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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad
Date – 24 February 2018
Time 6.50 AM to 7.00 AM
Language Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक २४ फ ुवारी २०१८ सकाळी ६.५० िम.

****
 गे या खरीप हंगामात या िपकां या नुकसानभरपाईची र म आठवडाभरात
संबंिधत शेतक यां या बँक खा यात जमा कर याचे सरकारचे िनदश
 रा यसभे या ५८ जागांसाठी ये या २३ माचला िनवडणूक; महारा ात या सहा
जागांचा समावेश

 द क िवधान ि ये या िनयमात िशिथल कर याची मािहला आिण बाल
िवकास मं ी पंकजा मुडं े यांची क सरकारकडे मागणी
 औरंगाबाद इथला कचरा
कायम व पी सोडव यासाठी काही मिह यांची
मुदत ावी - पालकमं ी दीपक सावंत यांचं ाम थांना आवाहन
आिण
 औरंगाबाद िज ात या िलंबे जळगाव इथं आजपासून तीन दवसीय
इ तेमाचं आयोजन
*****
पंत धान पीक िवमा योजनतगत गे या खरीप हंगामात या िपकां या
नुकसानभरपाईची र म आठवडाभरात संबंिधत शेतक यां या बँक खा यात जमा
कर याचे िनदश सरकारनं दले आहेत. कषी िवभागाचे अपर मु य सिचव
िवजयकमार यांनी यासंदभात काल िवमा कप यां या ितिनध ची बैठक घेऊन हे
िनदश दले. बँकांमाफत शेतक यां या खा यांबाबत ताळमेळ घालून र म िवतरीत
कली जात अस याची मािहती िवमा कप या या ितिनध नी यावेळी दली. खरीप
२०१७ िवमा योजनेत सुमारे ८१ लाख शेतकरी सहभागी आहेत.
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****
बांधकाम कामगारां या िवशेष ई न दणी अिभयानाला काल मुंबईत मु यमं ी
देव फडणवीस यां या ह ते ारंभ कर यात आला. या िवशेष न दणी
अिभयानाअंतगत २५ लाख कामगारांची न दणी कर याचं ल य कामगार िवभागानं
पूण कर याचे िनदश मु यमं यांनी दले. या कामगारांसाठी जाहीर कर यात आलेली
अटल िव कमा स मान योजना रा यात या २५ लाख कामगारांपयत पोहोचवणार
अस याचं मु यमं यांनी नमूद कलं. यात जाहीर कर यात आले या िविवध
योजनांचा लाभ कामगारांनी यावा असं आवाहनही यांनी कलं.
****
रा यसभे या ५८ जागांसाठी ये या २३ माचला िनवडणूक होणार आहे. िनवडणूक
आयोगानं १६ रा यात या ५८ जागांसाठी या ि वािषक िनवडणूकांची काल नवी द ी इथं
घोषणा कली. यात महारा ात या सहा जागांचा समावेश आहे. पाच माचपासून िनवडणूक
ि येला सु वात होणार असून मतमोजणी २३ माचलाच होणार आहे.

****
वाहन चालक परवाना दे याची ि या जलद कर याचे संकत क ीय
प रवहन मं ी िनतीन गडकरी यांनी दले आहेत. आगामी काळात ादेिशक प रवहन
कायालयांना, वाहन चालक परवा याची चाचणी उ ीण झा यावर िनधा रत
कालमयादेत परवाना जारी करावा लागेल, असं ते हणाले. देशभरात दोन हजार
परवाना क सु कली जाणार असून, ितथं संगणका ारे वाहन चालकांची चाचणी
घेतली जाईल, अशी मािहती गडकरी यांनी दली. र ता अपघातांचं माण कमी
कर यासाठी िविवध उपाय कले जात असून, लोकसभेनं मंजूर कले या मोटार वाहन
काय ात या सुधारणांना रा यसभेतही लवकरच मंजूरी िमळेल, असा िव ास यांनी
य कला.
