Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad
Date – 03 March 2021
Time 7.10 AM to 7.20 AM
Language Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
4ादेिशक बात9या
;दनांक – ०३ माचC २०२१ सकाळी ७.१० िम.
****
** िवधीमंडळात िनण.य होईपय4त क6णाचीही वीज जोडणी खंडीत न कर;याची
सरकारची घोषणा.
** शेतकBयांना Cदवसा आिण पुरेशी वीज दे;याला शासनाचं HाधाIय मुJयमंKी उMव
ठाकरे यांची Oवाही
** औरंगाबाद-अहमदनगर या १२० िकलोमीटर अंतराYया HZतािवत रे[वे मागा.Yया
H\य] सव^]णाला सु_वात
** रा`यात सात हजार ८६३ नdया कोिवड _Oणांची नeद, मराठवाgात ७६५ बािधत
तर आठ जणांचा मृ\यू
** लातूर िज[lात महानगरपािलकmसह, नगर पCरषद ]ेKात राKी ११ ते दnसBया
CदवशीYया पहाटे ५ वाजेपय4त संचारबंदी लागू
** औरंगाबाद शहरात _Oण संJया आिण गदoYया Cठकाणी टाळेबंदी लाव;याचा
महापािलका Hशासकाचा इशारा; परभणी िज[lात माK टाळेबंदी लाव;यास
dयापाBयांसह उsोजकांचा िवरोध
आिण
** औरंगाबादYया डॉuटर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िवsापीठाYया एिHल
अखेरपय4त पदdयुwर परी]ा
****

कxषीपंप आिण वीज yाहकांYया थकबाक{संदभा.त िवधीमंडळात िनण.य होईपय4त
क6णाचीही वीज जोडणी खंडीत क_ नये, असे िनद^श उपमुJयमंKी अिजत पवार यांनी
Cदले आहेत. ते काल िवधानसभेत बोलत होते. िवधीमंडळ अिधवेशनाYया दnसBया
Cदवशी काल िवधानसभेत H|ोwराचा तास Zथिगत क}न िवजेYया मुsावर चचा.
घे;याची मागणी िवरोधी प]नेते देव~ फडणवीस यांनी कmली. \यावर वीज थकबाक{
संदभा.त िवशेष बैठक घेत चचा. कर;याची सरकारची तयारी अस[याचं पवार यांनी
सांिगतलं. वीज जोडणी खंडीत कर;याYया मोिहमेला Zथिगती Cद[याबल फडणवीस
यांनी उपमुJयमंयांचे आभार मानले.
****
शेतकरी बांधवांना Cदवसा आिण पुरेशी वीज दे;याला शासनाचं HाधाIय अस[याची
Oवाही, मुJयमंKी उMव ठाकरे यांनी Cदली आहे. महा कxषी ऊजा. अिभयानांतग.त कxषी
ऊजा. पवा.चा शुभारंभ मुJयमंयांYया हZते काल िवधानभवनात कर;यात आला,
\यावेळी ते बोलत होते. संपूण. देश टाळेबंदीत असताना, शेतकरी बांधव माK
कत.dयावर होते, इतरांसाठी मळे फ6लवणाBया शेतकBयांYया आयुयात काटे येऊ नयेत,
यासाठी \यांYया मागे सरकार ठामपणे उभं राहील, असं आासन \यांनी Cदलं.
महाकxषी ऊजा. अिभयानाची Hभावी अंमलबजावणी कर;याचे िनद^श मुJयमंयांनी
संबंिधतांना Cदले.
****
रा`यपालांYया अिभभाषणावर आभार HZतावाYया चच^ला काल िवधानसभेत सु_वात
झाली. िवरोधी प]नेते देव~ फडणवीस यांनी या चच^त सहभागी होत, सरकार फmसबुक
लाईdहमये म अस[याची टीका कmली. रा`य सरकारचा 'माझे क6टंब माझी
जबाबदारी' ते 'मी जबाबदार' हा Hवास आरोOय dयवZथेची था असून, िश]ण]ेKात
सरकारचा वाढता हZत]ेप, पूजा चdहाण मृ\यूHकरण, यावर भाय करत, रा`यात
कायदा आिण सुdयवZथा कोलमडली अस[याचं फडणवीस हणाले. महाराात
कोिवडचा Hभाव एवढा का वाढतो आहे, असा सवालही \यांनी कmला. कोिवड
Hितबंधक टल िकट आिण धानखरेदीत घोटाळा झा[याचा आरोपही फडणवीस यांनी
कmला.

