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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 23 October 2021 

Time 18.10 to 18.20 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – २३ ऑ टोबर २०२१ सायंकाळी ६.१० 

**** 
देशात कोिवड ितबंधक लसीकरण मोिहमने ं१०० कोट चा ट पा पार कला आह.े ह े
उ ी  गाठ याम य ेयोगदान देणार ेडॉ टर, प रचा रका आिण इतरांना 'आकाशवाणीचा 
सलाम'. कोरोना िवषाणू संसगाचा धोका अ ापही कायम आहे, हे िवस  नका. 
लसी या दो ही मा ा वळेेवर याच, आिण इतरानंाही लस घे यासाठी मदत करा. 
आगामी सणासुदी या काळात काळजी या. मा क वापरा, सुरि त अतंर राखा, हात 
आिण चहेरा वारंवार व छ धुवा. कोिवड - 19 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.  

**** 
** पुरेस ं मनु यबळ आिण आव यक पायाभतू सुिवधानंी यायालयीन यव थचे ं
बळकटीकरण हो याची आव यकता सर यायाधीश एन. ही. रमणा यां याकडन य   
** यशवंतराव च हाण महारा  मु  िव ापीठाचा एक िव ाथ -एक झाड उप म  
** संत नामदेव तीथया ा नांदेड न एअर इंिडया या िवमानान े पंजाबात घुमानकड े
रवाना  

आिण 
** टी टी ि कट िव चषक पधत भारताचा पिहला सामना उ ा पािक तानबरोबर  
**** 
आता सिव तर बात या 
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**** 
पुरेस ं मनु यबळ आिण आव यक पायाभूत सुिवधानंी यायालयीन यव थचे ं
बळकटीकरण हो याची अ याव यकता सव  यायालयाच ेसर यायाधीश एन. ही. 
रमणा यांनी य  कली आह.े मुंबई उ  यायालया या औरंगाबाद खंडपीठा या 
िव ता रत इमारती या बी आिण सी िवंगच ं आज सर यायाधीशां या ह त े उ ाटन 
झालं. क ीय िवधी आिण यायमं ी िकरने रिजजू, मु यमं ी उ व ठाकरे, सव  
यायालयातल े यायमतू  उदय लिळत, यायमतू  धनंजय चं चडू, यायमतू  भूषण 
गवई, यायमूत  अभय ओक, मुंबई उ  यायालयाच ेमु य यायमतू  दीपकंर द ा, 
क ीय अथ रा यमं ी डॉ. भागवत कराड, रा याच ेमहािधव ा आशतुोष कभकोणी, 
मुंबई उ  यायालया या औरंगाबाद खंडपीठातले अनेक यायमूत , औरंगाबादच े
खासदार इ तयाज जलील यां यासह अनेक लोक ितिनधी उप थत होत.े  
रा ीय यायालयीन पायाभूत सुिवधा ाधीकरण थापन कर याबाबत आपण क  
सरकारला ताव पाठवला असून, संसदे या ये या िहवाळी अिधवशेनात यावर 
िवचार हावा, अशी अपे ा सर यायाधीशांनी य  कली. ते हणाल.े..  
 I have therefore sent a proposal for the establishment of 
National Judicial Infrastructure Authority to the Honourable 
Minister of Law & Justice. I am hoping for a positive response 
soon. I ask on the Honourable Minister of Law & Justice to 
expedite the process & soon the proposal to create nation 
judicial Infrastructure Authority with statutory backing is taken 
up in the upcoming Winter Session of the Parliament.  
 
क ीय मं ी िकरेन रजीज ू यांनी यावळेी बोलताना सवसामा य माणूस आिण याय 
यामधल ंअंतर िमटल ंपािहज,े अस ंमत य  कल.ं  
मु यमं ी उ व ठाकर ेयांनी यावळेी कले या भाषणात क  तसंच रा यां या सावभौम 
अिधकारांकडे ल  वेधलं. मुंबई उ  यायालयासाठी नवी इमारत बांधनू दे यात पूण 
सहकाय कर याच ंआ ासन मु यमं यानंी दलं. त े हणाले...  
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मी आज आप या सवा या सा ीने दपकंरजी आप याला वचन देतो क  हमे हायकोट 
क िलए िब डंग चािहये. वो िसफ आपका नही मेरा भी सपना है। आिण त े मी 
करणारच. आिण तारीख तर आपण ठरवचू पण मी आदरणीय रम णा साहबेांना 
आजच आमं ण देतोय क  आपको भी आना होगा भूिमपूजन क िलए। आिण य न 
असा क  क  आप याच कारिकद त याचं उ ाटन सु दा करायच.ं हे मी का हणतो, 
क  आ ा चं चूड साहबेांनी एक बाजू कोटाची, काय काय चाललेल ं आह,े िकती 
कसेस आहेत आिण यायमूत  िकती काम करत असतात आ हाला पूण आदर आह.े  

**** 
रा ीय िवधी ािधकरणा या महािशबीरातनू उपेि त वंिचत तसंच तळागाळात या 
लोकांना योजनेची माहीती क न देता येत,े तसंच यांना यां या ह ाची जाणीव होत,े 
अस ं रा ीय िवधी ािधकरणाच े रा ीय अ य  यायमतू  उदय लिलत यांनी हटलं 
आह.े बीड इथ,ं आझादी का अमृत महो सवा अंतगत रा ीय िवधी सेवा ािधकरण 
जनजागृती महािशबीरात मागदशन करताना ते बोलत होत.े 
हा उप म फ  ४५ दवसच सु  न राहता सदैव यावर मंथन हावं, असं मतही यांनी 
य  कल.ं 

