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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 19 September 2020 
Time 7.10 AM to 7.20 AM 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद  

ादेिशक बात या 
दनांक – १९ स टबर २०२० सकाळी ७.१० िम. 

**** 
 कषी सुधारणा िवधेयकां या िवरोधात आदंोलन क न िवरोधी प  जनतेची 

दशाभूल करीत अस याचा पतं धानांचा आरोप. 
 पूव ाथिमक वगात वेशासाठी बालकाचं वय तीन वष तर इय ा पिहलीत 

वेशासाठी सहा वष पूण असण ंआव यक. 
 महा मा योितराव फले कजमु  योजने या लाभा याची सिव तर मािहती सादर 

कर याच ेमुंबई उ  यायालयाच ेरा य सरकारला आदेश.  
 रा यात आणखी २१ हजार ६५६ कोिवड बािधतांची न द, ४०५ जणांचा 

उपचारादर यान मृ य.ू 
 मराठवा ात काल ४६ बािधतांचा मृ य ूतर न या एक हजार ६०६ णांची न द. 

आिण 
 टडटं फडरेशन ऑफ इंिडया आिण डेमो टक यूथ फडरेशन ऑफ इंिडया 

संघटनाचं ेमहारा ाच ेसं थापक अ य , ाचाय डॉ. िव ल मोर ेयांच ंिनधन.  
**** 

कषी सुधारणा िवधेयकां या िवरोधात आंदोलन क न िवरोधी प  जनतेची दशाभूल 
करीत अस याच ंपंत धान नर  मोदी यानंी हटलं आह.े िबहारम य ेरे व े क पा या 
उ ाटन समारंभात दर य संवाद णाली या मा यमातून त े काल बोलत होते. नव े
कायदे शेतक यानंा दलाल आिण अ य कार या अडथ यापासून मु  करील असा 
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िव ास यांनी यावेळी य  कला. या तािवत काय ामळु ेशतेक यानंा अिधकार 
ा  होतील तसंच न या तं ानाचा यांना लाभ होईल. अस ंत े हणाल.े  

**** 
पूव ाथिमक तसंच इय ा पिहलीत वेशासाठी या वयोमयादेत बदल कर यात आला 
आह.े आता े- ूप िकवा नसरीत वेशासाठी बालकाच ंवय तीन वष पूण तर इय ा 
पिहलीत वेशासाठी बालकाच ंवय सहा वष पूण असण ंआव यक असेल. यापूव या 
िनयमात वयाची पाच वष पूण कलेलं बालक पिह या वगात वेशासाठी पा  
अस याच ं हटल ंहोत,ं मा  शालेय िश ण िवभागान ंकाल जारी कले या िनणयात 
आता वयाची सहा वष पूण कलेलं बालकच पिह या वगात वेशासाठी पा  असेल, 
अस ं प  नमूद कल ं आहे. २०२१-२२ हणजेच पुढ या शै िणक वषापासून हा 
िनयम लाग ूहोईल. शाळा वेशासाठी ३० स टबर हा मािनव दनांक घोिषत कर यात 
आला असून, वयोमयादे या या िनयमात पंधरा दवसांची िशिथलता दे याचा अिधकार 
मु या यापकांना आह.े 

**** 
महा मा योितराव फले कजमु  योजने या लाभाथ  शेतक याचंी सिव तर मािहती 
सादर कर याच ेिनदश मुंबई उ  यायालयान ंरा य सरकारला दले आहेत. आमदार 
आिशष शेलार यानंी यासंदभात दाखल कले या यािचकवर काल सुनावणी घेताना, 
यायमूत  क क तातेड यांनी, पा  असले या सव शेतक यानंा लाभ पोहोचेल, अशा 
रतीन े या योजनेची अंमलबजावणी का झाली नाही, असा  रा य सरकारला 
िवचारला आह.े स टबर २०१९ म य ेदोन लाखापयतच ंथिकत कज असलेले शेतकरी 
पा  असतील, असा िनकष असले या या योजनेसाठी, ३५ लाख शेतकरी पा  
असताना, आतापयत फ  १५ लाख शेतक यांनाच योजनेचा लाभ िमळाला 
अस याचा दावा शेलार यांनी या यािचकत कला आह.े या करणी रा य सरकारन ं
तीन आठव ात उ र सादर कर याची सूचना यायालयान ंकली आह.े 

