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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad
Date – 19 May 2022
Time 18.10 to 18.20
Language Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
3ादेिशक बात7या
;दनांक – १९ मे २०२२ सायंकाळी ६.१०
****
· यंदा चांग'या पावसाची अपे.ा असून, क3षी िवभागाकड8न खरीप हंगामाचं उ>म
िनयोजन - मुCयमंDी उEव ठाकरे
· ओबीसी आर.णासंदभाKत राMय सरकार जूनमNये बाOठया सिमतीचा अहवाल
आ'यानंतर आपलं Qहणणं Rयायालयात मांडणार अस'याची उपमुCयमंDी अिजत
पवार यांची मािहती
· काRस िचDपट महोTसवात सहभागी होUयासाठी महाराVWाचं िशVमंडळ रवाना
· मराठवाZात'या आठ िज'[ांमNये गे'या वषKभरात नऊ हजार ]ाहकांकड8न १३
कोटी `पयांची वीज चोरी उघड
आिण
· औरंगाबाद महानगरपािलकcत कdDाटी पदभरतीसाठीeया िनिवदेस मंजुरी देतांना
कdDाटदारांकड8न कमKचाfयांची आिथKक िपळवणुक होणार नाही याची खबरदारी
hयावी - खासदार इjQतयाज जिलल यांची सूचना
****
यंदा चांग'या पावसाची अपे.ा असून, क3षी िवभागानं उ>म िनयोजन कcलं आहे,
Tयामुळे यंदाचा खरीप हंगाम यशlवी होईल, असा िवnास, मुCयमंDी उEव ठाकरे
यांनी oयp कcला आहे. खरीप हंगाम २०२२ आढावा बैठकvत ते आज बोलत होते.
आरोwयासाठी पोषक गुणधमK असणारे िबयाणे शेतकरी बांधवाना मोफत देणारं, Tयांeया
आरोwयाचा िवचार करणारं महाराVW, देशातलं पिहलं राMय अस'याचं Tयांनी सांिगतलं.
शेतीला आधुिनकतेची जोड zावी, रोग, िकडीचा {ाद|भाKव रोखUयाबरोबर, अितवृVीचा
सामना करUयासाठी यंDणेनं सतक~ रहावं, िवकcल ते िपकcल अिभयान यशlवी
करUयासाठी शेतकरी बांधवांना मागKदशKन करावं, आदी सूचना, मुCयमं€यांनी संबंिधत
िवभागाला यावेळी कc'या.
यंदाeया खरीप हंगामासाठी १७ पूणा‚क ९५ लाख ि…dटल िबयाणं आव†यक असून,
महाबीज, राVWीय िबयाणे महामंडळ आिण खासगी संlथेकडे िमळ8न, १९ पूणा‚क ८८
लाख ि…dटल िबयाणं अपेि.त आहे, अशी मािहती क3षीमंDी दादा भुसे यांनी या
बैठकvत Oदली.
दरQयान, राMयात पाच जूनला तळ कोकणात माRसून दाखल होईल असा अंदाज,
भारतीय हवामान िवभागाचे क3ˆणानंद होसाळीकर यांनी या बैठकvत वतKवला आहे.
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मराठवाZात यंदा सामाRयपे.ा जाlत पाऊस होईल, तसंच एकŠणच महाराVWात
समाधानकारक पाऊस पडेल, असं Tयांनी यावेळी सांिगतलं.
****
इतर मागास {वगK - ओबीसी आर.णासंदभाKत बाOठया सिमतीचा अहवाल आला कv
मNय {देश सरकार जसं सव‹Œ Rयायालयात गेल,ं तसं राMय सरकारही जूनमNये
बाOठया सिमतीचा अहवाल आ'यानंतर, आपलं Qहणणं Rयायालयात मांडेल, असं
उपमुCयमंDी अिजत पवार यांनी सांिगतलं आहे. ते आज मुंबईत वाताKहरांशी बोलत
होते. मNय {देशeया धरतीवर महाराVWातही ५० ट••यांeया पुढे जागा न जाऊ देता
ओबीसŽना {ितिनिधTव िमळावं, असा सरकारचा {यTन राहील, Tयानुसार कामाला
सु•वात कcली अस'याचं ते Qहणाले.
