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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 30 October 2020 

Time 7.10 AM to 7.20 AM 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – ३० ऑ टोबर २०२० सकाळी ७.१० िम. 

**** 
 रा यात या १६७ धरणां या पुनवसन आिण सुधारणा क पाला क ीय 

मंि मंडळाची मजंुरी. 
 इथनेॉल खरेदीच े आता वेगवगेळ े दर, न या दरांमळु े शेतक यानंा चांगला भाव 

िमळ याची आिण तेल आयात घट याची सरकारला आशा. 
 औरंगाबादमधील ऑ रक िसटीम य े वै क य उपकरण पाकला िवशषे ो साहन 

दे याचा रा य मिं मंडळाचा िनणय. 
 मु यमं ी उ व ठाकर ेयां यासोबत झाले या चचनंतर नािशक िज ात या बारा 

बाजार सिम यामं य ेकां ाच ेिललाव आजपासून सु . 
 रा यात आणखी पाच हजार ९०२ कोिवड बािधतांची न द, १५६ जणांचा 

उपचारादर यान मृ य.ू  
 मराठवा ात १३ णांचा मृ य,ू तर न या ४७४ णांची न द. 

आिण 
 ‘ल ह औरंगाबाद िमशन’ला पालकमं ी सुभाष देसाई यां या ह त े ारंभ. 

**** 
धरण पुनवसन आिण सुधारणा क पाला क ीय मंि मंडळान ंमजंुरी दली आह.े या 
क पांतगत देशभरात या ७३६ धरणांचा समावेश असून, यात रा यात या १६७ 

धरणांचा समावेश आह.े यासाठी जागितक बँक आिण एिशयन इ ा ट चर 
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इ हे टमट बकँ आिथक मदत करणार आह.े या क पातगंत िनवड झाले या 
धरणांची सुर ा आिण काय मता सुधारण,ं शा त िवकास करण,ं धरणां या 
सुरि ततेसाठी क  आिण रा यामं य े सं था मक यव था मजबूत करण,ं धरणांशी 
संबंिधत िवभागांच ं मजबुतीकरण करण,ं धरणां या मा यमांतनू महसूल िमळव याची 
श यता तपासण,ं यासह क प यव थापन करण ंया घटकांचा यात समावेश असेल.  

**** 
सावजिनक े ात या तेल कप यांमाफत इथनेॉल खरेदीबाबत या यव थेलाही क ीय 
मंि मंडळान ंमजंुरी दली आह.े पूव  इथनेॉलचा एकच दर अस,े मा  आता वेगवगेळ े
दर असतील. साखरपेासून तयार कले या इथनेॉलचा दर ६२ पय े६५ पैसे ितिलटर 
असेल तर साखरेच ं माण अिधक असले या ऊस िचपाडा या बी दजा या अवजड 
मळीपासून तयार कले या इथेनॉलचा दर ५७ पय े६१ पैस ेआिण संपूण साखर काढन 
घेत यानंतर उरले या िचपाडा या सी दजा या अवजड मळीपासून तयार कले या 
इथनेॉलचा दर ४५ पय े ६९ पैसे ितिलटर असेल. न या दरांमुळ े शेतक यानंा 
आप या मालासाठी चांगला भाव िमळेल आिण तेल आयात कमी हो यासही मदत 
होईल, अशी आशा सरकारन ं य  कली आह.े 

**** 
औरंगाबादमधील ऑ रक िसटीम य े वै क य उपकरण पाक आिण रायगड िज ात 
ब क डग पाकसाठी िवशेष ो साहन दे याचा िनणय रा य मंि मडंळान ंघेतला आह.े 
मु यमं ी उ व ठाकरे यां या अ य तेखाली काल ही बैठक झाली. यामळु ेरा याम य े
वै क य उपकरण तसंच औषधी उ पादनास मोठा वाव िमळणार आह.े रा याची ब क 
डग पाक आिण वै क य उपकरण ेिनिमती पाक याची क प िकमत दोन हजार ४४२ 
कोटी पय े इतक  तर वै क य उपकरण िनिमती पाकची क प िकमत ४२४ कोटी 
पय ेइतक  आह.े ही िवशषे ो साहन योजना पाच वषासाठी लाग ूराहणार आह.े  

कोिवड या पा भूमीवर निजक या काळाम ये िनवडणकुा न झाले या १२ नागरी 
थािनक वरा य सं थांमध या शासकां या िनयु चा कालावधी सहा मिह यांपयत 

