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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad
Date – 24 April 2018
Time 6.50AM to 7.00AM
Language Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक २४ एि ल २०१८ सकाळी ६.५० िम.
****
 सर यायाधीश दीपक िम ा यां या िवरोधातला महािभयोग ताव उपरा पत नी
फटाळला;
 या िनणयाला काँ ेस प सव यायालयात आ हान देणार
 िवधीसंघष त बालकांशी िनगिडत करणात या सा ीदारांसाठी यो य अशी
यायालयीन खोली बनव याबाबत सरकारनं िवचार करावा - मुंबई उच
यायालयाचे िनदश
 पेटोल आिण िडझेलवरचा अिधकचा कर तसंच अिधभार र कर याची
काँ ेसची मागणी
आिण
 रा यात या ६५४ ामपंचायत साठी ये या २७ मे रोजी मतदान
*****
सर यायाधीश दीपक िम ा यां यािवरोधात काँ ेससह सात िवरोधी प ांनी
दाखल कलेला महािभयोग ताव उपरा पती आिण रा यसभेचे सभापती एम.वक या
नायड यांनी फटाळला आहे. या तावात महािभयोगासाठी सबळ कारण नस याचं
नायड यांनी हटलं आहे.
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देशाचे माजी महा यायवादी सोली सोराबजी यांनी उपरा पत या या िनणयाचं
वागत कलं आहे. तर काँ ेस प ानं मा या िनणयावर टीका करत, उपरा पत या
या िनणयाला सव
यायालयात आ हान देणार अस याचं हटलं आहे. काँ ेस
प ाचे ये नेते िवधी किपल िस बल यांनी काल प कारांना ही मािहती दली.
सवकष चौकशी न करता, हा िनणय घाईघाईनं घेत याचा आरोपही िस बल यांनी
कला.
****
बाल याय काय ाअंतगत या िवधी संघष त बालकाची चौकशी सु
आहे, िकवा अशा करणात या सा ीदारांसाठी यो य अशी यायालयीन खोली
बनव याबाबत सरकारनं िवचार करावा, असे आदेश मुंबई उच यायालयानं रा य
सरकारला दले आहेत. रा यात बाल क याण मंडळ आिण बाल याय मंडळात िकती
पदं रकामी आहेत, तसंच, बाल याय काय ात या कोण कोण या तरतुद ची अजून
अंमलबजावणी झालेली नाही, या संबधीचा सिव तर अहवाल रा य सरकारनं सादर
करावा, असंही उ यायालयानं सांिगतलं आहे. उ यायालयानं वत: न दाखल
क न कले या, एका यािचक या सुनावणी दर यान काल हे आदेश दले.
****
काँ ेस प ाचे अ य खासदार रा ल गांधी यांनी काल प ा या देश यापी
‘संिवधान बचाओ‘ अिभयानाला ारंभ कला. देशा या संिवधानावर आिण दिलतांवर
होत असले या किथत ह यां या िनषेधाथ हे अिभयान हाती घेत अस याचं
याबाबत या वृ ात हटलं आहे. पुढील वषा या चौदा एि लपयत हे अिभयान सु
राहणार आहे.
****

3

गडिचरोली िज ात सुर ा दलानं काल आणखी पाच न लवा ांना कठ नान
घातलं. परवा याच प रसरात सुर ा दलांसोबत झाले या चकमक त १६ न लवादी
मारले गेले होते. या सोळापैक अकरा न लवा ांची ओळख पट याचं, सुर ा
दलाकडन सांग यात आलं.
****
रा यात या िवकास मंडळांनी अिधक स मपणे काम कर यासाठी आव यक
मनु यबळ उपल ध क न ावं, यासाठी िनयोजन िवभागानं कालब काय म हाती
यावा, असे िनदश रा यपाल सी िव ासागर राव यांनी दले आहेत. मराठवाडा
िवकास मंडळ, िवदभ िवकास मंडळ, आिण उव रत महारा िवकास मंडळ यांची
काल राजभवनात संयु बैठक झाली, यावेळी ते बोलत होते.
****
र नािगरी िज ात या ब चिचत नाणार क पासाठी जारी कलेली
भूसंपादनाची अिधसूचना र कलेली नाही, असं मु यमं ी देव फडणवीस यांनी प
कलं आहे. ही अिधसूचना र झा याची घोषणा उ ोगमं ी सुभाष देसाई यांनी
क याचा उ ेख िशवसेना मुख उ व ठाकरे यांनी नाणार इथ या जाहीर सभेत
क या या पा भूमीवर, मु यमं यांनी, अशी अिधसूचना र कर याचे अिधकार मं यांना
नाही तर उ अिधकार सिमतीला असतात, असं नमूद कलं आहे.
****
ऊस उ पादक शेतकरी
िविवध उपाय सुचवले असून,
कषीमं ी आिण रा वादी काँ ेस
आहे. ते काल को हापूर इथे

