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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad
Date – 21 May 2018
Time 6.50 AM to 7.00 AM
Language Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
3ादेिशक बात;या
=दनांक २१ मे २०१८ सकाळी ६.५० िम.

*****
Ø !थािनक !वरा)य सं!थांमधून रा)य िवधान प2रषदे6या सहा जागांसाठी आज
मतदान
Ø या िनवडणुकAत बीड नगर प2रषदेतCया अकरा अपाE नगरसेवकांचं मत,
संबंिधत खटCया6या पुढील सुनावणीपयLत MाN धO नये - उR Sयायालयाचे
िनदTश
Ø Vहाडाचे WकCप वेळेत पूणY न करणाZया [यावसाियकांचं क\Eाट र]
कर^यासाठी काय_ात सुधारणेचा रा)य सरकारचा िवचार
Ø छaीसगडमbये दंतेवाडा िजCNात नcलवा_ां6या हCCयात सात जवानांना
वीरमरण
आिण
Ø महाराde सािहfय प2रषदेचा 'किववयY भा. रा. तांबे ' पुर!कार )येj कवी िचEकार राजkl अEे यांना जाहीर
*****
!थािनक !वरा)य सं!थांमधून रा)य िवधान प2रषदेवर िनवडmन _ाय6या सहा
जागांसाठी आज मतदान होत आहे. नािशक, अमरावती, चंlपूर, रायगडरfनािगरी-िसंधुदoगY, उ!मानाबाद-लातूर-बीड, आिण परभणी-िहंगोली, या सहा
!थािनक !वरा)य सं!था मतदारसंघात ही िनवडणूक होणार आहे. लातूर-बीडउ!मानाबाद मतदार संघासाठी लातूरमधून - ३५३, उ!मानाबाद - २९१, आिण
बीडमधून - ३६१ असे एकxण एक हजार पाच मतदार, तर परभणी - िहंगोली
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मतदार संघातून एकxण पाचशे तीन मतदार या िनवडणुकAत आपला मतदानाचा हy
बजावतील. सकाळी आठ ते दoपारी चार या वेळेत मतदान होणार आहे. हे मतदान
पसंती zमांकानुसार असून, िनवडणूक आयोगामाफ|त पुरव^यात आलेCया जांभळया
रंगा6या माक|र पेननेच मतदान न}दवणं आव~यक आहे. येfया गुवारी Vहणजे २४
मे रोजी मतमोजणी होणार आहे.
दरVयान, बीड नगर प2रषदेतले काकx-नाना आघाडीचे नऊ नगरसेवक आिण
इतर दोन, अशा एकxण अकरा नगरसेवकांचं मत पुढील सुनावणी पयLत MाN धO
नये असं, मुंबई उR Sयायालया6या औरंगाबाद खंडपीठानं Vहटलं आहे. या अपाE
नगर सेवकांना या िनवडणुकAत मतदान करता येईल, असं िनवडणूक आयोगानं !पd
कलं होतं, परंतू या संदभाYत काल खंडपीठात झालेCया सुनावणीत Sयायालयानं,
िवजेfया आिण पराभूत उमेदवारांमbये दहापेcा कमी मतांचा फरक असCयास,
पुढील सुनावणीपयLत लातूर-उ!मानाबाद-बीड मतदार संघाचा िनकाल जाहीर कO
नये, असे िनदTश 2दले आहेत. नगराbयcां6या दालनात कचरा टाकCयाWकरणी या
सवाLना अपाE घोषीत कलेलं आहे.
****
२०१९ 6या लोकसभा िनवणुकAत युती कर^यासंदभाYत िशवसेनेनं पुढाकार
घेतCयािशवाय बोलणी करणार नसCयाचं भाजप नेते आिण अथYमEं ी सुधीर
मुनगंटीवार यांनी Vहटलं आहे. पीटीआय या वृaसं!थेला 2दलेCया मुलाखतीत ते
बोलत होते. भाजपनं युती कर^यासंदभाYत अनेकदा िवचारणा कली, माE
िशवसेनेकडmन सकाराfमक Wितसाद िमळाला नाही, असं fयांनी सांिगतलं.