वाढव याचा िनणय मिं मंडळान ं घेतला आहे. याबाबतचा अ यादेश लवकरच जारी 
कर यात येणार आहे. म े आिण जून २०२० म य े मुदत संपले या तीन 
महानगरपािलका, आठ नगरप रषदा आिण एका नगरपंचायती या िनवडणकु ची ि या 
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कोिवडमळु े थिगत कर यात आली आहे. याम य े औरंगाबाद महानगरपािलकचाही 
समावेश आह.े 
िशवभोजन थाळीचा दर पाच पय ेकर याचा िनणयही काल घे यात आला. ३१ माच 
२०२१ पयत हा दर लाग ूराहणार आह.े  

**** 
मु यमं ी उ व ठाकरे यां यासोबत झाले या चचनंतर नािशक िज ात या बारा 
बाजार सिम यामं य ेकां ाच ेिललाव आजपासून सु  होत आहेत. क  सरकारन ेछो ा 
यापा यांसाठी दोन मे टक टन तर मो ा पदांसाठी २५ मे टक टन कांदा साठवणकु ची 

मयादा घातली आह.े यामुळ े यापा यांना नवीन कांदा घेऊन याची साठवणकू 
कर यात अडचणी येत अस यान ं यापा यांनी गे या चार दवसांपासून कांदा िनलाव 
बंद कले होत.े यामुळ े नािशक िज ात या शेतक यांच ं मो ा माणात आिथक 
नुकसान होत आह े या पा भूमीवर कषी मं ी दादा भुसे यां या पुढाकारान ेकाल कांदा 
उ पादक शेतकरी आिण यापा यानंी मुबंईत मु यमं याचंी भेट घेतली. क  सरकारन ं
यापा यांसाठी साठवण मयादा वाढवनू ावी यासाठी रा य शासन पाठपुरावा करेल, 

अस ंआ ासन देत मु यमं यानंी, कांदा िललाव सु  कर याच ंआवाहन या बैठक त 
कल ंहोत.ं  
दर यान, क  सरकार या सावजिनक िवतरण िवभागाच ेसंचालक सीताराम मीना यानंी 
काल कांदा साठवणकु बाबत सुधा रत आदेश जारी कले असून, यात यापा यानंा 
थोडा दलासा दला आहे. कांदा साठवणकु या मयादेत वाढ कर यात आली नसली 
तरी यापा यांकडे असलेला कांदा पॅिकग क न तो अ य  पाठव यासाठी तीन 
दवसांचा कालावधी दे यात आला आह.े यामळु े शासनान े घातले या मयादपेूव  
यापा याकंड े असलेला कांदा यांना आता िवकता येणार आह.े याच माण े नवीन 

कांदा खरेदी करता येणार अस यामळु ेअडचण येणार नाही.  
**** 

कोरोना िवषाणचूा ादभाव कमी कर यासाठी मा क लावण,ं वारंवार हात धुण ंआिण 
सुरि त सामािजक अंतर राख याच ं आवाहन जे  सािह यक, नांदेड या वामी 
रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठाच े माजी कलगु , माजी खासदार डॉ टर जनादन 
वाघमार ेयांनी कल ंआह.े 
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**** 
क  सरकार पाठोपाठ रा य सरकारनहंी ितबंिधत े ात ३० नो हबरपयत टाळेबंदी 
कायम ठेवली आह.े रा य सरकारन ंकाल याबाबतचा आदेश जारी कला. ितबंिधत 
े ाबाहेरच ेसव यवहार कोिवड ितबंधाच ेिनयम पाळन सु  राहणार आहेत.  

दर यान, रा य सरकारन े पवू ाथिमक त े १२ वी पयत या सव कार या शाळा, 
महािव ालयात या ५० ट  िश क आिण िश कतर कमचा यांना कामावर ज ू
हो याच ेआदेश दल ेआहेत. याबाबतच ंप रप क शालेय िश ण िवभागान ंकाल जारी 
कल.ं शाळा जे हा सु  होतील, ते हा पालकांची लेखी हमी घे यात यावी, यानंतरच 
िव ा याना शाळेत वेश दे यात यावा, अस ंया आदेशात हटलं आह.े     

**** 
ेिषत मोह मद पैगंबर यांचा ज म दवस ईद-ए-िमलाद उन नबी आज साजरी होत 

आह.े रा यपाल भगतिसंह को यारी यांनी जनतेला ईद या शुभे छा द या आहते. हा 
दवस ेिषत मोह मद पैगंबरां या ेम, दया आिण यागा या िशकवणीच ं मरण क न 
देतो, असं रा यपालांनी आप या शुभे छा संदेशात हटलं आह.े  

**** 
रा य प रवहन महामडंळातफ दवाळी सु ी या कालावधीत कली जाणारी हंगामी 
ितक ट दरवाढ यंदा कोरोना िवषाण ूसंसगा या पा भूमीवर र  कर यात आली आह.े 
वाशांना चिलत ितक ट दरानुसार संपूण दवाळी सु ांम य े रा य प रवहन 

महामंडळा या बसन ं वास करता येणार अस याची मािहती प रवहन मं ी अिनल परब 
यांनी दली.  