**** 
ामीण भागात या सु म िव  पुरवठा करणा या सं थां या कजाम य े अडकले या 

मिहलांना यामधनू बाहेर काढन, मिहलांच ेआिथक  सोडव यासाठी उपाययोजना 
सुचव याकरता एक रा य तरीय अ यासगट िनयु  कर यात आ याची मािहती 
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ामिवकास मं ी हसन मु ीफ यांनी दली आह.े हा अ यासगट ये या तीन मिह यात 
अंत रम अहवाल सादर करेल. या अ यासगटा या अ य पदी जालना िज हा 
प रषदे या मु य कायकारी अिधकारी िनमा अरोरा यांची िनयु  कर यात आली 
आह.े यािवषयीचा शासन िनणय जारी कर यात आला आह.े  

**** 
भारतर न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां या मुबंईत इदं िमल इथ ं तािवत 
मारकात या बाबासाहेबां या पुत याचा पायाभरणी सभारंभ पढु े ढकल यात आला 

आह.े पुढील काही दवसांत पायाभरणीचा काय म कर याचे िनदश मु यमं ी उ व 
ठाकरे यांनी दल ेआहेत. या कारणाव न कणीही राजकारण क  नय ेअस ंआवाहन 
मु यमं यांनी कलं आहे.  

**** 
सेवािनवृ  कमचा यांना हयातीचा दाखला सादर कर यासाठी ३१ िडसबरपयत 
मुदतवाढ दे यात आली आह.े अथमं ालयान ं काल याबाबतच े आदेश जारी कले. 
रा यात या सव िनवृ ीवेतन धारकांसाठी लागू असणार आहेत.  

**** 
नांदेड या वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठात डॉ.शकंरराव च हाण पधा 
परी ा मागदशन क ास मा यता दे याचा िनणय उ  आिण तं  िश ण मं ी उदय 
सामतं यांनी घेतला आह.े सामतं यां या अ य तेखाली काल िव ापीठात परी ेबाबत 
आढावा बैठक घे यात आली, यावेळी यांनी ही मािहती दली. पालकमं ी अशोक 
च हाण यानंी यावळेी, िव ापीठात िश ण घेणा या ामीण भागात या १०० मुल साठी 
शासक य वसतीगृह, आिथक ा मागास १०० िव ा यासाठी वसतीगृह, तसंच 
शासक य अ यापक महािव ालयास िव ापीठ प रसरात जागा उपल ध क न दे याच े

ताव मांडल.े िश णमं ी सामंत यांनी या तावानंा मा यता दे यात येत अस याच ं
सांिगतल.ं 
दर यान, वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठा या अंितम वषा या परी ा ६० 
ट  ऑनलाईन आिण ४० ट  ऑफलाईन प तीन ंघे यात येणार अस याच,ं सामंत 
यांनी काल नांदेड इथ ंप कार प रषदेत सांिगतल.ं रा यात या उव रत िव ापीठात ९० 
ते ९५ ट  ऑनलाईन परी ा आयोिजत क या जाणार अस याच ंते हणाल.े 
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दर यान, महारा  रा य सेट-नेट-पीएचडी पा ता धारक संघष सिमती या वतीन ं
रा यात या व र  महािव ालयातली तािसका त वावरची िशकव याची प त शंभर ट  
बंद क न ा यापकां या नोकर भरतीची ि या २०० िबंद नुसार कर यात यावी, या 
मागणीच ेिनवेदन सामतं यांना दे यात आल.ं  

