आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक १८ जानेवारी २०१७ सकाळी ६.५० िम.

****
 अथसंक पीय वषा या शेवट या ितमाहीत ५० हजार पयांपे ा अिधक
मू या या खचावर रा य सरकारची बंदी
 जळगाव िज ात या िनशा पाटीलची रा ीय शौय पुर कारासाठी िनवड
 औरंगाबाद िश क मतदारसंघा या िनवडणुक साठी २४ उमेदवारांचे अज
दाखल
आिण
 मराठवाडा सािह य प रषदेचे िवशेष का य पुर कार जाहीर
****
अथसंक पीय वषा या शेवट या तीन मिह यातच मो ा माणावर होणा या
िनधी या खचावर िनयं ण ठेव यासाठी रा य सरकारनं ५० हजार पयांपे ा
अिधक मू या या खचावर बंदी घातली आहे. सव शासक य िवभाग आिण
यांतगत कायरत कायालयांनी यासंबंधी या खरेदी तावांना मंजुरी देऊ नये असे
आदेश रा य शासनानं दले आहेत. ३१ माचपयत हे आदेश लागू राहणार आहेत.
****
जळगाव िज ात या भडगाव इथ या िनशा पाटीलची रा ीय शौय
पुर कारासाठी िनवड कर यात आली आहे. मु यमं ी देव फडणवीस यांनी िनशा
पाटीलचं अिभनंदन करत आप या रा यसाठी ही अिभमाना पद गो अस याचं
हटलं आहे. देशभरात या पंचवीस जणांना हा पुर कार दे यात येणार असून यात
१३ मुल चा समावेश आहे. यातले चार मरणो र पुर कार आहेत. ये या २३
जानेवारीला पंत धान नर मोदी यां या ह ते हे पुर कार दान कर यात येतील.
****
वाहन इंधनावर पु हा अनुदान दे याचा कोणताही िवचार नस याचं पेटोिलयम
मं ी धम धान यांनी प कलं आहे. नवी द ी इथं ते वाताहरांशी बोलत होते.
जर पेटोल आिण िडझेल या िकमती आणखी वाढ या तर सरकार अबकारी करात
कपात करेल, असं यांनी सांिगतलं. ये या एि ल मिह यापासून देशभर बी एस फोर
वाहन इंधन िमळणार अस याचंही धान यांनी यावेळी सांिगतलं.

****
लहान मुलांचं ऑनलाईन लिगक शोषण रोख यासाठी क ीय मिहला आिण
बालिवकास मं ालय काही संकत थळांवर बंदी घालणार आहे. इंटरनेट या
मा यमातून होणा या लहान मुलां या लिगक शोषणावर उपाय योजना कर यासाठी
नवी द ी इथं आयोिजत बैठक त हा िनणय घे यात आला.
****
लिगक अ याचाराला बळी पडले यांचं पुनवसन कर यासाठी दले जाणारे
लाभ पूवल ी भावानं दले जाऊ शकतात का याबाबत िनणय घे यास मोठा
िवलंब झा याचं सांगत मुंबई उ यायालयानं रा य शासनावर ताशेरे ओढले
आहेत. यासंदभात शासनानं सु कलेली मनोधैय योजना पूवल ी भावानं लागू
कर यासाठी पुरेसा िनधी नस याचं सरकारी वक लांनी यायालयाला सांिगत यावर
यायालयानं नाराजी य कली. या पीिडतांना आिथक मदत करणं आिण
समुपदेशनाची सेवा पुरवणं हे शासनाचं कत य अस याचं यायालयानं हटलं आहे.
बला कार आिण िहंसाचार करणात या पीिडत मिहलांना या योजनेतंगत जा तीत
जा त तीन लाख पये मदत दे याची तरतूद आहे.
****
जागितक बँक पुर कत हवामान अनुकल कषी क पाला यापुढे नानाजी
देशमुख कषी संजीवन क प असे संबोध यात येणार आहे. याअनुषंगानं क पाचं
नवीन बोधिच ह तयार कर यात येणार असून क पाचा उ श
े या ी आिण
संरचनेत कोणताही बदल कर यात येत नस याचं शासनानं हटलं आहे.
****
िवमु ीकरणािवरोधात भारतीय रझव बँक या देशभरात या २५ कायालयांवर आज
काँ ेसतफ मोचा काढ यात येणार आहे. ये ने यां या नेतृ वाखाली हे मोच
काढणार अस याचं प ानं जारी कले या िनवेदनात हटलं आहे.
****
औरंगाबाद िश क िवधान प रषद मतदारसंघा या िनवडणुक साठी कालपयत
एकण २४ उमेदवारांनी अज दाखल कले. याम ये रा वादी काँ से यावतीनं िव म
काळे, िशवसेने यावतीनं गोिवंद काळे, िशकषक संघटना सम वय सिमती यावतीनं
कािलदास माने यांनी तर भारतीय जनता प
पुर कत महारा रा य िश क
प रषदेचे उमेदवार ा यापक सतीश प क यांनी उमेदवारी अज दाखल कला.
उमेदवारी अज भर याचा काल शेवटचा दवस होता. उ ा या अजाची छाननी