****
खासगी बांधकाम [यावसाियकांनी Vहाडाचे WकCप वेळेत पूणY कले नाहीत
तर या [यावसाियकांचं क\Eाट र] कर^यासाठी काय_ात सुधारणा करायचा रा)य
सरकारचा िवचार आहे. गृहिनमाYण मंEी Wकाश मेहता यांनी काल मुंबईत पीटीआय
या वृaसं!थेला ही मािहती 2दली. झोपडपी पुनवYसन Wािधकरण काय_ात ही तरतूद
असली तरी Vहाडा काय_ात अशी तरतूद नाही, fयामुळे Vहाडा काय_ात सुbदा ही
तरतूद कर^यासाठी िवधी िवभागाकडे असा W!ताव पाठवला असCयाची मािहती,
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fयांनी 2दली. Vहाडा आिण झोपडपी पुनिवYकास WकCप, !थावर मालमaा िनयमन
Wािधकरण - रेरा काय_ा6या अधीन आण^याचा सरकारचा Wयfन असCयाचं fयांनी
सांिगतलं. रेरा अंतगYत आCयावर, हे WकCप िनयोिजत वेळेत पूणY हो^याची खाEी
बाळगता येईल, असं मेहता Vहणाले.
****
रा)यातCया शेतकZयांना आता !वयंचिलत हवामान कlां6या माbयमातून
हवामाना6या !थतीब]ल सिव!तर मािहती िमळणार आहे. यामुळे पीक [यव!थापन
आिण नुकसान Wितबंधाला मदत िमळेल, असं मुयमंEी देवkl फडणवीस यांनी
Vहटलं आहे. गावपातळीपयLत अचूक हवामानाचा अंदाज पोहोचव^यासाठी, रा)यात
अशी दोन हजार साठ हवामान कlं उभारली जाणार आहेत.
****
रा)य शासनातफ पशुपालक मिहलांना दoभfया गायी-Vहशचं वाटप कलं
जाणार असून हे पशुधन सांभाळ^यासाठी उaरWदेश6या धतवर संगोपन गृह उभारलं
जाईल अशी मािहती मिहला आिण बाल िवकास मंEी पंकजा मुंडे यांनी 2दली
आहे. पशूसंवधYन 2दनािनिमa काल पुणे इथं आयोिजत पशुपालक मेळावा आिण
रा)य!तरीय Wिशcण कायYशाळेचं उाटन मुंडे यां6या ह!ते झालं fयावेळी fया
बोलत होfया.
पशुसंवधYन मंEी महादेव जानकर यावेळी उप!थत होते, िफरfया
दवाखाSयाारे पशूपालकां6या गाई-Vहशवर उपचार आिण शिzया कर^यात
येणार असCयाचं जानकर यांनी सांिगतलं.
****
छaीसगडमbये दंतेवाडा िजCNात नcलवा_ां6या हCCयात सात जवानांना
वीरमरण आलं. काल दoपारी झालेCया या हCCयात, नcलवा_ांनी, जवानांना घेऊन
जाणारं वाहन भू-सु\गाचा !फोट कOन उडवून 2दलं. या हCCयानंतर नcलवा_ांनी
जवानांचा शसाठाही लुटला. ताfमा जवानांमbये सश दल आिण िजCहा
पोलीस दला6या जवानांचा समावेश आहे.
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****
जागितक दहशतवाद िवरोधी आिण िहंसाचार िवरोधी 2दन आज देशभरात
पाळ^यात येणार आहे. यािनिमa सवY शासकAय आ!थापनांनी दहशतवाद िवरोधी
आिण िहंसाचार िवरोधी Wिता घे^याचे िनदTश शासनानं एका प2रपEकाारे 2दले
आहेत.
****
पंतWधान नरkl मोदी येfया २७ मे रोजी आकाशवाणीवर6या मन कA बात या
कायYzमातून देशवािसयांशी संवाद साधणार आहेत. या मािलकचा हा ४४वा भाग
असेल.
*****
हे बातमीपE आकाशवाणी6या औरंगाबाद कlावOन Wसा2रत कलं जात
आहे. आमचं हे बातमीपE Sयूज ऑन ए. आय. आर. डॉट कॉम या
संकत!थळावरही उपलध आहे.
****
आयएनएस ता2रणी, हे पृवी Wदिcणेवर गेलCे या सहा मिहला नािवक
दलाचं जहाज आज गो[यात पोहोचणार आहे. सटkबर २०१७ मbये गो[यातूनच या
मोिहमेला Wारंभ झाला होता. संरcण मंEी िनमYला सीतारामन आिण नौदल Wमुख
एडिमरल सुिनल लांबा या मिहलांचं !वागत करणार आहेत.
****
दिcण को2रयात द}घाई इथं सु असलेCया आिशयाई मिहला हॉकA
अिजंयपद चषक !पधTत भारतीय संघ उपिवजेता ठरला आहे. काल झालेCया
अंितम सामSयात यजमान दिcण को2रयानं भारताला ०-१ नं पराभूत कलं.
