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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 19 June 2021 
Time 1.00 to 1.05pm 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

3ादेिशक बात8या 
;दनांक – १९ जून २०२१ दFपारी १.०० वा. 

**** 
देशात सु( असल+ेया कोिवड 2ितबंधा6मक लसीकरणा;या मोिहमेन ं २७ कोटAचा 
टCपा पार कEला आह.े देशात आतापयHत लसी;या २७ कोटी २३ लाख ८८ हजारांMन 
अिधक माNा देOयात आ+या आहते. लसीकरण मोिहम;ेया काल;या १५४ Sया 
Tदवशी सुमार े३३ लाख जणांच ंलसीकरण करOयात आलं. 

**** 
महाराVW आिण कनाXटक दोYही राZयात पूर पTर\]थती िनमाXण होऊ नय,े यासंसदभाXत 
कनाXटकच ेमुbयमंNी बी एस येडीयुरCपा आिण राZयाच ेजलसपंदा मNंी जयंत पाटील 
यां;यात आज बंगळfg इथ ंबैठक झाली. महाराVWात+या कlmणा आिण भीमा खोnयातून 
सोडOयात येणाnया पाOया;या िवसगाXबाबत या बैठकoत चचाX झाली. दोYही राZयांच े
धरण Sयव]थापन, पाOयाची साठवणकू, धरणातील पाOयाचा िवसगX याबाबत मािहतीच े
आदान2दान करOयाबाबत आढावा घOेयात आला. दोYही राZयांनी पाOयाची साठवणकू 
आिण िवसगX करताना एकमकेांना िवrासात घOेयाच ंयावळेी िनिsत करOयात आल.ं 

**** 
सवX िवभागात+या पTरचाTरकां;या िविवध मागOया माYय न झा+यास २५ जूनपासून 
बेमुदत संपावर जाOयाचा इशारा, महाराVW राZय पTरचाTरका संघटनने ं Tदला आह.े 
संघटनने ं आप+या मागOयांच ं िनवेदन मbुयमंNी आिण उपमbुयमuंयांकडे Tदल ं आह.े 
बेमुदत संपाआधी २१ आिण २२ जून रोजी दोन तास काम बंद आंदोलन कEल ंजाईल. 
२३ आिण २४ जून रोजी पूणXवेळ पTरचाTरका संप पकुारतील. 6यानंतरही मागOया माYय 
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झा+या नाहीत, तर बेमुदत संपाचा इशारा देऊन, gwणसवेेवर पTरणाम झा+यास 6यास 
शासन आिण 2शासन जबाबदार असेल, असं संघटननंे xहटल ंआहे. सेवा Zयyेतेनुसार 
पदोzती, निसHग भ{ा, सा|ािहक सु}ी या आिण अYय काही मागOया पTरचाTरका 
संघटनने ंकE+या आहेत. 

**** 
राZयात+या आशा कमXचाnयां;या िविवध मागOयांसंदभाXत आगामी िवधीमंडळा;या 
अिधवशेनात सरकारला जाब िवचारणार अस+याच,ं भाजप 2देशा~य� च�ंकांत पाटील 
यांनी xहटल ंआह.े त ेकाल पुण ेइथं वाताXहरांशी बोलत होत.े Zया आशा कमXचाnयानंी 
िजवावर उदार होऊन गेली दीड वष� कोरोना;या साथीत काम कEलं 6यां;या मागOया 
उपमbुयमंuयांनी गाडीत बसून ऐक�न तरी �यायला हSया हो6या, असं ते xहणाले.  

**** 
कोिवड gwणांची फसवणकू क(न फरार झाले+या सांगली इथ+या डॉ. महेश पाटील 
यास पोिलसांनी अटक कEली. Yयायालयान ंजामीन नाकार+यानंतर पाटील हा पोिलसांना 
गुंगारा देऊन पळfन गेला होता. तZ� डॉ�टसX आिण यNंसाम�ुी उपल�ध नसताना 
डॉ�टर पाटील यांनी कोिवड gwणालय सुg कEलं होत.ं महानगरपािलकEन ेदोनदा नोटीस 
बजाव+यानंतरही gwणालय सुgच ठेवOयात आलं होत.ं या gwणालयात सुमार े ८७ 
कोिवड बािधत gwणाचंा म6ृय ू झाला असून, महापािलकEन े डॉ.महेश पाटील 
या;यािवरोधात सदोष मनmुयवधाचा गुYहा दाखल कEला. 

**** 
अ+पसंbयांक समुदायाचा िवकास करOयासाठी पंत2धानां;या नवीन १५ कलमी 
कायX�माची संबंिधत अिधकाnयानंी 2भावी अमंलबजावणी करावी अस े िनद�श 
परभणीच ेिज+हािधकारी दीपक मगुळीकर यांनी Tदले आहते. संबिधत िवभागांना नवीन 
१५ कलमी कायX�माची मािहती होOयाकरता काल घOेयात आले+या कायXशाळते ते 
बोलत होत.े अ+पसbंयाकं समुदायाला िवकासा;या 2वाहात आण+यास 6या;ंयात 
शांतता आिण ]थैयX येईल, अस ंते यावळेी xहणाल.े  

**** 
परभणी महानगरपािलकE;या ह�ीत िविवध Sयवसाय करणाnया Sयावसाियकांना परवाना 
घOेयाचा आदेश 2शासनान े ता6काळ र� करावा, अYयथा िशवसेना र]6यावर उत(न 
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ती� आंदोलन करणार अस+याच,ं िशवसेना िज+हा सहसंपक�2मुख डॉ�टर िववके 
नावंदर यांनी xहटलं आह.े महानगरपािलकE;या ह�ीत िविवध Sयवसाय करणारे छोट-े
मोठ े सवX Sयापारी अ]थापना धारकांनी मनपाकडfन Sयवसाय परवाना काढणं 
बंधनकारक करOयात आलं असून, 6याला Sयावसाियकांनी िवरोध कEला आह.े  

**** 
म\ु]लम समाजाला श�ैिणक आिण शासकoय नोकरीत दहा ट�E आर�ण देOयात याव,ं 
अशी मागणी परभणी इथ+या म\ु]लम आर�ण संघषX सिमतीन ेकEली आह.े सिमतीन ं
आप+या मागOयाचंं िनवेदन काल 2शासनाला सादर कEल.ं म\ु]लम समुदायातल ंिश�ण 
आिण शासकoय नोकnयांमधलं मागासलपेण द�र करOयासाठी 2िश�ण आिण संशोधन 
क�� सु( करOयात यावं, िज+हा पातळीवर म\ु]लम िव�ा�याHना वसितगृहाची सुिवधा 
उपल�ध क(न देOयात यावी, आदी मागOया या िनवेदनातनू करOयात आ+या आहेत.  

**** 
लातूर महानगरपािलकE;या वतीन ेदर मिहYया;या पिह+या तसंच ितसnया सोमवारी ई -
लोकशाही Tदनाच ंआयोजन कEल ंजात आहे. य6ेया सोमवारी सकाळी ११ त े १ या 
कालावधीत महापािलकE;या वतीन ेदOेयात आले+या िलंक;या मा~यमातनू नागTरकांना 
यात सहभागी होता येणार अस+याच,ं मनपा आय�ु अमन िम{ल यांनी सांिगतलं. 

**** 
परभणी शहर महापािलकEत अितTर� आय�ु xहणनू वसंतराव नाईक मराठवाडा कlिष 
िव�ापीठाच ेमाजी क�लसिचव रणिजत पाटील यांनी काल पदभार ]वीकारला.  

**** 


