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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad
Date – 28 January 2022
Time 7.10 AM to 7.25 AM
Language Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक २८ जानेवारी २०२२ सकाळी ७.१० िम.
****
देशात या अनेक भागात कोरोना िवषाणूचा सार वेगानं वाढत आहे. या
िवषाणूचं ओमाय ॉन हे नव प आढळ यानं िचंता वाढली आहे. आ ही
आम या सव ो यांना खबरदारीचं, आिण १५ ते १८ वयोगटात या सव
मुलांसह इतरांना, कोिवड ितबंधक लस घे यात मदत कर याचं आवाहन
करत आहोत. सुरि त राह यासाठी कपया तीन सा या उपायांचं पालन करा.
मा क वापरा, दोन मीटर अंतर राखा आिण हात तसंच चेहरा व छ ठेवा.
कोिवड -१९ शी संबंिधत अिधक मािहती आिण मदतीसाठी आपण ०११२३ ९७ ८० ४६ आिण १०७५ या रा ीय मदत वािहनीशी िकवा ०२०२६ १२ ७३ ९४ या रा य तरावर या मदत वािहनीशी संपक क शकता.
****
 रा ीय शै िणक धोरण २०२० संदभात थापन कले या डॉ टर
रघुनाथ माशेलकर सिमती या कायगटा या अहवाला या
अंमलबजावणीसाठी मु यमं यां या अ य तेखाली मं यांचा कायगट
थापन
 ये या १ फ ुवारीला क ीय अथसंक प संसदेत सादर होणार
 रा यात या १३९ नगरपंचायत या नगरा य पदांचं आर ण िनि त
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 भारतीय जनता प ाचे आमदार िनतेश राणे यांचा अटकपूव जामीन
अज सव
यायालयानं फटाळला, दहा दवसांत िज हा
यायालयासमोर शरण ये याचे िनदश
 रा य मिहला आयोगावर िशवसेने या बीड मिहला िज हा मुख
संगीता च हाण यां यासह सहा जण ची िनयु
 रा यात ओमाय ॉनचे ७२ नवे ण, औरंगाबाद १९, उ मानाबाद
पाच तर लातूर िज ात या एका णाचा समावेश
 कोिवड संसगाचे नवे २५ हजार ४२५ ण, मराठवा ात ३ जणांचा
मृ यू तर २ हजार पाचशे छ प बािधत
आिण
 ये लेखक आिण समाजसेवक डॉ. अिनल अवचट यां या
पािथवावर कोण याही धािमक िवध िशवाय अं यसं कार
****
रा ीय शै िणक धोरण २०२० संदभात थापन कले या डॉ टर रघुनाथ
माशेलकर सिमती या कायगटाचा अहवाल काल मंि मंडळ बैठक त सादर
कर यात आला. या अहवाला या अंमलबजावणीसाठी मु यमं यां या
अ य तेखाली मं यांचा कायगट थापन कर याचा िनणयही काल झाले या
मं ीमंडळा या बैठक त घे यात आला. या कायगटात उपमु यमं ी तथा
अथ मं ी यां यासह उ आिण तं िश ण, शालेय िश ण, डा,
वै क य िश ण आिण औषध यं, कषी, पशुसंवधन, द ध आिण म य
यवसाय, कौश य िवकास आिण उ ोजकता या खा यां या मं यांचा
समावेश कर यात आला आहे. सिमतीनं िशफारस कले या काही मु ां या
अनुषंगानं िवभागानं कले या कायवाहीची मािहती बैठक त दे यात आली.
यािशवाय िवभागानं तािवत कले या िविवध सिम या थापन कर यास
मा यता दे यात आली.
रा यात या शासक य वै क य महािव ालयं आिण णालयां या
आ थापनेवरील िचिक सालयीन आिण अितिवशेषोपचार िवषयातील क ाटी
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त वावर िनयु बाबत या तरतुद त सुधारणा कर याचा िनणयही घे यात
आला. तसंच ा यापक आिण सहयोगी ा यापक संवगात या
अ यापकां या मानधनात वाढ कर याचाही िनणय या बैठक त घे यात
आला. रा यात उ पा दत कर यात आलेली वाईन, एक हजार चौरस
फटा या दकानातून तसंच सुपर माकटम ये िवकायलाही काल झाले या
मं ीमंडळ बैठक त मा यता दे यात आली. वाईन उ ोगाला चालना
िमळावी, शेतक या या मालाला यो य िकमत िमळावी आदी उ ानं हा
िनणय घेत याचं सरकारनं सांिगतलं आहे.
****
क ीय अथमं ी िनमला सीतारामन ये या १ फ ुवारीला संसदेत अथसंक प
सादर करतील. संपूणपणे िडिजटल व पात हा अथसंक प सादर कला
जाणार आहे. आिथक वष २०२२ आिण २३ चा हा अथसंक प
सवसामा य नाग रकांना युिनयन बजेट या मोबाइल अॅपवरही पाहता येईल.