**** 
क  सरकारन ंकांदा िनयात बंदी या िनणयाचा फरिवचार करावा, अशी मागणी रा य 
कषी मू य आयोगाच ेमाजी अ य  पाशा पटेल यांनी कली आह.े ते काल लातूर इथ ं
वाताहरांशी बोलत होत.े बाजारात कां ाचा दर पाच हजार पय े िति टल 
झा यािशवाय िनयातबंदीचा िनणय कला जाऊ नय,े गरज असेल तर िकमान िनयात 
मू य लाग ूकराव,ं यातूनही शेतक यांना चार पैस ेअिधक िमळतील, अस ंपटेल यांनी 
हटल ंआह.े  

**** 
कांदा िनयातबंदीचा िनणय माग े घेऊन शेतक यानंा याय ावा, या मागणीसाठी 
उ मानाबाद इथं िज हािधकारी कायालयासमोर िज हा काँ ेस सिमतीन ंिनदशन ंकली. 
यावेळी क  सरकारिवरोधात घोषणाबाजी कर यात आली, यानतंर िज हािधका यानंा 
िनवेदन दे यात आलं. 

**** 
रा यात काल दवसभरात आणखी २१ हजार ६५६ कोिवड बािधतांची न द झाली, 
यामळु े रा यातली एकण णसं या ११ लाख ६७ हजार ४९६ झाली आहे. काल 
४०५ जणांचा उपचारादर यान मृ य ूझाला. रा यात या िवषाण ूसंसगान ंआतापयत ३१ 
हजार ७५६ णांचा मृ य ू झाला आह.े तर काल २२ हजार ७८ ण बरे झा यान ं
यांना घरी सोड यात आल.ं रा यात आतापयत आठ लाख ३४ हजार ४३२ ण 
कोरोना िवषाण ूमु  झाल ेअसून, स या तीन लाख ८८७ णांवर उपचार सु  आहेत. 

**** 
मराठवा ात काल ४६ कोरोना िवषाण ूबािधत णांचा मृ य ूझाला, तर न या एक 
हजार ६०६ णांची न द झाली. 
औरंगाबाद िज ात १३ बािधतांचा मृ य ूझाला, तर न या ३१३ णांची न द झाली. 
लातूर िज ात दहा णांचा मृ य ू झाला, तर आणखी ३०३ ण आढळन आले. 
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बीड िज ात काल सात णांचा मृ य ूझाला, तर नव े१७८ ण आढळल.े नांदेड 
आिण परभणी िज ात यके  पाच णांचा मृ य ू झाला, नादंेड िज ात न या 
२८३, तर परभणी िज ात ८८ णांची न द झाली. उ मानाबाद िज ात चार 
जणांचा मृ य ूझाला, तर आणखी २७५ ण आढळल.े जालना िज ात दोन णांचा 
मृ य ूझाला, तर न या ११९ णांची भर पडली. िहगंोली िज ात ४६ न या णांची 
न द झाली.   

**** 
मुंबईत दोन हजार २६७ नव े ण आढळले तर ५२ णांचा मृ य ूझाला. पुण ेशहरात 
एक हजार ८७५ नव े ण आढळल ेतर २८ णांचा मृ य ूझाला. नािशकम य ेएक 
हजार ५३५ नव े ण आढळल ेतर १३ जणांचा मृ य ूझाला. नागपूरम य ेएक हजार 
सातश ेतीन नवीन ण आढळल ेतर ४५ बािधतांचा मृ य ूझाला. सांगलीत एक हजार 
दहा ण आढळल ेतर ३४ जणांचा मृ य ूझाला. साता यात ९६२, र नािगरी १६८, 
िसंधुदग ३७, वािशम ४३, अहमदनगर ६९७, ग दया १३५, गडिचरोली ५५ तर 
अमरावती २४४ नव े ण आढळल.े  

**** 
ऊजा मं ी िनतीन राऊत अिण ामिवकास मं ी हसन मु ीफ यानंा कोरोना िवषाणूची 
लागण झाली आह.े आप या संपकात आले या सवानी वत:ची चाचणी क न घेत 
काळजी यावी, असं आवाहन दो ही मं यांनी कलं आह.े  

