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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date : 22 March 2023 

Time : 7.10 AM to 7.25 AM 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरगंाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक : २२ माच २०२३ सकाळी ७.१० िम. 

**** 
ठळक बात या 
 उ पादन वाढीमुळे कां ा या भावात झाले या घसरणी या पा भमूीवर, दोन 

लाख प ास हजार मे टक टन कांदा खरेदी कर याचा क  सरकारचा िनणय  
 रा यात नाफडची हरभरा खरदेी क  सु  कर यास मा यता 
 थािनक वरा य सं थांची  िनवडणूक आिण िवधान प रषदे या १२ 

आमदारां या िनयु बाबत या यािचकवरची सुनावणी सव  यायालयान ं
पुढ ेढकलली 

 अंितम मतदार या ा िस  झाले या कषी उ प  बाजार सिमती या 
िनवडणकुा घे याच ेआदेश जारी, २८ आिण ३० एि लला मतदान 

 क ीय मं ी िनतीन गडकरी यांना पु हा जीव े मार याची धमक , कायालय 
आिण िनवास थानात या सुर ा यव थेत वाढ 

आिण 
 भारत आिण ऑ टेिलयादर यान आज ितसरा एक दवसीय ि कट सामना 

 
सिव तर बात या  
देशात या, िवशेषत: महारा ात या कांदा उ पादक भागांम य े मो ा माणात 
कां ाच ं उ पादन झा यामुळ े भाव घसर या या पा भूमीवर, क  सरकारन ं दोन 
लाख प ास हजार मे टक टन कांदा खरेदी कर याचा िनणय घेतला आह.े क ीय 
कषी आिण शेतकरी क याण मं ी नर  िसंह तोमर यांनी काल लोकसभेत ही 
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मािहती दली. सरकारनं रा ीय सहकारी ाहक संघ आिण रा ीय कषी आिण 
सहकारी िवपणन महासंघ- नाफडला या भागातून कांदा खरेदी क न, देशात या 
इतर िव  क ांम य े िवत रत कर याच े िनदश द याच ं तोमर यांनी सांिगतल.ं 
आतापयत तेरा हजार मे टक टन कां ाची खरेदी क याची मािहती यांनी दली. 

**** 
रा यात या शेतक यांना हरभरा खरेदी क ांम ये आणायचा असून, रा यात भारतीय 
रा ीय कषी सहकारी िवपणन महासंघ- नाफडची खरेदी क  ंबंद आहेत, ती व रत 
सु  करावीत, अशी आ ही मागणी रा वादी काँ ेसच ेनेत ेधनजंय मुंडे यांनी काल 
िवधानसभेत कली. रा यात नाफडन ंहरभरा खरेदी क  सु  कर यास मा यता दली 
अस याच ंउपमु यमं ी देव  फडणवीस यांनी सांिगतल.ं ते हणाले...  
 

मी वतः नाफड या मुखाशंी चचा कली. माग या वष पे ा जा त 
क  आपण सु  कली आहेत. फ  माग या वष  दले या काही 
लोकानंा याकरता क  दलेली नाहीत क  माग या वष  यां या 
क ावर घोटाळ ेझालते. आिण काही नवीन क  दली आहेत. तथािप 
आपण ही सूचना कलीत पु हा एकदा मी यां याशी बोलेन आिण 
काही जर या याम ये रािहल ेअसतील तर आपण त ेसु  क . 

**** 
आतापयत फ  यावसाियक अ यास म वेशासाठी जात पडताळणी माणप  
आव यक होत,ं मा  येणा या काळात अ यावसाियक अ यास म वेशासाठीही 
जात माणप  पडताळणी अिनवाय कर यात येणार अस याची मािहती, आ दवासी 
िवकास मं ी डॉ टर िवजयकमार गािवत यानंी िवधानसभते दली. जात पडताळणी 
आिण जात माणप ासंदभातली कायवाही सोपी हो यासाठी नवीन णाली 
आण याचा सरकारचा य न अस याचंही यांनी सांिगतल.ं 

**** 
छ पती संभाजीनगर महानगरपािलकत या घरकल घोटा याची, तसंच घोटा याला 
जबाबदार असले यांची िवशेष तपास पथकामाफत चौकशी कर याची मागणी, 
िवरोधी प नेते अंबादास दानव ेयांनी कली आह.े िवधान प रषदेत याबाबत यांनी 

 िवचारला होता. पंत धान आवास योजनेअंतगत छ पती संभाजीनगर शहरात, 
सात हजार घरकलासाठी परवानगी असताना, ४० हजार घर े बांध यासाठी 
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काढ यात आले या िनिवदा ि येची, पोलीस, स वसुली संचालनालय-ईडी 
आिण महानगरपािलककडन चौकशी कर यात येत आह.े यामुळे शहरासाठीची ही 
घरकल योजना परत जा याची श यता दानव ेयांनी य  कली.  

