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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 20 May 2022 

Time 7.10 AM to 7.25 AM 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक २० म े२०२२ सकाळी ७.१० िम. 

**** 
ठळक बात या 
 शेतीला आधुिनकतचेी जोड ावी-खरीप हंगाम २०२२ आढावा बैठक त 

मु यमं यांची सूचना 
 ओबीसी आर णाबाबत बा ठया सिमती या अहवालानंतर रा य सरकार 

यायालयात बाज ूमांडणार- उपमु यमं ी अिजत पवार  
 माजी खासदार ि कटपट नव योतिसंग िस द यांना एक वष कारावासाची िश ा  
 रा यात काल कोिवड संसग झालेल े३१६ नव े ण  
 पुण ेिज ात दोन वेगवेग या घटनांत ९ जणांचा धरणांम य ेबुडन मृ य ू 
 मराठवा ात गे या वषभरात नऊ हजार ाहकांकडन १३ कोटी पयांची वीज 

चोरी  
 सोलापूर- तुळजापूर - उ मानाबाद रे वे मागासाठी रा याचा वाटा दे याबाबत 

रे वे मं ी अि नी वै णव यांच ंरा य सरकारला प   
आिण 

 बारा या जागितक मिहला मु ीयो ा अिजं यपद पधत भारता या िनखत झरीन 
िहला सुवण पदक  

**** 
सिव तर बात या 
शेतीला आधुिनकतेची जोड ावी, रोग, िकडीचा ादभाव रोख याबरोबर, अितवृ ीचा 
सामना कर यासाठी यं णेन ं सतक रहाव,ं अशी सूचना मु यमं ी उ व ठाकर े यांनी 
कली आह.े रा या या खरीप हंगाम २०२२ आढावा बैठक त ते काल बोलत होत.े 
आरो यासाठी पोषक गुणधम असणारी िबयाण ंशेतकरी बांधवाना मोफत देणारं, यां या 
आरो याचा िवचार करणार ं महारा , ह े देशातल ं पिहल ं रा य अस याच ं मु यमं ी 
हणाल.े िवकल त ेिपकल अिभयान यश वी कर यासाठी शेतकरी बांधवांना मागदशन 
कराव,ं आदी सूचना, मु यमं यांनी यावेळी क या. यंदा चांग या पावसाची अपे ा 
असून, कषी िवभागान ंउ म िनयोजन कल ंआह,े यामुळ ेयंदाचा खरीप हंगाम यश वी 
होईल, असा िव ास, मु यमं यांनी य  कला. 
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यंदा या खरीप हंगामासाठी सुमार े १८ लाख ि टल िबयाण ं आव यक असून, 
महाबीज, रा ीय िबयाण ेमहामंडळ आिण खासगी सं थेकड े िमळन, १९ पूणाक ८८ 
लाख ि टल िबयाण ं अपेि त आह,े अशी मािहती कषीमं ी दादा भुसे यांनी या 
बैठक त दली.  
दर यान, रा यात पाच जूनला तळ कोकणात मोसमी पाऊस दाखल होईल असा 
अंदाज, भारतीय हवामान िवभागाच ेक णानंद होसाळीकर यांनी या बैठक त वतवला. 
मराठवा ात यंदा सामा यपे ा जा त पाऊस होईल, तसंच एकणच महारा ात 
समाधानकारक पाऊस पड याची श यता अस याच,ं होसाळीकर यांनी यावेळी 
सांिगतल.ं  

**** 
इतर मागास वग - ओबीसी आर णासदंभात बा ठया सिमतीचा अहवाल आला क  
म य देश सरकार जस ं सव  यायालयात गेल,ं तस ं रा य सरकारही जूनम य े
बा ठया सिमतीचा अहवाल आ यानंतर, आपलं हणण ं यायालयात मांडेल, असं 
उपमु यमं ी अिजत पवार यांनी सांिगतल ंआह.े ते काल मुंबईत वाताहरांशी बोलत 
होते. म य देश या धरतीवर महारा ातही ५० ट यां या पुढे जागा न जाऊ देता 
ओबीस ना ितिनिध व िमळाव,ं असा सरकारचा य न राहील, यानुसार कामाला 
सु वात कली अस याच ंत े हणाल.े 

