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आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक १७ ऑग ट २०१७ सकाळी ६.५० िम.
****
मराठवा ात समाधानकारक पाऊस न झा यानं खरीप िपक संकटात
गुडघे यारोपण श ि ये या दरात क सरकारकडन सुमारे ७० ट कपात
बैलगाडी शयत संदभात िनयमावली तयार होईपयत अशा आयोजनाला मुंबई उ यायालयाची
मनाई
आिण
मराठवा ात या द काळी प र थतीबाबत सरकार गंभीर नस याचा खासदार राजू शे ी यांचा
आरोप

****
मराठवा ात समाधानकारक पाऊस न झा यानं शेतक यांम ये िचंतेचं वातावरण आहे. जून मिह यात १७
दवस पाऊस झाला. मा , जुलै आिण ऑग टम ये पावसाचं माण घसरलं आहे. िवभागात आतापयत
६० ट ही पाऊस झालेला नाही. यामुळे मराठवा ात औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड, िहंगोली या
िज ातली खरीप िपक संकटात सापडली आहेत. उ मानाबाद, लातूर आिण बीड िज ांत उव रत
िज ां या तुलनेत पावसाचं माण, चांगलं असलं तरी, पावसात खंड पड यामुळे पेर या वाया जा याची
थती िनमाण झाली आहे. गे या आठ दवसात मराठवा ात ३४ शेतक यांनी आ मह या क या असून,
गे या एक जानेवारीपासून ही सं या आता ५८० झाली आहे.
दर यान, ये या चार दवसांत मराठवा ात म यम व पा या पावसाचा अंदाज हवामान त ांनी य
कला आहे.
****
चालू आिथक वषात दीघकालीन जलिसंचन िनधीसाठी नऊ हजार वीस कोटी पयांपयत अथसंक पीय
संसाधनं उभार यास, क ीय मंि मंडळानं मंजुरी दली आहे. रा ीय कषी आिण ामीण िवकास बँक नाबाड या रो यां या मा यमातून हा िनधी उभारला जाईल. नाबाडतफ रा यांना वािषक सहा ट दरानं
कज उपल ध क न दलं जाणार असून, धानमं ी कषी िसंचन क पाअंतगत या ९९ िसंचन लाभ
क पांना गती दे यासाठी या िनधीचा वापर कला जाईल.
****
दयात बसव यात येणा या टटनंतर आता गुडघे यारोपण श ि ये या दरात क सरकारनं ७० ट
कपात कली आहे. पूव या श ि येचा दर, एक लाख १४ हजार पये इतका होता, तो आता तो सुमारे

५५ हजार पये इतका िनधा रत कर यात आला आहे. दरवष सुमारे दीड ते दोन कोटी णांना गुडघे
बदलाची श ि या करावी लागते, या णांना या िनणयाचा फायदा होणार असून, वािषक एक हजार
पाचशे कोटी पयांची बचत होईल, असा अंदाज आहे. ककरोग तसंच ूमर वरील उपचार साधनां या
िकमतीतही मोठी कपात कर यात आली आहे.
****
बैलगाडी शयत संदभात सरकार जोपयत िनयमावली बनवत नाही तोपयत बैलगाडी शयत या आयोजनाला
परवानगी दे यास मुंबई उ यायालयानं रा य सरकारला मनाई कली आहे. ा यांना पोहाचणा या इजे या
संदभात अ ाप िनयमावली तयार कली नस यामुळे मु य यायाधीश मंजुळा चे र आिण यायमूत
एन.एस.जामदार यां या पीठानं हा मनाई आदेश दला. या संदभात दोन आठव ात ित ाप सादर
कर याचे िनदश यायालयानं सरकारला दले आहेत. दर यान, या िनयमावलीचा मसूदा तयार असून,
संबंिधतांकडन सूचना आिण हरकती मागव यासाठी तो मसूदा संकत थळावर उपल ध अस याचं सरकारी
वक लांनी यायालयासमोर सांिगतलं.
