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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 03 February 2023 

Time 7.10 AM to 7.25 AM 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरगंाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक ०३ फ ुवारी  २०२३ सकाळी ७.१० िम. 

**** 
 रा य िवधान प रषदे या िनवडणुक त दोन जागांवर महािवकास आघाडीचा तर 

एका जागेवर भारतीय जनता प ा या उमेदवाराचा िवजय, 
 नािशकमधून अप  स यिजत तांबे िवजयी तर अमरावती पदवीधर मतदारसंघात 

दस या पसंती या मतांची मोजणी सु  
 औरंगाबाद िश क मतदार संघातून सलग चौ यांदा रा वादी काँ ेसच े िव म 

काळ ेयांचा िवजय 
 जालना िज ात वाटरम ये जलतारा क पाचा शुभारंभ, मराठवाडा वॉटर ीड 

योजनेला रा य सरकारचं ाधा य अस याची मु यमं यांची वाही  
 पैठण तालु यात साडे बािवस हे टस े ात िलंबूवग य फळ समूह आिण 

उ क ता क ाची उभारणी कर यात येणार 
 िपंपरी-िचंचवड आिण कसबा िवधानसभेची पोटिनवडणूक महािवकास आघाडी 

एकि त लढणार- नाना पटोले   
 ९६ या अ खल भारतीय मराठी सािह य संमेलनाला आजपासून वधा इथ ं

ारंभ  
 खेलो इंिडया यवुा डा पधत नेमबाजीम ये महारा ा या ईशा टाकसाळेला 

रौ यपदक, तर वराज भ डवेला कां यपदक 
आिण 

 तीन देशांची टी- टी ि कट मािलकत यजमान दि ण आि ककडन अंितम 
साम यात भारताचा पराभव   
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**** 
रा य िवधान प रषदे या पाच जागांसाठी झाले या िनवडणकु त दोन ठकाणी 
महािवकास आघाडी या उमेदवारांनी िवजय िमळवला, एका जागेवर भारतीय जनता 
प ान,ं तर एका जागेवर अप  उमेदवार िनवडन आला आह.े अमरावती पदवीधर 
मतदारसंघात मतमोजणी सु  असून, महािवकास आघाडीचा उमेदवार आघाडीवर 
आह.े  
औरंगाबाद िवभाग िश क मतदारसंघ िनवडणुक त महािवकास आघाडीचे उमेदवार 
िव म काळ ेयांचा सहा हजार ९३७ मतांनी िवजय झाला. काळ ेयांना २३ हजार 
५८०, तर भाजपच े उमेदवार िकरण पाटील यांना १६ हाजर ६४३ मत ं िमळाली. 
मराठवाडा िश क मतदारसंघाचे नतेृ व करणा या िव म काळ े यांचा हा सलग 
चौथा िवजय आहे. 
नागपूर िवभाग िश क मतदारसंघात महािवकास आघाडी पुर कत अप  उमेदवार 
सुधाकर अडबाले िवजयी झाले आहते. यांना १६ हजार ७०० मतं िमळाली. 
यांनी भाजपा पुर कत उमेदवार नागो गाणार यांना पराभूत कल.ं 
कोकण िवभाग िश क मतदारसंघात भाजपाचे उमेदवार ाने र हा  ेयांनी पिह या 
पसंती या मतांम येच िवजय िमळवला. यांना २० हजार ६४८ मतं िमळाली. 
िजंक यासाठी पिह या पसंतीची १६ हजार ७२६ मतं आव यक होती. िव मान 
आमदार आिण महािवकास आघाडीचे उमदेवार बाळाराम पाटील यांना १० हजार 
९९७ मतं िमळाली.  
नािशक पदवीधर मतदारसंघा या िनवडणुक त अप  उमदेवार स यिजत ताबंे यांनी, 
महािवकास आघाडी पुर कत उमेदवार शुभांगी पाटील यांचा २९ हजार ४६५ मतांनी 
पराभव कला. स यिजत ताबंे यांना पाच या फरी अखेर ६८ हजार ९९९, तर 
शुभांगी पाटील यांना ३० हजार ५३४ मतं िमळाली.  
अमरावती िवभाग पदवीधर मतदारसंघात मतमोजणी अ ापही सु  अस याच,ं 
आम या वाताहरान ं कळवलं आह.े या ठकाणी ४७ हजार १०१ मतांचा कोटा 
िनि त झाला असून, स या दस या पसंती या मतांची गणना सु  आह.े आतापयत 
झाले या मतमोजणीत महािवकास आघाडीच ेधीरज िलंगाड ेयांना ४३ हजार ५७७, 
तर भाजपच ेडॉ. रणजीत पाटील यांना ४१ हजार २२८ मतं िमळाली.  
दर यान, या मतमोजणीत अनेक मतदारांनी कवळ दस या पसंतीच ंमत द यान ंसहा 
हजार मतं बाद झाली आहेत.  
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**** 
शेतक यां या क याणासाठी जलयु  िशवार आिण वॉटर ीड या दो ही योजना 
मह वा या अस याच,ं मु यमं ी एकनाथ िशंदे यांनी हटलं आहे. याच उ ेशानं 
जलसंधारणाकडन ामसमृ दीकडे नेणारा जलतारा क प सु  कर यात आ याच ं
यांनी सांिगतलं. जालना िज ात या वाटर इथ ं आट ऑफ िल ह ग सं थनंे 
आयोिजत कले या शतेकरी मेळा यात जलतारा क पा या शभुारंभ संगी काल त े
बोलत होते. मराठवा ात या शेतक यांसाठी मह वाकां ी असले या मराठवाडा 
वॉटर ीड योजनेला रा य सरकार ाधा य देत अस याचं सागंतांना मु यमं ी 
हणाल.े.... 

