
1 

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 02 February 2023 

Time 18.10 to 18.20 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

4ादेिशक बात9या 
;दनांक – ०२ फ@Cवुारी २०२३ सायंकाळी ६.१० 

**** 

· शेतकरी, क'क(यानंा सुखी - सम4ृ कर5यावर रा7य सरकारचा भर - म:ुयमं;ी 
िशंदे यांची >वाही. 

· औरंगाबाद िवभाग िशDक मतदार संघात पिहGया पसंतीHया मतामंIय ेमहािवकास 
आघाडीच े िवLम काळ ेआघाडीवर, कोकण मतदारसंघात भारतीय जनता पDाच े
उमेदवार RानSेर Tहा;े िवजयी. 

· रा7यातGया बाल सुधारगृहांमIये कौशGयपूणY िशDणाच ं कZ[ सु\ करणार-म;ंी 
मंगल]साद लोढा यांची मािहती. 

आिण 

· िहंगोली िजG_ातGया औंढा नागनाथ इथं एक कोटी १४ लाख fपय े िकgमतीHया 
बनावट नोटा जh. 

**** 
शेतकरी, क'क(यांना सुखी - सम4ृ कर5याबरोबर आवjयक kया सवलती दे5यासाठी 
रा7यशासन वचनब4 असGयाच ं म:ुयम;ंी एकनाथ िशंदे यांनी Tहटल ंआह.े kयांHया 
उपnoथतीत आज जालना िजG_ातGया वाटpर इथं ‘आटY ऑफ िलnsहंग’ संoथचेा 
शेतकरी मळेावा झाला, kयावेळी िशदं े बोलत होत.े मराठवाuातील शेतक(यांसाठी 
महkवाकाDंी असलेGया मराठवाडा वॉटरwीड योजनेला रा7य सरकार ]ाधाxय देत 
असGयाच ंkयांनी सांिगतल.ं ते Tहणाले – 
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मराठवाडा िवदभ* या ,ठकाणी आप2याला मािहत आह ेआ7मह7या89त हा 
सगळा भाग आह.े आिण >हणून आ7मह7या कमी करणं हे या सरकारचं 
CाधाEय आहे. आिण >हणून शेतकरी हा आपला मायबाप आह.े अIदाता 
आह.े तो जगला पािहजे, वाचला पािहजे ही भूिमका आप2या सरकारची 
आह.े आिण >हणनू अितशय मह7वाकांMी मराठवाडा वॉटर8ीड आ>ही 
सQु कRलं. ते ही मागSया काळामTये दUदVवाने बंद झाल.ं आपल ंसरकार 
आ2यानतंर मी आिण देवXYजी आ>ही दोघंच ंहोतो मंि[मंडळामTये आ>ही 
पिहला िनण*य घेतला मराठवाडा वॉटर8ीडचा आिण 7याला देखील 
CाधाEय ,दल ंजाईल. 

जालना िजG_ातGया कोरडवाy शेतक(यांसाठी मोठा zदलासा देणारा हा ]कGप असून 
kयाचा जलय{ु िशवार योजनते समावेश कर5यात येणार असGयाची घोषणाही िशंद े
यांनी यावेळी क}ली. जलतारा अिभयानामळु ं िसंचनDे;ात Lांती घडेल, असा िवSास 
~ी ~ी रवीशकंर यांनी यावेळी sय{ क}ला.   

**** 
औरंगाबाद िवभाग िशDक मतदार संघ िनवडणकु�Hया मतमोजणीHया पिहGया 
पसंतीHया मतामंIय ेमहािवकास आघाडीचे उमेदवार िवLम काळ ेहे वीस हजार ७८ 
मत घेऊन आघाडीवर आहेत. अपD उमदेवार सुयYकांत संwाम िवSासराव हे १३ हजार 
५४३ मत घेऊन द�स(या Lमाकंावर आहेत. तर भारतीय जनता पDाच ेउमेदवार िकरण 
पाटील यांना १३ हजार ४८९ मतं िमळाली आहते. दोन हजार ४८५ मतपि;का बाद 
झाGया आहते. िशDकांनी यामIय ेअनके मत पि;कांवर जुनी सेवा िनव�ृी वेतन लागू 
करा अशी मागणी क}Gयाच ंिनदशYनास आलं आह.े द�स(या पसंतीHया मताचंी मोजणी 
आता सु\ आह.े कोकण िवभाग िशDक मतदारसंघाHया ि�वािषYक िनवडणकु�त 
भारतीय जनता पDाच ेउमेदवार RानSेर Tहा;े िवजयी झाले आहेत. kयांना २० हजार 
६४८ मतं िमळाली आहेत. ते ९ हजार सहाश े८६ मतांनी िवजयी झाले. महािवकास 
आघाडीच े उमेदवार बाळाराम पाटील यांना १० हजार ९९७ मतं िमळाली. ितस(या 
Lमांकावर असलGेया धनाजी पाटील यांना एक हजार चारश े९० मतं िमळाली आहेत. 
नागपूर िवभाग िशDक मतदार संघातले महािवकास आघाडी पुरoक�त अपD उम�ेार 
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सुधाकर आडबाल ेिवजयी झाले आहते, मा; kयांची अिधक�त घोषणा बाक� आह.े तर 
अमरावती िवभागात महािवकास आघाडीचे उम�ेार धीरज िलंगाडे हे आघाडीवर 
आहेत. नािशक पदवीधर िवभागात अपD उमदेवार सkयिजत तांबे ह े आघाडीवर 
आहेत. 