पाथरीचे आमदार सुरेश वरपुडकर यांनी चच^त सहभागी होत, कोिवड Hितबंधासाठी
रा`य सरकारनं कxती दल Zथापन क_न अनेक मह\वाची कामं कm[याचं नमूद कmल.ं
िशवसेनेचे सुनील Hभू यांनी, कोिवड पा.भूमीवर रा`य सरकारनं अिभमानाZपद
कामिगरी कm[याचं मत dय कmल.ं सीमावासीयांवर सात\यानं अIयाय होत अस[यामुळे
हा भाग कशािसत करावा, अशी मागणी \यांनी कmली.
****
रा`यात `या पोिलस ठा;याYया हीत ा पाल.र सु} असेल, ितथ[या संबंिधत
पोिलस अिधकाBयाला जबाबदार ध}न \यांYयावर कारवाई कर;यात येईल, असा
इशारा गृहमंKी अिनल देशमुख यांनी Cदला आहे. िवधान पCरषदेत सदZय रव फाटक
तसंच महादेव जानकर यांनी H|ोwराYया तासात िवचारले[या H|ाला, ते उwर देत
होते.
****
रा`यातील फळबाग लागवडीसाठी िनधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी Oवाही
कxषी मंKी दादा भुसे यांनी िवधान पCरषदेत Cदली. सदZय Hसाद लाड यांनी H|ोwराYया
तासात िवचारले[या H|ाला उwर देताना ते बोलत होते. एका\मक फलो\पादन
िवकास अिभयानांतग.त, २१७ कोटी _पयांची अथ.सक
ं [पीय तरतूद कर;यात आली
असून, \यापैक{ १०३ कोटी _पये िवतCरत कर;यात आ[याची मािहती भुसे यांनी
Cदली.
कxषी िवभागातली Cर पदं लवकरात लवकर भर;यात येतील, असं कxषीमंयांनी अIय
एका H|ाYया उwरात सांिगतलं. रा`यात कxषी िवभागासाठी गट-अ ते गट-ड
संवगा.त, एकण २७ हजार ५०२ पदांचा आकxितबंध मंजूर असून, \यापैक{ १८ हजार
६२२ पदं भरलेली आहेत तर आठ हजार ८८० पदं Cर आहेत.
****
रा`यात अवैध रेती उ\खननाला Hितबंध कर;यासाठी, तहसील तसंच उपिवभागीय
Zतरावर भरारी पथकांमाफत मोा Hमाणात दंडा\मक कारवाई कर;यात आली आहे.
महसूल रा`यमंKी अदnल सwार यांनी िवधान पCरषदेत ही मािहती Cदली. अवैध रेती
उ\खनन रोख;यासाठी धोरणा\मक िनण.य घेणं गरजेचं असून, \याबाबत महसूल मंKी,

गृहमंKी आिण िवरोधी प] नेते यांची आप[या दालनात बैठक घेणार अस[याचं
सभापती रामराजे नाईक- िनंबाळकर यांनी सांिगतलं.
****
लातूर तालुuयातील रायवाडी इथं गावकBयांनी बसवलेला छKपती िशवाजी महाराजांचा
पूणा.कतx ी पुतळा Hशासनाने हटवला आहे. महाराजांचा पुतळा पूवव. त उभारावा, अशी
मागणी आमदार संभाजी पाटील िनलंगेकर यांनी काल िवधान सभेत कmली. अवैध
बांधकामे आिण बेसुमार वाळ उपशावर कारवाई होत नाही, माK महाराजांचा पुतळा
काढ;यात त\परता दाखवली जाते, अशी टीका िनलंगक
े र यांनी कmली.
