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****
· रा#यात&या दहा महापािलकांसह द0स1या ट33यात&या अकरा िज&हा प6रषदां
आिण ११८ पंचायत सिम=यांसाठी आज मतदान
· मुBयमंCयांिवEF आचारसंिहता भंगाची िशवसेनेची तKार
· मराठवाLात&या बाजारात तुरीची मोठी आवक
आिण
· माजी िशOण संचालक पं. तु. महाजन यांचं िनधन
****
रा#यात&या दहा महापािलकांसह द0स1या ट33यात&या अकरा िज&हा प6रषदां
आिण ११८ पंचायत सिम=यांसाठी आज मतदान होणार आहे. सकाळी साडे सात ते
सायंकाळी साडे पाच वाजेपयUत हे मतदान होईल. सवW िज&XांमYये मतदानाZया
पा[Wभूमीवर कडक पोिलस बंदोब]त तैनात कर_यात आला आहे.
मुंबई, ठाणे, उ&हासनगर, पुण,े नािशक, िपंपरी-िचंचवड, सोलापूर, नागपूर,
अमरावती आिण अकोला या १० महापािलकांमYये एक हजार २६८ जागांसाठी
मतदान होणार असून तgबल ९ हजार २०८ उमेदवार 6रंगणात आहेत.
िज&हा प6रषदेZया द0स1या ट33यात रायगड, र=नािगरी, िसंधुदग0 ,W पुणे, सांगली,
सातारा, सोलापूर, को&हापूर, नािशक, अमरावती, गडिचरोली या िज&XांमYये मतदान
होणार असून िज&हा प6रषदेसाठी २ हजार ९५६ उमेदवार िनवडणूक लढवत आहेत.
पंचायत सिम=यांZया एक हजार २८८ जागांवर ५ हजार १६७ उमेदवार 6रंगणात
आहेत. दोlही ट33यात&या मतदानाची एकिmत मतमोजणी २३ फpqवु ारीला होणार आहे.

दरrयान, परवानाधारक sयावसाियकांना महानगरपािलका िनवडणुकtचा िनकाल
घोिषत झा&यानंतर मw िवKt कर_यास मुंबई उx lयायालयाZया नागपूर खंडपीठानं
मुभा 6दली आहे. १५ फpqवु ारी रोजी सरकारनं आदेश जारी कEन, २०, २१ आिण
२३ फpqुवारी रोजी संपूणW 6दवस मw िवKt बंद ठेव_यास सांिगतले होते.
****
zचाराची मुदत संप&यानंतरही मुBयमंmी देव{| फडणवीस हे मुलाखत देत आहेत,
=यामुळे आचारसंिहतेचा भंग झा&याचा आरोप करत, मुBयमंCयांZया िवरोधात
िशवसेनेनं िनवडणूक आयोगाकडे काल तKार कpली. िशवसेनेZयावतीनं अिनल देसाई
यांनी ही तKार िनवडणूक आयोगाकडे कpली अस&याची मािहती, खासदार संजय
राऊत यांनी काल मुंबईत वाताWहरांना 6दली. आचारसंिहता परवा द0पारी पाच वाजता
संप&यांनंतरही भारतीय जनता पOाचं िनवडणूक िचlह लावून, सरकारी िनवास]थानी
मुBयमंCयानी मुलाखत 6दली, असं राऊत यांनी संिगतलं.
****
िकशोर वयात&या मुलां- मुलमध&या शा6ररीक आिण मानिसक बदलांसह अlय
आरोय सम]या सोडव_यासाठी क| सरकारनं कालपासून एक zिशOण कायWKम सुE
कpला आहे. या कायWKमाZया माYयमातून देशभरात&या एक लाख साठ हजार
मुलामुलना zिशOण 6दलं जाणार आहे. यासाठी सािथया आिण सािथया सलाह या
मोबाईल ॲपचं उाटन क|ीय आरोय सिचव सी.कp िम ा यांZया ह]ते कर_यात
आलं. राीय िकशोर आरोय कायWKमांतगWत हा कायWKम राबवला जात आहे.