****
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पु^या6या महाराde सािहfय प2रषदेचा 'किववयY भा. रा. तांबे' िवशेष Mंथकार
पुर!कार उ!मानाबाद इथले )येj कवी आिण िचEकार राजkl अEे यांना, जाहीर
झाला आहे. अEे यांचे अनेक कथा-किवता संMह Wिसbद असून शैcिणक
अयासzमात fयां6या किवतांचा समावेश आहे. जालना इथं झालेCया मराठवाडा
सािहfय प2रषदे6या िवभागीय कवी संमेलनाचं अbयcपदही fयांनी भूषवलेलं आहे.
आकाशवाणी6या औरंगाबाद कlा6या संगीत िवभागानं fयांची अनेक गाणी
संगीतबbद कली आहेत. येfया शिनवारी २६ मे रोजी पुणे इथं हा पुर!कार fयांना
समारंभपूवYक Wदान कला जाईल.
****
कlीय लोकसेवा आयोग तसंच रा)यसेवे6या िविवध परीcेत चांगCया
गुणांनी उaीणY झालेले नांदेड िजCNातले उमेदवार, आिण fयां6या पालकांचा काल
नांदेड िजCहा Wशासनातफ सfकार कर^यात आला. िजCहािधकारी अण ड}गरे
यांनी यावेळी भावी WशासकAय अिधकाZयांना उ]ेशून कलCे या भाषणात, शासकAय
सेवेत काम करतांना जनसेव6े या कामांची जाणीव ठेवावी, असं आवाहन कल.ं
****
परभणी िजCNातCया सावरगाव इथं जलसंधारणासाठी Mाम!थां6या
महा मदानातून काल दोन बंधारे उभार^यात आCयाचं आम6या वाताYहरानं कळवलं
आहे. िजCहािधकारी पी.िशवशंकर, िजCहा प2रषदेचे मुय कायYकारी अिधकारी बी.
पृवीराज यां6यासह िजCहा प2रषदे6या कमYचाZयांनीही या मदानात सहभाग
घेतला.
****
लातूर िजCNात जलसंधारण कामांसाठी6या इंlW!थ जलभूमी अिभयानाला
कालपासून Wारंभ झाला. िजCNातCया सुमारे तीन हजार नाग2रकांनी यावेळी
जलयो¡ा Vहणून न}दणी कली. दोन वषाLपूव २० मे, २०१६ रोजी लातूरला
िमरज¢न रेCवेनं पाणीपुरवठा कर^यास सुवात झाली होती, ही प2र!थती
बदल^यासाठी काल २० मे हा 2दवस लातूर इथं !वावलंबन 2दन Vहणून साजरा
कर^यात आला.
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****
वीज Mाहकांना पावसाळयात अखंिडत वीज पुरवठयासाठी माSसूनपूवY कामं
वेळेत पूणY कर^या6या सूचना महािवतरणचे सह[यव!थापकAय संचालक ओम
Wकाश बको2रया यांनी 2दCया आहेत. महािवतरण औरंगाबाद Wादेिशक
कायाYलया6या औरंगाबाद, जळगाव, लातूर आिण नांदेड प2रमंडळातCया ११
िजCहयात ही कामं दर शुzवारी सकाळी सुO कOन दoपारी एक वाजे पयLत पूणY
कली जाणार आहेत.
****
जालना िजCNातCया घनसावंगी तालुयात म6छंlनाथ िचंचोली इथं
लघूिसंचन तलावात कपडे धु^यासाठी गेलेCया तीन मुलचा पा^यात बुडmन मृfयू
झाला. तर तीन मुलना वाचव^यात Mाम!थांना यश आलं आहे. काल सकाळ6या
सुमारास ही दoघटY ना घडली.
****
जालना शहरात भरधाव टeकनं दoचाकAला धडक 2दCयानं झालेCया
अपघातात दोन िव_ाथ ठार झाले. शहरातCया छEपती संभाजी उ_ानासमोर काल
दoपारी हा अपघात झाला. औरंगाबाद जळगाव मागाYवरही काल र!ता अपघातात
एका तणाचा मृfयू झाला.
****
ना¤ अिभनेEी राणी जोशी यांचं काल औरंगाबाद इथं िनधन झालं, fया
३८ वषाL6या होfया. गाढवाचं ल¦, िव6छा माझी पुरी करा, आदी नाटकातCया
fयां6या भूिमका िवशेष गाजCया. काल सायंकाळी fयां6या पािथYव देहावर
अंfयसं!कार कर^यात आले.
*****
***

