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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 25 October 2020 

Time 7.10 AM to 7.20 AM 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – २५ ऑ टोबर २०२० सकाळी ७.१० िम. 

**** 
** एक माच ते ३१ ऑग ट या काळातल ंकजावरील च वाढ याजावरच ं याज 
माफ कर याचा क  सरकारचा िनणय; िनयिमत कजफड करणा यानंाही लाभ िमळणार 
** आयकर िववरणप  भर या या मुदतीत ३१ िडसबर पयत वाढ  
** रा यातील िव ापीठां या अिंतम स ा या ऑनलाईन परी ांमध या अडचण या 
तपासासाठी चार सद यीय स यशोधन सिमती थापणार  
** रा यात आणखी सहा हजार ४१७ कोिवड बािधतांची न द, १३७ जणांचा 
उपचारादर यान मृ य ू
** मराठवा ात १७ णांचा मृ य,ू तर न या ५१० णांची न द  

आिण 
** काँ ेस प ाच े ये  नते ेमाजी मं ी िवनायक पाटील यां या पािथवावर नािशक 
इथ ंशासक य इतमामात अं यसं कार  

**** 
कोिवड १९ या प रणामां या झळा कमी कर यासाठी क  सरकारन ंच वाढ याज 
आिण सामा य याजा या रकमेमधली फरकाची र म कजदारांना परत दे यासाठी एका 
योजनेला मा यता दली आह.े क  सरकार या िव सेवा िवभागान ंही मािहती दली. 
या योजनअेंतगत एक माच ते ३१ ऑग ट या सहा मिह यां या काळात दोन कोटी 
पयांपयतच ेस्ु म आिण म यम उ ोगांच ेकज, गृहकज, शै िणक कज, वाहन कज, 
डीट काड या थक त र मेवरील च वाढ याज आिण सामा य याजामधली 
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फरकाची र म दे यात येणार आह.े मा , या कजधारकांची बकँकडील एकण 
कजाची र म ही दोन कोटी पयापंे ा जा त असेल यांना या योजनेचा लाभ 
िमळणार नस याच ं िव सवेा िवभागान ं हटलं आह.े िवशेष हणजे या कजदारांनी 
िनयिमत कजफड कली, यांनाही या योजनेचा लाभ िमळणार आह.े  

**** 
२०१९-२० या आिथक वषाच ं आयकर िववरणप  भर यासाठी मुदतवाढ दे यात 
आली आहे. सवसामा य करदा यानंा आता ३१ िडसबर २०२० पयत आयकर 
िववरणप  भरता येईल. पूव  ही मुदत ३० नो हबर २०२० रोजी संपणार होती. या 
करदा यांच ंलेखा परी ण आव यक आह,े यां यासाठी ही मुदत ३१ जानेवारी २०२१ 
कर यात आली आह.े आंतरररा ीय तसंच देशांतगत आिथक यवहार करणा या 
करदा यांनाही ३१ जानेवारी २०२१ पयत आयकर िववरणप  दाखल करता येणार 
आह.े  
२०१८-१९ या आिथक वषासाठी व त ूआिण सेवा कर िववरणप  दाखल कर याची 
मुदतही ये या ३१ िडसबर २०२० पयत वाढव यात आली आह.े पूव  ही मुदत ३१ 
ऑ टोबरला संपणार होती.  

**** 
रा यातील िव ापीठां या अंितम स ा या ऑनलाईन परी ांम य े िनमाण झाले या 
अडचण या तपासासाठी चार सद यीय स यशोधन सिमती थापन कर यात येणार 
आह.े उ  आिण तं िश ण मं ी उदय सामंत यांनी काल मुंबईत वाताहरांशी बोलताना 
ही मािहती दली. या चार सद यीय स यशोधन सिमतीत उ  आिण तं ान या दो ही 
िवभागांच ेसंचालक, एक उपसिचव आिण तं ान िवषयक त ाचा समावेश असेल. 
िव ापीठाच ेकलगु , िनबंधक आिण परी ा मंडळाच ेसंचालक या सिमतीत िनमंि त 
असतील. या सिमतीचा अहवाल कलपत ना सादर झा यानतंर यां या मागदशनाखाली 
रा य सरकार यो य ती कारवाई करेल असं सामंत यांनी सांिगतलं. ऑनलाईन परी ा 
घेताना या गो ी घड या, या ुटी रािह या याचा अ यासही सिमती करेल, अस ंत े
हणाल.े या ऑनलाईन परी ांम य ेतांि क अडचणी आ या, या संबंिधत तं ान 