**** 
रा यात या ऑटो र ा चालक आिण मालकां या सव सम या, माग या आिण 
अडचणी सोडव यासाठी सव र ा संघटनांना िव ासात घेऊन लवकरच धोरण 
िनि त कर यात येईल, असं मं ी दादा भुसे यांनी काल िवधानप रषदेत सांिगतलं. 
सद य किपल पाटील यांनी या संदभात ल वेधी सूचना मांडली होती. रा य 
शासनान ंयंदा या अथसंक पात जाहीर कले या ऑटो र ा आिण टॅ सी चालक - 
मालक क याणकारी महामंडळाच ं धोरण िनि त क न याची भावी 
अंमलबजावणी कली जाईल, असं भुस ेयांनी सांिगतल.ं 

**** 
दर यान, भुसे यां यािव  खासदार संजय राऊत यांनी िगरणा अॅ ो नावान ं१७८ 
कोटी २५ लाख पयांच ं भागभांडवल जमा कल,ं मा  य ात कमी 
दाखव या या कले या आरोपाच े काल िविधमंडळा या अिधवेशनात पडसाद 
उमटल.े राऊत यां यािवरोधात िशंद े गटाच े आमदार आ मक झाल े होत.े या 
आरोपांवर प ीकरण देताना भुसे यांनी, कोण याही यं णेन ंया आरोपांची चौकशी 
करावी, आरोप िस  झा यास राजकारण सोडन दे याच ंजाहीर कल.ं यावेळी यांनी 
राऊत यां या िव  जोरदार टीका कली.  

**** 
थािनक वरा य सं थां या िनवडणुक सदंभात सव  यायालयातली सुनावणी 

काल पुढे ढकल यात आली असून, आता पुढ या मंगळवारी, ये या २८ माचला 
यावर सुनावणी होणार आह.े थािनक वरा य सं थां या भाग आिण सद य 
सं येतली वाढ आिण ती पु हा पूववत कर याचा रा य सरकारचा िनणय, 
भागरचनेच े अिधकार रा य िनवडणूक आयोगाकडन काढन घे याचा रा य 

सरकारचा िनणय, आदी मु ांवर अनेक यािचका यायालयात लंिबत आहेत. 
यायालयान े‘जैस ेथ’े प र थती ठेव याच ेआदेश द यान ंिनवडणुकाही लंिबत 
आहेत. 
िवधान प रषदे या १२ आमदारां या िनयु बाबत सव  यायालयातली 
सुनावणीही पुढे ढकल यात आली आह.े या करणी उ र दाखल कर यास रा य 
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सरकारने वेळ वाढवून मािगतला अस याच ं यायालयान ं तीन आठव ांची मदुत 
दली आह.े संबंिधत िवभागाशी चचा क न पुढ या सुनावणीपयत रा य सरकारला 
उ र सादर करायच ंआह.े 

**** 
अंितम मतदार या ा िस  झाले या रा यात या कषी उ प  बाजार सिमती या 
िनवडणुका घे याच े आदेश रा य सहकारी िनवडणूक ािधकरणान ं दल े आहेत. 
ािधकरणाच ेसिचव डॉ. पी एल खंडागळ ेयांनी काल यासंदभातल ंप रप क जारी 

कल.ं िज ा या ठकाणी कायरत कषी उ प  बाजार सिम यांची िनवडणूक २८ 
एि लला, तर तालु या या ठकाणी असले या कषी उ प  बाजार सिम यांची 
िनवडणूक २८ िकवा ३० एि लला घेता येणार आहेत. ये या २७ माचपासून 
िनवडणूक ि येला सु वात होणार असून, तीन एि लपयत नामिनदशनप  दाखल 
करता येतील. मतदान झा यानतंर लगेचच मतमोजणी होणार आह.े 

