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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad
Date – 18 December 2017
Time 6.50 AM to 7.00 AM
Language Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक १८ िडसबर २०१७ सकाळी ६.५० िम.
****

 ब ड अळी त शेतक यांना मदत दे यासाठी क सरकार संपणू सहकाय
करील- क ीय कषी मं ी राधा मोहन िसंग यांची वाही
 औ ोिगक वसाहतीत पाच वषात य उ पादन सु क यास उ ोगांना
िवशेष ो साहनपर सवलती दे याची मु यमं याची घोषणा
 गुजरात आिण िहमाचल देश या िवधानसभा िनवडणुकांची आज मतमोजणी
 िवशाखाप णम या अंितम साम यात िवजय िमळवत ीलंकिव ची
एक दवसीय ि कट साम याची मािलका भारतानं िजंकली.
आिण
 दबई सुपर िसरीज बॅडिमंटन पधत भारता या पी. ही.िसंधुला उपिवजेतेपद
****
ब ड अळी त शेतक यांना मदत दे या या रा य सरकार या तावाला क
सरकार संपूण सहकाय करेल अशी वाही क ीय कषी मं ी राधा मोहन िसंग यांनी
दली आहे. रा यात कापसावरील ब ड अळी या ादभावाबाबत काल नागपूर इथं
िसंग यां या उप थतीत उ तरीय बैठक पार पडली, यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी, मु यमं ी देव फडणवीस, क ीय भूपृ वाहतूक मं ी िनतीन गडकरी,
रा याचे कषी मं ी भाऊसाहेब फडकर तसंच उ पद थ अिधकारी आिण या
े ातील िविवध मा यवर उप थत होते. याचवेळी पुढ या वष यासंदभात
यावयाची काळजी आिण यासाठीचे उपाय यासह िकटकनाशक फवारणी या
सम यवरही बैठक त चचा झाली. शेतक यांना चांगले िबयाणे दे याची सूचनाही
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यावेळी कर यात आली. माजी क ीय कषी मं ी शरद पवार यांनीही बैठक त
हिडओ कॉ फरिसंग ारे सहभाग घेतला.
****
रा यात औ ोिगक वसाहतीत जागेचा ताबा घेत यापासून पाच वषात य
उ पादन सु क यास उ ोगांना िवशेष ो साहनपर सवलती दे यात येतील, अशी
मह वपूण घोषणा मु यमं ी देव फडणवीस यांनी कली आहे. अमरावती
िज ात या नांदगाव पेठ इथं उभार यात आले या व ो ोग पाकम ये रेमंड उ ोग
समुहा या िलनन यान आिण कापड िनिमती
ोगांचं उ ाटन काल मु यमं यां या
ह ते झालं, यावेळी ते बोलत होते.
बुलडाणा िज ात या नांदरा इथं िजगाव क पासह आठ लघुिसंचन पाटबंधारे
क पांचं उ ाटनही काल मु यमं यां या ह ते झालं. िजगाव क पाला िनधी कमी
पड देणार नाही तसंच खारपाण प ात या शेतीसाठी नानाजी देशमुख कषी
संजीवनी योजना राबवणार अस याचं यांनी यावेळी सांिगतलं. क ीय प रवहन,
जलसंपदा मं ी िनतीन गडकरी, रा याचे जलसंपदा मं ी िगरीष महाजन, कषी मं ी
पांडरंग फडकर यावेळी उप थत होते.
****
गुजरात आिण िहमाचल देश या िवधानसभा िनवडणुकांची मतमोजणी आज होणार
आहे. यासाठी आव यक यव था कर यात आली असून, दपारपयत िनकाल हाती
ये याची श यता अस याचं याबाबत या वृ ात हटलं आहे. गुजरात या १८२
जागांसाठी नऊ आिण १४ िडसबर अशा दोन ट यात, तर िहमाचल देश या ६८
जागांसाठी गे या मिह यात नऊ तारखेला मतदान झालं होतं. गुजरात म ये ६८
पूणाक ४१ शतांश ट तर िहमाचल देशात ७४ पूणाक ६१ शतांश ट मतदान
झालं होतं.
****
द ी मुंबई औ ोिगक मािगकमुळे औरंगाबाद िवभागाची भरभराट होईल, असं
ितपादन भारतीय जनता प ाचे देशा य खासदार रावसाहेब दानवे यांनी कलं
आहे. जालना इथं ‘रोटरी जालना औ ोिगक ए पो २०१७’ या समारोप संगी ते
काल बोलत होते. मेक इन इंिडया, कौश य भारत यासार या उप मातून कशल
मनु यबळ िनमाण कर याचा सरकारचा उ श
े अस याचं यांनी नमूद कलं. द ी
मुंबई औ ोिगक मािगकमुळे औरंगाबाद आिण जालना हे दोन शहरं ये या सात ते
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आठ वषात एक होणार अस याचं सांगतांना खासदार दानवे हणाले…....
औरं गाबाद आिण जालना हे दो ी शहरं हे सात ते आठ
वषाम