****
भारतीय जनता प ातून काँ ेसम ये परतलेले माजी खासदार नाना पटोले
यांची काँ ेस प ा या देश उपा य पदी िनयु कर यात आली आहे. काँ ेस
अ य रा ल गांधी यांनी या िनणयावर िश ामोतब कलं. भाई नागराळे यांची देश
महासिचव हणून िनयु
कर यात आली आहे. २०१४ या लोकसभा
िनवडणुक पूव काँ ेसमधून भाजपात आलेले पटोले, गे या मिह यात भाजपातून
काँ ेसम ये परत गेले आहेत.
****
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द क िवधान ि ये या िनयमात िशिथलता आणावी, अशी मागणी
मािहला आिण बाल िवकास मं ी पंकजा मुंडे यांनी क ीय मिहला आिण बाल
क याण मं ी मेनका गांधी यां याकडं काल कली. रा यात द क घेणा यांची सं या
मो ा माणात आहे. मा , िनयम अिधक कडक अस यामुळे द क ि या पूण
हो यास वेळ लागतो, इ छक पालकांना यामुळे बराच काळ वाट पाहावी लागते,
याकडे मुंडे यांनी ल वेधलं.
****
पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा करणी स वसूली संचालनालयानं िहरे
यापारी नीरव मोदी समूहाची सुमारे ३० कोटी पयांची बँक खाती तसंच तेरा कोटी
शहा शी लाख पये मू याचे िविवध कप यांचे शेअस गोठवले आहेत. यािशवाय
परदेशी बनावटी या घ ाळांचा सं ह, १७६ लोखंडी कपाटं, १५८ खोक तर ६०
डबेही ज कले अस याची मािहती संबंिधत अिधका यानं दली. आयकर
िवभागानं गीतांजली उ ोग समूहाची हैदराबाद इथली बाराशे कोटी पये मू याची
मालम ा ज कली आहे.
दर यान, स वसुली संचालनालयानं नीरव मोदीिवरोधात न यानं समन जारी
करत, ये या स वीस तारखेला मुंबईत तपास यं णांसमोर हजर राह याचे आदेश
दले आहे.
****
पंत धान नर मोदी उ ा आकाशवाणीवर या मन क बात या काय मातून
देशवािसयांशी संवाद साधणार आहेत. या मािलकचा हा ए चाळीसावा भाग आहे.
आकाशवाणी आिण दरदशन या सव वािह यांव न सकाळी ११ वाजता हा
काय म सा रत होईल.
*****
हे बातमीप आकाशवाणी या औरंगाबाद क ाव न सा रत कलं जात
आहे. आमचं हे बातमीप यूज ऑन एआयआर डॉट कॉम या संकत थळावरही
उपल ध आहे.
*****
व छतेचा संदेश देणारे संत गाडगे महाराज यां या जयंतीिनिम काल सव
यांना अिभवादन कर यात आलं. मु यमं ी देव फडणवीस यांनी, मुंबईत वषा
िनवास थानी गाडगे महाराजां या ितमेला पु पहार अपण क न अिभवादन कलं.
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औरंगाबाद सह मराठवा ात सव शासक य कायलयांम ये तसंच सं था
संघटनां या वतीनं गाडगे महाराज यांना अिभवादन कर यात आलं.
****
औरंगाबाद इथला कचरा
कायम व पी सोडव यासाठी
नारेगाववासीयांनी शासनाला काही मिह यांची मुदत ावी, असं आवाहन
िज ाचे पालकमं ी तथा रा याचे आरो यमं ी डॉ. दीपक सावंत यांनी कलं आहे.
नारेगाव इथं कचरा टाक यािवरोधात आंदोलन करणा या ाम थांची काल भेट
घेऊन सम या जाणून घेत यानंतर ते बोलत होते. पयायी जागेचा शोध घेतला
जाईल, गावक यांनीदेखील सकारा मक तोडगा काढ यासाठी पुढाकार यावा, असं
सावंत हणाले. यासंदभात डॉ. सावंत यां या अ य तेखाली काल औरंगाबाद
िवभागीय आयु कायालयात आढावा बैठकही घे यात आली.
****
आर ण जाती या आधारावर नको तर आिथक िनकषावरंच ावं,
जातीआधा रत आर णाने अडचणी वाढतील, असं माजी रा यपाल िशवराज पाटील
चाकरकर यांनी हटलं आहे. काल लातूर इथं नविनमाण ित ान या वतीनं
आयोिजत कट मुलाखतीत ते बोलत होते. लोकसभा आिण िवधानसभा िनवडणूक
एक होणं हा िवचार यो य असून, यासोबतच थािनक वरा य सं थां या
िनवडणुकाही वतं पणे एकि त घे याची गरज चाकरकर यांनी य कली.