**** 
धाराशीव िज ात या २०२० या खरीप पीक िव याबाबत दाखल अवमान 
यािचकवर काल झाले या सुनावणीत सव  यायालयान,ं शेतक यांबाबत अनुकल 
भूिमका दशवत, बजाज इ शअुर स जनरल अलाय स कपनी या अ य ांना, 
अवमानाची नोटीस काढन पुढ या सुनावणीला हजर राह याच ेआदेश दल ेआहेत. 
आमदार राणा जगिजतिसंह पाटील यांनी ही मािहती दली. उ  यायालयान ं
धारािशव िज ात या तीन लाख स ाव  हजार दोनश े स या शी शेतक यांना, 
सहा आठव ात नुकसान भरपाई दे याच ेआदेश दले होत,े या िनणयाला िवमा 
कपनीन ं सव  यायालयात आ हान द यानंतर, सव  यायालयानहंी उ  
यायालयाचा िनणय कायम ठेवला होता. मा  यानंतरही िवमा कपनी आव यक 
तेवढी र म देत नस यान ंसव  यायालयात अवमान यािचका दाखल कर यात 
आली होती, यावर यायालयान ंकाल हे आदेश दल.े या करणी पुढची सुनावणी 
चार आठव ांनतंर होणार आह.े 

**** 
बालिववाह ही ददवी बाब अस याच ं भारतीय जनता प ा या आमदार माधुरी 
िमसाळ यांनी हटल ंआह.े या काल िवधानभवन प रसरात बातमीदारांशी बोलत 
हो या. बालिववाह रोख यासाठी िववाहाशी संबंिधत सं थांनी दािय व वीकाराव ं
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तसंच शासनान ंयाबाबत कडक कायदा कर याची मागणी िमसाळ यांनी कली. या 
हणा या,  
 

ही अितशय ददवी बाब आह.े आ ही आता मिहला धोरण म य ेअसले 
िकवा आता आ ही मिहलां या चचम य े पण या िवषयाम य ेआ ही 
मागणी कलेली आह,े क  बालिववाह रोख यासाठी ज े िववाहा या 
संबिंधत या सं था असतात, जे कायालय असत,ं या सग यांनी 
या याम ये संबंिधत रा न याच ं दािय व वीका न अस े बालिववाह 
असतील तर ते रोख यास मदत कली पािहज े आिण सरकारन े
या याबाबतचा कडक कायदा कला पाहीजे. 

**** 
भारत सरकार युवा काय म, डा मं ालय आिण नेह  युवा क ातफ काल 
जालना इथ या औ ोिगक िश ण सं थेत, िज हा तरीय युवा महो सवाच ं
आयोजन कर यात आल ंहोतं. िज हािधकारी डॉ टर िवजय राठोड यां या ह त ेया 
महो सवाच ं उ ाटन झाल.ं महो सवात या िच कला, किवता लेखन, छायािच , 
सां कितक काय म अशा पधाम य े १९ ते २९ वयोगटात या युवक-युवत नी 
मो ा सं येन ं सहभाग घेतला होता. पंत धान नर  मोदी यांनी सांिगतले या 
पंच ाण मु ांवर आधा रत पधानाही महो सवात ितसाद िमळाला. िवजे या 
पधकांना िज हा युवा अिधकारी िणत सांगवीकर यां या ह त े श तप  देऊन 

स मािनत कर यात आल.ं यावेळी युवकानंा जलशपथ दे यात आ याच ंआम या 
वाताहरान ंकळवल ंआह.े 

**** 
साडेतीन मु तापैक  एक मु त असलेला गुढी पाडवा हा सण आज साजरा होत 
आह.े गती या संधी शोधूया आिण महारा ा या गतीची गुढी उंच आिण 
आणखी डौलान ं उभा या, अशा श दांत मु यमं ी एकनाथ िशंद े यांनी, मराठी 
नववष ारंभा या शुभे छा द या आहते.  
नवं वष आरो यदायी ठरावं, सवा या आयु यात सुख, समृ ी आिण भरभराट घेऊन 
येणारं असाव,ं अशी मनोकामनाही यांनी य  कली. जीवनातली यशाची गुढी 
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आभाळात उंच जावो, अशा श दात िवधानसभेच े िवरोधी प नेते अिजत पवार 
यांनीही गुढीपाडवा आिण मराठी नववषा या शुभे छा द या आहेत.  