**** 
टडटं फडरेशन ऑफ इंिडया, डेमो टक यूथ फडरेशन ऑफ इंिडया या िव ाथ  युवक 

संघटनाचं ेमहारा ाच ेसं थापक अ य , लातूर इथले ाचाय डॉ.िव ल मोर ेयांच ंकाल 
िनधन झालं. त े७२ वषाच ेहोत.े ये  िवचारवंत असले या मोर ेयांनी, िविवध शोिषत 
घटकां या या य ह ांसाठी नेहमी लढा दला. मोर े हे ा यापकां या मु टा आिण 
एमफ टो या संघटनांचे पदािधकारी होत,े तसंच िव ापीठा या िसनेट, यव थापन 
प रषद आिण िव त प रषदेच े सद य, रा यशा  अ यास मंडळाच े अ य  आिण 
त ार िनवारण सिमतीच ेअ य  होत.े रा यशा  या िवषयातील योगदानाब ल यांना 
ा यापक द ा चौगलुे मृती पुर कार, वामी िववकेानंद पुर कार आिण वामी 

िववकेानंद भूषण पुर कार िमळाल ेआहते. 
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**** 
परभणी महानगर पािलकतल े ये  नगरसेवक जलालो ीन काझी याचं ंकाल औरंगाबाद 
इथ ंिनधन झालं, ते ५८ वषाच ेहोत.े काझी यांना अधागवायूचा ती  झटका आ यान ं
यातच यांच ंिनधन झालं.  

**** 
नांदेड शहरात डॉ टर शंकरराव च हाण शासक य वै क य महािव ालय आिण 
णालयात काल दहा हजार लीटर व प ाणवाय ू क पाचा शभुारंभ िज ाच े

पालकमं ी अशोक च हाण यां या ह ते झाला. या णालयातील अित र  ११० 
खाटां या कोिवड सु ूषा क ाच ंलोकापणही यां या ह त ेकर यात आलं.  
लातूर इथंही पालकमं ी अिमत देशमखु यां या ह त े यशवतंराव च हाण ामीण 
णालयात कोिवड णांसाठी, चारश े खाटां या वतं  क ाच ं लोकापण कर यात 

आल.ं  
**** 

औरंगाबाद िज ात या पैठण या नाथसागर धरणातून काल सकाळी वाढव यात 
आलेला िवसग दपारनंतर कमी कर यात आला. धरणातून स या ७५ हजार ५५६ 
घनफट ितसेकद वगेान ं पाणी नदीपा ात सोड यात येत आह.े शासनान ं नदी 
काठालगत या गावांना सावधानतेचा इशारा दला आह.े स या धरणात ५२ हजार 
८४२ घनफट ितसेकद वेगान ंपा याची आवक होत आह.े 

**** 
नांदेड शहरात या गोदावरी काठावर असले या गोवधन घाट इथ ं पाणी पातळी 
वाढ यास इतर ठकाणी काय सुिवधा उपल ध करता येतील, याबाबत िनयोजन 
कर याच े िनदश पालकमं ी अशोक च हाण यांनी अिधका यानंा दले आहेत. नांदेड 
िज ात संभा य पूर प र थती िनमाण झाली तर गोदावरी नदीकाठ या सुमार े३३७ 
गावांवर या पूराचा प रणाम होऊ शकतो, हे ल ात घेऊन च हाण यांनी काल संबंिधत 
िवभाग मखुांची आिण लोक ितिनध ची बैठक घेऊन िविवध उपाय योजना कर याच े
िनदश दले. जायकवाडी, माजलगाव, येलदरी, िस दे र या क पातंून पा याचा 
िवसग कर यात यते आह.े याचा सवािधक संभा य धोका नांदेड शहरा या सखल 
भागात तसंच गोदावरी काठ या गावात होऊ शकतो, असं त े हणाल.े या 
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अितवृ ीमळु ेअनके भागात शेतक याचंी िपक पा याखाली गेली असून, याच े वरीत 
पंचनाम ेकर याच ेिनदशही यांनी िज हा शासनाला दल.े 