सेवा पुरवणा या कप यांना का या यादीत टाक या या सूचना िव ापीठांना क या 
आहेत.  
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**** 
आिण आता ऐकया आंतररा ीय तरावरील डापट तसंच योगअ यासक धन ी 
लेकरवाळ ेयांनी कलेल ंकोिवड ितबंधा मक खबरदारीच ंआवाहन  

**** 
महारा  व फ मंडळाचं कायालय मुबंईला हलव यात येणार आह.े अ पसं याक 
िवकास मं ी नवाब मिलक यांनी काल औरंगाबाद इथ ं वाताहरांशी बोलताना ही 
मािहती दली. ये या सहा मिह यात व फ मंडळाच ेसव द तावजे िडिजटल प तीन े
जतन कर यात येणार असून, महामंडळाच े कामकाज ऑनलाईन प तीन ं कर याचा 
िनणय सरकारन ंघेतला अस याचहंी यांनी सांिगतल.ं रा य सरकार जनतेला कोिवडची 
लस मोफत देणार अस याच ंत े हणाल.े अमे रकच ेरा पती डोना ड टंप यां या नम त े
टंप या दौ यामळु े देशाची अथ यव था ढासळली अस याचा आरोपही मिलक यांनी 
यावेळी कला.  

**** 
पंत धान नर  मोदी आज आकाशवाणीवर या मन क  बात या काय मातनू 
देशवािसयांशी संवाद साधणार आहेत. या काय म मािलक या दस या ट यातला हा 
सतरावा भाग असेल. सकाळी ११ वाजता आकाशवाणी आिण दरदशन या सव 
वािह यांव न या काय माचं सारण कलं जाईल, यानंतर लगेचच ादेिशक 
भाषांमधनू पतं धानां या संबोधनाचा अनवुाद सा रत कला जाईल. या अनवुादाच ं
रा ी आठ वाजता पुन: सारण कलं जाणार आह े

**** 
िवजयादशमी हणजेच दसरा सण आज साजरा होत आह.े रा पती रामनाथ कोिवंद, 
उपरा पती एम यंक या नायड, पंत धान नर  मोदी, यांनी देशवािसयानंा 
दगापूजिेनिम  शुभे छा द या आहेत. रा यपाल भगतिसंह को यारी यांनी जनतेला 
दस या या शुभे छा द या आहते. कोरोना िवषाण ू संसगा या पा भूमीवर हा सण 
सुरि तपण ेसाजरा कर याचं आवाहन रा यपालांनी कलं आह.े मु यमं ी उ व ठाकरे 
यांनीही जनतेला िवजयादशमी या शुभे छा द या आहेत. कोरोना पी रावणाचा नाश 
क या अस ंआवाहन मु यमं यानंी आप या शुभे छा संदेशातनू कलं आह.े  

**** 
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उ मानाबाद िज ात तुळजापूर इथ या तुळजाभवानी देवीची काल मिहषासूर म दनी 
अलंकार महापूजा माडं यात आली होती. तुळजाभवानी मं दरात िज हािधकारी तथा 
मं दर सं थानच े अ य  कौ तुभ दवगेावकर यां या ह त े सप नीक शतचंडी य ात 
पूणा ती दे यात आली. दर यान, तुळजाभवानी मं दरात आज महानवमी िनिम  ी 
तुळजाभवानी देवीची िन योपचार पूजा, घटो थापन तसंच रा ी अहमदनगर न येणा या 
पलंग पालखीची िमरवणकू काढली जाणार आह.े आव यक तेव ाच पुजा यां या 
उप थतीत कोरोना ितबंधिवषयक सव िनयम पाळन दस याचं ं सीमो ंघन सा या 
प दतीन ंसाजरं होणार आह.े 