****
भारतातली माNयमं आिण मनोरंजन कायK.ेD, वषाKला ५३ अ•ज डॉलसKची उलाढाल
करUयाची अपे.ा असून, सरकारची धोरणं या उzोगाला चालना देणारी अस'याचं,
क’“ीय मािहती आिण {सारण मंDी अनुराग ठाक”र यांनी Qहटलं आहे. •ाRसमNये
आयोिजत काRस िचDपट महोTसवात, इंिडया: द कdटेट हब ऑफ द व'डK' या
चचाKसDात ते आज बोलत होते. भारताची कथा अितशय सुंदर पEतीने मांडUयात
िसनेमाची महTवाची भुिमका अस'याचं ते Qहणाले. भारत सरकारनं ॲिनमेशन,
joहजुअल इफc•šस, गेिमंग आिण कॉिम•स क3ती दलाची lथापना करUयासाठी पुढाकार
घेतला असून, िडिजटायझेशनeया माNयमातून िसनेमाचा वारसा जपUयासाठी, अनेक
पावलं उचलUयात आली अस'याचं, ठाकŠर यांनी सांिगतलं.
दरQयान, काRस िचDपट महोTसवात सहभागी होUयासाठी सांlक3ितक कायK मंDी अिमत
देशमुख यांeया मागKदशKनाखाली, महाराVWाचं िशVमंडळ रवाना झालं आहे. या
िशVमंडळात सांlक3ितक कायK िवभागाचे सिचव सौरभ िवजय, दादासाहेब फाळकc
िचDनगरीचे महाoयवlथपकvय संचालक िववेक िभमनवार, तसंच या महोTसवासाठी
िनवड करUयात आले'या ‘कारखानीसांची वारी’, ‘पोटरा’ आिण ‘ितचं शहर होणं’ या
मराठी िचDपटांचे िनमाKते, OदwदशKक यांचा समावेश आहे.
****
मराठवाZात'या आठ िज'[ांमNये गे'या वषKभरात नऊ हजार ]ाहकांकड8न १३ कोटी
`पयांची वीज चोरी उघड झाली आहे. Tयांeयाकड8न चार कोटी ६१ लाख `पये दंड
वसूल करUयात आला अस'याची मािहती, महािवतरणeया औरंगाबाद {ादेिशक
कायाKलयाeया वतीनं देUयात आली आहे. वीज चोरांिव`Eeया या धडक मोहीमेत
संशयीत वीज िमटरeया तपासणीसह, धाडी टाकŠन वीज चोfया पकडUयात आ'या.
वीज चोरी पकडUयाची मोहीम यापुढेही चालू राहणार आहे. कोणीही आकडे टाकŠन
िवजेचा वापर क` नये, िमटरमNये छेडछाड क` नये, मंजूर भारापे.ा अिधक भारानं
िवजेचा वापर क` नये, असं आवाहन महािवतरण औरंगाबाद {ादेिशक कायाKलयाचे
सहoयवlथापकvय संचालक डॉ मंगेश ग¡दावले यांनी कcलं आहे.
दरQयान, महािवतरणनं िवलासराव देशमुख अभय योजनेeया माNयमातून कायमlव`पी
वीजपुरवठा खंिडत असले'या वीज ]ाहकांसाठी, oयाज आिण िवलंब आकारात शंभर
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ट¢c माफvची सोय क`न पुनज‹डणीची संधी उपल•ध क`न Oदली आहे. सवK पाD
]ाहकांनी अभय योजनेचा लाभ hयावा, असं आवाहन मुCय अिभयंता भुजंग खंदारे
यांनी कcलं आहे.
****
औरंगाबाद महानगरपािलकceया िविवध िवभाग आिण अिधनlत वाडK कायाKलयात,
क”शल आिण अक”शल कdDाटी तTवावर मनुˆयबळाचा पुरवठा करUयासाठी, िविवध
कdDाटदारांकड8न आले'या िनिवदेस मंजुरी देतांना, कमKचाfयांची आिथKक िपळवणुक
होणार नाही याची खबरदारी hयावी, अशी सूचना, खासदार इjQतयाज जिलल यांनी
कcली आहे. यासंदभाKत Tयांनी महानगरपािलकcचे {शासक, कामगार उपायुp, भिवˆय
िनवाKह िनधी आयुp आिण कमKचारी राMय िवमा िवभागाeया आयुpांना पD िलिहलं
आहे. कdDाटी कमKचाfयांना िविवध कामगार कायzा{माणे िकमान वेतन आिण भ>े,
महगाई, घरभाडे यासह इतर भ>े, भिवˆय िनवाKह िनधी, तसंच सु£ांeया Oदवशी
कcले'या कामाचा मोबदला वेळवे र देUयाचे आदेश, िनयुp करUयात येणाfया
कdDाटदाराला zावे, असंही खासदार जिलल यांनी या पDात Qहटलं आहे.