****
मराठा आर णापाठोपाठ बैलगाडी शयतीबाबतही उ यायालयात बाजू मांड यात रा य सरकार अपयशी
ठरलं अस याची टीका, काँ ेसचे देशा य , खासदार अशोक चहाण यांनी कली आहे. ते काल मुंबईत
बोलत होते. काही लोक संधीसाधू असतात, यांना स ेिशवाय राहता येत नाही, असं ते हणाले. काँ ेस
नेते नारायण राणे यां या भारतीय जनता प ात किथत वेशा या वृ ा या पा भूमीवर ते बोलत होते.
****
रा यात या चारही कषी िव ापीठात २०१७-१८ या शै िणक वषात आचाय पदवी अ यास मा या
वेशासाठी घे यात आले या सामाईक वेश परी ेचा िनकाल काल जाहीर झाला. कषी प रषदे या
संकत थळावर िव ा याना या वेश परी ेचा िनकाल पाहता येईल असं महारा परी ा िनयामक मंडळाचे
िनयं क आर.क.रहाणे यांनी सांिगतलं आहे.
****
देशात या ामीण भागातले पो टमन आिण इतर कमचारी कालपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. कमलेश
चं आयोगा या सव िशफारशी लागू करा, सातवा वेतन आयोग तसंच िनवृ ी वेतन लागू करावं, या
आिण इतर माग यांसाठी हा संप पुकार यात आला आहे.
****
पारशी नववषाला आजपासून ारंभ होत आहे. आज साज या होत असले या पतेती या पारशी
नववषारंभािनिम रा यपाल सी िव ासागर राव आिण मु यमं ी देव फडणवीस यांनी शुभे छा द या
आहेत.
****
हे बातमीप आकाशवाणी औरंगाबाद क ाव न सा रत कलं जात आहे. आमचं हे बातमीप यूज ऑन
एआयआर डॉट कॉम या संकत थळावरही उपल ध आहे.
****

मराठवा ात या भीषण द काळी प र थतीसंदभातर सरकार गंभीर नस याचा आरोप वािभमानी शेतकरी
संघटनेचे नेते खासदार राजू शे ी यांनी कला आहे. ते काल िस ोड इथं कजमु शेतकरी मेळा यात
बोलत होते. द काळी भागात त काळ पंचनामे क न मदत कली नाही, तर मं यांना गावात िफ देणार
नाही असा इशारा यांनी दला. शेतक यांवर कज होणे ही शेतक यांची चूक नसून तर ती सव वी
जबाबदारी
सरकारची
अस याचं
शे ी
हणाले.
****
लातूर िज ात खरीप िपक जगव यासाठी मांजरा क पातून पाणी सोडावं अशी मागणी मराठवाडा
िवकास मंडळ आिण लातूर, उ मानाबाद िज हा िनयोजन सिमतीनं कली आहे. सिमतीचे सद य
बी.बी.ठ बरे यांनी यासदंभात पालकमं ी संभाजी पाटील िनलंगेकर यां याकडे िनवेदन द याचं आम या
वाताहरानं कळवलं आहे. मांजरा धरणातून लातूर, कळंब, अंबाजोगाई आदी शहरांना पाणीपुरवठा होत
अस यानं, यासाठी वािषक २५ दशल घनमीटर पा याची आव यकता आहे. यामुळे खरीपासाठी ४०
दशल घनमीटर पाणी सोड यानंतरही धरणात वषभर पुरेल एवढं पाणी िश क राहणार अस याचं, ठ बरे
यांनी या प ात हटलं आहे.
****
जालना िज ात गे या अनेक दवसांपासून पावसानं दडी मारली आहे. या पा भूमीवर िज ाचे
पालकमं ी बबनराव लोणीकर यांनी अ य प पाऊस झाले या वडीवाडी, काला, माळी िपंपळगाव आिण
िहसवण या गावांना भेटी देऊन, पीक प र थतीची पाहणी कली. कापुस, सोयाबीन, मुग, उडीद यासह
फळ िपकही हातची गेली आहेत. या गावांम ये िप या या पा याबाबत तातडीनं उपाययोजना कर यात
येतील, असं यांनी यावेळी नमूद कलं. कारला हे गाव उघ ावर शौचापासून मुकत झा याब ल सरपंच
कलास बाभुळकर यांचा लोणीकर यां या ह ते यावेळी स कार कर यात आला.
