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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 05 July 2022 

Time 7.10 AM to 7.25 AM 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरगंाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक ०५ जुल ै२०२२ सकाळी ७.१० िम. 

**** 
 इंधनावरचा मू य विधत कर कमी कर याचा तसंच शेतकरी आ मह यामु  

महारा  कर याचा रा य सरकारचा िनधार   
 िवधानसभेत िव ासदशक ठराव १६४ िव  ९९ मतांनी संमत, िहंगोलीच े

आमदार संतोष बांगर िशंद ेगटात सािमल 
 िवलंबामुळ े काँ ेसच े िवजय वडे ीवार आिण अशोक च हाण मतदानापासून 

वंिचत   
 प ादेशािव  मतदान क या या कारणाव न ठाकरे गटात या १५ आमदारानंा 

िनलिंबत कर याची िशदं ेगटाची मागणी 
 िवधानसभे या िवरोधी प नेतेपदी रा वादी काँ ेस प ाचे अिजत पवार यांची 

िनयु  
 प  फोड याऐवजी पु हा म यावधी िनवडणुका घेऊन दाखव याच ं िशवसेना 

प मुख उ व ठाकरे याचं ंभारतीय जनता प ाला आ हान  
 रा यात कोिवड संसगाचे नवे एक हजार ५१५ ण, मराठवा ात ५७ बािधत 
 भारत आिण इं लंड यां यात सु  असले या पाच या कसोटी ि कट साम यात 

इं लंड िवजया या उंबर ावर 
आिण 

 रा यात अनेक भागात जोरदार पाऊस, मराठवा ासह रा यात या काही 
िज ांत आगामी चार दवस मुसळधार पावसाची श यता   

**** 
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रा यात या जनतेला दलासा दे यासाठी इंधनावरचा मू य विधत कर - हॅट कमी 
कर याबाबत लवकरच िनणय घतेला जाईल, अशी वाही मु यमं ी एकनाथ िशंदे 
यांनी दली आहे. िशंदे यां या नेतृ वाखाल या सरकारनं काल िवधानसभेत 
िव ासदशक ठराव १६४ िव  ९९ असा िजंकला. यानंतर सद यांनी कले या 
अिभनंदनाब ल आभार य  करताना ते बोलत होते. रायगडा या पाय याशी 
असले या िहरकणी गावा या सवागीण िवकासाकरता २१ कोटी पयाचंा िनधी 
दे याची घोषणाही यांनी कली. शेतकरी आ मह यामु  महारा  कर याचा 
िशवसेना-भाजपा युती सरकारचा िनधार आहे, असं मु यमं यांनी यावेळी सांिगतलं. 
हे सवसामा यांच ंसरकार आह,े त ेसूडबु ीन े िकवा आकसान ेकाम करणार नाही. 
शेतक याला सुखसमृ ीच े दवस ये यासाठी सरकार सदैव कायरत रा , रा याला 
गतीपथावर ने यासाठी सवानी एक  ये याच ंआवाहन मु यमं यांनी यावेळी कल.ं 

िशवसेनेसाठी उभं आयु य घातलं, असं सांगतानाच, िशवसेनेत कलेला उठाव आिण 
आप या राजक य वासाब ल बोलताना दवंगत मुलां या आठवणीने मु यमं यांना 
भावना अनावर झा या. आमचं िहंद व हे सग या समाजासाठी आह,े कोण याही 
समाजाचा ेष कला जाणार नस याच,ं मु यमं यांनी सांिगतलं. 

**** 
सरकारनं िवधानसभेत िव ासदशक ठराव १६४ िव  ९९ असा िजंकला. काल 
सकाळी सदनाच ंकामकाज सु  होताच, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकार या वतीन े
िव ासदशक ठराव मांडला, याला भरत गोगावले यांनी अनुमोदन दलं. सु वातीला 
आवाजी मतदान झा यानंतर य  मतमोजणी कर यात आली.  
िशंदे गटात कालच सामील झालेले िहंगोली िज ात या कळमनुरीचे िशवसेना 
आमदार संतोष बांगर यांनी सरकार या बाजून ेमतदान कल.ं महािवकास आघाडीच े
िवजय वडे ीवार आिण अशोक च हाण ह ेदोघ ेिवधानसभेत आमदारांची िशरगणती 
झा यानतंर पोहोचले, यामुळे या दोघांना मतदान ि येत सहभागी होता आलं 
नाही. काँ ेस या दहा आमदारांसह जवळपास वीस सद य यावेळी अनुप थत 
होते.  परवा अनुप थत असलेले रा वादी काँ ेसचे आमदार िनलेश लंक यांनी 
िव ास दशक ठरावा या िवरोधात मतदान कल.ं  
िशवसेने या उ व ठाकरे गटातील आमदारांना िव ास दशक तावा या िवरोधात 
मतदान कर याचा हप जारी कर यात आला होता. दर यान, िशवसेने या ४० 
सद यांनी प ादेश पाळला नस याचा मु ा मु य तोद सुिनल भू यांनी उप थत 
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कला. यावर ही सगळी ि या सभागहृा या पटलावर अस याचं सांगत अ य ांनी 
भू यांना हा मु ा मांड याची परवानगी नाकारली.  