**** 
२०१८ म य ेझाले या कोरेगाव भीमा िहंसाचार करणी नेम यात आले या चौकशी 
आयोगान ेमुंबईच ेमाजी पोलीस आयु  परमवीर िसंग आिण ये  पोलीस अिधकारी 
र मी शु ा यांना सा  दे यासाठी हजर राह याच ंसम स बजावलं आह.े कोरेगाव भीमा 
इथ ं १ जानेवारी २०१८ रोजी िहंसाचार झाला होता, तर ३१ िडसबर २०१७ रोजी 
शिनवारवाडा इथ ंए गार प रषद घे यात आली होती. ते हा र मी शु ा पुण ेपोलीस 
आयु  हणून कायरत हो या. तसेच परमवीर यानंी अित र  पोलीस महासंचालक 
हणनू ए गार प रषदेशी िनगिडत अटक आरोप कडील ज  कलेल ेकाही पुराव ेप कार 

प रषदेत सादर कले होत.े यामुळ ेया करणी या दोघांची सा  मह वाची 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.  

**** 
नािशक या यशवतंराव च हाण महारा  मु  िव ापीठा या वतीन े यंदा या शै िणक 
वषापासून एक िव ाथ -एक झाड हा नािव यपूण उप म राबिव यात येणार आह.े या 
उप मांतगत येक िव ा यान ेएक झाड लावण ेअपेि त आह,े एक वष कालावधी 
असणा या अ यास माला वेश घेणारे जे िव ाथ  अशा कारच े झाड लावतील 
आिण याच े सहा मिहन े संगोपन करतील या िव ा याना ो साहन हणनू 
अ यास मानुसार १० त े२५ गुण दे यात येतील अशी मािहती, कलसिचव डॉ. दनेश 
भ ड े यांनी दली. मु  िव ापीठाच ेकाय े  रा य तरावर असून दरवष  पाच लाख 
िव ाथ  िविवध िश ण मानंा वेश घेत असतात. िव ापीठा या या ो साहन 
योजनमेळु े िकमान पाच लाख झाड े रा यभरात लावल ेजातील असा िव ासही भ ड े
यांनी य  कला आह.े 

**** 
नांदेड त े घूमान संत नामदेव तीथया ा आज नांदेड न एअर इंिडया या िवमानान े
घूमानकडे रवाना झाली. गे या सात वषापासून नांदेड या नानक साई फाऊडेशन या 
सेवाभावी सं थे या वतीन ेही या ा काढली जाते अशी मािहती फाऊडेशनच ेअ य , 
ये  प कार पंढरीनाथ बोकार े यांनी दली. यावष  १२२ या के  सहभागी झाले 

आहेत. िहंगोलीच ेखासदार हेमतं पाटील, नांदेड महापािलक या महापौर जय ी िनलशे 
पावड े यांनी गु  गोिवंदिसंघजी िवमानतळ इथ ं आयोिजत काय मात या के ना 
शुभे छा द या. घूमान या ा महारा  आिण पंजाब रा यातील सं कती वृ द गत 
कर या या ीन ेमह वाची अस याच ंपाटील यावळेी हणाले.              

**** 
टी टी ि कट िव चषक पधत भारताचा पिहला सामना उ ा पािक तानबरोबर 
होणार आह.े उ ा सायंकाळी साड े सात वाजता हा सामना सु  होईल. आज 
ऑ टेिलया आिण दि ण अि का यां यात अबुधाबी इथ ंसामना सु  आह.े दि ण 
आि का संघान ंऑ टिेलयासमोर ११९ धावांच ंल य ठेवल ंअसून, अखेरच ंवृ  हाती 
आल ंते हा ऑ टेिलया या सात या षटकांत दोन बाद ३३ धावा झा या हो या. वे ट 
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इंडीज आिण इं लंड यां यातला सामना दबई इथ ंआज सं याकाळी साडेसात वाजता 
सु  होणार आह.े  
 
दर यान, भारत - इं लंड यां यात या थिगत कसोटी मािलकतला पाचवा आिण 
अखेरचा कसोटी सामना पुढील वष  जुलैम य ेहोणार आह.े गे या मिह यात इं लंड इथ ं
सु  असले या कसोटी मािलकदर यान, भारतीय संघाच े मु य िश क रवी शा ी 
यां यासह संघा या मागदशक फळीतील काही सद यानंा कोरोना िवषाणचूी  लागण 
झा यामळु े पाचवा सामना र  कर यात आला होता. हा सामना मचेँ टरऐवजी 
एजबॅ टन इथ ं खळेव यात यणेार अस याची मािहती इं लंड आिण वे स ि कट 
मंडळान े दली आह.े या कसोटी मािलकत भारतीय संघ चार कसोटी साम यांनंतर २-
१ अशा फरकान ंआघाडीवर आह.े  

**** 
अंमली पदाथ करणी अटकत असले या आयन शाह ख खान याला अमंली पदाथ 
पुरव याची कबुली अिभने ी अन या पांडे िहन े दली आह.े रा ीय तपास यं णेमाफत 
सु  असले या चौकशीत अन यान ेअनेक खुलास ेकले आहेत. आयनला दोन वळेा 
अंमली पदाथ पुरवले आहेत मा  कठ याही अंमली पदाथ पुरवठादारा या संपकात 
नस याच ं अन यान ं सांिगतलं. आप या एका िम ाकडन आयनला गांजा पुरव याच ं
ितन े प  कल ंआह.े 

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


