Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad
Date – 22 June 2018
Time 6.50 AM to 7.00 AM
Language Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
3ादेिशक बात;या
=दनांक २२ जून २०१८ सकाळी ६.५० िम.
****
· मराठवा&ात आठ जणांचा अंगावर वीज कोसळ5न मृ8यू
· युवकांना शेतीकडे आकिषAत करBयासाठी नवनवीन धोरण अवलंबBयाची गरज
- उपराIJपती
· चौथा आंतरराIJीय योग Mदवस सवAO उ8साहात साजरा
आिण
· खरीप हंगामासाठी वेळीच कजA पुरवठा न कRSयास कठोर भूिमका Uामिवकास मंOी पंकजा मुंडे यांचा इशारा
****
मराठवा&ात काल सवAदWर जोरदार पाऊस झाला, या पावसात िवभागात आठ जणांचा
अंगावर वीज कोसळ5न मृ8यू झाला. वीज कोसळ5न सवाAिधक चार बळी नांदेड िजS\ात
गेले असून, उ]मानाबाद िजS\ात दोन तर लातूर िजS\ात दोघांचा वीज पड5न मृ8यू
झाला. उ]मानाबाद तालु_यात वाणेवाडी िशवारात काल वीज पड5न दोन मिहला ठार
तर तीन मिहला जखमी झाSया. जखमी मिहलांवर तेर इथSया Uामीण `aणालयात
उपचार सु` आहेत.
नांदेड िजS\ाbया िकनवट तालु_यात मलकापूर इथं बहीण भावाचा वीज कोसळ5न
मृ8यू झाला, तर दोन मिहला जखमी झाSया. िकनवट तसंच कdधार तालु_यात आिण
लातूर िजS\ात जळकोट तसंच औसा तालु_यात f8येकg एकाचा अंगावर वीज
कोसळ5न मृ8यू झाSयाचं वृi आहे.

िवभागात औरंगाबाद, जालना, परभणी, िहंगोलीसह बjतांश भागात काल पावसानं
जोरदार हजेरी लावली. औरंगाबाद इथं सखल भागात पाणी साचSयानं, नागMरकांची
तारांबळ उडाली, अनेक भागातला िवkुत पुरवठाही िव]कळीत झाला.
जालना िजS\ाbया भोकरदन तसंच घनसावंगी तालु_यात दमदार पावसामुळे नदीनाSयांbया पाणी पातळीत वाढ झाSयानं, पूरसmnय o]थती िनमाAण झाली होती.
राpयात रायगड, सातारा, र8नािगरी िजS\ातही काल मुसळधार पाऊस झाSयाचं
आमbया वाताAहरांनी कळवलं आहे.
****
युवकांना कqषी rेOाकडे आकिषAत करBयासाठी नवनवीन धोरण अवलंबBयाची गरज
उपराIJपती एम sयंकtया नायड5 यांनी sयu कRली आहे. पुणे इथं काल दोन Mदवसीय
राIJीय कqषी पMरषदेचं उvाटन करताना ते बोलत होते. संसद, नीित आयोग आिण
माwयमांनी कqषी rेOाकडे अिधक लr Mदलं पािहजे, असं सांगून उपराIJपतxनी, कqषी
rेOातली उ8पादकता वाढवणं आिण िवपणन fिyयेत सुधारणा करBयावर भर Mदला.
यावेळी बोलताना मुzयमंOी देव{| फडणवीस यांनी, कqषी rेOात सात8य राखBयासाठी
आता हMरत yांतीकड5न सदाहMरत yांतीकडे जाBयाची गरज sयu कRली.
****
चौथा आंतरराIJीय योग Mदवस सवAO उ8साहात साजरा झाला. या िनिमi डेहराड5न
इथSया वन संशोधन सं]थेत आयोिजत कRलेSया मुzय समारंभात पंतfधान नर{| मोदी
सहभागी झाले होते. मुंबईत वां|े इथSया योग उkानात उपराIJपती sयंकtया नायड5,
मुzयमंOी देव{| फडणवीस यांनी तर राpयपाल सी.िवkासागर राव यांनी मुंबईत
राजभवनाbया समु|िकनारी योगायास कRला.
क|ीय मनुnयबळ िवकास मंOी fकाश जावडेकर मुंबई िवkापीठात योग Mदन
कायAyमात सहभागी झाले. क| सरकारनं योगासाठी आंतरिवkापीठ क| ]थापन
करBयाचा िनणAय घेतला असSयाची मािहती 8यांनी यावेळी Mदली. क|ीय सामािजक
याय राpयमंOी रामदास आठवले यांनी सांताyज इथSया योग सं]थेत योगायास
कRला.
औरंगाबाद इथं योगMदनािनिमi आयोिजत सायकल फRरीला िवधानसभा अwयr
हMरभाऊ बागडे यांनी िहरवा झ{डा दाखवला. 8यांनतर िवभागीय ygडा संकलात