**** 
कला संचालनालयातफ घे यात आले या एिलमे टरी परी ेचा िनकाल २३ म े रोजी, 
तर इंटरिमिजएट परी चेा िनकाल आज २० म ेरोजी जाहीर होणार आह.े ड य ूड य ू
ड य ू डॉट डी ओ ए डॉट महारा  डॉट जीओ ही डॉट इन या संकत थळावर हा 
िनकाल जाहीर कला जाणार अस याच,ं संचालनालयान ंसांिगतल ंआह.े   

**** 
आगामी काळात थािनक वरा य सं थां या िनवडणुक त वंिचत ब जन आघाडीन े
इतर प ासोबत युती आघाडी कर यासंदभात िज हा य  तसंच या िज ाच े भारी 
यांनी थािनक पातळीवर संबंिधत प ाशी चचा क न रा य कायकारणी समोर ताव 
ठेवावा असा िनणय रा य कायका रणीत घे यात आला आह.े प ाच े रा ीय अ य  
िवधी  काश आंबेडकर यां या अ य तेखाली काल औरंगाबाद इथ ंवंिचत ब जन 
आघाडी या रा य कायका रणी बैठक झाली. प  यापुढ े रा यात न या जोमान े सव 
िनवडणुकांना सामोरे जाणार अस याच ं देशा य  रेखा ठाकर यांनी यावेळी सांिगतल.ं  

**** 
का स िच पट महो सवात सहभागी हो यासाठी सां कितक काय मं ी अिमत देशमखु 
यां या मागदशनाखाली, महारा ाच ंिश मंडळ रवाना झाल ंआह.े या िश मंडळात या 
महो सवासाठी िनवड कर यात आले या ‘कारखानीसांची वारी’, ‘पोटरा’ आिण 
‘ितच ंशहर होण’ं या मराठी िच पटांच ेिनमात,े द दशक यांचा समावेश आह.े  

**** 
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वाराणसी इथ या ानवापी मिशदी या सव णाबाबत सव  यायालयात आज दपारी 
तीन वाजता सुनावणी िनि त कली आह.े यावेळी सव प ांना अहवाल सादर कर यास 
सांग यात आल ं आह.े यासोबतच वाराणसी यायालयात या सुनावणीलाही सव  
यायालयान ं थिगती दली आह.े  
त पूव  ानवापी मिशदी या सव णाचा अहवाल वाराणसी यायालयात सादर 
कर यात आला. या अहवालात संबंिधत प रसराच ेदीड हजार छायािच  ंआिण ३२ जी 
बी मेमरी मतेची आठ मेमरी काड अस याच,ं याबाबत या वृ ात हटल ंआह.े  
दर यान, मथरुा इथ या ीक ण ज म थळा या बाजुला असले या शाही ईदगाह 
जिमनी या मालक  ह ाची मागणी करणारी ीक ण ज मभूमी यास आिण अ य 
खाजगी प ांची यािचका िज हा आिण स  यायालयान ंकाल वीकारली आह.े 

**** 
माजी खासदार ि कटपट नव योतिसंग िस द यांना ३४ वषापूव या मारहाण करणी 
सव  यायालयान ंएक वष कारावासाची िश ा सुनावली आह.े २७ िडसबर १९८८ 
रोजी पितयाळा इथ ं गुरनाम िसंग या ६५ वष य वृ दासोबत झाले या हाणामारीत 
गुरनाम यांचा मृ यू झाला होता.  