**** 
उपमु यमं ी देव  फडणवीस यांनी मु यमं ी एकनाथ िशंदे सरकारचं अिभनंदन 
करत, िशंदे यां या राजक य कारिकद ला उजाळा दला.  
रा वादी काँ ेसकडन माजी उपमु यमं ी अिजत पवार यांनीही िव ासदशक ताव 
िजंक याब ल सरकारचं अिभनंदन कल.ं जनते या िहता या कामात आपला 
पा ठंबा राहील, मा  जनिहताकडे दल  झालं तर सरकार या ल ात आणून 
ायला मागेपुढे पाहणार नाही, असं यांनी प  कल.ं सद यां या अपा तेचा मु ा 

सव  यायालयात लंिबत असताना िव ासदशक ताव यायला नको होता, 
असं मत अिजत पवार यांनी य  कल.ं  
काँ ेसकडन बाळासाहेब थोरात यांनी तर िशवसेनेकडन भा कर जाधव यांनी 
िव ासदशक ताव िजंक याब ल एकनाथ िशंदे सरकारचं अिभनदंन कल.ं  

**** 
स ाधारी युती या घटक असले या, िशवसेने या िशंदे गटाचे प  तोद भरत 
गोगावले यांनी, ठाकरे गटात या १५ आमदारां या िनलंबनाची िवनंती करणारा 
अज, िवधानसभा अ य  रा ल नावकर यांनी दला आह.े यांना िनलंबनाची 
नोटीस जारी कली जाईल, असं अ य ां या कायालयानं सांिगतल.ं  
दसरीकडे उ व ठाकरे गटाचे तोद सुनील भू यांनीही वेगळा प ादेश काढला 
असून, संिवधाना या दहा या सूचीत या तरतूद चा हवाला देत मळू प ालाच 
प ादेश काढ याचा अिधकार अस याचा दावा कला आह.े िवधीमंडळ प ाला 
प ादेश काढ याचा अिधकार नाही, असं भू यांनी हटलं आह.े  

**** 
िवधानसभे या िवरोधी प नेतेपदी रा वादी काँ ेस प ाचे अिजत पवार यांची 
िनयु  झाली आहे. िवधानसभा य  रा ल नावकर यांनी याबाबतची घोषणा 
कली. यावर सव सद यांनी पवार यांच ंअिभनंदन कल.ं 
यानंतर अ य  नावकर यांनी िवशेष अिधवशेनात या कामकाजाचा आढावा घेत, 
रा यपालां या संमतीन ेअिधवशेन सं थिगत झा याच ंजाहीर कल.ं 

**** 
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काँ ेसचे दहा आमदार मतदानाला अनुप थत राहील,े याचा कठलाही राजक य 
अथ काढ नये, असं काँ ेस नतेे अशोक च हाण यांनी हटलं आहे. आ ही काल 
िवधानसभा अ य पदा या िनवडणुक त रा ल नावकर यां यािवरोधात मतदान 
कल,ं यामुळे आ ही नाराज अस याचा  येत नाही. आज सभागृहात 
पोहोचायला उशीर झा यानं मतदान क  शकलो नाही, असं ते हणाले. 