अथसंक पा या भाषणासह सव कारची इतर कागदप या अॅपवर उपल ध
असतील.
****
रा यात या १३९ नगरपंचायत या नगरा य पदांचं आर ण िनि त
कर यासाठी मुंबईत काल आर ण सोडत काढ यात आली. या सोडतीम ये
१३९ नगरपंचायतीपैक अनुसूिचत जातीसाठी १७, अनुसूिचत जमातीसाठी
१३ तर खु या वगासाठी १०९ नगरा य पदांचे आर ण िनि त कर यात
आलं आहे. परभणी िज ात या पालम इथ या नगर पंचायतीचं अ य पद
हे सवसाधारण मिहलेसाठी राखीव झालं आहे. रा वादी काँ ेस प ानं या
नगरपंचायतीवर वच व थािपत कलं आहे. यामुळं आता या प ाची
मिहला सद या नगरा य होईल, अशी िच हं आहेत. लातूर िज ात िश र
अनंतपाळचं आर ण सवसाधारण मिहला, चाकरचं सवसाधारण, देवणीचं
अनुसूिचत जाती, जळकोटचं आर ण अनुसूिचत जाती मिहला, रेणापूरचं
अ य पद सवसाधारण मिहलांसाठी आरि त झालं आहे.
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बीड िज ात आ ी-पाटोदा-िश र या तीन नगर पंचायतीसाठी
सवसाधारण मिहलांसाठी आर ण ठेव यात आलं आहे. कज नगर
पंचायतीचं नगरा य पद हे अनुसूिचत जमातीसाठी आरि त झालं असून
वडवणी नगर पंचायतीचं नगरा य पद हे सवसाधारण गटासाठी आहे.
जालना िज ात जाफराबाद, मंठा, तीथपुरी आिण बदनापूर या चारही
नगरपंचायतीचं नगरा य पद सवसाधारण मिहलेसाठी राखीव झालं आहे. तर
घनसावंगी नगरपंचायतीच नगरा य पद सवसाधारण वगासाठी जाहीर झालं
आहे.
****
भारतीय जनता प ाचे आमदार िनतेश राणे यांचा अटकपूव जामीन अज
सव
यायालयानं काल फटाळला. संतोष परब ह ा करणी िनतेश राणे
यांनी ये या दहा दवसांत िज हा यायालयासमोर हजर हावं, असे िनदश
सर यायाधीश एन ही राम णा, यायमूत िहमा कोहली आिण यायमूत ए
एस बोप णा यां या पीठानं दले आहेत.
****
रा यात या तुळजाभवानी, महाल मी मं दर, रेणापूरचे रेणुका मं दर या
सार या ाचीन मं दरांचा पुरात व िवभागांतगत िवकास आराखडा आखून
िवकास करणार अस याची मािहती रा याचे सां कितक िवकासमं ी अिमत
देशमुख यांनी दली. लातूर िज ात या औसा, लातूर आिण रेणापूर
तालु यात या काही गावां या िवकास कामाचं दर य णाली ारे यांनी
उ ाटन कलं, यावेळी काल ते बोलत होते. या िवकास कामाची सुरवात
रेणुका माता मं दरापासून क तसंच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या
अ थी असले या पानगाव चै यभूमीचा िवकास करणार अस याचं ते
हणाले.
****
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वे ळ लेणी समोर या वे ळ वन उ ानाचं लोकापण पयटन मं ी आ द य
ठाकरे यांनी काल कलं. या उ ानात िविवध जाती आिण औषधी वन पती
आहेत. ठाकरे यांनी वे ळ पयटन क , कलास लेणी आिण प रसरासह
शहाजी महाराज भोसले मारकाची पाहणी कली. औरंगाबाद शहरात या
ि यदशनी उ ानात उभार यात येणा या िहंद दय स ाट िशवसेना मुख
बाळासाहेब ठाकरे यां या मारक आिण मृती वना या कामाचा आढावाही
यांनी घेतला.
****
रा य मिहला आयोगावर सहा नवीन सद यांची काल िनयु कर यात
आली आहे. काँ ेस या ने या िविध गौरी छाि या, देश काँ ेस या
सरिचटणीस उ कषा पवते, िशवसेने या बीड मिहला िज हा मुख संगीता
च हाण, िशवसेने या सु दा फापतकर, रा वादी कॉं ेस या माजी आमदार
दिपका च हाण आिण रा वादी काँ ेस या नागपूर या नगरसेिवका आभा
पांडे यांचा यात समावेश आहे.