**** 
महारा  नविनमाण सेनेच े अ य  राज ठाकर े यां या नतेृ वाखालील प ा या एका 
िश मंडळान ंकाल रा यपाल भगतिसंग को यारी यांची भेट घेतली. वाढीव िवज देयक, 
तसंच दध दर वाढ, मं दर वेश, अकरावी वेश आदी सवसामा याचं े  तातडीन ं
सोडवल े जावते, यासाठी ही भेट घेत याची मािहती राज ठाकर े यांनी वाताहरांशी 
बोलताना सांिगतल.ं या मु ांवर मु यमं ी उ व ठाकर ेआिण रा वादी काँ ेस प ाच े
अ य  शरद पवार यांचीही भेट घेणार अस याचंही राज ठाकरे यांनी हटल ंआह.े   

**** 
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रा यात काल दवसभरात आणखी पाच हजार ९०२ कोिवड बािधताचंी न द झाली, 
यामळु े रा यातली एकण णसं या १६ लाख ६६ हजार ६६८ झाली आहे. 
रा यभरात काल १५६ जणांचा उपचारादर यान मृ य ू झाला. या िवषाण ू संसगामळु े
आतापयत ४३ हजार ७१० णांचा मृ य ूझाला आह.े तर काल सात हजार ८८३ ण 
बरे झा यान ं यांना घरी सोड यात आलं. रा यात आतापयत १४ लाख ९४ हजार 
८०९ ण कोरोना िवषाण ू मु  झाले असून, स या एक लाख २७ हजार ६०३ 
णांवर उपचार सु  आहेत. 

**** 
मराठवा ात काल १३ कोरोना िवषाण ूबािधत णांचा मृ य ूझाला, तर न या ४७४ 
णांची न द झाली.  

जालना िज ात सहा बािधतांचा मृ य,ू तर नव े६० ण, बीड िज ात चार णांचा 
मृ य,ू तर नव े७० ण, औरंगाबाद िज ात तीन णांचा मृ य,ू तर नव े१३३ ण 
आढळन आले. नांदेड िज ात ७१, उ मानाबाद िज ात ५६, लातूर िज ात ५०, 
परभणी िज ात २५ आिण िहंगोली िज ात न या नऊ णांची न द झाली.  

**** 
मुंबईत काल आणखी एक हजार १२० ण आढळल,े तर ३३ जणांचा मृ य ूझाला. 
पुण े िज ात ७०२ नव े ण, तर २१ मृ यूंची न द झाली. नािशक िज ात ३१३ 
ण आढळल,े तर तीन णांचा मृ य ू झाला. अहमदनगर िज ात २६५, सातारा 

१८६, सोलापूर १५७, सांगली १३३, रायगड १२५, गडिचरोली ११८, बुलडाणा ८४, 
यवतमाळ ४४, िसंधुदग ४३, वािशम २९, धुळ े२२, तर र नािगरी िज ात न या १२ 
णांची न द झाली.   

**** 
नांदेड या वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठा या ऊ हाळी परी ांच े िनकाल 
उ ा ३१ ऑ टोबरला जाहीर होणार आहेत. कलगु  डॉ.उ व भोसल ेयांनी काल ही 
मािहती दली. पदवी आिण पद यु र िवषया या अंितम वषा या परी ा आज संपणार 
आहेत. एक दोन तांि क अडचणी वगळता सव परी ा यश वीपण े पार पड या 
अस याचा दावा कलगु नी कला आह.े 

