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आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक २० जानवेारी २०२० सायंकाळी ६.०० 

**** 
 

 िनभया बला कार आिण ह या करणात फाशीची िश ा सुनाव यात आलेला एक 
दोषी पवन गु ा, याची यािचका सव  यायालयान ंआज फटाळन लावली. गु हा घडला 
त हा िकशोरवयीन हो याचा दावा या दोषीन ं एका यािचकतून कला होता. द ी उ  
यायालयानं याचा हा दावा फटाळला होता, या िनणयािवरोधात यानं सव  यायालयात 
यािचका दाखल कली होती. या करणातील चारही दोष ना ये या एक फ ुवारी रोजी 
फाशी दे यासंदभातील आदेश जारी कर यात आले आहेत.   

**** 
 

 भारतीय जनता प ाचे कायकारी अ य  जगत काश न ा यांची आज सवानुमत े
प ाचे रा ीय अ य  हणून िनवड कर यात आली. भाजपच ेिनवडणूक भारी राधामोहन 
िसंह यांनी यांना ही िनवड झा याच ं माणप  दलं. िहमाचल देशचे रिहवासी असलेले 
न ा यांची गे या वष  जुलै मिह यात प ाचे कायकारी अ य  हणून िनवड कर यात 
आली होती. भाजपच ेरा ीय अ य  हणून िनवड झा याब ल पंत धान नर  मोदी यांनी 
एका संदेशा ारे याचंं अिभनंदन कलं आहे.   

**** 
 

 रा यात आता महािवकास आघाडीचं सरकार आलं आहे, यामुळे नाग रक व 
कायदा लागू कला जाणार नाही, अस ंसावजिनक बांधकाम मं ी आिण नांदेडच ेपालकमं ी 
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अशोक च हाण यांनी हटलं आहे. नाग रक व काय ा या िवरोधात मागील 
आठवडाभरापासून नांदेड िज हािधकारी कायालयासमोर धरण ं आंदोलन सु  आहे. या 
आंदोलन थळाला मं ी अशोक च हाण यांनी भेट दली, यावेळी ते बोलत होत.े  

**** 
 

 रा य ामपंचायत कमचारी संघटने या िहंगोली शाखेतफ आज िविवध 
माग यांसाठी िज हािधकारी कायालयासमोर धरण े आंदोलन कर यात आलं. 
ामपंचायतीम य े काम करणा या रा यभरात या जवळपास साठ हजार कमचा यां या 

वेतनाचा , िनवृ ी वेतन, सुधारीत िकमान वेतन आिण भिव य िनवाह िनधी र म, 
कामगार भिव यिनवाह िनधी संघटन (ई.पी.एफ.) जमा कर यात यावी, यासह िविवध 
माग यांच ंिनवेदन मु यमं यांकडे पाठव यात आलं आह.े 

**** 
 

 मराठवाडा सािह य प रषदेच ं ए चाळीसाव ं मराठवाडा सािह य संमेलन नांदेड 
िज ातील देगलूर इथं ये या माच मिह यात घे यात येणार आहे. या संमेलना या 
अ य ांची लवकरच िनवड कली जाईल आिण काय म पि का तयार कली जाईल, अशी 
मािहती मराठवाडा सािह य प रषदेच े अ य  कौितकराव ठाले पाटील यांनी एका 
िनवेदना ार े दली आहे.  

**** 
 

 लातूर इथ ंिज हा वािषक सवसाधारण योजनेअंतगत दोनश ेब ीस कोटी पय ेिनधी 
मंजूर  झाला असून यापैक  सुमारे साडे ८५ कोटी पय े िनधी िवतरीत कर यात आला 
आहे. िज हािधकारी कायालयात िज हा वािषक योजना २०१९-२० अंतगत िवकास 
िनधीचा आढावा घे यात आला, यावेळी िज हािधकारी जी. ीकांत यांनी ही मािहती 
दली.  

**** 
 

 वाभीमानी शेतकरी संघटने या कायक यानी उ मानाबाद इथं आज िज हा कषी 
अिध क कायालयात आज तोडफोड कली. खरीप पीक िव यातून वगळ यात आ यानं 
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कायक यानी ही मोडतोड कली, मा  अ ाप या करणी कारवाई झाली नस याच,ं 
क याचं आम या वाताहरान ंकळवलं आहे.  

**** 
 

 साईबाबांच ं ज म थळ असले या पाथरी या िवकासासाठी मु यमं यांनी मजंूर 
कलेला शंभर कोटी पय े िनधी लवकरात लवकर उपल ध क न ावा अशी मागणी, 
भाजपच ेपरभणी िज हा य  आनंद भरोसे यांनी कली आहे. या मागणीचं िनवेदन यांनी 
परभणी या िज हािधका यांकडे सादर कलं.  

**** 
 

 रा ीय लसीकरण दना या औिच यानं औरंगाबाद इथ ं आज िमशन इं धनु य 
िवषयावर गीत आिण ना  कलापथकांसाठी एक कायशाळा घे यात आली. क  
सरकार या मािहती सारण मं ालयाचा िफ ड आऊट रच यूरो आिण आरो य िवभागा या 
वतीन ंघे यात आले या या कायशाळेत लसीकरणाचं मह व पटवून दे यासाठी लोककलांचं 
मह व या िवषयावर मागदशन कर यात आलं.  

**** 
 

 प स पोिलओ लसीकरण मोिहमेतंगत औरंगाबाद शहरात पिह याच दवशी एक 
लाख चोप  हजार ितनश े याह र बालकांना लस दे यात आ याची मािहती आरो य 
वै क य अिधकारी डॉ. नीता पाडळकर यांनी दली. तसंच औरंगाबाद िज ात तीन लाख 
पंधरा हजार नऊशे बारा बालकांना पोिलओ लस दे यात आ याची मािहती िज हा प रषदेच े
वै क य अिधकारी डॉ. अमोल िगते यांनी दली. ही मोिहम आगामी सहा दवस 
राबिव यात येणार आहे. 

**** 
 

 नगरसोल ते नांदेड ही रे वे उ ा परभणी ते नांदेड दर यान अंशतः र  कर यात 
आली आहे. तसंच काचीगुडा ते नरखेड इंटर िसटी ए ेस, काचीगुडा ते मनमाड वासी 
गाडी, अकोला ते काचीगुडा इंटर िसटी ए ेस आिण मनमाड ते काचीगुडा वासी गाडी 
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या गा ा उिशरान ंधावणार आहेत. िलंबगाव ते चडुावादर यान रे वेमागा या कामासाठी 
तीन तासांचा लाईन लॉक घे यात येणार अस यानं, हा बदल कर यात आला आहे. 
 

 दर यान, नांदेड-ित पती-नांदेड या िवशेष रे वेला उ ापासून एक एि लपयत दोन 
शयनयान ेणी आिण एक तृतीय ेणी वातानुकलीत डबा जोड यात येणार अस याच ं
रे वे या जनसंपक िवभागानं कळवलं आहे.  

**** 
 

 नांदेड िज ात या हदगाव इथं काल 2013 - 2014 च े आदश ामसेवक 
पुर कार िवतरीत कर यात आले. या पुर कारासाठी तालू यातून दरवष  एक या माण े
सोळा तालु यांतील पाच वषात या सव हणजे शी ाम सेवकांना हे पुर कार दे यात 
आले आहेत.  

***** 
*** 


