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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 23 October 2021 

Time 7.10 AM to 7.25 AM 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद  

ादेिशक बात या 
दनांक – २३ ऑ टोबर २०२१ सकाळी ७.१० िम. 

**** 
देशान ंकोिवड ितबंधक लसीकरण मोिहमेत १०० कोट चा ट पा पार कला आहे. ही 
उ ी पूत  कर याम ये योगदान देणारे डॉ टर, प रचा रका आिण इतरानंा 
आकाशवाणीचा सलाम. कोरोना िवषाण ू संसगाचा धोका अ ापही कायम आह,े ह े
िवस  नका. लसीच ेदो ही डोस वळेेवर याच, आिण इतरांनाही लस घे यासाठी मदत 
करा. आगामी सणासुदी या काळात काळजी या. मा क वापरा, सुरि त अंतर 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 संपक क  
शकता.  

**** 
 मुंबई उ  यायालया या औरंगाबाद खडंपीठा या नवीन इमारतीच ं आज 

सर यायाधीशां या ह ते लोकापण   
 पोिलस िवभागात या अ याधुिनक यं णामुळ ेगु हेिस ी आिण शासन ि यलेा 

गती िमळणार - मु यमं यांच ं ितपादन   
 रा यात नव ेएक हजार ६३२ कोिवड त; मराठवा ात दोघाचंा मृ य ूतर न या 

६५ णांची न द 
 हज या ेला जाणा या नाग रकांनी कोिवड ितबंधक लसी या दो ही मा ा घेण ं

आव यक 
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 रा यातली िच पटगृह तसंच ना गृह, कालपासून ५० ट  मतने ेसु   
 शै िणक गुणव ा वाढवण ं ह े शासनाच ं उ   - शालेय िश ण मं ी वषा 

गायकवाड  
आिण 

 मतदार या ां या पनुरी ण काय मासंदभात रा यभर १६ नो हबरला िवशषे 
ामसभाचं ंआयोजन 

**** 
मुंबई उ  यायालया या औरंगाबाद खंडपीठा या नवीन इमारतीच ं लोकापण आज 
सर यायाधीश एन ही रमणा यां या ह त ेहोणार आह.े क ीय कायदे आिण यायमं ी 
िकरेन रजीजू, मु यमं ी उ व ठाकरे आिण उ  यायालयाच े यायमूत  यावळेी 
उप थत राहणार आहेत.  

**** 
 
पोिलस िवभागात या अ याधुिनक यं णांमळु ेआव यक पुराव ेउपल ध करण,ं आिण 
गु हगेाराला कडक शासन कर या या ि येला गती िमळणार अस याच,ं मु यमं ी 
उ व ठाकरे यांनी हटल ं आह.े काल नागपूर इथ ं फा टटकॅ डीएनए युिनट आिण 
व यजीव िडएनए क ाच ंउ ाटन, मु यमं यां या ह ते दर य णाली या मा यमातून 
झालं, यावळेी त े बोलत होत.े भारतात या व यजीवां या पिह या, तर िनभया 
योजनेतंगत मानवी िडएनए या एकि त तीन योगशाळांच ं उ ाटन देखील यावेळी 
कर यात आलं. मिहला आिण बालक यां या संदभात या गु ांचा तपास जलदगतीन ं
करताना येणारी अडचण या योगशाळमेळु ेकमी होवनू तपासाला गती येईल, असा 
िव ास मु यमं यानंी य  कला. व यजीव त करांवर कारवाई कर यात, या 
योगशाळेच ंयोगदान मह वाच ंठरेल, अस ंते हणाल.े 

दर यान, या  क प े ांच ं यव थापन तसंच जैविविवधतेच ं संवधन करताना, 
थािनकांना रोजगार उपल ध हावा, यासाठी िविवध िवभागां या योजनांची सांगड 

घाल यात यावी, असे िनदश मु यमं यानंी दले आहेत. काल, या  संवधन िनयामक 
मंडळा या बैठक त चाल ू वषा या अथसकं पास मंजुरी दे यात आली, यावेळी त े
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बोलत होत.े या  क पात या र यांवर या चकु या दभाजकामुळ े व यजीव 
अपघातात बळी पडत आहेत, हे टाळ यासाठी संबंिधत यं णेला त काळ सूिचत 
कराव,ं रे व े मागामळु े होणारे अपघात टाळ यासाठी य न करावेत, असहंी 
मु यमं यांनी सांिगतल.ं  