**** 
नांदेड िज ात सतत या पावसामळु े हदगाव तालु यात या पैनगंगा आिण कयाध ू
न ांना पूर आले आहेत. या पुरामुळं झाले या िपकां या नुकसानीचे त काळ पंचनाम े
क न शेतक यांना आिथक मदत करावी अशा मागणीच ं िनवेदन डॉ.िव लराव िवख े
पाटील कषी प रषदेच े देश काया य  भागवत देवसरकर यांनी काल िज हािधकारी 
डॉ.िविपन ईटनकर यांना दल.ं 
दर यान, या पावसामळु े धमाबाद, भोकर, उमरी, िबलोली, नायगाव, देगलूर आिण 
मुखेड या तालु यात नदी ना यानंा पूर आला असून शेतात पाणी िशरलं आह.े तर 
अनके ठकाणी र त ेवाहतूक ठ प झाली आहे. 
िज हािधकारी ईटनकर यांनी काल मुखेड तालु यात अितवृ ीमळु ेझाले या िपकां या 
आिण घरां या नकुसानीची पाहणी कली. 

**** 
उ मानाबाद िज ात पावसामुळ े नकुसान झाले या सोयाबीन, मूग, उडीद इ यादी 
िपकां या नकुसानीच ेतातडीन ेपचंनाम ेक न शेतक यानंा मदत िमळावी, अशी मागणी 
भारतीय जनता प ान ं कली आह.े प ाच े िज हा य  िनतीन काळ े यांनी 
िज हािधका यानंा याबाबतच ं िनवेदन दलं आह.े दर यान, उ मानाबाद िज ात 
रा भर सवदर पाऊस झा याच ंआम या वाताहरान ंकळवल ंआह.े 

**** 
अंबाजोगाई इथ या यशवंतराव च हाण मतृी सिमती या वतीन े दला जाणारा रा य 
पातळीवरील भगवानराव लोमट े मतृी रा य पुर कार ये  सािह यक ाचाय रा. रं. 
बोराड े यांना आज औरंगाबाद इथ ं दान कला जाणार आहे. कोरोना िवषाणचूा 
ादभाव ल ात घेऊन काय मात हा बदल कर यात आला असनू, ाचाय बोराड े

यां या औरंगाबाद इथ या िनवास थानी हा काय म होणार आह.े सिमतीच े सिचव 
दगड लोमटे यांनी ही मािहती दली. यशवतंराव च हाण यांची ितमा, मतृी िच ह, 
स मानप  आिण २५ हजार पय ेअस ंया परु काराच ंआह.े  

**** 
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नांदेड वाघाळा शहर महानगर पािलक या मिहला बाल क याण आिण िश ण 
सिमती या सभापतीपदी काँ ेस प ा या नगरसेिवका सरीता िबरिकल े यांची, तर 
उपसभापती पदी नगरसेिवका यो ना गोडबोले यांची िनवड झाली.  

**** 
उ मानाबाद िज ात शेलगाव इथ ंकाल पोषण अिभयानाचा ारंभ झाला. बालकां या 
पोषणाम य ेकोणतीही कमतरता पड नय ेआिण यांची ितकार श  वाढवावी, या 
उ ेशान ंहे अिभयान राबव यात येत आह.े या मा यमातून अगंणवाडी कायक या आिण 
मदतनीसां या माफत संपूण गावाम य ेजनजागृती कर यात यणेार आह.े   

**** 
कोरोना िवषाण ू ादभावा या पा भूमीवर परभणी िज ात या सोनपेठ आिण गंगाखेड 
तालु यात जनता संचारबंदी पाळ यात येत आह.े दो ही तालु यात संचारबंदीला 
नाग रकांचा उ फत ितसाद िमळत अस याच ंआम या वाताहरान ंकळवल ंआह.े  

**** 
क  शासना या आधारभूत िकमत खरेदी योजनतगत मूग, उडीद हमीभाव खरेदी 
कर यासाठी िहंगोली िज ातील शेतक यांनी आप या तालु यात या क ा या 
ठकाणी संपक क न न दणी करावी अस ंआवाहन िज हा पणन अिधका यांनी कल ं
आह.े िज ात सात खरेदी क  िनि त कर यात आल ेअसून, न दणी सु  झाली 
आह.े     

**** 