****
सोलापूर - तुळजापूर - उlमानाबाद रे'वे मागाKसाठी राMयाचा वाटा zावा, अशी
सूचना क’“ीय रे'वे मंDी अिnनी वैˆणव यांनी मुCयमंDी उEव ठाकरे यांना पDा¤ारे
कcली आहे. तुळजापूरचे आमदार राणाजगिजतिसंह पाटील यांनी वैˆणव यांची Oद¥ीत
भेट घेवून सोलापूर - तुळजापूर - उlमानाबाद हा रे'वे मागK राMयाकड8न िनधीची
तरतूद होत नस'याने र¦गाळत अस'याचं िनदशKनास आणून Oदलं होतं, Tया अनुषंगाने
रे'वे मं€यांनी मुCयमं€यांना पD िलिहलं आहे.
दरQयान, औरंगाबादमNये १६ ड•यांची िपटलाइन मंजूर कc'याब§ल भाजपाeया राVWीय
सिचव िवजया रहाटकर यांनी, रे'वे मंDी वैˆणव यांची नवी Oद¥ीत भेट घेवून, Tयांचे
आभार मानले.
****
कला संचालनालयातफ¨ घेUयात आले'या एिलमेRटरी पOर.ेचा िनकाल २३ मे रोजी,
तर इंटरिमिजएट पOर.ेचा िनकाल २० मे रोजी जाहीर होणार आहे. ड•'यू ड•'यू
ड•'यू डॉट डी ओ ए डॉट महाराVW डॉट जीओoही डॉट इन या संकcतlथळावर हा
िनकाल जाहीर कcला जाणार अस'याचं, संचालनालयानं कळवलं आहे.
****
मिहलांवर होणाfया अTयाचाराला आळा घालUयासाठी कायzाची {भावी
अंमलबजावणी करणं आव†यक असून, यासाठी कायzाचा धाक असला पािहजे आिण
{शासन द. असलं पािहजे, असं राMय मिहला आयोगाeया सदlया संगीता चoहाण
यांनी Qहटलं आहे. िहंगोली इथं आढावा बैठकvत Tया आज बोलत होTया. कौट©ंिबक
िहंसाचारापासून मिहलांचं संर.ण करUयासाठी ªंडाबळी अिभयानावर जनजागृती
करावी, बालिववाह रोखUयासाठी lवयंसेवी संlथांना सहभागी क•न hयावं, बालिववाह
थांबवUयासाठी कोणTया पEतीने जनजागृती अिभयान राबवत आहे, याचा अहवाल
zावा, अशा सूचना Tयांनी संबंिधत अिधकाया‚ना यावेळी कc'या. बालिववाह करणाfया
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क”ट©ंबाचं समुदपदेशन क•न ते थांबवावेत, यात कसूर करणाfया सरपंच, ]ामसेवक,
पोलीस पाटील, भटजी यांeयावर गुRहे दाखल करावे, असं चoहाण यांनी सांिगतलं.
****
इतर मागास {वगK - ओबीसŽचं राजकvय आर.ण Oटकवा, अRयथा ओबीसी नेते,
मंDी, आमदार, खासदार यांना राMयात रlTयावर िफ• देणार नस'याचा इशारा,
ओबीसी oहीजेएनटी जनमोचाKचे अNय. बाळासाहेब सानप यांनी Oदला आहे. ते आज
औरंगाबाद इथं वाताKहर पOरषदेत बोलत होते. येTया एक जूनला औरंगाबाद शहरात'या
«ांती चौक ते िवभागीय आयुp कायाKलय असा िवराट मोचाK काढUयात येणार
अस'याचं Tयांनी सांिगतलं.
****
ओबीसी आर.ण {करणी महािवकास आघाडी सरकारeया नाकत¬पणाeया िनषेधाथK
भारतीय जनता प.ाeया संत- कायKकTया‚नी आज परभणी ते गंगाखेड मागाKवर नृिसंह
पोखण® फा£ावर राlतारोको आंदोलन कcल.ं या आंदोलनामुळे या मागाKवरची वाहतूक
ठ¯प झाली होती.
****
औरंगाबाद इथ'या ]ामीण पोलीस अिध.क कायाKलयात िज'हाlतरीय अंमली पदाथK
िवरोधी कायKकारी सिमतीची बैठक आज पार पडली. अंमली पदाथा‚संदभाKत झाले'या
कारवाईचा आिण अंमली पदाथा‚ना आळा घालUयासाठी यावेळी आढावा घेUयात
आला.
****