**** 
देशा या थूल रा ीय उ प ात थावर मालम ा े ाचा वाटा, या दशका या 
अखेरपयत १८ त े२० ट यांपयत पोहोच याचा अंदाज अस याच,ं नीती आयोगाच े
मु य कायकारी अिधकारी अिमताभ कांत यांनी हटल ंआह.े त ेकाल मुंबईत भारतीय 
उ ोग महासंघ - सीआयआय या बैठक त बोलत होत.े गेले १८ मिहन े देशा या 
अथ यव थेसाठी आ हाना मक होत.े लसीकरणाच ं वाढत ं माण आिण संसगा या 
घट या माणामळु ेआता आशेचा िकरण दसत अस याच,ं कांत हणाले. 

**** 
रा यात काल एक हजार ६३२ नव ेकोरोना िवषाण ू बािधत ण आढळल,े यामुळ े
रा यभरात या कोिवड बािधतांची एकण सं या ६५ लाख ९९ हजार, ८५० झाली 
आह.े काल ४० णांचा उपचारादर यान मृ य ूझाला. रा यात या संसगान ंदगावले या 
णांची एकण सं या, एक लाख ३९ हजार ९६५ झाली असनू, मृ यूदर दोन पूणाक 

१२ शतांश ट यांवर कायम आह.े काल एक हजार ७४४ ण बरे झाले, रा यात 
आतापयत ६४ लाख ३२ हजार १३८ ण, कोरोना िवषाण ू संसगातून मु  झाले 
असून, कोिवड मु चा दर ९७ पूणाक ४६ शतांश ट  झाला आह.े रा यात स या 
२४ हजार १३८ णांवर उपचार सु  आहेत. 

**** 
मराठवा ात काल ६५ नवीन कोिवड बािधतांची न द झाली, तर दोन णांचा 
उपचारादर यान मृ य ूझाला. मृत दोघे जण औरंगाबाद िज ातले आहेत. 
बीड िज ात १८ नव े ण आढळल.े उ मानाबाद िज ात १७, लातूर ११, 
औरंगाबाद दहा, नांदेड चार, जालना तसंच िहंगोली िज ात येक  दोन, तर परभणी 
िज ात एक नवा ण आढळला.  

**** 
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हज या ेला जाणा या नाग रकांसाठी कोिवड ितबंधक लसी या दो ही मा ा घेणं 
आव यक असणार आह.े अ पसं याक मं ी मु तार अ बास नकवी यांनी ही मािहती 
दली. त ेकाल द ी इथ ंहज या ेसंबंधी एका बैठक त बोलत होत.े कोिवड संबंधीत 
सव सूचनांच ंपालन करत चाल ूवषासाठी या हज या ेची तयारी सु  कर यात आली 
असून, नो हबर मिह या या पिह या आठव ात या ेबाबतची घोषणा कली जाणार 
आह.े  

**** 
पंत धान नर  मोदी उ ा आकाशवाणीवर या मन क  बात या काय मातनू 
देशवािसयांशी संवाद साधणार आहेत. या मािलकचा हा ८२वा भाग असेल. 
आकाशवाणी आिण दरदशन या सव वािह यांव न सकाळी ११ वाजता हा काय म 
सा रत होईल.  

दर यान, पंत धान आज सकाळी ११ वाजता आ मिनभर भारत वयंपणू गोवा 
योजने या लाभा याशी दर य णाली या मा यमातनू संवाद साधणार आहेत. 

**** 
यंदा या ५२ या भारतीय आंतररा ीय िच पट महो सव - इ फ  म य,े मा टन 
कोसज आिण इ टवेान झाबो यांना, स यिजत र े जीवनगौरव पुर कारान ं स मािनत 