**** 
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औरंगाबाद माट िसटी िवकास ािधकरणा या मा यमातून सु  कर यात आले या 
ल ह औरंगाबाद िमशनला काल पालकमं ी सुभाष देसाई यां या ह त ेसु वात झाली. 
शहराच े मुलभूत  माग  लागत असताना नाग रकानंा शहराब ल ेम वाटाव,ं 
आपलुक  िनमाण हावी, यांनी शहराब लचे सकारा मक िवचार समाजात मांडाव,े या 
उ ेशान ंमहापािलका आयु  आ तक कमार पांडेय यानंी हा उप म सु  कला आह.े  
दर यान, औरंगाबाद इथ ं काल रा ीय महामाग, समृ ी महामाग योजनांची आढावा 
बैठकही पालकमं यां या उप थतीत पार पडली. औरंगाबाद - वैजापूर, औरंगाबाद- 
िस ोड- अिजंठा या र यांसह िज ात या सव र यां या द तीची काम ंतातडीन ं
पूण करत कालमयादा पाळ याच े िनदश यांनी यावळेी संबंिधत अिधका यांना दल.े 
िज ांतगत र ते, रा ीय महामाग, शहरातले मखु र त े यासह समृ ी महामागा या 
कामांचा सिव तर आढावा घेऊन, सव संबंिधत यं णांना सोपवलेली काम ं दले या 
वेळेत पूण कर याच ेिनदशही पालकमं यांनी यावळेी दल.े   

**** 
परभणी िज ात या सव ५१ महसूल मंडळांना अितवृ ीचा िनकष लावावा, संपूण 
िज ात ओला द काळ जाहीर करावा, अतीवृ ीची मदत सवच शेतक यानंा दे यात 
यावी, या आिण इतर माग या तातडीन ंमा य न झा यास दोन नो हबरपासून उपोषण 
कर याचा इशारा आमदार मेघना बोड कर यांनी दला आह.े यासंदभात यांनी काल 
िज हािधकारी दीपक मुगळीकर यांना िनवेदन दलं. 
परभणी िज ात या जांब महसूल मंडळाचा अितवृ ी या यादीत समावेश करावा, या 
मागणीसाठी िज हा प रषद सद य बाळासाहेब रगे यां यासह ाम थांनी काल परभणी 
शहरात धरणे आंदोलन कलं. यासंबधीच ंिनवेदन िज हािधकारी दीपक मगुळीकर यांना 
दे यात आल.ं  

**** 
मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच े आमदार सतीश च हाण यांनी यां या आमदार 
िनधीतून घेतलेली वै क य यं सामु ी काल लातूर इथ या िवलासराव देशमुख 
शासक य वै क य िव ान सं थेस सुपुद कली. कोरोना िवषाणू त णांकरता 
वै क य यं सामु ी आिण सािह य खरेदीसाठी च हाण यांनी म े२०२० म य ेदहा लाख 
४८ हजार पय ेइतका िनधी दला होता, यातून हे सािह य खरेदी कर यात आलं.  
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**** 
कोरोना िवषाणचूा ादभाव कमी कर यासाठी मा क लावण,ं वारंवार हात धुण ंआिण 
सुरि त सामािजक अतंर राख याच ंआवाहन जे  सािह यक छाया महाजन यांनी कलं 
आह.े 

**** 
अंबाजोगाई सहकारी साखर कारखा या या २०२०-२१ या ३५ या गळीत हंगामाचा 
शुभारंभ काल कारखा याच ेअ य  रमेश आडसकर यां या ह ते झाला. अंबाजोगाई 
साखर कारखाना बीड िज ात या इतर कारखा या या बरोबरीन ेऊसाला भाव देईल, 
शेतक यानंी आपला ऊस कारखा याला ावा, असं आवाहन यांनी यावळेी कल.ं  

**** 
नांदेड िज ा या अधापूर तालु यात या भाऊराव च हाण सहकारी साखर 
कारखा या या पंचवीसा या गळीत हंगामाचा शुभारंभ सहकार आिण कषी रा यमं ी 
िव िजत कदम यां या ह त े काल झाला. यावेळी सावजिनक बांधकाम मं ी तथा 
नांदेड िज ाच ेपालकमं ी अशोक च हाण उप थत होत.े  

**** 
बीड िज हा प रषदेतल ेशाखा अिभयंता विश  तावरे यास २५ हजार पयाचंी लाच 
वीकारताना काल अटक कर यात आली. र ता मजबुतीकरण कले या कामाची 

मोजमाप पु तका सही क न बांधकाम िवभागास पाठवून याच े बील मजंूर 
कर यासाठी यान ंही लाच मािगतली होती.  

**** 
नांदेड िज ातल े कवी देिवदास फलारी यांना नारायण सुव कला अकादमीचा 
कसमुा ज का य पुर कार जाहीर झाला आह.े स मानिच ह, मानिच ह, ंथ आिण दोन 
हजार पाचश े पय ेरोख असं या पुर काराच ं व प आह.े  

**** 