**** 
प  फोड याऐवजी भारतीय जनता प ानं पु हा म यावधी िनवडणुका घेऊन 
दाखवा या, असं िशवसेना प मुख उ व ठाकरे यांनी हटलं आहे. मुबंईत 
िशवसेना भवनम ये रा यात या िज हा मखुां या बैठक त ते काल बोलत होत.े 
िवधानसभेत सु  असले या घडामोड वर घटनात ांनी भूिमका प  करावी, असं 
ते हणाल.े िवधानसभा मनमानी प तीने चालवणे हा घटनेचा अपमान अस याचं 
ठाकरे हणाले. यापुढे लढायचं असेल तर सवानी सोबत रहाव,ं असं आवाहन 
ठाकरे यान  यावेळी कल.ं  

**** 
िशवसेना खासदार संजय राऊत यां या िवरोधात िशवडी यायालयान े जामीनपा  
वॉरंट बजावून यांना १८ जुलै रोजी यायालयासमोर हजर राह याच ेआदशे दल े
आहेत. राऊत यांनी भाजप नेते िकरीट सोम या यां या प नी मेधा सोम या 
यां यावर १०० कोटी पयां या शौचालय घोटा याचा आरोप कला होता. या 
करणी मेधा सोम या यांनी राऊत यां यािवरोधात मानहानीची त ार दाखल कली 

होती. या करणी हजर राह याच े आदेश देऊनही राऊत काल िशवडी 
यायालयासमोर हजर झाले नाहीत, यामुळ े यां यािवरोधात वॉरंट बजाव यात 
आलं आह.े 

**** 
रा यात काल कोिवड संसग झालेले नवे एक हजार ५१५ ण आढळल.े यामुळे 
रा यभरात या कोिवड बािधतांची एकण सं या, ७९ लाख ८६ हजार ८११ झाली 
आह.े काल या संसगानं तीन णांचा मृ य ूझाला. रा यात आतापयत या संसगानं 
दगावले या णांची एकण सं या, एक लाख ४७ हजार ९४३ झाली असून, 
मृ यूदर एक पूणाक ८५ शतांश ट  आहे. काल दोन हजार ६२ ण बरे झाले. 
रा यात आतापयत, ७८ लाख १६ हजार ९३३ ण या संसगातून मु  झाले 
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असून, कोिवड मु चा दर ९७ पूणाक ८७ शतांश ट  झाला आहे. रा यात स या 
२१ हजार ९३५ णांवर उपचार सु  आहेत. 

**** 
मराठवा ात काल ५७ कोरोना िवषाणू बािधत ण आढळल.े याम ये औरंगाबाद 
िज ात या ३९, लातूर आठ, उ मानाबाद चार, बीड तीन, नांदेड दोन, तर 
परभणी िज ात या एका णाचा समावेश आह.े 

**** 
मराठवा ात या जनते या ि कोनातून सवसामा यांचा वास कमी पैशाम य े
आिण आरामदायक हो यासाठी मराठवा ात रे वेच ंजाळं वाढव यावर भर दे यात 
येत अस याच,ं क ीय रे वे रा यमं ी रावसाहेब दानवे यांनी हटल ंआह.े नांदेड ते 
पुणे या दैनं दन रे वेचा शुभारंभ काल जालना रे वे थानकात दानवे यां या ह ते 
िहरवा झडा दाखवून कर यात आला, यावेळी ते बोलत होत.े मराठवा ात या 
जनते या ीकोनातून नांदेड-पुणे ही रे वे अ यंत मह वाची आह.े ही रे वे यापूव  
आठव ातून दोन वेळेस फ  हडपसरपयत धावत होती. मराठवा ात या 
नाग रकाचंी मागणी ल ात घेता क ीय रे वे मं यांशी चचा क न सव सुिवधांनी 
यु  ही दैनं दन रे वे सु  कर यात आली अस याच ंदानव ेयांनी सांिगतल.ं  

**** 
शाळाबा , अिनयिमत आिण थलांत रत मुलांना शाळे या मु य वाहात 
आण यासाठी िहंगोली िज ात आजपासून २० जुलैपयत िमशन िझरो डॉपआऊट 
ही मोहीम राबव यात येणार आहे. ही मोहीम यश वीपणे राबव यासाठी सव 
यं णांनी सम वयाने काम कराव,ं सव णा या कालावधीत शाळाबा  बालकां या 
न दी घरोघरी, बस थानक, रे वे थानक, सावजिनक ठकाण,ं बाजार, वीटभ ा, 
दगडखाणी, साखर कारखान,े तसंच थलांत रत कटंबांमधून कर यात या या, 
िश णापासून कोणीही वंिचत रा  नये यासाठी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, 
असे आदेश, िज हािधकारी िजत  पापळकर यांनी दल ेआहेत. यासंदभात काल 
झाले या बैठक त िश णािधकारी सोनट  यांनी, सव णात दखलपा  िव ा याचा 
शोध घऊेन यांना शाळेत वेिशत कर याबाबतची मािहती दली.  