‘‘मराठवाडा िवदभ या ठकाणी आप याला मािहत आह ेआ मह या त 
हा सगळा भाग आह.े आिण हणून आ मह या कमी करण ं ह े या 
सरकारच ं ाधा य आह.े आिण हणनू शेतकरी हा आपला मायबाप आह.े 
अ दाता आह.े तो जगला पािहज,े वाचला पािहज ेही भूिमका आप या 
सरकारची आह.े आिण हणनू अितशय मह वाकां ी मराठवाडा वॉटर ीड 
आ ही सु  कल.ं त े ही माग या काळाम ये ददवान े बंद झाल.ं आपल ं
सरकार आ यानंतर मी आिण देव जी आ ही दोघचं ंहोतो मंि मंडळाम ये 
आ ही पिहला िनणय घेतला मराठवाडा वॉटर ीडचा आिण याला देखील 
ाधा य दल ंजाईल.’’  

जालना िज ात या कोरडवा  शेतक यांसाठी मोठा दलासा देणारा हा क प 
असून, याचा जलयु  िशवार योजनते समावेश कर यात यणेार अस याची 
घोषणाही िशदंे यांनी यावेळी कली. जलतारा अिभयानामळु े िसंचन े ात ांती 
घडेल, असा िव ास ी ी रवीशंकर यांनी यावेळी य  कला.   

**** 
औरंगाबाद िज ात पैठण तालु यात या इसारवाडीम य,े ४३ कोटी ८० लाख 
पय ेखच क न, साड ेबािवस हे टस े ात िलंबूवग य फळ समूह आिण उ क ता 

