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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 19 May 2022 

Time 1.00 to 1.05pm 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – १९ मे २०२२ दपारी १.०० वा. 

**** 
वाराणसी इथ या ानवापी मिशदी या सव णाबाबत सव  यायालयात उ ा सुनावणी 
होणार आहे. िहंद प ान ेसव  यायालयात वेळ मािगतला, यावर यायालयाने उ ा दपारी 
तीन वाजता सुनावणी िनि त कली आहे. यावेळी सव प ांना अहवाल सादर कर यास 
सांग यात आलं आहे. यासोबतच वाराणसी यायालयात या सुनावणीलाही सव  
यायालयानं थिगती दली आहे.  
त पवू  ानवापी मिशदी या सव णाचा अहवाल वाराणसी यायालयात सादर कर यात 
आला. या अहवालात सापडले या पुरा यांबाबत कोणताही खुलासा कर यास यायालया या 
आयु ांनी नकार दला आहे.  

**** 
इतर मागास वग - ओबीसी आर णासंदभात बा ठया सिमतीचा अहवाल आला क  म य 
देश सरकार जस ंसव  यायालयात गेलं, तसं रा य सरकारही जूनम य ेबा ठया सिमतीचा 

अहवाल आ यानंतर आपल ं हणणं मांडेल, असं उपमु यमं ी अिजत पवार यांनी सांिगतलं 
आहे. ते आज मुंबईत वाताहरांशी बोलत होते. म य देश या धरतीवर महारा ातही ५० 
ट यां या पुढ ेजागा न जाऊ देता ओबीस ना ितिनिध व िमळाव,ं असा सरकारचा य न 
राहील, यानुसार कामाला सु वात कली अस याचं ते हणाले. 

**** 
दर यान, रा य उ पादन शु क िवभागा या ५९ न या वाहनांचं िवतरण काल उपमु यमं ी 
पवार यां या ह त े कर यात आलं. अवैध म िव  करणा यांवर कठोर कारवाई क न 
महसूल वाढीसाठी रा य उ पादन शु क िवभाग, भावीपण े य नशील रािह यानं देश आिण 
रा या या महसूलातही मोठी भर पडेल, असा िव ास यांनी यावेळी य  कला.  

**** 
घरगुती गॅस िसिलंडर या िकमतीत तीन पये ५० पैशांची वाढ झाली आहे. तर, यावसाियक 
गॅस िसलडर आठ पयांनी महागला आहे. मुंबईत घरगुती गॅस िसिलंडर आता एक हजार तीन 
पयांना िमळणार आहे.  

**** 
देशात कोिवड ितबंधा मक लसीकरण मोिहमेनं १९१ कोटी मा ांचा ट पा पार कला आहे. 
काल १३ लाख ७१ हजार ६०३ नागरीकांचं लसीकरण झाल.ं देशात आतापयत या लसी या 
१९१ कोटी ७९ लाख ९६ हजार ९०५ मा ा दे यात आ या आहेत. 
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दर यान, देशात काल न या दोन हजार ३६४ कोिवड णांची न द झाली, दहा णांचा 
उपचारादर यान मृ य ूझाला, तर दोन हजार ५८२ ण बरे झाले. देशात स या १५ हजार 
४१९ णांवर उपचार सु  आहेत. 

**** 
पंत धान नर  मोदी या मिह या या २९ तारखेला आकाशवाणीवर या ‘मन क  बात’ या 
काय मातून देशवासीयांशी संवाद साधणार आहेत. या मािलकचा हा ८९ वा भाग असेल. या 
काय मासाठी नाग रकांना आप या सूचना आिण िवचार २६ म े पयत माय जी ओ ही 
ओपन फोरमवर िकवा नमो ॲप वर न दवता येतील. तसंच १८०० ११ ७८०० या मांकावर 
आपला मेसेज रेकॉड क नही नाग रकांना िवचार मांडता येतील. 

**** 
महािवतरण या नावे बनावट मॅसेज येत असून, या मॅसेजला ितसाद वा उ र देऊ नये, अस ं
आवाहन महािवतरण या औरंगाबाद कायालयानं कलं आहे. आप या वीजिबला या पेमटम य े
अडचण अस याने आज रा ी साडे नऊ वाजता आपला वीजपुरवठा खंिडत कर यात येणार 
आहे. ताबडतोब सोबत दले या वैयि क मोबाईल मांकावर सपंक साधावा, अशा 
आशयाचा बनावट मॅसेज वैयि क मोबाईल मांकाव न नाग रकांना पाठव यात येत 
अस याचं िनदशनास आ यानंतर महािवतरणन ं एक प क जारी क न नाग रकांना आवाहन 
कलं आहे. िबल भर यासाठी वैयि क मोबाईल मांकाव न एखादी िलंक पाठव यात 
आली असेल तर याला देखील दल  कराव,ं असं सांग यात आल ंआहे.  

**** 
औरंगाबाद िज ात खुलताबाद इथ या औरंगजेबा या कबरीच ंमु य ार पयटकांसाठी पाच 
दवसांसाठी बंद कर यात आलं आहे. भारतीय पुरात व सव ण या औरंगाबाद िवभागान ं
यासंदभात एक प क जारी कलं आहे. या कबरीसंबंधी स या िववाद सु  असून, कोणताही 
अनुिचत कार घड नये यासाठी २२ म ेपयत कबर बंद ठेव यात आली आहे. मु य वेश 
ारावर दोन सुर ा र कानंा तैनात कर यात आल ंअसून, आगामी काळात प र थती पाहता 

आणखी पाच दवस कबर बंद ठेवली जाऊ शकते असंही या प ात नमूद कर यात आलं 
आहे. 

**** 
िहंगोली िज ात आज पहाटेपासूनच पाऊस सु  आहे. कळमनुरी तालु यात या आखाडा 
बाळापूर प रसरात वादळी वा यासह पाऊस झाला. ड गरकडा, वारंगा फाटा, रामे र तांडा, 
दांडेगाव प रसरातही पाऊस पडला. 
नांदेड शहरासह िज ात या हदगाव इथ ं आज सकाळी पाऊस झाला. नांदेड शहरात 
कालपासून ढगाळ वातावरण आहे. या पावसामुळ े उ हाचा कडाका काही माणात कमी 
झाला आहे.  

**** 
हवामान 
ये या दोन दवसांत रा यात कोकण, म य महारा , मराठवा ात तुरळक ठकाणी पाऊस 
पड याची श यता असून, िवदभातही मेघगजनेसह िवजांचा कडकडाट हो याची श यता पुण े
वेधशाळेन ंवतवली आह.े 

**** 


