Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad
Date – 28 June 2017
Time – 06.50 AM to 07.00 AM
Language - Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
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****

 शेती े ातली गुंतवणूक वाढवून शेतकरी कजमु कर याचा रा य शासनाचा िनधार - मु यमं ी देव
फडणवीस
 सरसकट कजमाफ आिण शेतमालाला हमी भाव िमळत नाही, तोपयत लढा सु च ठेव याचा
काँ ेसचे देशा य , खासदार अशोक च हाण यांचा इशारा
 आधार प अिनवाय करणा या अिधसूचनेला अंत रम थिगती ायला सव यायालयाचा नकार
आिण
 रा या या ब तांश भागात काल चांगला पाऊस
****
शेती े ातली गुंतवणूक वाढवून शेतकरी कजमु कर याचा रा य शासनाचा िनधार असून शेतक यांचे
चच ारे सोडव यासाठी शासन सकारा मक आहे, असं मु यमं ी देव फडणवीस यांनी हटलं आहे.
अहमदनगर िज ात या पुणतांबा आिण प रसरात या ४० गावात या शेतक यां या िश मंडळानं काल
मु यमं यांची मुंबईत भेट घेऊन, शेतकरी कजमाफ या िनणयाब ल आभार य कले, यावेळी
मु यमं ी बोलत होते. शेती आिण शेतक यां या गतीसाठी अनेकिवध उपाययोजना कर यात येत आहेत.
जलयु िशवार योजनेमुळे दोन द काळांचा सामना क शकल, एवढं मुबलक पाणी उलप ध झालं
अस याचं, मु यमं यांनी सांिगतलं.
****
रा य सरकारनं कलेली कजमाफ फसवी असून जोपयत सरसकट कजमाफ होत नाही आिण शेतमालाला
हमी भाव िमळत नाही, तोपयत काँ ेसचा लढा सु च राहील, असा इशारा देशा य , खासदार अशोक
च हाण यांनी काल मुंबईत वाताहरांशी बोलतांना दला. कजमाफ म ये रा य सरकारनं कवळ आक ांचा
खेळ कला अस याचं सांिगतलं. कजमाफ साठी लाद यात आले या दीड लाख पयांपयत या
मयादेलाही यांनी कडाडन िवरोध कला आहे.
****

िपकाला हमीभाव द यािशवाय तसंच दलालीवर िनयं ण आण यािशवाय शेतक यां या सम या संपणार
नाहीत, असं खासदार छ पती संभाजीराजे भोसले यांनी हटलं आहे. ते काल औरंगाबाद इथं बोलत
होते. स थतीत गरजू शेतक यांनाच कजमाफ दे याची गरज अस याचं यांनी नमूद कलं. मराठा
आर णाचा ही तातडीनं सोडवणं आव यक असून, मराठा संघटनां या पदािधका यांनी मु यमं यांची
भेट घेऊन चचा करावी, असं ते हणाले.
राजष शा महाराज यां या जयंती या अनुषंगानं काल डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठात
संभाजीराजे यांचं या यान झालं, पुरोगामी हणवणा यांनी फले-शा -आंबेडकर यांचे िवचार िकती
आ मसात कले, असा सवाल यांनी यावेळी कला. िशवाजी महाराजांनी बारा बलुतेदारांना सहभागी
क न वरा य थापन कलं, तर शा महाराजांनी ब जनांना मु य वाहात आणलं, रयत आिण
ब जनां या गतीसाठी यांचं हे काय मह वाचं अस याचं संभाजीराजे हणाले. शा घरा याचा वारसदार
हणून आपण फ मरा ांचं न हे, तर सव ब जनांचे नेतृ व करत अस याचं यांनी प कलं.