कल ंजाणार आह.े क ीय मािहती आिण सारण मं ी अनुराग िसंह ठाकर यांनी ही 
मािहती दली. या महो सवात ९६ देशांमधल े ६२४ िच पट दिशत होणार आहेत. 
यंदा थमच इ फ मध े ओटीटी ॅटफॉमला आमंि त कर यात आलं असनू, ि स 
िच पट महो सवही इ फ  बरोबरच आयोिजत कला आह.े देशभरात या ३५ वषापे ा 
लहान वया या िनवडक ७५ ितभावंतांना, िच पट े ात या द गजांबरोबर संवाद 
साध याची संधी, या महो सवात िमळणार आह.े यासाठी होणा या पधत ये या ३० 
ऑ टोबरपयत वेश न दवता येणार आह.े हा महो सव ये या २० त े २८ नो हबर 
दर यान गोवा इथ ंहोणार आह.े 

**** 
रा यातली िच पटगृह, ना गहृ, बं द त सभागहृ, अ युझमट पा स कालपासनू सु  
झाली. कोरोना ितबंधक सव कार या खबरदारी घेऊन ५० ट  मतने ंही ठकाण ं
खुली झाली आहेत. दवाळीनतंर रा यातली ना गृह शंभर ट  मतने ं सु  
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कर यासंदभात िवचार कला जाईल, असं उपमु यमं ी अिजत पवार यांनी सांिगतलं. ते 
काल पु यात वाताहराशंी बोलत होत.े  
दर यान, देशातलं िच पट िनिमतीच ेमु य क  मुंबई आिण सां कितक क  महारा च 
राहील, यासाठी कलाकारांना आव यक सव सुिवधा शासन उपल ध क न दईेल, 
अशी वाही, अिजत पवार यांनी दली. पुण े इथ ंबालगंधव रंगमं दरात रंगभमूी पूजन 
आिण उ ाटनपर काय मात त ेबोलत होत.े िच पट आिण ना गृहांसाठी आव यक 
असले या िविवध परवान या दे यासाठी, एक खडक  सुिवधा उपल ध क न दे याचा 
िवचार कर यात येत अस याच,ं यांनी यावळेी सांिगतल.ं 

**** 
शाळां या पायाभूत सुिवधाबंरोबरच शै िणक गुणव ा वाढवण,ं हे शासनाच ं उ   
अस याच,ं शालेय िश ण मं ी वषा गायकवाड यांनी हटल ं आह.े िनजामकालीन 
शाळांचा िवकास आिण आदश शाळा योजनेबाबत सु  असले या कामांचा आढावा 
घे यासाठी, दर य णाली ारे काल झाले या बैठक त या बोलत हो या. येक 
िज ात आदश शाळा योजनेची, आिण संबंिधत िज ांम य े िनजामकालीन 
शाळां या िवकासा या कामांची अंमलबजावणी तातडीन ंहोण ेगरजेच ंअस याच,ं या 
यावेळी हणा या. शाळा द तीसाठी िनयोजन आव यक असून, सामािजक 
सं थां या मा यमातून िनधी उभा करावा, तसंच िज ांनी आतापयत कले या 
कामांची मािहती वरीत सादर करावी, असे िनदशही गायकवाड यांनी दल.े 

**** 
मतदार या ां या पनुरी ण काय मासंदभात रा यभर १६ नो हबर रोजी िवशेष 
ामसभा बोलव यात येणार आह.े मु य िनवडणकू अिधकारी ीकांत देशपांड े यांनी 

काल नागपूर इथ ं प कार प रषदेत ही मािहती दली. िनवडणूक आयोगा या िवशेष 
संि  पुनरीकषण काय मातंगत दनांक १३ आिण १४ नो हबर तसंच २७ आिण २८ 
नो हबर रोजी मतदार न दणीसाठी िवशेष मोहीम आयोिजत कर यात येत अस याच,ं 
देशपांड ेयांनी सांिगतलं. रा यात दबार न दणी झाले या मतदारांची सं या आता पाच 
लाखाव न कमी होऊन १३ हजार झाली असून, या मतदारांची चौकशी आता मतदान 
क  तरावर होत अस याची मािहती देशपांड ेयांनी दली. 

**** 
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डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठात या इ यूबेशन सटर या मा यमातून, 
िव ापीठा या लौिककात वाढ हावी, अशी अपे ा, उ ोगमं ी तथा िज ाच े
पालकमं ी सुभाष देसाई यांनी य  कली आह.े त े काल िव ापीठात इन यूबशेन 
सटरबाबत झाले या आढावा बैठक त बोलत होत.े या क ा या मा यमातनू संशोधन, 
रोजगार िनमाणात भरीव वाढ हावी अस ंमत यांनी य  कलं. 