**** 
छ पती संभाजीनगर इथं क  सरकार या आरो य मं ालया या वतीन ंसु  कर यात 
आले या आरो य क - वेलनेस क ाच ं उ ाटन आज क ीय आरो य मं ी डॉ. 
मनसुख मांडिवया यां या ह त ेदर य संवाद णाली या मा यमातून होणार आह.े 
क ीय आरो य रा यमं ी डॉ. भारती पवार, अथरा यमं ी डॉ. भागवत कराड, 
खासदार इ तयाज जिलल आिण रा याच ेसहकार मं ी अतुल साव ेयांची यावेळी 
उप थती राहणार आहे. 

**** 
क ीय मं ी िनतीन गडकरी यांना पु हा एकदा जीव ेमार याची धमक  दे यात आली 
असून, यां या नागपूरमध या जनसंपक कायालयात, काल धमक च े तीन फोन 
आले. यानंतर पोिलसांनी कायालय आिण िनवास थानी सुर ा यव थेत वाढ 
करत तपास सु  कला आह.े यापूव  १४ जानेवारी २०२३ रोजी गडकर ना 
खंडणीसाठी धमकाव यात आल ंहोत.ं िवशषे हणजे धमक  करणात जयेश पुजारी 
या गु हेगाराच ं नाव पुढे आल ं असून, धमक  देणा यान ं दहा कोटी पयां या 
खंडणीची मागणी कली. जयेश पुजारी स या बेळगाव या तु गात आह.े 

**** 
भारत आिण ऑ टिेलयादर यान ितसरा एक दवसीय ि कट सामना आज चे ई इथं 
खेळला जाणार आह.े दपारी दीड वाजता साम याला सु वात होईल. तीन 
साम यां या मािलकत दो ही संघ एक - एकनं बरोबरीत आहेत.  

**** 
मिहलां या ि मीयर लीग ि कट पधत काल मुंबई इंिडय सनं रॉयल चॅलजस 
बंगळ वर चार गडी आिण २१ चड राखून िवजय िमळवला. बंगळ नं थम फलंदाजी 
करताना नऊ बाद १२५ धावा क या. मुंबईन ं १७ या षटकातच ही धावसं या पार 
कली.  
अ य एका साम यात द ी किपट सने युपी वॉ रयसचा पाच खेळाड राखून पराभव 
कला. थम फलंदाजी करत युपी वॉ रयसन ंिनधा रत षटकात १३८ धावा क या, द ी 
किपट स संघान े हे ल य अठरा या षटकातच पूण कल.ं या िवजयासोबतच द ी या 
संघानं अंितम साम यात थान प  कल ंआहे.   

**** 
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छ पती संभाजीनगरच े िज हािधकारी आ तककमार पांडेय यांनी काल क ड 
तालु यात अवकाळी पावसान ं झाले या नुकसानाची पाहणी कली. यावेळी, पूण 
झाले या पंचना यांची पाहणी क न उव रत शेतक यांच ेपंचनाम ेता काळ कर याच े
िनदशही यांनी संबंिधत अिधका यांना दले. िपशोर, पळशी, रामनगर, साखरवेल, 
या गावांत या नुकसान त शेतक यांशी संवाद साधत िज हािधका यांनी यांना धीर 
दला. भारंबा तांडा इथ या िज हा प रषद शाळेला आिण बाजारसावंगी इथ या 
ाथिमक आरो य क ालाही यांनी भेट देऊन पाहणी कली. 

**** 
बीड िज ात अंबाजोगाई इथ ं उ ा पंिडत दनदयाळ उपा याय रोजगार मेळावा 
आयोिजत कर यात आला आह.े अंबाजोगाई शहरात या खोले र महािव ालयात 
होणा या या मेळा याला िज ात या इ छक सुिशि त उमदेवारांनी उप थत 
रहाव,ं अस ंआवाहन बीड िज ा या कौश य िवकास रोजगार आिण उ ोजकता 
मागदशन क ा या आयु ांनी कल ंआह.े 

**** 
छ पती संभाजीनगर प रमंडळात या थकबाक दार ाहकांनी व रत वीज िबलाचा 
भरणा कर याच ंआवाहन महािवतरण कपनीन ंकली आह.े स या मंडळात या तीन 
लाख एकोण शी हजार पाचश ेशेहेचाळीस ाहकांकड ेसहाश ेप ास कोटी पयाचं ं
वीजिबल थिकत आह.े यामुळ े िबल वसुली िकवा थकबाक दारांचा वीजपुरवठा 
खंिडत करण,ं ह ेदोनच पयाय वीज कमचा यांसमोर अस याच ंमहामंडळान ं हटल ं
आह.े  

**** 