**** 
अंबाजोगाई इथ ंयोगे री देवी या नवरा  महो सवाची काल पुणा तीन ेसांगता झाली. 
तहसीलदार संतोष ईकर यां याह त े योगे री देवीची सप नक िवधीवत महापूजा 
कर यात आली. आज िवजयादशमीिनिम ान े सायकंाळी ६ वाजता सीमो ंघनासाठी 
योगे री देवीची पालखी मं दरालाच फरी मारणार आह.े अ यतं मोज या लोकांत 
शासक य िनयमांच े पालन क न हा पालखी सोहळा बंद दरवाजाआड होणार 
अस याच ंसांग यात आलं आह.े 

**** 
दर यान, देव या मूत च ं आज िवजयादशमीला सा या प तीन े िवसजन कराव,ं 
िमरवणकू काढ नय,े असं आवाहन परभणी महानगरपािलकन ंकलं आह.े सकाळी नऊ 
वाजेपासून ते सायंकाळी पाच वाजेपयत देव या मूत च े आिण िनमा याच ं संकलन 
क न यांच ं िवसजन कि म तलावात कर यात येणार अस याच ं महानगरपािलकन ं
सांिगतल ंआह.े  

**** 
कोरोना या कठीण काळात डॉ टस, नस, पोलीस, सफाई कमचारी, अंगणवाडी 
सेिवका, आशा वकर आदी समाजातील नवदगानी कलेल ेकाय संकट मोचक ठरल े
असून यावष चा दसरा यां या स मानाथ साजरा कर याच ंआवाहन रा याच ेसामािजक 
याय आिण िवशेष सहा य मं ी तथा बीडच ेपालकमं ी धनंजय मुडं ेयांनी कलं आह.े 
दस या या पूवसं येला मुंड े यांनी बीड िज ात या जनतलेा शुभे छा देत, यंदाचा 
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दसरा साधेपणान े तसंच कोरोना ितबंधा मक िनयमांच े पालन क न साजरा करावा 
अस ंआवाहनही कल ंआह.े 

**** 
िवधान सभेच े िवरोधी प नेत े देव  फडणवीस यांना कोरोना िवषाणूची लागण झाली 
आह.े यांचा कोिवड अहवाल बािधत आला अस याच ं यांनी काल ि टर या 
मा यमातून सांिगतल.ं यांनी वत:ला िवलगीकरणात ठेवल ंअसून, आप या संपकात 
आले यानंी कोरोना िवषाण ूचाचणी कर याच ं यांनी या संदेशात हटलं आह.े 

**** 
रा यात काल दवसभरात आणखी सहा हजार ४१७ कोिवड बािधताचंी न द झाली, 
यामळुे रा यातली एकण णसं या १६ लाख ३८ हजार ९६१ झाली आहे. 
रा यभरात काल १३७ जणांचा उपचारादर यान मृ यू झाला. या िवषाणू संसगामळुे 
आतापयत ४३ हजार १५२ णांचा मृ यू झाला आह.े तर काल दहा हजार चार ण 
बरे झा यानं यांना घरी सोड यात आलं. रा यात आतापयत १४ लाख ५५ हजार 
१०७ ण कोरोना िवषाणू मु  झाले असून, स या एक लाख ४० हजार १९४ 
णांवर उपचार सु  आहेत. 

**** 
मराठवा ात काल १७ कोरोना िवषाणू बािधत णांचा मृ यू झाला, तर न या ५१० 
णांची न द झाली. औरंगाबाद आिण बीड िज ात यके  पाच णांचा मृ य ूझाला 

तर औरंगाबाद िज ात १५१ आिण बीड िज ात ७७ नव े ण आढळले. 
उ मानाबाद िज ात तीन णांचा मृ य ूझाला तर ६७ नव े ण आढळले. जालना 
िज ात दोन णांचा मृ यू झाला, तर ५९ नवे ण आढळले. नांदेड आिण परभणी 
िज ात यके  एका णाचा मृ यू झाला, नांदेड िज ात ७६, तर परभणी िज ात 
१४ नवे ण आढळले. लातूर िज ात ५९ तर िहंगोली िज ात आणखी सात 
णांची न द झाली.   