**** 
रा7यातGया बाल सुधारगृहांमIय ेकौशGयपणूY िशDणाच ंकZ[ सु\ करणार असGयाची 
मािहती कौशGय, रोजगार, उ�ोजकता आिण मिहला आिण बाल िवकास म;ंी 
मंगल]भात लोढा यांनी zदली आह.े kयांनी आज मुंबईतGया ड�गरी, उमरखाडी इथं 
कौशGय िवकास कZ[ाचं उ�ाटन क}ल,ं kयावेळी लोढा बोलत होत.े बालकांना 
िशDणासोबतच आवjयक कौशGय िवकिसत हो5यासाठी कौशGय िवकास िवभाग 
आिण मिहला आिण बालिवकास िवभाग ]यkनशील असGयाचं kयांनी सांिगतल.ं 
मानखुदY इथGया बालगृहामIय े फ�शन िडझायिनंग, �}म िडझाईिनगं, संगणकाच ं
कौशGयपूणY िशDण िव�ा�या�ना zदल ंजाणार असGयाच ंलोढा यावळेी Tहणाले. 

**** 
‘जय जय महारा'� माझा, गजाY महारा'� माझा’ या रा7यगीत गायनाबाबतची िनयमावली 
रा7य शासनान ंजाहीर क}ली आह.े या गीतावर यथोिचत संoकरण क\न दोन चरणांसह 
रा7यगीत oवीक�त कर5यात आलं आह.े या गीताचा कालावधी सुमारे १ िमिनट ४१ 
सेकgद असणार आह.े सवY नागzरकांनी रा7यगीताHया सxमानपवूYक गायन वादनामIय े
उkoफ�तY सहभाग न�दव5याच ंआवाहन रा7य शासनान ंक}ल ंआह.े  

**** 
महारा'� रा'�ीय छा; सेना-एनसीसीHया िव�ा�या�ना zदGया जाणा(या म:ुयमं;ी 
िश�यव�ृी योजनेसाठी या वष�पासून एक कोटी \पये एव�ा भरीव िनधीची तरतूद 
कर5यात आली आह.े L�डा आिण युवक कGयाण म;ंी िगरीश महाजन यांनी याची 
मािहती zदली आह.े रा'�ीय छा; सेनेHया छा;ांसाठी ही बाब मनोबल वाढवणारी ठरेल, 
असंही महाजन Tहणाले. यापवू� १८ लाख २५ हजार fपय ेिनधीची तरतूद होती.  

**** 
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पंढरपूर इथंGया संत िनळोबा सेवा मंडळ मठामIय े आलेGया भािवकांनी काल 
एकादशीHया िनिम�ान ेभगर खाGGयामळु े१३७ भािवकांना िवषबाधा झाली आह.े ह े
भािवक नांदेड आिण िहंगोली िजG_ातल ेअसनू kयांHयावर पढंरपूर इथGया उपिजGहा 
f>णालयात उपचार सुf आहेत. दरTयान, अ� आिण औषध ]शासनान ं िवषबाधा 
झालेGया भािवकांची भेट घेतली असून, मठामIय े तयार कर5यात आलेGया भगरीचे 
नमुन ेतपासणीसाठी ता यात घेतल ेआहेत. 