****
रा यात काल ओमाय ॉन संसग झालेले ७२ ण आढळले असून याम ये
मराठवा ात या औरंगाबाद िज ात या १९ आिण उ मानाबाद
िज ात या पाच तर लातूर िज ात या एका णाचा समावेश आहे.
तसंच पुणे िज ात या ३३, मुंबई पाच, ठाणे तीन, यवतमाळ आिण
अहमदनगर िज ातील येक दोन, आिण नागपूर, पुणे ामीण भागात या
येक एका णाचा समावेश आहे.
****
रा यात काल कोिवड संसग झालेले नवे २५ हजार ४२५ ण आढळले.
यामुळे रा यभरात या कोिवड बािधतांची एकण सं या ७६ लाख तीस
हजार ६०६ झाली आहे. काल ४२ णांचा उपचारादर यान मृ यू झाला.
रा यात या संसगानं दगावले या णांची एकण सं या, एक लाख ४२
हजार ३५८ झाली असून, मृ यूदर एक पूणाक ८६ शतांश ट आहे. काल
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३६ हजार ७०८ ण बरे झाले, रा यात आतापयत ७१ लाख ९७ हजार
एक ण कोरोना िवषाणू संसगातून मु झाले असून, कोिवड मु चा दर
९४ पूणाक ३२ शतांश ट झाला आहे. रा यात स या दोन लाख ८७
हजार ३९७ णांवर उपचार सु आहेत.
****
मराठवा ात काल २ हजार पाचशे छ प कोरोना िवषाणू बािधत ण
आढळले, तर ३ णांचा मृ यू झाला. मृतांम ये औरंगाबाद, नांदेड आिण
परभणी िज ात या येक एका णाचा समावेश आहे,
औरंगाबाद िज ात काल ४७१ णांची न द झाली. याम ये
महानगरपािलका े ातले ३७०, तर ामीण भागातले १०१ ण आहेत.
परभणी ६२४, नांदेड िज ात ४५७ , लातूर ४०५, बीड िज ात
१६५, उ मानाबाद ११९, जालना १५९ आिण िहंगोली िज ात १५६
णांची न यानं काल न द झाली.
****
कोरोना िवषाणू संसगा या पा भूमीवर बंद असले या उ मानाबाद
िज ात या शाळा आता ट याट यानं सु होणार आहेत. िज हािधकारी
कौ तुभ दवेगावकर आिण िज हा प रषदेचे मु य कायकारी अिधकारी
रा ल गु ा यांनी संयु पणे या संदभातले आदेश काढले आहेत. यानुसार
कोिवड १९ ितबंधा मक उपाययोजनांचं पालन क न नववी ते बारावीचे
वग ३१ जानेवारीपासून दररोज सु होणार आहेत. उ मानाबाद िज ात या
दहावी आिण बारावीचे वग पूववत सु ठेवायला परवानगी दे यात आली
आहे. िज ातले पिहली ते आठवीचे वग पाच फ ुवारीपयत बंदच
राहतील, असं या आदेशांम ये नमूद आहे.
****
ये लेखक आिण समाजसेवक डॉ. अिनल अवचट यां या पािथवावर
काल पु याम ये कोण याही धािमक िवध िशवाय अं यसं कार कर यात
आले. डॉ. अिनता आिण अिनल अवचट यां या यसनमु
े ात या
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कायाचा वसा यापुढंही असाच सु राहील, असं मु ांगणचे अ य डॉ.
आनंद नाडकण यांनी यांना
ांजली वाहतांना सांिगतलं. तसंच डॉ.
अिनता अवचट यां या मरणाथ दरवष दे यात येणा या संघष स मान
पुर काराबरोबर आता पुढील वष पासून डॉ. अिनल अवचट यां या
मरणार्थ सृजन स मान पुर कार दे यात येईल, असंही डॉ. नाडकण यांनी
जाहीर कलं.
****
बीड िज ात कज नगर पंचायतमधील रा वादी काँ ेसचे नगरसेवक
बाळासाहेब जाधव यां यासह इतर तीन जणांिव अंबाजोगाई ामीण
पोलीस ठा यात चंदन त करीचा गु हा न दव यात आला आहे. जाधव
यां या मालक या गोदामावर अित र पोलीस अधी क पंकज कमावत
यां या पथकानं काल छापा घातला. या छा यात ८८ हजार पये मू य
असलेलं बेकायदेशीर चंदन आढळन आलं.
****
औरंगाबाद शहराचा पाणी पुरवठा उ ा शिनवारी पूणपणे बंद राहणार
अस याची मािहती महापािलकनं दली आहे. फारोळा इथ या पंपगृहात
िव ुत रोिह ा या कामासाठी चार तास खंडणकाळ घे यात येणार अस यानं
पाणी पुरवठा योजनेची उचल पूणत: बंद राहणार आहे. याचा शहरा या
पाणी िवतरणावर उ ा प रणाम होणार आहे.
****