क ाची उभारणी कर यात येणार अस याच,ं फलो पादन आिण रोजगार हमी 
योजनामं ी सं दपान भुमरे यांनी सांिगतलं. काल मुंबईत एका बैठक त ते बोलत 
होते. याम य ेसाडे चार हे टर े ाम य ेउ क ता क  थापन कल ंजाईल, तर १८ 
हे टरम य े िलंबूवग य फळ समूह थापन कर यात येणार अस याच,ं ते हणाल.े 
याचबरोबर इसारवाडीतील स या या बीज गुणन क ाच,ं फळ रोपवा टकत पांतर 
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कर यात येणार अस याच ं यांनी सांिगतल.ं फळ िपकाची जातीवंत रोग आिण 
क डमु  उ  दजाची कलमं पुरेशा माणात िनमाण कर यासाठी, उ  तं ानावर 
आधा रत अशी ही रोपवा टका असेल.  िलंबूवग य फळ समूहाम ये मोसंबीसाठीच े
रंगपूर लाइम, यूसेलर, काटोल गो ड, फले ही मातवृृ  असणार आहेत.  
दर यान, भुमर े यांनी काल ामरोजगार सेवकां या सम यांिवषयी बैठक घेतली. 
रा यात या ामरोजगार सेवकां या मानधनात वाढ, पूण वळे काम या बरोबरच 
इतर सम यांबाबत सकारा मक िवचार कला जाईल, यासाठी इतर रा यां या काय 
प तीचा अ यास कर यात येणार अस याचं यांनी सांिगतलं. 

**** 
िपंपरी-िचंचवड आिण पु यातील कसबा मतदारसंघात िवधानसभेची पोटिनवडणूक 
महािवकास आघाडी एकि त लढणार असून, महािवकास आघाडी या आज 
होणाया बैठक त यावर िनणय होईल, अशी मािहती महारा  दशे काँ ेस सिमतीच े
अ य  नाना पटोले यांनी दली आह.े देश काँ ेस संसदीय मंडळा या मुंबईत 
झाले या बैठक त ते काल बोलत होते. कसबा हा काँ ेसचा पारंप रक मतदारसंघ 
असून, या ठकाणी िनवडणूक लढव यास काँ ेसकडन सहा उमेदवार इ छक आहते, 
ही नाव ं प े ीकडे पाठवली जातील आिण याचा िनणय घेतला जाईल असं 
पटोले यांनी बैठक नतंर सांिगतलं.  

**** 
उपमु यमं ी देव  फडणवीस हे अथमं ी हणून थमच रा याचा २०२३ चा  
अथसंक प सादर  करणार आहते. या अथसंक पासाठी यांनी रा यात या 
जनतेकडन काही अिभनव संक पना मागव या आहेत. या सूचना नाग रकांना बी 
आय टी डॉट एल वाय लॅश महा बजेट 23, या संकत थळावर पाठवता यतेील. 

**** 
रा यात या बाल सुधारगृहांम य ेकौश यपूण िश णाच ंक  सु  करणार अस याची 
मािहती कौश य, रोजगार, उ ोजकता आिण मिहला आिण बाल िवकास मं ी 
मंगल भात लोढा यांनी दली आहे. मुंबईत या ड गरी, उमरखाडी इथं कौश य 
िवकास क ाचं उ ाटन क यानंतर ते बोलत होते. बालकांना िश णासोबतच 
आव यक कौश य िवकिसत हो यासाठी कौश य िवकास िवभाग आिण मिहला 
आिण बालिवकास िवभाग य नशील अस याचं त े हणाले.  

**** 
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९६ या अ खल भारतीय मराठी सािह य संमेलनाला आजपासून वधा इथं ारंभ 
होत आह.े मु यमं ी एकनाथ िशंदे यां या ह ते या संमेलनाचं उ ाटन होणार आह.े 
या काय माला क ीय भूपृ  वाहतकू मं ी िनतीन गडकरी, रा याचे िश ण आिण 
मराठी भाषा मं ी दीपक कसरकर, संमेलना य  यायमतू  नर  चपळगावकर, 
मावळते संमेलना या  भारत सासण,े वागता य  द ा मेघ ेयां यासह ये  िहंदी 
कवी आिण समी क डॉ. िव नाथ साद ितवारी उप थत राहणार आहेत. सकाळी 
आठ वाजता ंथ दंडी िनघणार असून, अ खल भारतीय महामंडळा या अ य  
ा यापक उषा तांबे यां या ह ते वजारोहण कर यात येणार आहे. अिधक मािहती 