झालेSया कायAyमात बागडे यांनी, योग हा आपSया आरोaयासाठी उपयुu असSयानं,
तो िनयिमतपणे करणं गरजेचं असSयाचं सांिगतलं.
लातूर इथं आयोिजत योग Mदन कायAyमात िजSहािधकारी जी ीकांत यांनी, योग
साधनेतून मानिसक कणखरपणा येऊन आरोaय ही उiम रहातं, असं मत sयu कRलं.
बीड इथं िजSहा योग संघटना आिण पतंजली योग सिमतीbया वतीनं िजSहा ygडा
संकलावर कायAyम घेBयात आला.
जालयात योग Mदनािनिमi पोलीस मुzयालयाbया कवायत मैदानावर आयोिजत योग
िशिबरात पोलीस अिधकारी आिण कमAचायांनी भाग घेतला. िजSहा कारागृहातही
कkांनी योगसाधना कRली.
नांदेड इथं गु`ारा पMरसरात गु` Uंथसािहब सभागृहात आयोिजत कायAyमात योग
अयासकांनी योगसाधना कRली.
परभणी इथं िजSहा ygडा संकलावर तसंच िहंगोली िजS\ात िविवध शाळा
महािवkालयात आयोिजत योग साधना कायAyमात िवkाथ मोा संzयेनं सहभागी
झाले.
उ]मानाबाद इथं िजSहा ygडा संकलावर आयोिजत कायAyमात िवkायाना योग
साधनेचे धडे देBयात आले.
****
मागासवगय िवkायाना अSपसंzयाक महािवkालयात आरrण न देBयासंदभाAतSया
उ यायालयाbया आदेशाला ]थिगती देBयाबाबत सव यायालयात यािचका
दाखल करणार असSयाचं सामािजक याय मंOी राजकमार बडोले यांनी हटलं आहे.
काल मंOालयात िवkाथ संघटनांbया fितिनधxसोबत झालेSया चचत ते बोलत होते.
****
हे बातमीपO आकाशवाणीbया औरंगाबाद क|ावन fसाMरत कRलं जात आहे. आमचं
हे बातमीपO यूज ऑन ए. आय. आर. डॉट कॉम या संकRत]थळावरही उपलध
आहे.
****