**** 
िहंगोली िजG_ातGया औंढा नागनाथ इथं पोिलसांनी एक कोटी १४ लाख fपये 
िकgमतीHया बनावट नोटा जh क}Gया आहते. या ]करणी पोिलसांनी नऊ जणानंा 
ता यात घेतलं आह.े औंढा नागनाथ इथं wामीण f>णालय पzरसरात गoतीवळेी 
पोिलसांनी ही कारवाई क}ली. काही जण आपापसात भांडत असGयाच ं zदसGयानंतर 
पोिलसांनी क}लेGया चौकशीमIय े ख(या नोटा घेऊन बनावट नोटा देणारी टोळी 
पोिलसांHया तावडीत सापडली. ता यात घेतलेGया आरोप¡मधे लातूर, औरंगाबाद, 
नांदेड, खामगाव इथGया तसंच बाहेरHया रा7यांतGया आरोप¡चा समावेश असGयाच ं
आमHया वाताYहरान ंकळवलं आह.े 

**** 
थकबाक�दाराचंा वीज पुरवठा खंडीत कर5याHया सूचना औरंगाबाद पzरमंडळाचे म:ुय 
अिभयंता सिचन तालेवार यांनी अिधकारी, कमYचा(यानंा zदGया आहेत. kयांनी 
औरंगाबाद wामीण िवभाग एक आिण दोन तसंच क�ड, वैजापरू या zठकाणी सुमारे 
८०० अिभयंत ेआिण जनिम;ांशी संवाद साधला, kयावेळी या सूचना क}Gया. wाहकांना 
सुरळीत िव�ुत सेवा देतानाच वापरलGेया िवजHेया ]kयेक युिनटची वसुली होण ं
आवjयक असGयाचं kयांनी नमदू क}ल.ं wाहकांना गतीमान सेवा आिण सुरळीत 
िव�ुतपुरवठा कर5यास सव£¤ ]ाधाxय दे5यात याव.ं क�षी पंपाHया ]लंिबत वीज 
जोड5या दे5याबाबत रा7य शासनान ं िनद¥श zदलेले आहेत. kयामळु े३१ माचY २०२२ 
पय�त जे wाहक पैसे भ\न ]लंिबत आहेत, kयांना तातडीन ं वीजजोड5या दे5याबाबत 
कायYवाही करावी, असे िनद¥श kयांनी zदल.े   

**** 
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औरंगाबाद इथGया महारा'� रा7य कामगार f>णालयासंबंधी कामगारांHया िविवध 
समoया द¦र कर5याची मागणी काँwेस पDान ं क}ली आह.े कामगार f>णांना वै�क�य 
अिधकारी आिण कमYचा(याकंडpन अपमानाoपद वागणकू zदली जाते, वै�क�य कमYचारी 
अिधकारी वेळेवर हजर राहत नाहीत, अशी तLार पD कायYकkया�नी क}ली आह.े सुपर 
oपेशािलटी f>णालयातून वै�क�य उपचार घेतलेGया f>णांHया ]लंिबत ]करणाचा 
िनपटारा करावा या आिण अxय माग5यांच ं िनवेदन आज माजी नगरसवेक भाऊसाहेब 
जगताप यांHया िश'मडंळान ंf>णालय ]शासनाला zदलं.  

**** 
औरंगाबाद इथले उ�ोजक, ब¨भािषक ©ाªण संघटनचे ेम:ुय समxवयक िवजय मनोहर 
¨लसुरकर यांच ंआज सकाळी िनधन झालं. ते ६४ वषा�च े होत.े ]तापनगर oमशान 
भूमीत kयांHया पािथYवावर अंkयसoंकार कर5यात आले. व«ो�ोग िवषयात अिभयंता 
पदवीधारक ¨लसुरकर यांनी औरंगाबाद इथं oवतःचा उ�ोग सु\ क}ला होता. 
तkकालीन तfण उ�ोजक संघटनेच ेसलग चार वेळा kयांनी अIयDपद भूषवलं होतं.  

**** 
नािशक इथले युवक काँwेसच े िजGहाIयD मानस पगारे यांच ं काल रा;ी अपघाती 
िनधन झाल.ं मIयरा;ी दीड वाजेHया सुमाराला एका सहका(यासह त े िनफाडला 
वाहनान े जात असतांना अRात वाहनाHया धडक}न े हा अपघात घडला, यात मानस 
यांचा मkृय ू झाला तर kयांचा सहकारी जखमी झाला असून kयाHयावर उपचार सु\ 
आहेत. 

**** 
धुळे इथं गावठी िपoतुल बाळगGया ]करणी एकाला पोिलसांनी ता यात घेतलं आह.े 
kयाHयाकडpन िपoतुल आिण िजवंत काडतुसं हoतगत कर5यात आली असGयाची 
मािहती पोिलसांनी zदली आह.े  

**** 