देत आहेत आमच ेवाताहर... 
“िवदभ सािह य सघंा या शता दी वषािनिम  व याम ये ह े सािह य 
संमेलन होत आह.े सािह य समंेलन थळाला महा मा गांधी सािह य नगरी 
असे नाव दे यात आले आह.े संमेलना या वेश ारावर गाधंीज च े
चर यावर सूतकताई करतानाचे कटआऊट आकषन ठरत आह.े 
व यातील वावलंबी िव ालया या िव तीण मैदानावर संमेलनाची 
यारीसाठी िविवध सिम या अहोरा  झटत आह.े वेगवेगळे सहा सभामंडपे 

तयार कर यात आले असनू ंथ दशनाला पु तका या आकाराच े
वेश ार िनमाण कर यात आल े आह.े वधा शहरात येणार े

सािह य ेम या, िनवासाची यव था हॉटे स आणी इतर ठीक़ाणी 
कर यात आली. मा  ही यव था फ  झा यान े वधकरान  आता 
पा यांचे आदराित य कर यासाठी  हाथ पढेु कले आह.े’’ 

दर यान, सािह य संमेलनात या भारतर न डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर ंथ दशनीचं 
आिण ग. यं. माडखोलकर काशन मंचाचं उ ाटन काल सािह य संमेलनाच े
मावळते अ य  भारत सासणे यां या ह ते कर यात आल.ं थं दशन सािह य 
ेम साठी आकषणाच ं क  अस याचं सासणे हणाले. या सािह य नगरीत ंथ 
दशन आिण िव साठी तीनशे दालनांची उभारणी कर यात आली आह.े 

**** 
जल जीवन योजनेत न या व यांचा समावेश कर याची मागणी उ मानाबादच े
खासदार ओम काश राजेिनंबाळकर यांनी लोकसभेत कली आह.े उ मानाबाद 
िज ातली अनेक खडेी, व या आजही नळा ारे व छ पेयजल िमळ यापासून 
वंिचत आहते. क  सरकार कवळ आकडेवारीचा खेळ क न जनतेचे मुलभुत  
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सोडव याम ये यश आ याचं भासवत आह,े अशी टीका यांनी कली आह.े 
जल वराज आिण भारत िनमाण रा ीय पेय जल योजनेसारखा, जल जीवन योजनचेा 
बोजवारा होऊ नये अशा उपाय योजना सरकारनं आखा यात, तसंच येक गावात 
या योजनेला सौर उजा बसवणं बंधनकारक करावं अशी सूचना राजेिनंबाळकर यांनी 
कली.  

**** 
िहंगोली िज ात या औंढा नागनाथ इथ ं पोिलसांनी एक कोटी १४ लाख पय े
िकमती या बनावट नोटा ज  क न, नऊ जणांना ता यात घतेलं आह.े औंढा 
नागनाथ इथं ामीण णालय प रसरात ग तीवेळी पोिलसांनी ही कारवाई कली. 
काही जण अपापसात भांडत अस याच ं दस यानंतर, कले या चौकशीम य,े ख या 
नोटा घेऊन बनावट नोटा देणारी टोळी पोिलसां या तावडीत सापडली. ता यात 
घेतले या आरोप मधे लातूर, औरंगाबाद, नांदेड, खामगाव इथ या तसंच बाहेर या 
रा यांत या आरोप चा समावेश अस याचं आम या वाताहरानं कळवलं आहे.  