****
रा वादी काँ ेस प ाचे अ य खासदार शरद पवार यांनी मराठा आर णा
बाबत आपली भूिमका प करावी, अशी मागणी िशवसं ाम संघटनेचे अ य
आमदार िवनायक मेटे यांनी कली आहे. ते काल बीड इथं प कार प रषदेत बोलत
होते. पु यात नुक याच झाले या एका काय मात पवार यांनी आिथक िनकषांवर
आर णाची भूिमका मांडली, मा यापूव यांनी मराठा समाजाला जातीवर
आधा रत आर णाची मागणी कली अस याचं, मेटे हणाले. रा य शासनाची
नानाजी देशमुख कषी संजीवनी योजना, बीड तालु यात या ३९ गावांम ये
राबव यात येणार असून, शेतक यांनी या योजनेचा लाभ यावा, असं आवाहन
यांनी कलं.
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****
औरंगाबाद िज ात या िलंबे जळगाव इथं आजपासून तीन दवसीय
इ तेमाचं आयोजन कर यात आलं आहे. या इ तेमासाठी औरंगाबादकडे येणा या
सवच रे वे गा ांना होणारी गद ल ात घेऊन आिण लोक ितिनध या
िवनंतीव न नांदेड रे वे िवभागानं औरंगाबाद रे वे थानकावर फलाट मांक चार
वर ता पुर या व पात ५ ितक ट खड या, १ चौकशी खडक , तसंच दोन
पोिलस क थापन कले आहेत. इ तेमासाठी येणा या भािवकांनी सव रे वे
थानकावर तसंच रे वे गा ांम ये व छता ठेव याचं आिण यो य ितक ट घेवूनच
वास कर याचं आवाहन, नांदेड रे वे िवभागाचे िवभागीय रे वे यव थापक
ि काला राभा यांनी कलं आहे.
****
शेगाव - पंढरपूर रा ीय महामागावरील मंठा, वाटर फाटा आिण तळणी
फाटा इथले िनयोिजत उ ाणपूल र करावेत, अशी मागणी या ित ही प रसरातील
यापारी आिण सवसामा य जनतेनं जालना िज हयाचे पालकमं ी बबनराव लोणीकर
यां याकडे कली आहे. १३ िकलोमीटर अंतरात या या तािवत उ ाणपूलांमुळे
बाजारपेठेचं नुकसान हो याची श यता, याबाबत दले या िनवेदनात य कर यात
आली आहे.
****
मराठवा ात या िव ा यानी इं जी भाषेवर भु व िनमाण करावं असं, मत
परभणी इथ या वसंतराव नाईक मराठवाडा कषी िव ापीठाचे कलगु डॉ. बी
वकटे रलू यांनी य कलं आहे. िव ापीठा या रोजगार मागदशन आिण
समुपदेशन क ा या वतीनं आयोिजत काय मात ते काल बोलत होते.
****
िहंगोली िज ा या कळमनुरी तालु यात येलक , इथ या भारती
मागासवग य औ ोिगक सहकारी सं थेत एक कोटी पयां न जा त रकमेचा अपहार
झा याचं वृ आहे. या करणी या सं थेचा अ य आिण संचालकांिव गु हा
दाखल झाला अस याचं आम या वाताहरानं कळवलं आहे.
****
लातूर इथं मंजूर झालेलं पारप कायालय चालू आिथक वषात माच
मिह यात सु होणार आहे. खासदार डॉ. सुनील गायकवाड यांनी ही मािहती दली.
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****
नांदेड -िहंगोली महामागावर कळमनुरी तालु यात या माळेगाव ते झरा या
मागावर काल एक एस.टी.बस उलटन झाले या अपघातात ३० वासी जखमी
झाले, यापैक सहा जणांची कती गंभीर आहे. अहमदनगर न उमरखेडला
जाणारी ही बस चालकाएऐवजी वाहक चालवत अस याचं, याबाबत या वृ ात
हटलं आहे.
*****
***

