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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 04 December 2021 

Time 1.00 to 1.05pm 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – ०४ िडसबर २०२१ दपारी १.०० वा. 

**** 
संसद सिमतीिशवाय संसद अपूण अस याचं रा पती रामनाथ कोिवंद यानंी हटलं 
आह.े संसदे या लोकलेखा सिमती या थापनेला आज १०० वष पूण झाली. 
यािनिम  आयोिजत शता दी समारोहाचं उ ाटन रा पत या ह ते झाल,ं यावेळी ते 
बोलत होते. लोकलेखा सिमतीमळुे नागरीक सरकार या आिथक बाब बर ल  ठऊे 
शकतात, असं रा पती हणाले. उपरा पती रा यसभेच ेसभापती एम यकं या नायड, 
लोकसभा अ य  ओम िबला, पतं धान नर  मोदी यां यासह इतर खासदार यावळेी 
उप थत होते.  

**** 
कोरोना िवषाणूचा नवा कार ओमाय ॉन हा अितशय संसगज य असला तरी लोकांनी 
घाब न जाऊ नय,े असं आवाहन, जागितक आरो य संघटने या मुख वै ािनक 
सौ या वामीनाथन यांनी कलं आहे. आपण सावध आिण स  राहायला हव,ं पण 
घाबर याची गरज नाही, कारण गे यावष पे ा स याची प र थती वेगळी आह,े असंही 
या हणा या. लस चा सकारा मक प रणाम या काळात दसून यते अस याचा िव ास 
वामीनाथन यानंी य  कला. स या जगभरात या कोरोना णांपकै  ९९ ट  ण ह े

कोरोना या उ प रवितत डे टा िवषाणूचे अस याची मािहतीही यानंी दली.  
दर यान, ओमाय ॉनन ंजगभरात या ३८ देशांम ये िशरकाव कला असला, तरी अ ाप 
या िवषाणमूळुे कणाचाही मृ यू झाला नस याची मािहती, जागितक आऱो य संघटनने ं
दली आह.े  
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**** 
ओमाय ॉनचा भाव असले या दि ण आि कसह युरोपीय देशामंधून मुंबईत 
आले या नऊ पैक  सात वाशां या ‘एस-िजन’ चाचणीचा अहवाल िनगटेी ह आला 
आह.े या वाशांना कोरोना यित र  इतर कोण याही िवषाणचूी लागण झालेली 
नाही, असं चाचणीतून समोर आल ं अस याच,ं मुंबई महानगर पािलकचे अित र  
आयु  सुरेश काकाणी यांनी सांिगतलं. उवरीत दोघांचे अहवाल अ ाप िमळाल ेनाही. 
या बािधतांवर उपचार कर यासाठी वतं  क  उभार यात आले अस याच ं यांनी 
सांिगतल.ं  

**** 
गडिचरोली िज ात कोरोना िवषाणचूा एकही स य ण नस यान ं िज हा कोरोना 
मु  झाला आह.े िज ात काल ६३५ कोरोना तपास या कर यात आ या. मा , 
एकही जण बािधत आढळन आला नाही. तसंच गडिचरोली आिण अहेरी तालु यातल े
कवळ दोन उपचाराधीन ण आजारातून बर ेझाले. िज ात मागील आठ दवसापंासून 
एकही नवीन ण आढळला नाही.  

**** 
सोलापूर िज हा प रषदेचे िश क रणिजतिसंह िडसले यांना अमे रकन सरकारकडन 
दली जाणारी िति त फल ाईट िश यवृ ी जाहीर झाली आहे. पीस इन ए यकुशन 
या िवषयावर अमे रकत या िव ापीठात अिधक संशोधन कर यासाठी, यांना ही 
िश यवृ ी जाहीर झाली आहे. ले स ॉस द बॉडर या उप मा या मा यमातनू  
जगभरात या अशांत देशात या मुलांना एक  आणनू, यां यात अिहंसे या िवचाराचंा 
सार कर याच ंकाम, ते करत आहते, याच िवषयावर अिधक संशोधन कर याची संधी 

िमळतेय याचा आनंद आह,े असं िडसले गु ज नी सांिगतल.ं 
**** 

भारतर न डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर यां या महाप रिनवाण दनािनिम  मुबंईत दादर 
इथ या चै यभूमीवर कर यात येत असले या तयारीसह थटे ेपण यव थचेी, 
पािलकन ंचोख यव था कली आह.े या यव थेची अित र  महानगरपािलका आयु  
डॉ. संजीव कमार यानंी काल पाहणी कली. 

**** 
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संबलपुर िवभागात संबलपुर त े िततलागढ दर यान नॉन-इटंरलॉक काय सु  कर यात 
आ यामळु े संबलपुर-नांदेड-संबलपुर ए से या तीन फ या र  कर यात आ या 
आहेत. संबलपुर त ेनांदेड ही गाडी १०, १२ आिण १३ िडसबर रोजी, तर नांदेड - 
संबलपुर ए ेस ११, १३ आिण १४ िडसबर रोजी र  कर यात आली अस याच,ं 
दि ण म य रे वे या नांदेड जनसंपक कायालयान ंकळवल ंआह.े 

**** 
परभणी िज ात या पालम तालु यात गोदावरी नदी या पा ात वसललें जांभूळबेट 
पाह यासाठी, जांभळू बेट संवधन सिमतीने लोकवगणीतून बोटेची यव था कली आह.े 
या बोटेचा लोकापण सोहळा उ ा होणार आह.े 

**** 
भारत आिण यूझीलंडदर यान मुंबई इथ ं सु  असले या दसया कसोटी ि कट 
साम यात आज या दसया दवशी, शेवटच ं वृतत् हाती आल ं ते हा भारता या सहा 
बाद २९१ धावा झा या हो या. मयाकं अ वाल १५०, तर अ र पटेल ३४ धावांवर 
खेळत आह.े शुभमन गीलन ं ४४, ेयस अ यरन ं १८, वृि मान सहान ं २७ धावा 
क या. कणधार िवराट कोहली, चेते र पुजारा, रिवचं न अि न शू यावर बाद झाले. 

**** 
मराठवा ात पुढ या २४ तासांत परभणी, िहंगोली, नांदेड, लातूर, बीड तसंच 
उ मानाबाद िज ात काही ठकाणी हल या पावसाची श यता आह.े िवभागात १४ 
िडसबरपयत कमाल तापमान सरासरीपे ा कमी राह याची श यता, परभणी इथ या 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कषी िव ापीठात या हवामान िवभागान ंवतवली आह.े 

**** 