**** 
काँ ेस प ाच े ये  नेत ेआिण माजी मं ी िवनायक पाटील यां या पािथव देहावर 
काल नािशक इथ ं शासक य इतमामात अं यसं कार कर यात आल.े यांच ं परवा 
नािशक इथ ं िनधन झालं, त े ७७ वषाच े होत.े िवनायक पाटील यां या िनधनावर 
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मु यमं ी उ व ठाकरे, उपमु यमं ी अिजत पवार, अ  आिण नागरी पुरवठा मं ी 
छगन भुजबळ यां यासह िविवध े ातील मा यवरांनी दःख य  कलं आह.े 

**** 
कोरोना िवषाण ू ादभावा या पा भूमीवर सतकता बाळगनू यंदा बौ  ध म अनुयायांनी 
ध मच  वतन दन घरीच साधपेणान ंसाजरा कर याच ंआवाहन ऊजा मं ी आिण 
नागपूरच े पालकमं ी िनतीन राऊत यांनी कलं आह.े नागपूर इथ ं दी ाभूमी प रसरात 
काल झाले या आढावा बैठक त त े बोलत होत.े अनुयायांनी आप या कटबंासोबत 
घराघरात बाबासाहेबांना अिभवादन कराव,ं अशी िवनतंी यांनी कली.  

**** 
धानमं ी व - िनधी योजनचेा उ मानाबाद इथ ंछो ा यावसाियकांना लाभ होत 

अस यामळु े या यावसाियकांनी क  सरकारच े आभार मानल े आहेत. यािवषयी 
अिधक मािहती देत आहेत आमच ेवाताहर ...... 
उ मानाबाद शहरात भाजी िव चा यवसाय करणा या या छो ा िव यांना 
यासंबंधी लागणारी कागदप , तसचं नगरपािलकच ं ना हरकत माणप  आिण 

बँकां या संबंधी यासाठी भाजप आमदार राणाजगिजतिसंग राणा यां या पुढाकारान ं
भारतीय जनता युवा मोचा या कायक यानी कले या य नामळु े अनकेां या 
यवसायाला दहा हजार पयांच ंकज िमळण ेश य झाल ंआह.े या यावसाियकां या 
यवसायाला या विनधीमुळ ेहातभार लागले असनू लॉकडाऊन काळात ठ प झाले या 
यवसायाला पु हा गती येत आह.ेयामुळ े यावसाियकांनी क  सरकार आिण धानमं ी 
ी नर  मोदी याचंे आभार मानल ेआह.े 

देिवदास पाठक आकाशवाणी वाताहर उ मानाबाद. 
**** 

औरंगाबाद िज ात या सोयगाव इथ ं काल िविवध िवकासकामाचं ं उ ाटन क ीय 
ाहक सरं ण रा यमं ी रावसाहबे दानव े यां या ह ते झालं. क ा या िविवध 

योजनांचा िनधी शहराला उपल ध क न दे याला ाधा य अस याच ं ते यावळेी 
हणाल.े दानव े यांनी तालु यात या िविवध गावानंा भेटी देऊन ाम थांशी संवाद 

साधून यां या सम या जाणनू घेत या. 
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**** 
कोिवड १९ ितबंधाचे िनयम पाळ याचं आवाहन िस  सािह यक वीण दवण े
यांनी कलं आह े

**** 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठा या उ मानाबाद इथ या 
उपक ाअतंगत प र ा देणा या िव ा याची फरपरी ा काल घे यात आली. १४ 
ऑ टोबर रोजी प र ा देता न आले या िव ा यासाठी फरपरी ा घे यात येत आह.े 
एक नो हबरला देखील ही फरपरी ा घेतली जाणार अस याच ं िव ापीठाकडन 
सांग यात आलं आह.े  

**** 
िव िहंद प रषेदे या वतीनं काल रा यभरात मंदीरं उघड या या मागणीसाठी आंदोलन 
कर यात आल.ं िहंगोली इथं िव िहंद प रषेदे या कायक यानी खटकाळी बायपास 
इथ या हनमुान मं दराचे कलूप काढन मं दरात वेश कला. मं दर बंद ठेवणा या रा य 
सरकारचा यावळेी ढोल वाजवनू िनषधे कर यात आला. 

**** 
परभणी इथ या वसंतराव नाईक मराठवाडा किष िव ापीठा या सव अिधकारी आिण 
कमचा यानंी सातवा वेतन आयोग लाग ूकर या या मागणीसाठी काल िव ापीठा या 
शासक य इमारतीसमोर आंदोलन कलं.  

//*************// 