****
नांदेड िज ात या िनयिमत कज परतफड करणा या शेतक यांनी कज माफ होईपयत कज परतफड न
कर याची सामुदाियक शपथ घेतली आहे. अधापूर इथं काल झाले या बैठक त या शेतक यांनी
शेतक यां या खा यावरील संपूण कजमाफ होईपयत आंदोलन कर याचा िनणय घेतला. रा य सरकार या
कजमाफ योजनेत िनयिमत कज परतफड करणा या शेतक यांना िवशेष कोणताही लाभ िमळत नस याचा
आरोपही या शेतक यांना क याचं, आम या वाताहरानं कळवलं आहे.
****
सरकारी योजनांचे लाभ घे यासाठी आधार प अिनवाय करणा या अिधसूचनेला अंत रम थिगती ायला
सव
यायालयानं नकार दला आहे. यायमूत ए.एम.खानिवलकर आिण यायमूत नवीन िस हा
यां या सु ीकालीन पीठानं काल हा आदेश दला. आधार या संवैधािनकतेिवषयी करण याय िव
असून कवळ सरकारी योजनांचा लाभ आधाराअभावी िहरावून घेतला जाईल या भीतीपोटी या
अिधसूचनेला ता पुरती थिगती देता येणार नाही असं यायालयानं प कलं. आधार सादर कर याची
मुदत क सरकारनं तीस जून पासून तीस स टबरपयत वाढवली अस याचं सरकारी वक ल तुषार मेहता
यांनी सांिगतलं. यासंदभात पुढील सुनावणी सात जुलैला होणार आहे.
****
व तू आिण सेवा कर जीएसटीत, मराठी नाटक आिण िसनेमां या २५० पयां या ितक टांसाठी असलेली
सवलतीची मयादा ५०० पयांपयत वाढव यासंदभात क ाकडे पाठपुरावा कर याचं आ ासन अथमं ी
सुधीर मुनगंटीवार यांनी दलं आहे. मुंबई इथं मराठी िच पट आिण ना यावसाियकां या व तू आिण
सेवा करासंबंधी या सम यांबाबत आयोिजत बैठक त ते काल बोलत होते. मराठी नाटकां या ितक टांवर
१८ ट जीएसटी लाव यात आला असून, यातील नऊ ट वाटा क सरकारला आिण नऊ ट वाटा

रा य सरकारला िमळणार आहे. रा य सरकार या या वा ातून सवलत दे याची मागणी बैठक त
कर यात आली. याबाबत िवचार कर याचं आ ासन मुनगंटीवार यांनी यावेळी दलं.
****
अमरनाथ या ेला आजपासून ारंभ झाला. आज पहाटे ज मू इथून चार हजार भािवकांचा पिहला ज था
रवाना झाला. बालटाल, पहलगाम माग या ेला उ ापासून सु वात होणार आहे.
****
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.
****
रा या या मुंबई, कोकण, नािशक, खानदेश, म य महारा ासह िवदभात काल जोरदार पाऊस झाला.
नािशक शहरासह िज ातही अनेक ठकाणी पाऊस झाला. यामुळे नािशक िज ात या धरण सा ात
दोन ट यांनी वाढ झाली अस याचं आम या वाताहरानं कळवलं आहे. नागपूर शहरात झाले या
मुसळधार पावसामुळे जनजीवन िव कळीत झालं. काल दवसभरात नागपूर शहरात १११ िमलीमीटर
पावसाची न द झाली.
मराठवा ात कालही नांदेड, लातूर, भागात पावसानं हजेरी लावली. लातूर शहर प रसरात दपार या
सुमारास पावसा या हल या सरी कोसळ या, नांदेड िज ात काल सायंकाळनंतर जोरदार पाऊस झाला.
रा ी उशीरापयत झाले या या पावसामुळे िज ात उवरीत ४० ट पेरणी या कामाला वेग येणार असून,
भूजल पातळी वाढ यास मदत होणार आहे. औरंगाबाद शहरातही काल पावसानं तुरळक हजेरी लावली.
औरंगाबाद िज ात िस ोड सोयगाव तालु यात काल दमदार पाऊस झाला. या पावसामुळे प रसरात या
वाघूर, कळणा न ा दथडी भ न वा लाग या आहेत. तासभर झाले या या पावसामुळे आठवडी
बाजारात यापारी आिण ाहकांची तारांबळ उडाली.