होईल तर २० जानेवारीपयत उमेदवारांना अज मागे घेता येतील. ये या ३
फ ुवारीला ही िनवडणूक होत आहे.
****
हे बातमीप आकाशवाणी या औरंगाबाद क ाव न दे यात येत आहेत.
आमचं हे बातमीप युज ऑन ए आय आर डॉट कॉम या संकत थळावरही
उपल ध आहे.
****
मराठवाडा सािह य प रषदेचे िवशेष का य पुर कार काल जाहीर झाले.
किववय कसुमा ज िवशेष का य पुर कार ये कवी सतीश काळसेकर यांना तर
कविय ी लीला धनपलवार िवशेष का य पुर कार ये सािह यक किवता महाजन
यांना जाहीर झाला आहे. प रषदेचे अ य ाचाय कौितकराव ठाले पाटील यांनी
काल प कार प रषदेत ही घोषणा कली. अकरा हजार पये रोख, शाल, ीफळ
आिण मृितिच ह अशा व पाचे हे पुर कार ये या किवता दनी, २७ फ ुवारीला
दान कले जातील.
****
डॉ टर बाबासाहेब आंबेडकर यां यासंदभात संशोधना मक लेखन हावं, असं
मत डॉ. बाबासाहेब मराठवाडा िव ापीठाचे कलगु डॉ. बी.ए. चोपडे यांनी य
कलं आहे.
भारतर न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां या १२५ या जयंती वषािनिम ,
यां या िविवध ापैलूंवर नामांिकत अ यासकांकडन १२ ंथांची िनिमती कर यात
आली आहे. या ंथाचा काशन सोहळा िव ापीठा या ना गृहात काल पार
पडला. यावेळी डॉ. चोपडे बोलत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॉलेज
िमशनतफ हा उप म राबव यात आला.
****
बीड तसंच पैठण नगर प रषदां या उपनगरा य ां या िनवडणुका काल
झा या. बीड नगर प रषदे या उपा य पदी काक नाना आघाडीचे हेमंत ीरसागर
यांची तर पैठण या उपनगरा य पदी सुिच ा जोशी यांची िनवड झाली आहे.
****
रा य सािह य सं कती मंडळाचे माजी सद य, ये कवी पु षो म पाटील
यांचं धुळे इथं राह या घरी दयिवकारानं िनधन झालं. ते ८९ वषाचे होते. पाटील
यांचे त यात या साव या, प रदान, तुकारामाची काठी आदी किवता सं ह िस द
आहेत. पूणपणे का याला वािहले या किवतारती या ैमािसकाचे तसेच अनु भ या