**** 
महारा  व त धा य दकानदार आिण करोसीन परवानाधारक महासंघा या वतीन ं
काल औरंगाबाद तहसील कायालयासमोर धरण ेआंदोलन कल.ं ४४० पय े ित 
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ि टल कमीशन दे यात याव ंिकवा दरमहा ५० हजार पय ेिनि त मानधन घोिषत 
कराव,ं ग -तांदळ अं योदय काडधारकानंा साखरेवर एक िकलो ित ि टल 
हाताळणी तोटा दे यावर सव रा यांनी त काळ िनणय यावा, ग -तांदळ यित र  
खा तेल आिण डाळी दरमहा दे यात या यात यासह अ य माग यांच ं िनवेदन 
यावेळी शासनाला सादर कर यात आलं. 

**** 
कोिवड लसीकरणासह िज ात कोिवड चाच या कर यावर भर दे याच े िनदश 
औरंगाबादच े िज हािधकारी सुनील च हाण यांनी दले आहेत. िज हािधकारी 
कायालयात िज हा शी  कती दला या बैठक त ते काल बोलत होते. या भागात 
लसीकरण कमी झालेल ंआह.े या भागातील लसीकरण वाढ यासाठी सव यं णांनी 
पुढाकार यावा असंही िज हािधकारी यावेळी हणाले.  

**** 
भारत आिण इं लंड यां यात सु  असले या पाच या कसोटी ि कट साम यात 
इं लंड िवजया या उबंर ावर आह.े इं लंडला िवजयासाठी ११९ धावांची गरज 
आह,े तर भारताला ही कसोटी िजंक यासाठी आज साम या या अखेर या दवशी 
इं लंडचे सात फलंदाज बाद कर याची आव यकता आह.े साम या या काल या 
चौ या दवशी इं लंडन ं दस या डावात तीन बाद २५९ धावा क या. यापूव  
भारताचा दसरा डाव काल २४५ धावांवर संपु ात आला.  

**** 
रा यात काल अनेक भागात जोरदार पाऊस झाला. कोकणात िसंधुदग आिण 
र नािगरी िज ात मसुळधार पावसामुळे जनजीवन िव कळीत झालं आह.े र नािगरी 
िज ात या जगबुडी नदीने धो याची पातळी ओलांडली असून, स या सात पूणाक 
२० मीटर उंचीने पा याचा वाह अस याच ंआम या वाताहरानं कळवलं आह.े 
िचपळणम य े पूर प र थती िनमाण झाली असून, रा ीय आप ी ितसाद दलाच ं
पथक तैनात कर यात आलं आह.े 
रायगड िज ात पनवले, उरण, सुधागड, महाड, पोलादपूर भागात काल मुसळधार 
पाऊस झाला.  सािव ी नदीची पातळी पाच मीटरपे ा जा त झाली असून, महाड 
शहर आिण प रसरात पूरस य थती िनमाण झाली आहे. 
नांदेड िज ात काल सवदर पाऊस झाला. ८७ पैक  १० महसलू मडंळात 
अितवृ ीची न द झाली. यात लोहा, कापशी, सोनखेड, शेवडी, िहमायतनगर, 
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जवळगाव, सरसम, कटर, जलधारा, उ माननगर या मंडळांचा समावेश आह.े या 
पावसामुळे खोळंबले या पेर या पूण हो यासाठी चालना िमळणार आहे.  
दर यान, कोकण, म य महारा  आिण मराठवा ात या काही िज ांत पुढील 
चार दवस मुसळधार ते अितमुसळधार पाऊस पड याची श यता मुंबई या ादेिशक 
हवामान क ान ं वतवली आह.े आज मराठवा ात या औरंगाबाद, जालना, 
िहंगोली, परभणी, नांदडे, बीड, लातूर, उ मानाबाद िज ाती या काही भागात ३० 
ते ४० िकलोमीटर िततास वेगान ं वादळी वारे आिण िवजे या कडकडाटासह 
म यम ते मुसळधार व पाचा पाऊस पडेल, तर उ ा आिण परवा मुसळधार ते 
अितमुसळधार पाऊस पड याची श यता हवामान िवभागान ंवतवली आह.े 
दर यान, उ मानाबाद, नांदेडम य ेकाल रा भर िभज पाऊस झाला तर पालघरम य े
स या मुसळधार पाउस पडत अस याच ंआम या वाताहरांन कळवलं आह.े  

**** 