****
िव ापीठांनी यावसाियक िश णावर अिधक भर दला पािहजे, असं मत ये अथत डॉ भालचं
मुणगेकर यांनी य कलं आहे. ते काल परभणी िज ात सेलु इथं एका िश णसं थे या काय मात
बोलत होते. चुक या िश ण प तीमुळे रोजगाराची मता नसलेले पदवीधर िनमाण होत अस याची
खंत यांनी य कली.
****
औरंगाबाद िज ात या कळगाव इथले शहीद संदीप जाधव यां या प नीला बीड या वै नाथ सहकारी
बँकत १ जुलैपासून सामावून घे याचं तसंच यां या दो ही मुलां या िश णासाठी गोपीनाथ मुंडे
ित ान यावतीनं येक एक लाख पयांची बँकत ठेव ठेवणार अस याचं आ ासन रा या या
ामिवकास आिण मिहला बालिवकास मं ी पंकजा मुंडे यांनी दलं. ज मू - का मर या पूँछ से टरम ये
पाक सैिनकां या ह यात जाधव यांचा मृ यू झाला होता. यां या कटंिबयांची काल मुंडे यांनी भेट घेऊन

सां वन क यानंतर हे आ ासन दलं. यावेळी कळगांव या ाम थांनी यायामशाळा उभार याची कलेली
मागणी मा य करत २५ लाख पयांचा िनधी दे याची घोषणाही यांनी कली.
पालकमं ी रामदास कदम आिण िशवसेना ने यांनीही जाधव कटंिबयांची भेट घेऊन यांचं सां वन कलं.
िशवसेनेकडन यावेळी जाधव कटंबीयांना पाच लाख पयांची मदत दे यात आली.
****
ी े तुळजापूर इथं आता सुर े या ीनं सीसीटी ही यं णा बसव यात येणार आहे. शहरात या
येक मागावर तसंच येक मुख चौकात सीसीटी ही कमेरे बसव याचं िनयोजन असून, तुळजापूर
पोिलसांनी यासंदभातला ताव वरी कायालयाला पाठवला आहे. देशात या तीथ े सुर ेचा मु ा
ऐरणीवर आ यामुळे सुर ा यं णा स म कर यात येत आहे.
****
बीड िज ात या बोगस वै क य यावसाियकांवर ितबंधा मक कारवाईसाठी तालुका तरावर पथक
िनयु कर याचे िनदश िनवासी उपिज हािधकारी चं कांत सूयवंशी यांनी दले आहेत. बीड िज हािधकारी
कायालयात आयोिजत बैठक त ते काल बोलत होते. दर मिह याला अशा यावसाियकांची तपासणी
करावी, तसंच यांना औषधं आिण वै क य उपचार सािह याचा पुरवठा होणार नाही यांची संबंिधत
िवभागांनी द ता यावी, अशा सूचना यांनी द या.
****
जालना इथ या आनंदी वामी यां या वािषक या ा महो सवाला कालपासून ारंभ झाला. या या ेत
िविवध धािमक काय मांचं आयोजन कर यात आलं असून, चार जुलैला पाखली िमरवणूक िनघणार
आहे. नऊ जुलैला का या या क तनानं या ेची सांगता होईल.
****
आषाढी वारीसाठी िनघालेली संत तुकाराम महाराज यांची पालखी आज सकाळी इंदापूर न माग थ
होईल, तर संत ाने र महाराजांची पालखी सोलापूर िज ात माळिशरस तालु यात नातेपुतेकडे माग थ
होणार आहे. पैठण या संत एकनाथ महाराजांची पालखी आज उ मानाबाद िज ा या परं ा न पुढे
माग थ होईल. काल सकाळी पालखी परं ात मु ामी दाखल झाली. भािवकांनी नाथपादकांचं दशन
घे यासाठी गद कली होती.
****