****
कोिवड Hितबंधा\मक लसीकरणाYया दnसBया टयात नागCरकांकडन पैसे
आकार;याYया सरकारYया िनण.यावर माजी मुJयमंKी पृ वीराज चdहाण यांनी H|
उपZथत कmला आहे. लसीकरणाYया दnसBया टयात ४५ वषा4वरचे सहdयाधी असलेले
_Oण तसंच ६० वषा.प]
े ा जाZत वय असणाBया dय¢ना सरकारी _Oणालयात ही लस
मोफत िमळणार असून, खासगी _Oणालयात लसीची िक£मत २५० _पये Hित डोस sावी
लागणार आहे. अथ.मKं ी िनम.ला सीतारामन यांनी कmल[े या अथ.सक
ं [पीय भाषणानुसार
लसीकरण मोिहमेसाठी ३५ हजार कोटी _पये राखून ठेवले आहेत. एव¤ा रकमेमये
दीड अजा¥न अिधक डोस िवकत घेता येतील, याकडे चdहाण यांनी ल] वेधलं. या
िनधीतून ७५ कोटी लोकसंJयेचं हणजेच भारतातील संपूण. Hौढ लोकसंJयेचे
लसीकरण करता येणं शuय आहे. असं असताना क सरकार सव.सामाIयांकडन शु[क
का घेत आहे?, असा H| चdहाण यांनी िवचारला आहे.
****
औरंगाबाद-अहमदनगर या १२० िकलोमीटर अंतराYया HZतािवत रे[वे मागा.Yया
H\य] सव^]णाला सु_वात झाली आहे. या अंतरात पय.टन Zथळं, dयापारी पेठा तसंच
मह¨वाYया बाजारपेठा िकती आहेत, औरंगाबाद पुण-े नगर साठी बसवाहतुक{तून िकती
उ\प© िमळतं, या मागा.वर मालवाहतुक िकती आहे, या बाबी तपास[या जाणार
आहेत. या रे[वे मागा.मळ
ु े औरंगाबाद रे[वेने थेट पु;याशी जोडलं जाणार असून, हा
माग. अिधक सोयीचा ठरणार अस[याचं हटलं जात आहे.
****

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दोन माच. १९३० साली नािशक इथं काळाराम मंCदर
Hवेश स\याyह कmला होता. दरवषo दोन माच. रोजी या स\याyहाचं Zमरण क}न
बाबासाहेबांना अिभवादन कmलं जातं. कालही या मंCदरात Cदवसभर िविवध काय.«म
झाले. कोिवड Hादnभा.वामुळे छो¬ा Zव}पात आिण आरोOय िनयमांचे पालन क}न
झाले[या या काय.«मांना िविवध ]ेKात[या माIयवरांनी हजेरी लावली.
****
रा`यात काल सात हजार ८६३ नdया कोिवड _Oणांची नeद झाली, \यामुळे
रा`यभरात[या कोिवडबािधतांची एकण संJया २१ लाख ६९ हजार ३३० झाली आहे.
काल ५४ _Oणांचा उपचारादरयान मृ\यू झाला, रा`यात या संसगा.नं दगावले[या
_Oणांची एकण संJया, ५२ हजार २३८ झाली असून, मृ\यूदर दोन पूणा4क ४१ शतांश
टm झाला आहे. तर काल सहा हजार ३३२ _Oण या संसगा.तून मु झाले. रा`यात
आतापय4त २० लाख ३६ हजार ७९० _Oण, कोरोना िवषाणू मु झाले असून,
कोिवडमु{चा दर ९३ पूणा4क ८९ शतांश टm झाला आहे. सया रा`यभरात ७९
हजार ९३ _Oणांवर उपचार सु_ आहेत
****
मराठवाgात काल नdया ७६५ कोरोना िवषाणू बािधत _Oणांची नeद झाली, तर आठ
जणांचा मृ\यू झाला. मृतांमये लातूर, जालना तसंच नांदेड िज[lात[या H\येक{ दोन,
तर बीड आिण परभणी िज[lात[या H\येक{ एका _Oणाचा समावेश आहे.
औरंगाबाद िज[lात ३२५ _Oण आढळले. जालना िज[lात १२२, नांदेड ९३,
िहंगोली ५६, बीड आिण लातूर H\येक{ ४९, उZमानाबाद ४०, तर परभणी िज[lात
३१ नवे _Oण आढळन आले.