आिण साखर उ ोगांना बळ दे यासाठी सरकारला
याबाबत सरकार िवचार करेल अशी अपे ा, माजी
प ाचे अ य खासदार शरद पवार यांनी य कली
प कार प रषदेत बोलत होते. आगामी िनवडणुका
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एकि तपणे लढव याचा िनणय काँ ेस आिण रा वादी काँ ेस प ानं घेतला आहे, मा
या रा यात जो घटकप भावी असेल, याचं नेतृ व अ य घटकप ांनी मा य
करावं, असं धोरणही ठरव यात आलं आहे, असं पवार यांनी सांिगतलं.
****
रा यात अ याधुिनक वाहतुक िनयोजन यं णेचा वापर आधी मुंबईत कर यात
येणार असून, यानंतर ही यं णा रा यभर राबव यात येणार अस याची घोषणा
मु यमं ी देव फडणवीस यांनी कली आहे. काल मुंबईत, रा यात या र ते सुर ा
पंधरव ाचं उ ाटन मु यमं ी फडणवीस यां या ह ते, प रवहन मं ी दवाकर रावते
यां या उप थतीत झालं यावेळी ते बोलत होते. सुरि त वासाबाबत जनजागृती
कर यासाठी सवानी पुढाकार यावा, असं आवाहनही मु यमं यांनी यावेळी कलं.
*****
हे बातमीप आकाशवाणी या औरंगाबाद क ाव न सा रत कलं जात आहे.
आमचं हे बातमीप यूज ऑन ए. आय. आर. डॉट कॉम या संकत थळावरही
उपल ध आहे.
*****
रा य सरकारनं पेटोल िडझेलवर लावलेला अिधकचा कर अ यायकारक असून,
तो कमी करावा आिण इंधनावरचे िविवध अिधभार त काळ र करावेत, अशी मागणी
काँ ेस प ानं कली आहे. काँ ेस देशा य खासदार अशोक च हाण यांनी याबाबत
मु यमं यांना प दलं आहे. पेटोल-िडझेलला जीएसटी व तू सेवा करा या क ेत
आण यासाठी, क सरकारकडे पाठपुरावा कर याची मागणीही यांनी या प ात कली
आहे.
****
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रा यात या ६५४ ामपंचायत या सावि क तर दोन हजार ८१२
ामपंचायत मध या चार हजार ७७१ र पदां या पोटिनवडणुक साठी ये या २७ मे
रोजी मतदान होणार आहे. या ६५४ ामपंचायतीसाठी सरपंचपदाचीही थेट िनवडणूक
होणार आहे. सात मे ते बारा मे या कालावधीत उमेदवारी अज वीकारले जाणार
असून, १६ मेपयत अज मागे घेता येतील, २७ मे रोजी मतदान आिण मतमोजणी २८
मे रोजी होईल.
सावि क िनवडणूक होणा या ामपंचायत म ये औरंगाबाद िज ात या चार,
बीड दोन, नांदेड सात, परभणी एक, उ मानाबाद तीन, लातूर पाच, तर अहमदनगर
िज ात या ७७ ामपंचायत चा समावेश आहे.
पोटिनवडणूक होणा या जागांम ये औरंगाबाद िज ात या ४१, बीड ३५,
नांदेड १७७, परभणी ४०, उ मानाबाद ६५, जालना २८, लातूर ९४, िहंगोली ५५,
तर अहमदनगर िज ात या १२४ जागांचा समावेश आहे.
****
परभणी िज हा म यवत सहकारी बँक या अ य पदाची िनवडणूक आज २४
एि लऐवजी उ ा २५ एि लला होणार आहे. मुंबई उ यायालया या औरंगाबाद
खंडपीठानं हे आदेश दले. बँकचे संचालक, बाबाजानी दराणी यांचं संचालकपद र
कर या या सहकार खा या या िनणयाला, दराणी यांनी उ यायालयात आ हान
दलं असून, या यािचकची सुनावणी आज होणार आहे. यामुळे ही िनवडणूक एक
दवस पुढे ढकल याचे िनदश यायालयानं दले.
****
िवधान प रषदे या उ मानाबाद लातूर बीड या थािनक ािधकारी मतदार
संघा या एका जागेसाठी २६ एि लपासून उमेदवारी अज वीकारले जाणार असून,
सात मे पयत अज मागे घेता येणार आहेत. ये या २१ मे रोजी मतदान होणार असून,
एक हजार सहा मतदार आपला मतदानाचा ह बजावतील.
****
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पैठण इथ या संत एकनाथ साखर कारखा याचं संचालक मंडळ बरखा त
क न शासकाची िनयु कर यात आली आहे. आिथक अिनयिमतता आिण
सहकार काय ाचं उ ंघन क यामुळ,े सहिनबंधक सहकारी सं थेनं ही कारवाई
क याचं, याबाबत या वृ ात हटलं आहे.
****
जालना िज ात आयपीएल ि कट साम यांवर स ा लावणा या आठ
संशियतांना अटक कर यात आली आहे. जालना तसंच मंठा शहरात ही कारवाई
कर यात आली. मुंबई इंिडय स आिण राज थान रॉय स या संघादर यान परवा
झाले या साम यावर स ा लावताना, पोिलसांनी यांना अटक कली. दो ही ठकाणी
झाले या या कारवाईत अनेक मोबाईल फोन, एलसीडी टी हीसह रोख र मही ज
कर यात आली आहे.
****
औरंगाबाद इथं िनमाण झाले या कचरा सम ये या िनषेधाथ भारतीय क युिन ट
प ा या नेतृ वात कालपासून, महापािलका कायालयासमोर उपोषण सु कर यात
आलं होतं, महापािलक या लेखी आ ासनानंतर हे उपोषण आंदोलन मागे घे यात
आलं.
*****
***