****
जलयु िशवार माणेच शासनानं न यानं सु कर यात आले या, चारायु िशवार, आिण मासळीयु
तलाव या योजनांचा शेतक यांनी लाभ यावा असं आवाहन, रा याचे पशुसंवधन, द धिवकास आिण
म स यवसाय मं ी महोदव जानकर यांनी कलं आहे. लातूर िज ा या उदगीर इथं पशुवै क आिण
पशुिव ान महािव ालयात मुल या िनयोिजत वसतीगृहाचं भूिमपूजन जानकर यां या ह ते काल झालं,
यावेळी ते बोलत होते. देवणी इथ या वळ संशोधन क ासाठी ४०० कोटी पये मंजूर कर यात आले
अस याचं सांगून, हा क प लवकरच उभार यात येणार अस याचं ते हणाले.
****
िहंगोली िज ात या औंढा नागनाथ तालु यात या जवळपास २५ गावांत काल दपारी भूकपाचा सौ य
ध ा बसला, र टर कलवर याची ती ता दोन दशांश एक इतक न दली गेली. लातूरपासून १५०
िकलोमीटर अंतरावर या भूकपाचं क होतं
****
मराठवा ात या संशोधक िव ा यानी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठाला जागितक दजा
िमळवून दे यासाठी य न करावेत, असं आवाहन, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठाचे
कलगु डॉ टर बी.ए.चोपडे यांनी कलं आहे. उ मानाबाद इथं िव ापीठ उपक ा या वधापन दन

काय मात ते बोलत होते. ानाचं तीक असलेले भारतर न डॉ टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आदश
समोर ठेव याचं आवाहनही, कलगु नी कलं. यावेळी माजी आमदार िस ाम पा आलुरे यांना जीवन गौरव
पुर कार दान कर यात आला.
****
शासना या िविवध क याणकारी योजनांचा लाभ गरजू पा लाभा याना िमळवून ावा, असे िनदश
िवधानसभा अ य ह रभाऊ बागडे यांनी दले आहेत. महाराज व अिभयानाअंतगत औरंगाबाद
िज ात या चौका इथं आयोिजत समाधान िशिबरात ते काल बोलत होते. िज हािधकारी नवल िकशोर
राम यां यासह अनेक अिधकारी यावेळी उप थत होते.
****
नागपूर-मुंबई-नागपूर नं द ाम ए स ेसला नांदेड या िकनवट तालु यात या बोधडी बुजुग इथं थांबा दे याचा
िनणय रे वे मंडळानं घेतला आहे. हा थांबा सहा मिह या या कालावधीसाठीच असेल, असं दि ण-म य
रे वे या नांदेड जनसंपक कायालयानं कळवलं आहे.
****
दि ण म य रे वे नांदेड िवभागातफ आयोिजत व छ रेल - व छ भारत - दर दवशी व छते कडे’ या
पंधरव ाला काल नांदेड रे वे थानकावर िवभागीय रे वे यव थापक अ खलेश कमार यां या
उप थतीत ारंभ झाला. ये या ३१ ऑग ट पयत चालणा या या उप मात, नांदेड िवभागातली सव
थानक, रे वे कायालयं तसंच रे वे गा ांम ये या अंतगत व छता मोहीम राबवली जात आहे. या
अंतगत काल औरंगाबाद, जालना, परभणी, पूणा, िहंगोली, मुदखेड, िकनवट, आदी रे वे थानकावर
व छता कर यात आली.
****
परभणी शहर आिण प रसरात काल जोरदार पावसानं हजेरी लावली. जवळपास स वा तास हा पाऊस
झाला, या पावसामुळे नाग रकांना काही माणात दलासा िमळाला आहे. औरंगाबाद शहर प रसरातही
काल सायंकाळी पावसा या हल या सरी कोसळ या.
****

