रा वादी काँ ेसला दोन जागा िमळा या.
****
औरंगाबाद या रोजगार आिण उ ोजकता मागदशन क ातफ आज रोजगार
मेळा याचं आयोजन कर यात आलं आहे. सकाळी साडे दहा वाजता यवसाय
मागदशन आिण समुपदेशन क ा या सभागृहात मेळा याचं उ ाटन झालं. या मेळा यात
िविवध पदा या एकण ४०५ जागांसाठी दहावी, बारावी, पदवीधर उमेदवार,
आयटीआय, िड ोमाधारक उमेदवारां या मुलाखती होणार आहेत.
****
रा ीय कषी िवकास योजनेतंगत जैिवक क ड िनयं ण आिण जैिवक खते
योगशाळां या बळकटीकरणासाठी रा य शासनानं मा यता दली आहे. याबाबतचा
शासन िनणय काल जारी कर यात आला. यासाठी २०१९ पयत एकण नऊशे ४५
लाख रकमे या िनधीस मा यता दे यात आली आहे. रा यात स या १० जैिवक क ड
िनयं ण आिण जैिवक खते योगशाळा कायरत आहेत.
****
क ीय लोकसेवा आयोगातफ २०१६ म ये घे यात आले या नागरी सेवा मु य
परी ेचा िनकाल काल जाहीर झाला. या परी ेत उ ीण झाले या िव ा याची
यि म व चाचणी २० माच पासून घेतली जाणार आहे. यि म व चाचणी या
तारखा आयोगा या संकत थळावर जाहीर क या जाणार अस याचं, आयोगानं जारी
कले या प कात हटलं आहे.
//*****//