े टू -इन-वन िसटी झा

ा िशवाय राहणार नाही.

हे दो ी शहर एक होणारं च आहे . कारण.
िड.एम.आय.िसटीचा ऐवढा िव
रािहलायं , रे

े चा िव

ार आहे . डॅ ाय फूड होउू

ार होउू रािहलायं. तुमची मागणी

रािहल की, इनटर िसटी िलंिकंग िसटी साठी तु
मे टो रे

ाला

ेची मागणी करावी लागणारं आहे. दो ी एक

होणार आहे. उ ोग वाढणार आहे. पुढचा काळ हा
जाल

ासाठी अं

दु ि ने ,रोजगारा

द चांगला काळ आहे.उ ोगा

ा

ा दु ि ने आहे .

****
द ध यवसायासाठी महादध योजना मह वाची असून या योजनेला शासक य
पाठबळाची आव यकता अस याचं ितपादन खासदार अशोक च हाण यांनी कलं
आहे. नांदेड िज ात या माळेगाव या ेत काल च हाण यां या अ य तेखाली
पशू, अ , शेळी, ान, कककटपालन दशनाचं आयोजन कर यात आलं होतं
यावेळी ते बोलत होते. पशुधन िवकासासाठी शासना या वतीनं िविवध योजना
राबव या जात अस याचं यांनी सांिगतलं.
दर यान, खंडोबा या या या ेला काल मो ा माणात भािवकांनी हजेरी लावली.
****
हे बातमीप आकाशवाणी या औरंगाबाद क ाव न सा रत कलं जात आहे.
आमचं हे बातमीप यूज ऑन एआयआर डॉट कॉम या संकत थळावरही उपल ध
आहे.
****
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आंबेडकरवाद हा महारा ाचा, भारताचा नसून तो वैि क िवचार अस याचं
ितपादन िवचारवंत यशवंत मनोहर यांनी कलं आहे. काल नांदेड इथं अ खल
भारतीय आंबेडकरवादी सािह य संसदे या वतीनं पिह या आंबेडकरी िवचारवेध
संमेलनाचं उ ाटन करतांना ते बोलत होते. मानवी समुदाया या क ा िव तारणं
हणजे आंबेडकरवाद होय असं यांनी पुढं नमूद कलं.
****
जालना िज ात ब डअळीमुळे नुकसान झाले या येक शेतक याला मदत दली
जाईल, अशी वाही पालकमं ी बबनराव लोणीकर यांनी दली आहे. ब डअळी या
ादभावानं झाले या नुकसानी संदभात िज ात सु असले या पंचना याबाबत या
आढावा बैठक त ते बोलत होते. येक शेतक या या शेतात जाऊन पंचनामे
कर याचं काम सु अस याचं संबंिधत अिधका यांनी यावेळी सांिगतलं.
****
लातूर िज ात काल सव वेळ अमावा या उ साहात साजरी कर यात आली. यंदा
पाऊस चांगला झाला अस यानं सवानी आनंदा या वातावरणात एकमेकांसोबत
वनभोजनाचा आनंद घेतला.
*****
औरंगाबाद इथं काल औरंगाबाद शहराचं संभाजीनगर असं नामांतर कर यासाठी
खासदार चं कांत खैरे यां या नेतृ वाखाली टी. ही.सटर प रसरात धरणं आंदोलन
कर यात आलं.
****
िवशाखाप णम इथं झाले या ितस या आिण अंितम एक दवसीय ि कट साम यात
ीलंकवर मात क न भारतानं दोन-एक अशा फरकानं ही मािलका िजंकली आहे.
काल या साम यात नाणेफक िजंकत भारतानं थम ीलंकला फलंदाजीसाठी
आमंि त कलं. ीलंकनं ४५षटकात सवबाद २१६ धावा क या. भारतानं हे
आ हान तेहतीसा या षटकात आठ गडी राखून पूण करत साम यासह मािलका
िजंकली. िफरक गोलंदाज कलदीप यादवला सामनावीर तर शतकवीर िशखर
धवनला मािलकावीराचा िकताब दे यात आला.
****
दबई इथं झाले या दबई सुपर िसरीज बॅडिमंटन पधत भारता या पी. ही.िसंधुला
उपिवजेतेपद िमळालं आहे. काल झाले या अंितम साम यात जपान या अकाने

