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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 23 October 2021 

Time 1.00 to 1.05pm 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – २३ ऑ टोबर २०२१ दपारी १.०० वा. 

**** 
भावी याय यव था देशाची अथ यव था स म कर यात योगदान देत,े यामुळ े
यायालयीन पायाभूत सुिवधां या सुधारणाचंी गरज, देशाच े सर यायाधीश एन ही 
रमणा यांनी य  कली. मुबंई उ  यायालया या औरंगाबाद खंडपीठा या िव ता रत 
इमारतीच ंलोकापण आज सर यायाधीशां या ह त ेझाल,ं यावेळी त ेबोलत होत.े  
यायालयीन पायाभूत सुिवधांसदंभात दले या तावावर संसदे या आगामी िहवाळी 
अिधवशेनात िवचार हावा, अशी अपे ा यांनी य  कली. औरंगाबाद खंडपीठाची 
ही िव ता रत इमारत देशभरात या यायालयीन पायाभूत सुिवधां या िवकासासाठी 
आदश उदाहरण ठरेल, अस ं सर यायाधीश हणाल.े महा मा फले आिण डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाज सुधारणते दले या योगदानाचा यांनी यावेळी 
उ ेख कला.  
क ीय कायद ेआिण यायमं ी िकरेन रजीज,ू अथ रा यमं ी भागवत कराड, मु यमं ी 
उ व ठाकर,े पालकमं ी सुभाष देसाई, खासदार इ तयाज जिलल, मुंबई उ  
यायालयाच े यायमतू  दीपाकंर द ा, रा याच े महािधव ा आशुतोष कभकोणी 
यां यासह सव  यायालयाच,े तसंच मुंबई उ  यायालयाच े यायमूत  यावेळी 
उप थत होत.े 
यायासाठी कणालाही संघष करावा लाग ू नय,े यासाठी ामािणक य न कर याची 
गरज अस याच,ं क ीय मं ी रिजज ूयावळेी हणाल.े 
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या गो ी यायदानासाठी सरकार हणनू कर याची गरज आह,े या कर याच ं
आ ासन मु यमं ी ठाकर े यांनी यावळेी दल.ं यायदाना या ि येला वेग यावा 
यासाठी, मुंबई उ  यायालयासाठी नवीन इमारत लवकरच उपल ध क न देणार 
अस याच ंमु यमं यानंी सांिगतल.ं ते हणाले – 

मी आज आप या सवा या सा ीने दपकंरजी आप याला वचन दतेो क  
हमे हायकोट क िलए िब डंग चािहय.े वो िसफ आपका नही मेरा भी 
सपना है। आिण ते मी करणारच. आिण तारीख तर आपण ठरवचू पण मी 
आदरणीय रम णा साहेबांना आजच आमं ण देतोय क  आपको भी 
आना होगा भूिमपजून क िलए। आिण य न असा क  क  आप याच 
कारिकद त याचं उ ाटन सु दा करायचं. हे मी का हणतो, क  आ ा 
चं चडू साहेबानंी एक बाज ूकोटाची, काय काय चालललें आह,े िकती 
कसेस आहेत आिण यायमूत  िकती काम करत असतात आ हाला पणू 
आदर आह.े  

**** 
देशात कोिवड ितबंधा मक लसीकरणान ं१०१ कोटी मा ांचा ट पा पार कला आह.े 
यापैक  ७१ कोटी चार लाख नागरीकांना पिहली मा ा, तर अदंाज े ३० कोटी 
नागरीकांना दो ही मा ा दे यात आ या आहेत. काल देशात ६८ लाख ४८ हजरां न 
अिधक नागरीकांच ंलसीकरण कर यात आलं.   

**** 
आगामी काळात आयोिजत कर यात येणा या िलिपक टंकलेखक आिण कर सहायक 
या पदां या भरतीक रता मु य परी नेंतर संगणक णालीवर आधा रत टंकलेखन 
कौश य चाचणी घे याचा िनणय क ीय लोकसेवा आयोग - युपीएससीन ंघेतला आह.े 
सदर चाचणी पा ता व पाची असेल. सिव तर कायप ती वतं पण ेजाहीर कर यात 
येईल, अस ंयाबाबत या वृ ात हटलं आह.े 

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

**** 
परभणी शहरात या िविवध ठकाणी सुमारे ३० क ावर लसीकरण सु  आह.े 
महानगरपािलक या वतीन ं सकाळी आठ त े रा ी आठ पयत लसीकरण सु  राहणार 
अस याची मािहती, िज हािधकारी आंचल गोयल यांनी दली. परभणी शहरात कोरोना 
लसीकरणाचा वेग वाढवावा यासाठी आयोिजत बैठक त या काल बोलत हो या. या 
बैठक त महापािलककडन आतापयत झाले या कोरोना लसीकरणाचा आढावा सादर 
कर यात आला.  
दर यान, महापािलका आयु  देिवदास पवार यांनी काल परभणी शहरात या ७७ 
व त धा य दकानदारांची बैठक घेतली. या लाभा या या कटंबात या सद याचं ं

लसीकरण पूण झालं नाही, अशा लाभा याना धा य दे यात येऊ नय,े लस घेत याची 
पडताळणी क नच धा य िवत रत कराव,ं अशा सूचना पवार यांनी यावळेी द या.  

**** 
टी टी ि कट िव चषक पधच े सुपर १२ गटातल े सामन े आजपासून सु  होत 
आहेत. आज ऑ टेिलया आिण दि ण अि का यां यातला सामना अबुधाबी इथ ं
दपारी साडेतीन वाजता, तर वे ट इडंीज आिण इं लंड यां यातला सामना दबई इथ ं
सं याकाळी साडेसात वाजता सु  होणार आह.े या गटातला भारताचा पिहला सामना 
उ ा पािक तानबरोबर होईल. काल झाले या अ गटा या साम यामं य े ीलंकन ं
नेदरलँडसवर िवजय िमळवला, तर नािमिबयान ंआयलडिव चा सामना िजंकन सुपर 
१२ गटात वेश िमळवत ऐितहािसक कामिगरी कली. 

**** 