****
लातूर िज[lात लातूर शहर महानगरपािलकmसह, औसा, िनलंगा, उदगीर आिण
अहमदपूर नगर पCरषद ]ेKात, कालपासून राKी ११ ते पहाटे ५ वाजेपय4त संचारबंदी
लागू कर;यात आली आहे. िज[हािधकारी पृ वीराज बी पी यांनी याबाबत आदेश
जारी कmल.े या आदेशातून अ\यावयक सेवांना वगळ;यात आलं आहे. साव.जिनक
वाहतुक, औषधी दnकानं, _Oणालयं यांना आदेश लागू राहणार नाही, असं या आदेशात
हटलं आहे

दरयान, यंदा कोिवड Hादnभा.वामुळे लातूरचं yामदैवत िसMेर आिण र\नेर
देवZथानची महािशवराKी याKा, पूणत. ः र कर;यात आली आहे. देवZथानYया
Hशासक तथा धमा.दाय उपायु यू.एस.पाटील यांYया अय]तेखाली झाले[या
बैठक{त हा िनण.य घे;यात आला. महािशवराKीिनिमw ठरािवक मंडळYया उपZथतीत
िविधवत पूजाअचा. माK होणार आहेत. िशवराKीYया Cदवशी राKी गवळी समाजाYया
वतीने कmला जाणारा दnOधािभषेक तसंच माळी समाजाचा पुपािभषेक फ पाच
जणांYया उपZथतीत होईल.
दरवषo गौरीशंकर मंCदरापासून काढ;यात येणारी मानाYया काांची िमरवणूक यावषo
र कर;यात आली आहे. \याऐवजी दोन मानकBयांYया हZते या काांचे गाभाBयातच
पूजन होईल. याKा कालावधीत कmले जाणारे भजन-क{त.न तसंच काकडा फ ११
लोकांYया उपZथतीत कmला जाईल. िशवराKी िनिमw भािवकांसाठी दश.न पूणप. णे बंद
ठेव;याचा िनण.यही या बैठक{त घे;यात आला.
****
औरंगाबाद शहारत कोरोना िवषाणूची संJया मोा Hमाणात वाढत असून,
Hशासनाकडन अनेक उपाययोजना कर;यात येत आहेत. `या भागात _Oण वाढले
आहेत, िजथे गदo होत असेल, अशा भागात टाळेबंदी लाव;याचा इशारा महापािलका
Hशासक आZतक क6मार पांडेय यांनी Cदला आहे. नागरीकांकडन िनयमांचं पालन होत
नस[याबल \यांनी खंत dय कmली.
****
परभणी िज[lात टाळेबंदी लाव;यास dयापाBयांसह उsोजकांनी ती° िवरोध दश.वला
आहे. िज[हािधकारी काया.लयाYया सभागृहात काल झाले[या बैठक{त, िज[हािधकारी
दीपक मुगळीकर यांनी कोिवडचा वाढता Hाद±भा.व पाहता िकमान सात Cदवसांची
टाळेबंदी करावी लागेल, असं नमूद कmल,ं माK dयापाBयांनी पूण. टाळेबंदीला िवरोध
दश.वत राKीYया संचारबंदीला सहमती दश.िवली आहे.
****
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िवsापीठाYया पदdयुwर िवभागाYया परी]ा एिHल
अखेरपय4त यशZवीपणे पार पाडाdयात, असं क6लगु_ डॉ. Hमोद येवले यांनी हटलं
आहे. औरंगाबाद तसंच उZमानाबाद इथ[या िवभागHमुखांची काल बैठक झाली,

\यावेळी ते बोलत होते. कोिवडमुळे उ²वले[या पCरZथतीत ऑनलाईन, ऑफलाईन
तािसका घेऊन अ´यास«म संपवावा लागेल. िवsा या4ची गैरसोय होणार नाही याची
काळजी घेऊन परी]ा यशZवीपणे पार पाडाdयात, असं क6लगु_ हणाले.
दरयान, क6लगु_ डॉ. येवले यांनी काल औरंगाबाद महापािलकmYया आरोOय कात
जाऊन सप\नक कोिवड लस घेतली. उµ िश]ण ]ेKात काय.रत असलेले तसंच
िनवृw िश]क, कम.चारी, Hाचाय. आिण `ये¶ नागCरकांनी कोिवड लस ·यावी, असं
आवाहन \यांनी कmल.ं िवsापीठात[या समाजशा¸ िवभागHमुख डॉ. Zमता अवचार
यांनीही छावणीतील आरोOय कात जाऊन काल कोिवड लस घेतली.