सािह य िवषयक मािसकाचे संपादक हणून ते कायरत होते. यां या पाथ व देहावर
काल धुळे इथं अं यसं कार कर यात आले.
****
अनुसूचीत जाती जमाती अ याचार ितबंधक काय ाची कडक
अंमलबजावणी तसंच आर णासह िविवध माग यांसाठी काल उ मानाबाद इथं
ब जन ांती मोचा काढ यात आला. इतर समाजांना आर ण देताना, ओबीसी
आर णाला ध ा लाऊ नये, कोपड या आरोप ना लवकरात लवकर िश ा
हावी, आदी माग या यावेळी कर यात आ या. परभणीम येही काल या
माग यांसाठी ब जन समाजाने मोचा काढला.सांगलीम येही काल संिवधान स मान
मोचा काढन िज हािधका यांना िनवेदन दे यात आलं.
****
महा मा योितराव फले िश क प रषदे या वतीनं दे यात येणारा रा ीय
पुर कार परभणी इथ या बी. रघुनाथ महािव ालया या मानसशा िवभागाचे मुख
डॉ टर नागोराव पाळवदे यांना दान कर यात आला आहे. शै िणक, सामािजक
आिण रा ीय कायासाठी पाळवदे यां या योगदानाब ल यांना हा पुर कार दे यात
आला. स मानप आिण मृितिच ह असं या पुर काराचं व प आहे.
****
परभणी िज ात या नऊ पंचायत सिमत या सभापतीपदांचं आर ण काल
जाहीर कर यात आलं. याअंतगत परभणी, पाथरी, सोनपेठ पंचायत सिमती
सभापतीपद सवसाधारण मिहला वगासाठी आरि त झालं आहे.तर गंगाखेड,पालम
मागास वगासाठी, पूणा, सेलू, मानवत पंचायत सिमती सभापतीपद सवसाधारण
वगासाठी आिण िजंतूर पंचायत सिमतीचं सभापतीपद अनुसूिचत जाती मिहला
वगासाठी आरि त कर यात आलं आहे.
****
बीड िज ातले गेवराईचे माजी रा यमं ी बदामराव पंिडत यांनी काल मुंबईत
प मुख उ व ठाकरे यां या उप थतीत िशवसेनते वेश कला. यापूव पंडीत हे
रा वादी काँ ेस प ात होते.
****
औरंगाबाद इथं ये या २० ते २३ जानेवारी दर यान आठ या शारंगदेव
महो सवाचं आयोजन कर यात आलं आहे. महा मा गांधी िमशन अंतगत कार्यरत
महागामी या संचािलका पावती द ा यांनी काल औरंगाबाद इथं वाताहर प रषदेत
ही मािहती दली. या महो सवात प रसंवाद आिण स योग या यानासह देशात या

नृ य तसंच संगीत े ातले ये कलावंत आपले कलािव कार करणार आहेत.
रा ीय ना िव ालयाचे अ य प ी रतन थैयाम यांना यंदाचा ‘शारंगदेव
स मान’ यावेळी दान कला जाणार आहे.
****
लातूर वीज प रमंडळातंगत िवकास कामांसाठी शहरी तसंच ामीण भागात
राबिव यात येत असले या काय मांची गुणव ा राख या या ीनं य थ सं थेची
िनयु कर यात आली आहे. महािवतरणचे अ य संजीव कमार यांनी काल ही
मािहती दली. या िवकास कामांसाठी सुमारे ३६० कोटी पये खच कर यात येत
अस याचं यांनी सांिगतलं. मुंबई इथं यासंदभात आयोिजत बैठक त ते बोलत होते.
****
नांदेड िज ात या मा र कषी उ प बाजार सिमती या अ य पदी रा वादी
काँ ेसचे द राव मोिहते यांची काल िनवड झाली.
****
रा य व फ मंडळाचे मु य कायकारी अिधकारी हणून यायाधीश
ए.आर.करेशी यांना पदभार वकार यास मुंबई उ यायालया या औरंगाबाद
खंडपीठानं मनाई कली आहे. अ पसं यांक िवभागाचे सिचव याम तागडे यांनी
करेशी यां या िनयु ला आ हान देणारी यािचका यायालयात दाखल कली होती,
या यािचकवरील सुनावणी दर यान काल यायालयानं हे आदेश जारी कले.
दर यान, करेशी यांनी यायालया या आदेशापूव काल सकाळी पदभार
वकारला.
****
अहमदनगर िज ात िशड प रसरात या १८२ गावांचा िप याचा आिण
िसंचनाचा
सोडव यासाठी साई शता दी िवकास आराख ात िनळवंडे
काल याचा समावेश कर यात यावा या मुख मागणीसाठी ये या शिनवारी २१
जानेवारीला िशड ते मुंबई जल दंडी काढ यात येणार आहे. तसंच यासाठी क
सरकारकडन िनधी िमळावा अशीही मागणी अस याचं िनळवंडे कती सिमतीचे
अ य बाळासाहेब वप यांनी सांिगतलं आहे. मु यमं यांसह जलसंपदा मं ी,
अथमं ी आिण िशवसेना प मुख उ व ठाकरे यांना भेटन या मागणीचं िनवेदन
सादर करणार अस याचं ते हणाले.
//******//

