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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 03 December 2021 

Time 18.10 to 18.20 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – ०३ िडसबर २०२१ सायंकाळी ६.१० 

**** 
क  आिण रा य सरकारनं घरोघरी जाऊन कोरोना िवषाणू ितबंधक लस दे याची 
मोहीम सु  कली आह.े या मोिहमते आपण सवानी सहभागी होऊन लसी या दो ही 
मा ा वेळवेर या यात, तसंच यानंी अ ाप लस घेतली नाही. यांना लस घे यासाठी 
सहकाय कराव,ं कोरोना िवषाण ू संसगाचा धोका अ ाप संपलेला नाही, हे िवस  
नका. आपली आिण आसपास या सवाची काळजी या. मा क वापरा, सुरि त अतंर 
राखा, हात, चेहरा वारंवार व छ धुवा. कोिवड -१९ शी संबंिधत अिधक मािहती 
आिण मदतीसाठी आपण ०११- २३ ९७ ८० ४६ आिण १०७५ या रा ीय मदत 
वािहनीशी िकवा ०२०- २६ १२ ७३ ९४ या रा य तरावर या मदत वािहनीशी सपंक 
क  शकता.  

**** 
 ९४ या मराठी सािह य संमेलनाला नािशक इथं ारंभ; मराठी भाषेला अिभजात 

दजाबाबतचा ठराव संमत करावा- मराठी भाषा मं ी सुभाष देसाई यांचं आवाहन. 
 क ीय द ता आयोग सुधारणा िवधेयक लोकसभेत सादर. 
 एसटी कमचा यानंा दलेली पगारवाढ कायम व पी असनू, याबाबत अफवांवर 

िव ास ठेवू नये - प रवहन मं ी अिनल परब. 
आिण 

 यूझीलंडिव  दस या कसोटीत पिह या दवशी भारता या चार बाद २२१ धावा. 
**** 
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९४ या अ खल भारतीय मराठी सािह य संमेलनाला आजपासून नािशक इथं ारभं 
झाला. िस  लेखक िव ास पाटील यां या ह ते या संमलेनाचं उ ाटन झालं. 
गीतकार जावेद अ तर, संमेलनाचे वागता य  छगन भुजबळ, सािह य महामंडळाच े
अ य  कौितकराव ठाले पाटील यां यासह संमेलनाचे माजी अ य  आिण अनेक 
मा यवर सािह यक यावेळी उप थत होते. यापूव  सकाळी ंथ दंडी काढ यात 
आली. लेझीम, म खांब तसंच अनेक खेळाचंं दशन हे या ंथ दडंीचं विैश  ठरल,ं 
दर यान, मराठी भाषलेा अिभजात दजा िमळावा यासाठी या संमलेनात ठराव करावा, 
असं आवाहन मराठी भाषा मं ी सुभाष देसाई यांनी कलं आहे. सािह य संमेलन 
प रसरात मराठी भाषा दालना या उ ाटना संगी ते आज बोलत होते. मराठी भाषेला 
अिभजात भाषेचा दजा िमळावा यासाठी रा य सरकारने क  सरकारकडे िशफारस कली 
असून, रा पत ना १२ कोटी प ं पाठव यात येणार अस याचं, देसाई यांनी यावळेी 
सांिगतल.ं 
दर यान, या समंेलना या िनिम ानं भरव यात आले या ंथ दशनाचं उ ाटन 
वागता य  छगन भजुबळ यां या ह ते कर यात आलं तर संमेलनाम ये थमच 

भरव यात आले या िच -िश प दशनाच ं उ ाटन िच कार िवजयराव बोधनकर 
यां या ह ते कर यात आल.ं ंथ दशनात सुमारे दीडशे क  उभार यात आले आहेत. 
या संमलेनासाठी सव कार या िनयमांची द ता घे यात येत आह.े कोिवड ितबंधक 
लसीकरण झाले यानंा वेश दे यात यते असून, समंेलन थळी कोिवड लसीकरणाची 
यव थाही कर यात आली आह.े 

**** 
क ीय द ता आयोग सुधारणा िवधेयक २०२१ आज पतं धान कायालयाचे रा यमं ी 
जीत  िसंग यानंी लोकसभेत मांडलं. या िवधेयकाचं उ ी  प  नस याचं सांगत 
काँ ेसच ेसभागृहातले नेते अधीर रंजन चौधरी यानंी या िवधेयकाला िवरोध कला, तर 
हे िवधयेक भारतीय रा यघटनेत या अनेक तरतुद शी िवसंगत अस याचं मत काँ ेसच े
शशी थ र आिण रवोिलशनरी सोशिल ट पाट च ेएन क मेचं न यांनी मांडलं. मा  
िवरोध करणारे सद य, िवधेयक पूणपण ेवाच याआधीच िन कष काढत आहेत, असं 
जीत  िसंग हणाल.े क ीय द ता आयोग आिण सीबीआय या संचालकाचंा 
कायकाळ एकावेळी एका वषापयत वाढव याची तरतूद या िवधेयकांमधे आह.े  
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**** 
कोिवड या दस या लाटेत दशेात ऑ सीजन या अभावी अनके णांचा मृ यू झाला, 
या आरोपाच ं क ीय आरो य मं ी मनसुख माडंिवया यांनी खंडन कलं आह.े आज 
लोकसभेत ोतरा या तासात ते बोलत होते. कोिवड या दस या लाटे या दर यान, 
देशात ऑ सीजन या उ पादन मतेत चांगलीच वृ ी झा याचं मांडवीय यांनी 
सांिगतल.ं सागरी आिण हवाई मागानं ऑ सीजन िसलडस आिण कटनेस आयात 
क याचं सांगून णापंयत ऑ सीजन पोहोचव यासाठी अनके सुिवधा वाढव यात 
आ याचं मांडवीय यानंी सािंगतल.ं 