****
Yवनी zदषण रोख_यासाठी, तसंच शांतता प6रसरात काढ_यात येणा1या फp1या
आिण उभार_यात येणारे मंडप यांZयावर िनयंmण ठेव_यासाठी सिमती कधी ]थापन
करणार, अशी िवचारणा, मुंबई उx lयायालयानं काल रा#य सरकारला कpली.
यासंदभाWत दाखल कर_यात आले&या जनिहत यािचकांZया सुनावणी दरrयान उx
lयायालयानं ही िवचारणा कpली. या सिमतीत महारा zदषण िनयंmण मंडळाचे
अिधकारीही घे_याची, सूचना lयायालयानं कpली आहे. तKार कर_यासाठी एक ]वतंm
यंmणा असावी, असंही lयायालयानं सूचवलं आहे, सYया अशी तKार पोिलसांकडे
कpली जाते.

****
पंतzधान नर{| मोदी ये=या, २६ फpqुवारीला आकाशवाणीवरील, ‘मन कt बात’
या कायWKमातून देशवािसयांशी संवाद साधणार आहेत. या कायWKम ृंखलेचा हा २९
वा भाग असेल. या कायWKमांसाठी नाग6रकांना आप&या सूचना आिण िवचार २२
फpqुवारी पयUत नर{| मोदी ॲप वर िकवा माय जी ओ sही खु&या मंचावर, तसंच,
१८०० ११ ७८०० या टोल t Kमांकावर पाठवता येणार आहेत.
****
मराठवाLात यंदा तुरीचं मोा zमाणावर उ=पादन झा&यामुळे बाजारात तुरीची
आवक वाढली आहे, तुरीचे दर कमी होऊ नये rहणून क| सरकारZया राीय कषी
पणन महासंघ नाफpडनं हमी भाव देत z=येक िज&Xात 6ठक6ठकाणी तूर खरेदी क| सुE
कpली आहेत, माm आवक अपेOेपO
े ा अिधक होत अस&यामुळे तूर साठवणुकtसाठी
बारदाना आिण गोदामं कमी पड लागली आहेत, परीणामी काही खरेदी क| बंद करावी
लागली आहेत. यामुळे शेतक1यांना खाजगी sयापा1यांना हमी भावापेOा कमी दरात तूर
िवKt कर_याची वेळ आली आहे.
काल ही तूर खरेदी क|ांवर मोठी आवक झाली. लातूर इथं, २५ हजार िटल,
बीड इथं आतापयUत चाळीस हजार िटल, िहंगोली इथं, ९ हजार िटल, मानवत इथं
साडेपाच हजार िटल, उ]मानाबाद इथंही मोा zमाणावर तुरीची आवक झाली.
परभणी क|ावर तूर िवKtसाठी शेतक1यांZया रांगा लाग&या हो=या. सोयािबन आिण
हरभ1याचीही आवक सवWm मोा zमाणावर होत आहे.
****
हे बातमीपm आकाशवाणीZया औरंगाबाद क|ावन zसारीत कpलं जात आहे.
आमचं हे बातमीपm lयूज ऑन ए आय आर डॉट कॉम या संकpत]थळावरही उपलgध
आहे.
****
जालना िज&Xात&या परतूर इथं िशवजयंती िमरवणुकtमYये झाले&या दगडफpक
आिण जाळपोळीZया घटनेZया िनषेधाथW काल परतूर शहरात बंद पाळ_यात आला. या
घटनेzकरणी ३४ जणांिवF गुlहे दाखल कर_यात आले आहेत.

दरrयान, पालकमंmी बबनराव लोणीकर यांZया उप]थतीत काल शांतता
सिमतीची बैठक घे_यात आली. यावेळी बोलतांना लोणीकर यांनी नाग6रकांनी शांतता
राख_याचं आवाहन कpलं. =याचबरोबर नुकसान]तांना रा#य सरकारकडन मदत
िमळवून दे_याचा zय=न कpला जाईल, असं आ[ासन 6दलं.
****
माजी िशOण संचालक आिण महारा रा#य िशOण मंडळांचे माजी अYयO, पं.
तु. महाजन यांचं काल सायंकाळी औरंगाबाद इथं दयिवकारानं िनधन झालं. ते ८६
वषाUचे होते. आज सकाळी अकरा वाजता =यांZया पाथव देहावर अं=यसं]कार कpले
जाणार आहेत.