**** 
थकबाक दारांचा वीज पुरवठा खंिडत कर या या सूचना औरंगाबाद प रमंडळाच े
मु य अिभयंता सिचन तालेवार यांनी अिधकारी, कमचा यांना द या आहेत. 
औरंगाबाद िज ातल े जवळपास ८०० अिभयंते आिण जनिम ांशी यांनी काल 
संवाद साधला. ाहकांना सुरळीत िव ुत सेवा देतानाच वापरले या िवजे या येक 
युिनटची वसलुी होणं आव यक अस याच ं यांनी नमदू कल.ं ाहकांना गितमान 
सेवा आिण सुरळीत िव ुत पुरवठा कर यास सव  ाधा य दे यात याव,ं कषी 
पंपा या लंिबत वीज जोड या दे याबाबत रा य शासनानं िनदश दलेले आहेत, 
यामळु े ३१ माच २०२२ पयत जे ाहक पैसे भ न लंिबत आहेत, यांना 
तातडीनं वीज जोड या दे याबाबत कायवाही करावी, असे िनदश यांनी दले.   

**** 
मिहलांची तीन देशाचंी टी- टी ि कट मािलका यजमान दि ण आि कन ंिजंकली 
आह.े काल झाले या अंितम साम यात यांनी भारतीय संघाचा पाच खेळाड राखून 
पराभव कला. थम फलंदाजी करत भारतीय संघान ेिनधारीत २० षटकांत चार बाद 
१०९ धावा क या. हल न ं देओल िहन ं सवािधक ४६ धावा क या. यु रात 
दि ण आि कन ंअठरा षटकांत पाच खेळाडं या बद यात हे आ हान पार कल.ं 
यां या ो टायन िहनं नाबाद ५७ धावा क या. भारता या नहे राणानं दोन बळी 
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घेतले. टायन ही साम यातील तर भारताची दी ी शमा मािलकतील सव म खेळाड 
ठरली आहे.  

**** 
खेलो इंिडया यवुा डा पधत भोपाळमध ेझाले या नेमबाजी पधत महारा ा या 
ईशा टाकसाळेन ं मुल या दहा मीटर रायफल कारात रौ यपदक, तर वराज 
भ डवेनं मुलां या २५ मीटर िप तूल रॅिपड फायर कारात कां यपदक पटकावल.ं  
टेबल टेिनसम ये महारा ा या तिनषा कोटेचानं मुल या एकरीत अिंतम फरी गाठत, 
पदक िनि त कलं आह.े इंदरमधे काल झाले या उपां य फरीत या चुरशी या 
लढतीत तिनषानं ह रयाणा या ि थोक  च वत चा चार - तीन असा पराभव 
कला. एकरी या अिंतम फरीत तिनषाची लढत द ी या लि ता नारगंशी होणार 
आह.े तिनषानं याआधी या पधत या दहेरीत रशा मीरचंदानी िह या साथीन ंरौ य 
पदक पटकावलं आहे.  
बॅडिमंटनम ये महारा ा या नाईशा कौरनं अव या ३५ िमिनटात अिंतम फरी गाठली. 
ितनं गटात या मिहला एकरी या उपां य साम यात गाग चा पराभव करत 
पदापणातच पदकाची संधी िमळवली आहे. 
मुलां या उपां य फरीत महारा ा या मोदी याला उ र देशा या द यांश 
ीवा तवनं पराभूत कल.ं मा  याला कां यपदकासाठी खेळ याची संधी िमळणार 

आह.े  
िज नॅ ट सम य े महारा ा या सारा राऊळ आिण रया कळकर, तसंच मलुांम य े
आयन दवंडे आिण मानस मनकवळे यांनी वैयि क सवसाधारण िवभागात अंितम 
फरीकडे आगेकच कली.  
मु ीयु  पधत महारा ा या अ वर शखे आिण उ मान अ सारी यांनी उपां य फरी 
धडक मारत दोन पदक िनि त कली.  
बा कटबॉलमध,े सलग दोन पराभवामुळे आ हान संपु ात आले या महारा ा या 
मुल नी अखेर या साखळी साम यात राज थानवर ८९-५८ असा िवजय िमळवला. 

**** 