**** 
महा मा योितबा फले संशोधन आिण िश ण सं था महा योती या पा  एम िफल 
संशोधक िव ा यानी िविवध माग यांसाठी, महा योती या औरंगाबाद िवभागीय 
कायालयासमोर काल िनदशन ं कली. िविवध माग याचं ं फलक झळकावत या 
िव ा यानी घोषणा द या. तसंच या माग यांच ंिनवेदन महा योती या यव थापक य 
संचालकांना सादर कर यात आल.ं 

**** 
भारतर न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां या जीवन कायावर आधा रत जगात या 
पिह या महाका य ंथाच ं काशन, वािशम इथ ंिज हािधकारी ष मगुराजन एस. यां या 
ह त े कर यात आल.ं ा महाका य ंथाच ं काशन रा यात या ३६ िज ांम य े
एकाच दवशी कर यात आलं. या महाका य ंथाम य े तीन िप ातील २०२१ 
कव या २०२१ किवतांच ंसंपादन, नादंेड इथल े ा यापक अशोककमार दवण ेयांनी 
कल ंआह.े 

**** 
परभणी िज हा प रषदेत या सव िवभाग मखुानंी कोिवड लसीकरण मोिहमेवर 
तालुकािनहाय सिनयं ण कर याच ेआदेश, िज हा प रषदेच ेमु य कायकारी अिधकारी 
िशवानंद टाकसाळे यांनी काल जारी कले. िज हा प रषदेतल े सव अिधकारी आिण 
कमचा यां या दो ही मा ांच ं िनयोजन कल ं जाणार आह.े टाकसाळ े यां या 
आवाहनाला ितसाद देत िज ात आरटीओ आिण पोिलस िवभागाचंही लसीकरण 
मोिहमेला सहकाय िमळत आह.े 
दर यान, पूणा तालु यात ताडकळस आिण मानवत तालु यात ताडबोरगाव या 
गावांम य,े काल लसीकरण मोहीम राबव यात आली. 

**** 
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नांदेड िज ा या हदगाव तालु यात या यवेली इथ,ं कवच कडल ७५ तास कोरोना 
लसीकरण मोहीम यश वी कर यासाठी, शालेय मुला मुल नी काल जनजागृती 
चारफरी काढली. या चारफरीत सरपंच, उपसरपचं, िश क, अंगणवाडी सेिवका 

यांनी सहभागी होत, घरोघरी जाऊन नागरीकानंा लस घे यासाठी वृ  कलं.  
दर यान, नांदेड िज ा या लोहा तालु यात या डेरला गावात या मोिहमेस उ फत 
ितसाद िमळत अस याच ंआम या वाताहरान ंकळवल ंआह.े  

**** 
सामािजक अिधका रता आिण रा ीय वयो ी योजनअेतंगत, िहंगोली लोकसभा मतदार 
संघात या वसमत तालु यात या ६७० द यांग तसंच ये  नाग रकांना, आज 
आव यक सािह याच ंिनःशु क वाटप कल ंजाणार आह.े खासदार हेमतं पाटील यां या 
पुढाकारातनू होणा या या काय मात, तपासणी झाले या गरजूंना कि म अवयव, 
ितचाक  सायकल, चाकाची खुच , सायकल, वणयं , किलपर, ेल िकट आदी 
सािह याच ंवाटप कल ंजाणार आह.े 

**** 
परभणी िज ात पाथरी इथ ं उभार यात आले या राम मं दराच ं २५ त े २८ 
ऑ टोबरदर यान लोकापण कर यात येणार आह.े यासंदभात काल आढावा बैठक 
घे यात आली. आप या िनधीतून राम मदंीर उभार यात आ याब ल आनंद होत 
अस याची भावना आमदार बाबाजानी दराणी यांनी यावळेी य  कली. 

**** 
हवामान 
िवदभात अनेक ठकाणी िकमान तापमानात सरासरी या तुलनते ल णीय घट झाली 
आह.े ये या दोन दवसांत कोकणात तुरळक ठकाणी पावसाची श यता असून, 
रा या या उव रत भागात हवामान कोरड ंराहील असा पुण ेवेधशाळचेा अंदाज आह.े 

**** 