****
बीड िज&XाZया गेवराई तालुयात&या धडराई इथं ]टेट बँक ऑफ है|ाबादची
रोकड लु़टणा1या दोन आरोपना गेवराईZया lयायालयानं तीन वषाUची क¢द आिण
z=येकt एक हजार पयांचा दंड ठोठावला आहे. १४ जुलै २०१६ रोजी बँकpZया
धडराई इथ&या शाखेचे रोखपाल १५ लाख पयांची रोकड गेवराईZया शाखेत
भर_यासाठी घेऊन जात असतांना या दोघांनी ही र£म लुटली होती.
****
बीड िज&Xात&या वडवणी नगर पंचायतीZया नगराYयO मंगल राजाभाऊ मुंडे
यांZयािवF िज&हािधका1यांकडे अिव[ास ठराव दाखल कर_यात आला आहे.
िवरोधी पOाZया नगरसेवकांनी हा ठराव दाखल कpला.
****
कॉ¤ेड गोिवंद पानसर{ची ह=या होऊन दोन वषW झाले तरी, =यांZया मारेक1यांचा
शोध लागला नाही, याZया िनषेधाथW आिण पानसरे यांZया द0स1या ]मृित6दनी काल
नांदेड िज&Xात नायगाव इथं, िनभWय मॉिनUग वॉक काढ_यात आला. पानसरे,
दाभोलकर, कलबुग यांZया मारेक1यांचा तपास लवकरात लवकर लाव_याची मागणी
यावेळी कर_यात आली. अंध Fा िनमूल
W न सिमतीZया नायगाव शाखेZया वतीनं
काढ_यात आले&या या मॉिनUग वॉकमYये शाखा सिचव भाऊराव मोरे यांZया सह
अनेक नाग6रक सहभागी झाले होते.
****

औरंगाबाद इथंही काल पानसरे यांZया पु_यितथी िनिम¥, डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर मराठवाडा िवwापीठात&या आंबेडकरांZया पुत¦या पासून ते शहरात&या
भडकल गेट पयUत मॉिनUग वॉक काढ_यात आला. या वॉकमYये, लोकशाहीवादी पO,
संघटना, नाग6रक आिण िवwाथ सहभाग झाले होते. दाभोलकर, पानसरे, कलबुग
यांZया ह=यांZया तपासाला गती िमळावी, या मागणीसाठी अंध Fा िनमुल
W न सिमती
तफ§ िज&हािधकारी िनधी पांडेय यांना िनवेदन दे_यात आलं.
****
नांदेडZया ]वामी रामानंद तीथW मराठवाडा िवwापीठाचा एकोिणसावा दीOाlत
समारंभ, ये=या रिववारी २६ फpqवु ारीला होणार आहे. या सोह¦यास अYयO rहणून,
रा#यपाल आिण क¨लपित सी. िवwासागर राव, तर zमुख पा©णे rहणून रावादी
काँेस पOाचे अYयO खासदार शरद पवार उप]थत राहणार आहेत.
िवwापीठाZयावतीनं पवार यांना यावेळी डी िलट ही पदवी zदान कर_यात येणार आहे.
****
औरंगाबाद शहरात&या बीड बायपास र]=यावर वाळनं भरले&या हायवा टकनं
एका द0चाकtला िचरड&यानं, झाले&या अपघातात काल द0चाकtवरील तीन वषय
मुलगी जागीच ठार झाली. तर पती-प=नी गंभीर जखमी झाले आहेत. =यांZयावर
खासगी णालयात उपचार सुE आहेत. या घटनेनंतर पोिलसांनी चालकास अटक
कpली.
****
अहमदनगर िज&Xात&या पांगरमल इथ&या दाकांडातील आरोपना ता=काळ
अटक कर_यात यावी, या आरोपीवर मोका अंतगWत कारवाई करावी आिण या zकरणी
िवशेष सरकारी िवधीª उ#वल िनकम यांची िनयु«t कर_यात यावी, या माग_यांसाठी
पांगरमल ाम]थांनी काल पांढरीपूल इथं र]ता रोको आंदोलन कpलं.
//*******//