राpयातSया िवकास मंडळांbया अwयrांbया नेमणुकांची अिधसूचना जारी झाली आहे.
मराठवाडा िवकास मंडळाbया अwयrपदी डॉ_टर भागवत कराड यांची तर िवदभA
िवकास मंडळाbया अwयrपदी चैनसुख संचेती यांची नेमणूक झाली आहे.
उवAMरत महाराIJ िवकास मंडळाbया अwयrपदी डॉ योगेश जाधव यांची िनयुug झाली
आहे. ितही िवकास मंडळांचा कालावधी ३० एिfल २०२० पयत वाढवBयात आला
आहे. अwयrांनी पदभार ]वीकारलेSया Mदवसापासून हा आदेश लागू होईल, असं
अिधसूचनेत हटलं आहे.
****
राIJीयकqत बँकांनी शेतकयांना खरीप हंगामासाठी वेळीच कजA पुरवठा कRला नाही तर
शासन कठोर भूिमका घेईल असा इशारा बीड िजS\ाbया पालकमंOी पंकजा मुंडे यांनी
Mदला आहे. 8या काल बीड इथं पीक कजाAसंबंधी आयोिजत बैठकgत बोलत हो8या.
कजA देBयाfती राIJीयकqत बँका उदासीन आहेत 8यामुळे वेळ पडSयास मुzयमंयांशी
चचाA क` असं मुंडे यांनी यावेळी सांिगतलं. अहमदनगर-बीड-परळी हा रेSवे मागA
वेळेतच पूणA होईल असं मुंडे यावेळी हणाSया.
****
देशात Iाचार, जातीयवाद बळावला आहे, माO सरकार नागMरकांना योग करायला
सांगत असSयाची टीका काँUेस fदेशाwयr खासदार अशोक चsहाण यांनी कRली आहे.
औरंगाबाद इथं काल काँUेस पदािधकायांbया मेळाsयात ते बोलत होते. राpयातSया
८९ लाख शेतकयांना ३४ हजार कोटी `पयांची कजAमाफg MदSयाचा दावा सरकारकड5न
कRला जात आहे, पण f8यrात दहा हजार कोटxची देखील कजAमाफg िमळालेली
नाही, असा आरोप 8यांनी यावेळी कRला.
****
सरकारनं सगया तेलिबयाचं आयात शुSक एकसारखं ३५ ट¡R, yड आिण Mरफाईनचं
४५ ट¡R असं कRलं आहे. 8यामुळे बाजारात तेलिबयांचे दर सुधारतील असं मत राpय
कqषी मूSय आयोगाचे अwयr पाशा पटेल यांनी sयu कRलं आहे. ते काल औरंगाबाद
इथं वाताAहरांशी बोलत होते. यावष सोयाबीनला जवळपास चार हजार २००
पयांपयत भाव िमळ5 शकRल, असा िव¢ास 8यांनी sयu कRला. माwयाह भोजन
योजनेत िवkायासाठी दWध आिण द£aधजय पदाथाचा वापर करBयाची तसंच गरीब

देशांना दWधभुकटी िनयाAत करBयाची िशफारस राpय कqषी मूSय आयोगानं क|
सरकारकडे कRली असSयाची मािहतीही 8यांनी यावेळी Mदली.
****
औरंगाबादbया िव¢ संवाद क|ाbयावतीनं Mदले जाणा़रे देवष नारद पOकाMरता
पुर]कार काल जाहीर झाले. pये¥ पOकार गटाचा पुर]कार औरंगाबाद आकाशवाणी
क|ाचे वृi िवभाग fमुख रमेश जायभाये यांना, युवा पOकार पुर]कार मनोज कलकण
यांना तर Uामीण पOकारीतेसाठी नंद£रबार िजS\ातले पOकार वे]ता पाडवी यांना नारद
पुर]कार जाहीर झाला आहे. गेSया वषपासून Mदला जाणारा मिहला पOकार गटाचा
पुर]कार पूनम शमाA यांना जाहीर झाला आहे. ये8या एक जुलै रोजी औरंगाबाद इथं हे
पुर]कार िवतMरत कRले जाणार आहेत.

****
लातूर शहरात पाणी पुरवाबाबतचं योaय िनयोजन कन तातडीनं fायोिगक ]तरांवर
नळांना मीटर लावून पाणीपुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी जलयुu लातूरbया
पदािधकायांनी महानगरपािलका आयुu कौ]तुभ Mदवेगावकर यांbयाकडे कRली आहे.
या पदािधकायांनी काल आयुuांची भेट घेऊन, ही मागणी कRली.
****
बीड इथं एका तलााला तीनशे `पयांची लाच घेतांना लाच लुचपत fितबंधक
िवभागानं काल रंगेहाथ पकडलं. सातबारावरील बोजा कमी क`न ऑनलाईन उतारा
देBयासाठी राजाभाऊ सानप या तलाानं लाचेची मागणी कRली होती. या fकरणी
संबंिधताbया तyारीवन काल सापळा रचून ही कारवाई करBयात आली.

****
सोलापूर िजS\ात गेSया पंधरा ते वीस Mदवसापासून पावसानं ओढ MदSयानं, िजS\ात
आतापयत फu चार ट¡R rेOावर पेरBया झाSया आहेत. अ¡लकोट आिण मंगळवेढा
तालुका वगळता इतर तालु_यात पेरBया ठ§प झाSया असSयाचं, आमbया वाताAहरानं
कळवलं आहे.
//***********//