****
नांदेड िज[lाYया लोहा तालुuयात[या िशवणी जामगा इथं जातीय तणावातून ह¹ा
झाले[या क6टबं ीयांची कीय सामािजक Iयाय रा`यमंKी रामदास आठवले यांनी काल
भेट घेतली. जातीय तणावातून िनमा.ण होणाBया ह[[याचं कोणीही समथ.न करणार
नाही, असे ह¹े हे मानवतेYया ºिनेही ल»ाZपद असून, यात कोणाचा तरी जीव जाणं
ही Hवृwी गंभीर अस[याचं मत, आठवले यांनी यावेळी dय कmल.ं
****
क¼न िक½स िक½स क¼न या Zवयंसेवी संZथेYया बाल ककरोगिवरोधी जनजागृती
अिभयानात, रा`य पCरवहन महामंडळ सहभागी झालं आहे. क¼निक½स िक½सक¼न ही
संZथा संपूण. देशभरात बाल ककरोगिवरोधी जनजागृतीचे काय. करते. या संZथेचे बाल
ककरोगिवरोधी जनजागृतीचे फलक एसटी बसेसवर िनःशु[क लाव;यात आले आहेत.
सकारा\मक सामािजक बदलांमये एसटी महामंडळ कxितशील सहभाग नeदवत आहे.
****
परभणी िज[lातलं जांभूळ बेट हे पय.टन Zथळ dहावं हणून िवशेष Hय\न करणार
अस[याचं, िज[हा पCरषदेचे मुJय काय.कारी अिधकारी िशवानंद टाकसाळे यांनी हटलं
आहे. पालम तालुuयात जांभळ
ू बेटाला भेट देऊन पाहणी कm[यानंतर ते बोलत होते.
जांभूळ बेटाचा सवा4गीण िवकास हो;यासाठी सव. यंKणांची मदत घेणार अस[याचंही
टाकसाळे यांनी सांिगतलं. या भागात[या काटेरी बाभळी काढन \या Cठकाणी
फळझाडांची लागवड करणार अस[याचं टाकसाळे यांनी सांिगतलं.
****

औरंगाबाद िज[lात[या िपशोर पोिलस ठा;याचा उपिनरी]क रणजीत कासले याला,
वीस हजार _पायांYया लाचेची मागणी कm[याचं िसM झा[यानं, लाचलुचपत Hितबंधक
िवभागानं अटक कmली. पोZको कायsांतग.त दाखल गुIlात मदत कर;यासाठी कासले
यांनं ही लाच मािगतली होती.
तर दnसBया एका घटनेत देवगाव रंगारी पोिलस ठा;याचे उप िनरी]क शैलेश जोगदंड
यांनी बळजबरीने २५ हजार _पये लाच देणाBया वाळ मािफयाला पकडन Cदलं.
बळेगावात बेकायदा वाळ उपसा आिण वाहतूक कर;याचं काम गोक6ळ सुय.वंशी हा
करत होता. देवगाव रंगारी पोिलस ठा;याYया हीतून वाळची वाहतूक क_ sावी,
यासाठी \यानं पोिलस उपिनरी]क जोगदंड यांना लाच दे;याचा Hय\न कmला. जोदगंड
यांनी यासंदभा.त लाचलुचपत Hितबंधक िवभागाकडे त«ार कm[यानंतर, सापळा रचून
\याला अटक कर;यात आली.
****
लातूर िज[lात[या बाभळगाव yामीण _Oणालयातला किन िलिपक Hमोद सीतापे
याला तीन हजार _पये लाच Zवीकारताना अटक कर;यात आली. सातdया वेतन
आयोगाYया सुधारीत सेवा अंतग.त आासीत Hगती योजनेYया मंजुर झाले[या लाभाची
रम खा\यावर जमा कर;यासाठी \यानं ही लाच मािगतली होती.
****
नािशक िज[lात[या बाजारपेठांमये कांsाचे भाव गे[या काही Cदवसात ि¾£टलमागे
दीड हजार _पयांनी घसरले आहेत.\यामुळे कांदा उ\पादक शेतकरी िचंतेत आहे. काल
लाल कांsाला िकमान एक हजार _पये ते कमाल सरासरी २५०० }पये ि¾£टल भाव
िमळाला. पांढBया कांsाला िकमान ८६० _पये तर कमाल सरासरी बाराशे ५० }पये
Hिति¾£टल असा भाव िमळाला.
//********//

