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आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक – २७ जानेवारी २०२२ दपारी १.०० वा.
****
सु िस लेखक, समाजसेवक डॉ.अिनल अवचट यांचं आज पुणे इथं दीघ आजारानं
िनधन झालं, ते ७७ वषाचे होते.
अिनल अवचट यांनी कवळ सािह य िव च नाही तर समाजातही आपली एक वेगळी
ओळख िनमाण कली होती. यसन ना भरकटले या मागाव न यसनमु करत न याने
आयु य जगता यावं यासाठी यांनी आप या प नी डॉ.सुनंदा अवचट यां या सहकायाने
मु ांगण या यसनमु क ाची सु वात कली होती. यांनी यसनमु ची शोधलेली
अनोखी प ती ही जगभरांतील अनेक यसनमु क ांम ये वापरली जाते.
१९६९ म ये यांनी आपलं पिहलं पु तक ‘पूिणया’ हे िस कलं होतं, ते हापासून
यांनी अनेक सामािजक ांवर िलखाण कलं. आतापयत यांची २२ पु तक कािशत
झाली आहेत. महारा रा य आिण देशपातळीवर यांचा अनेक पुर कारांनी गौरव
कर यात आला आहे.
डॉ.अिनल अवचट यांनी मजूर, दिलत, भट या जमाती, वे या यां या ांिवषयी
िवपुल िलखाण कलं आहे. िविवध ांवर लढा देताना आपलं संपूण आयु य एखा ा
ासाठी खच करणा या कायक यािवषयीही यांनी िलखाण कलं आहे.
सेवा त सामािजक कायकता, मन वी सािह यक आिण हाडाचा प कार अशा
ब आयामी यि म वाचं आप यातून िनघून जाणं शदायक अस याची िति या
य क न मु यमं ी उ व ठाकरे यांनी, अवचट यांना ांजली अपण कली आहे.
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रा यपाल भगतिसंह को यारी आिण उपमु यमं ी अिजत पवार यांनी अवचट यांना
ांजली अपण कली आहे.
****
संसदे या अथसंक पीय अिधवेशनात कामकाज सुरळीतपणे चालावं यासाठी क
सरकारनं सवप ीय बैठक बोलावली आहे. कोिवड ादभावामुळे ही बैठक दर य
प तीने ये या ३१ तारखेला होणार अस याचं, संसदीय कायमं ी हाद जोशी यांनी
सांिगतलं. याच दवशी संसदेचं अथसंक पीय अिधवेशन सु होणार असून, एक
फ ुवारीला अथसंक प सादर होणार आहे.
****
बँकां ारे द या जाणा या अथ पुरव ाबाबत या सुिवधा, याब ल वाढत असलेला
िव ास, अथपुरव ाचा कला जात असलेला वापर आिण वाढती गुंतवणूक यामुळे
िवकासदर वाढ या या मो ा श यता िनमाण झा याचं आंतररा ीय नाणेिनधीनं हटलं
आहे. नाणेिनधीनं जागितक अथ यव थांकडे ी पे , या आप या ता या अहवालात
हा अंदाज वतवला आहे. आगामी २०२२-२३ या आिथक वषात भारतीय
अथ यव थेचा िवकास दर नऊ ट राहील, असं यात नमूद कर यात आलं आहे.
****
देशभरात या उमेदवारांकडन होत असले या िवरोधामुळे रे वेनं स या सु असलेली
भरती ि येची परी ा पुढे ढकल याचा िनणय घेतला आहे. एन टी पी सी अथात
गैरतांि क लोकि य ेणीत या आिण संगणक आधा रत परी े या पिह या ट याची
परी ा पुढे ढकलली आहे. पुढ या मिह यात या परी ा होणार हो या. या भरती
िकयेसंबंधी या उमेदवारां या त ारी आिण शंकांचं िनरसन कर यासाठी उ तरीय
सिमतीही थापन कर यात आली आहे. उमेदवार यां या त ारी आिण सूचना आर
आर बी किमटी ॲट रेल नेट डॉट जीओ ही डॉट इन या ई मेलवर पाठवू शकतात.
उमेदवारांना यां या शंका १६ फ ुवारीपयत दाखल करता येतील, यानंतर ही सिमती
चार माचपयत िशफारशी सादर करेल, असं याबाबत या वृ ात हटलं आहे.
****
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पंत धान नर मोदी ये या रिववारी ३० जानेवारीला आकाशवाणीवर या मन क बात
या काय मातून देशवािसयांशी संवाद साधणार आहेत. या मािलकचा हा ८५वा भाग
असेल.
****
पंत धान आवास योजनेसाठीचे अनेक पा नाग रक, गावागावात या राजकारणामुळे
लाभापासून वंचीत आहेत, या योजनेत राजकारण करणा यांिवरोधात कारवाई करावी
या मागणीसाठी, िजंतूर या आमदार मेघना बोड कर यांनी, काल परभणी िज हािधकारी
कायालयासमोर ला िणक उपोषण कलं. िज हा ामीण िवकास यं णे या िज हा
क प संचालक र मी खांडेकर यांनी उपोषण थळी आमदार बोड कर यांची भेट
घेऊन
माग लाव याचं लेखी आ ासन दलं, यानंतर यांनी उपोषण थिगत
कलं.
****
परभणी िज ाचे पालकमं ी नवाब मिलक यांनी काल िज ात या िविवध िवभागांची
आढावा बैठक घेतली. सव िवभागां या कामांची गित आिण अडीअडचणी जाणून
घेत यांनी संबंिधत अिधकायाना यो य या सूचना क या.
****
भारत आिण वे ट इंिडज दर यान आगामी एक दवसीय आिण टी टी ि कट
साम यां या मािलकसाठी भारतीय ि कट िनयामक मंडळ-बीसीसीआयनं संघाची
घोषणा कली आहे. या मािलकांसाठी रोहीत शमा कणधार, तर लोकश रा ल
उपकणधार आहे. जसि त बुमराह आिण मोह मद शमी यांना या मािलकसाठी िव ांती
दे यात आली आहे. एक दवसीय साम यां या मािलकतला पिहला सामना सहा
फ ुवारीला अहमदाबाद इथं खेळला जाणार आहे.
****