**** 
रा यात काल कोिवड संसग झालेल े३१६ नवे ण आढळल.े यामुळ ेरा यभरात या 
कोिवड बािधतांची एकण सं या ७८ लाख ८१ हजार ८५८ झाली आह.े काल या 
संसगान े कोणाचाही मृ य ू झाला नाही. रा यभरात या संसगान ं दगावले या णांची 
एकण सं या एक लाख ४७ हजार ८५५ झाली असून, मृ यूदर एक पूणाक ८७ शतांश 
ट  आह.े काल २०१ ण कोिवडमु  झाल,े रा यात आतापयत ७७ लाख ३२ 
हजार २८२ ण या संसगातून मु  झाले असून, कोिवड मु चा दर ९८ पूणाक ११ 
शतांश ट  झाला आह.े रा यात स या एक हजार ७२० णांवर उपचार सु  आहते. 
मराठवा ात नांदेड िज ात काल एक ण आढळ याची न द झाली आह.े 

**** 
पुण े िज ात काल दोन वेगवेग या घटनांत नऊ जणांचा धरणात बुडन मृ य ूझाला. 
भोर तालु यातील भाटघर धरणात पाच मिहला तर खेड तालु यातील चासकमान या 
धरणांम य ेचार िव ाथ  बुडन मरण पाव याच ंयाबाबत या वृ ात हटल ंआह.े  

**** 
मराठवा ात या आठ िज ांम य ेगे या वषभरात नऊ हजार ाहकांकडन १३ कोटी 
पयांची वीज चोरी उघड झाली आह.े यां याकडन चार कोटी ६१ लाख पय ेदंड 

वसूल कर यात आला अस याची मािहती, महािवतरण या औरंगाबाद ादेिशक 
कायालया या वतीन ं दे यात आली आह.े वीज चोरी पकड याची मोहीम यापुढेही 
चाल ू राहणार आह.े कोणीही वीज चोरी क  नये, असं आवाहन महािवतरण या 
औरंगाबाद ादेिशक कायालयाच ेसह यव थापक य संचालक डॉ मंगेश ग दावले यांनी 
कल ंआह.े 
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दर यान, महािवतरणन ंिवलासराव देशमुख अभय योजने या मा यमातून कायम व पी 
वीजपुरवठा खंिडत असले या वीज ाहकासंाठी, याज आिण िवलंब आकारात शंभर 
ट  माफ ची सोय क न पुनज डणीची संधी उपल ध क न दली आह.े सव पा  
ाहकांनी अभय योजनेचा लाभ यावा, असं आवाहन मु य अिभयंता भुजंग खंदारे 

यांनी कल ंआह.े 
**** 

सोलापूर - तुळजापूर - उ मानाबाद रे वे मागासाठी रा याचा वाटा ावा, अशी 
सूचना क ीय रे वे मं ी अि नी वै णव यांनी मु यमं ी उ व ठाकरे यांना प ा ार े
कली आह.े तुळजापूरच ेआमदार राणाजगिजतिसंह पाटील यांनी वै णव यांची द ीत 
भेट घेवून सोलापूर - तुळजापूर - उ मानाबाद हा रे वे माग रा याकडन िनधीची 
तरतूद होत नस यान े रगाळत अस याच ं िनदशनास आणून दल ंहोत,ं या अनुषगंाने 
रे वे मं यांनी मु यमं यांना प  िलिहल ंआह.े 
दर यान, औरंगाबाद रे वे थानकासाठी १६ ड यांची िपटलाइन मंजूर क याब ल 
भाजपा या रा ीय सिचव िवजया रहाटकर यांनी, रे वे मं ी वै णव यांची नवी द ीत 
भेट घेवून, यांच ेआभार मानले.  