**** 
िवरोधी प ा या अशोभनीय वतना या पा भूमीवर भारतीय जनता प ा या 
रा यसभे या खासदारांनी आज संसद भवन प रसरात महा मा गांधी यां या ितमेसमोर 
िनषधे करत िवरोध दशवला. िवरोधी प ा या १२ खासदारानंा गे या अिधवेशनात 
िनलंिबत क याव न िवरोधी प ाचे सद य गे या काही दवसांपासून संसदेत धरणं देत 
आहेत. 

**** 
रा य प रवहन महामंडळ- एसटी कमचा यांना दलेली पगारवाढ कायम व पी असून, 
याबाबत अफवांवर िव ास ठेवू नये, असं प रवहन मं ी अिनल परब यांनी सांिगतलं 
आह,े ते आज मुंबईत एसटी संपासंदभात झाले या बठैक नंतर प कार प रषदते बोलत 
होते. एसटीचं रा य सरकारम ये िवलीनीकरणाचा मु ा याय िव  अस यान,ं रा य 
सरकार स या याबाबत िनणय घेऊ शकत नस याच,ं परब यांनी सांिगतलं. कामगारांनी 
सवसामा य जनतेला वेठीस न धरता, सपं मागे घेत त काळ कामावर जू हावं, अस ं
आवाहनही परब यांनी कल.ं 
दर यान, एस टी कमचा यां या आंदोलनाचा आजचा ३७ वा दवस होता. दर यान 
आप या माग यांसाठी नांदेड इथं उपोषणास बसलेले एस टी वाहक दलीप वीर हे 
आज अ यव थ झाले. यांना उपचारासाठी णालयात दाखल कलं असतां, याचं ं
िनधन झा याच ं सागं यात आल.ं दर यान, चार उपोषणाथ ना आजही णालयात 
दाखल कर यात आलं आह.े 

**** 



4 

शेतक यां या कषी पपंाचंी वीज तोडणी ता काळ थांबवावी आिण वीज जोडणी 
ता काळ पूववत क न ावी या मागणीसाठी आज उ मानाबाद इथं भारतीय जनता 
प ा या वतीनं आमदार राणा जगिजतिसंह पाटील यां या नेतृ वाखाली वीज िवतरण 
कपनी कायालया समोर च ाजाम आदंोलन कर यात आल.ं यावेळी शेतक यांची 
टॅ टर रॅली काढ यात आली. आंदोलनात भाजप लोक ितिनध सह शेतकरी मो ा 
सं येनं सहभागी झाले होत.े दर यान या रॅली मळुे उ मानाबाद शहरात मु य मागावरील 
वाहतूक काही तास ठ प झा याच ंआम या वाताहरानं कळवलं  

**** 
भारत आिण यूझीलंड यां यात सु  असले या दोन कसोटी ि कट साम यां या 
मािलकत आजपासून मुंबईत सु  झाले या दस या कसोटी साम यात भारतानं दमदार 
सुरवात कली. थम फलंदाजी करत भारतीय संघानं आज २२१ धावा क या. आज 
पिह या दवसाचा खळे थांबला ते हा सलामीवीर मयांक अ वाल १२० धावांवर तर 
वृि मान साहा २५ धावावंर खेळत होत.े कणधार िवराट कोहली आिण अनुभवी 
फलंदाज चेते र पुजारा आज शू यावर बाद झाले. शुभमन िगलनं ४४ तर पिह या 
कसोटीत शतक झळकावले या ेयस अ यरने १८ धावा क या.  

**** 
उ मानाबाद िज ात तुळजापूर तालु यात मुंबई - है ाबाद रा ीय महामागावर 
फलवाडी इथ या पथकर ना यावर महारा  नविनमाण सेने या कायक यानी आज 
तोडफोड कली. मनसचेे िज हा य  शांत नविगरे आिण ना यावर या कमचा यांम य े
झाले या शा दक बाचाबाचीनतंर नविगरे यांनी तोडफोड क याच ंआम या वाताहरान ं
कळवलं आह.े या टोलना यावरील कमचारी आिण अिधका याकंडन नळदग, अणदर, 
जळकोट, फलवाडी, धनगरवाडी तसचं इतर अनके जवळ या गावातील वाहनधारकांना 
अपमािनत कलं जात अस याचं मनसेकडन सांग यात आलं. या करणी जाब िवचारत 
असतांना ही बाचाबाची झा याचं समजत.ं दर यान, टोलकपनी या अिधका यानंी 
नळदग पोलीस ठा यात नविगरे यां या िवरोधात त ार दली असुन पोलीसांनी गु हा 
दाखल कला आह.े 

**** 
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मराठवा ात पुढ या २४ तासांत परभणी, िहंगोली, नांदेड, लातूर, बीड तसंच 
उ मानाबाद िज ात काही ठकाणी हल या पावसाची श यता आह.े  

**** 