5

यामागुची िहनं िसंधुचा १५-२१, २१-१२, १९-२१ असा पराभव करत दबई सुपर
सीरीजचं िवजेतेपद पटकावलं.
****
आिण आता ऐक या पॉिझटी ह इंिडया मोिहमे अंतगत एक सकारा मक बातमी…..
जालना िज ात या माळश ा इथले शेतकरी िशवाजी जाधव यांना शेतत यासाठी
रा ीय फलो पादन अिभयानाअंतगत पाच लाख पयांचं अनुदान िमळालं. यािवषयी
यांनी दलेली ही मािहती –
माझं नाव िशवाजी काशीनाथ जाधव , मु

ाम माळश ा तालुका िज

ा

रा ीय फलो पादन अिभयानाअंतगत पाच लाख
पयांचं अनुदान भेटले.खोद काम कर यासाठी दड लाख पये व प णी
टाक यासाठी साडेितन लाख पये.हे खोदकाम क न िम याम ये पावसा या म ये
पाणी साठवून जवळपास एक कोटी िलटर पाणी साठंनीक कलेली आहे. यापासून
माझे जवळपास दहा लाख हे टर े हे वोळीता खाली आलेलं आहे. या
ओळीता खाली आले या े ाम ये िम आज रोजी िमरची, कपासी व इतर फळबाग
आिण मोसंबी इतर फळबाग िपक घेतलेली आहे. या पासून मला खूप मोठा
फायदा झालेला आहे. आिण भिव यात मला पाणी टणंचाई जाणंवणार नाही.अशी
मला अपे ा आहे. आिण या पाणी टंचाईवर मात क या मुळं िम महारा शासंनाचे
आभार य करत आहे.
जालना. िम महारा शासंना

ा

****
परभणी िज ात िजंतूरजवळ डोणवाडा पाटी प रसरात काल सं याकाळी
औरंगाबादकडन नांदेडकडे जाणा या टकनं दोन दचाक ना धडक दली, यात एका
मिहलेसह दोन जण ठार तर एक जण जखमी झा याचं आम या वाताहरानं कळवलं
आहे. अ य एका घटनेत काल सं याकाळी िजंतूर इथं साठे चौकात पुसद न
मुंबईकडे जाणा या बसनं दचाक ला धडक द यानं झाले या अपघातात एक जण
जागीच ठार झाला.
****
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िहंगोली िज ा या वसमत तालु यात या माळवठा इथ या एम.आय.डी सी.
मध या हळद ि या कारखा यात काल सकाळी आग लाग यामुळं
कारखा यात या हळद आिण अ य सािह याचं जळन मोठं नुकसान झालं. शॉट
सिकट झा यानं ही आग लाग याचं आम या वाताहरानं कळवलं.
*****