**** 
मिहलांवर होणा या अ याचाराला आळा घाल यासाठी काय ाची भावी 
अंमलबजावणी करण ंआव यक असून, यासाठी काय ाचा धाक असला पािहज ेआिण 
शासन द  असलं पािहज,े असं रा य मिहला आयोगा या सद या संगीता च हाण 

यांनी हटल ंआह.े या काल िहंगोली इथ ंआढावा बैठक त बोलत हो या.  
**** 

औरंगाबाद िज ात खुलताबाद इथ ंअसलेली औरंगजबेाची कबर पाच दवसांसाठी 
बंद कर यात आली आह.े भारतीय पुरातत्व सव ण या औरंगाबाद िवभागान ं
यासंदभात एक प क जारी कल ं आह.े एकण प र थतीचा अदंाज घेऊन ही बंदी 
आणखी पाच दवस वाढवली जाऊ शकत,े असंही या प ात नमूद कर यात आलं 
आह.े 

**** 
तुक थानची राजधानी इ तंबुल इथं झाले या बारा या आईबीए जागितक मिहला 
मु ीयो ा अिजं यपद पधत भारता या िनखत झरीन िहनं सुवण पदक पटकावल ं
आह.े ५२ िकलो वजनी गटाल िनखतन ं अंितम साम यात थायलंड या िज प ग 
जुतामस िहच पराभव कला. या पधत भारताला तीन पदक िमळाली आहेत. ५७ 
िकलो वजनी गटात मनीषान ंआिण ६३ िकलो वजनी गटात परवीन िहने कां य पदक 
िमळवल ंआह.े भारताला जागितक मु ीयो ा पधत सुवण पदक िमळवून देणारी झरीन 
ही पाचवी मिहला आह.े  

**** 
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मिहला बचत गटांनी उ पादनांच ं ँिडंग कर यावर भर ावा, असं  आवाहन लातूरच े
महापौर िव ांत गोजमगुंडे यांनी कल ंआह.े दीनदयाळ अं योदय योजना, रा ीय नागरी 
उपजीिवका अिभयानाअंतगत शहरातील ६ मिहला बचत गटांना येक  ४ लाख पय े
कज वाटप गोजमगंुड ेयां या ह त ेकर यात आलं यावेळी ते बोलत होत.े कज वाटप 
ि येत लातूर महापािलकन ं िवभागात थम मांक पटकावला आह.े 

**** 
इतर मागास वग - ओबीस च ं राजक य आर ण टकवा, अ यथा ओबीसी नतेे, 
मं ी, आमदार, खासदार यांना रा यात र यावर िफ  देणार नस याचा इशारा, 
ओबीसी हीजेएनटी जनमोचाच ेअ य  बाळासाहेब सानप यांनी दला आह.े ते काल 
औरंगाबाद इथ ंवाताहर प रषदेत बोलत होत.े ये या एक जूनला औरंगाबाद शहरात या 
ांती चौक त े िवभागीय आयु  कायालय असा िवराट मोचा काढ यात येणार 

अस याच ं यांनी सांिगतल.ं 
**** 

ओबीसी आर ण करणी महािवकास आघाडी सरकार या नाकतपणा या िनषेधाथ 
भारतीय जनता प ा या संत  कायक यानी काल परभणी ते गंगाखेड मागावर नृिसंह 
पोखण  फा ावर रा तारोको आंदोलन कल.ं या आंदोलनामुळे या मागावरची वाहतूक 
काही काळ िव कळीत झाली होती.  

**** 
िहंगोली आिण नांदेड िज ात काही ठकाणी काल जोरदार वा यासह पाऊस झाला. 
जालना शहरासह िज ात या बदनापूर, अंबड तालु यात काल सायंकाळी 
सोसा ा या वा यासह जवळपास अधातास जोरदार पाऊस झाला. औरंगाबाद शहर 
प रसरातही काल सायंकाळी तुरळक पाऊस झाला. 
 दर यान, ये या दोन दवसात रा यात कोकण, म य महारा , मराठवा ात तुरळक 
ठकाणी पाऊस पड याची श यता असून, िवदभातही मेघगजनसेह िवजांचा कडकडाट 
हो याची श यता पुण ेवेधशाळेन ंवतवली आह.े 

**** 


