
1 

 

 Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 24 September 2021 
Time 7.10 AM to 7.25 AM 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद  

ादेिशक बात या 
दनांक – २४ स टबर २०२१ सकाळी ७.१० िम. 

**** 
देशात १८ वषावरील सवाना कोिवड-१९ ितबंधक लस मोफत दे यात येत आह.े 
त णांना आमचा स ा आह े क , यांनी ही लस अव य यावी आिण इतरांना 
लसीकरणासाठी मदत करावी. कोरोना िवषाण ूसंसगाचा धोका अ ाप संपलेला नाही. 
यामळु े सवानी संपूण काळजी घेणं आव यक आह.े मह वाच ं काम असेल तरच 
घराबाहेर पडाव,ं सुरि त राह यासाठी नाका-त डावर मा क लावावा, एकमकेांपासून 
सुरि त अंतर राखाव,ं हात आिण चेहरा व छ ठवेावा. 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.  

**** 
 लोकसं यचेी जातीिनहाय संकिलत कलेली मािहती दे यास क  सरकारचा 

नकार 
 पेगॅसस हेरिगरी करणा या चौकशीसाठी सव  यायालय वत: त ांची 

सिमती थापन करणार 
 थािनक वरा य सं थांची िनवडणकू राखीव मतदारसंघातून लढव ूइ छणा या 

उमेदवारांनी, जातवैधता माणप  ा  क न घे याच ं रा य िनवडणकू 
आयोगाच ंआवाहन 

 रा यात तीन हजार, ३२० नव ेकोिवड ण; मराठवा ात चार जणांचा मृ य ू
तर १०९ बािधत 
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 ठाण े िज ात ड िबवलीत अ पवयीन मुलीवर २९ जणांनी लिगक अ याचार 
क याची घटना उघडक स  

आिण 
 अनिधकत मालम ा खरेदी न कर याचं औरंगाबाद या िज हािधका यांच ं

जनतेला आवाहन  
**** 

थािनक वरा य सं थामंधलं इतर मागास वग - ओबीस च ं राजक य आर ण 
कायम ठेव यासाठी महारा  सरकारन ंमािगतलेली लोकसं यचेी जातीिनहाय संकिलत 
कलेली मािहती अथात इ पे रकल डाटा दे यास क  सरकारन ं नकार दला आह.े 
शासक य अडथळ ेआिण मूळ मािहतीत या असं य ुटी यामुळ ेहा डाटा रा यांना 

देता येणार नाही, असं क ान ंकाल सव  यायालयात सादर कले या शपथप ात 
प  कल.ं जातीिनहाय जनगणनेमळु ेओबीस ची खरी सं या समज यास मदत होऊ 

शकणार नाही, अस ंकदर् सरकारन ं हटलं आह.े डाटा मध या ुटी दर कर यासाठी 
क ीय मंि मंडळान ंत ांची सिमती बनव याचा िनणय घेतला होता, आिण त कालीन 
नीती आयोगाच ेउपा य  पनगाडीया यां या अ य तेखाली ही सिमती बनवली होती. 
या सिमतीची एकही बैठक झाली नाही आिण गे या पाच वषाम य े या मािहतीवर 
कठली हालचाल झालेली नस याच,ं समाजक याण मं ालयान ं सांिगतल.ं क  
सरकार या या ित ाप ावर यु र दाखल कर यासाठी रा य सरकारन ं चार 
आठव ांचा वळे मािगतला असून या नतंर या करणावर पुढची सुनावणी होणार 
आह.े  

**** 
पेगॅसस हेरिगरी करणा या चौकशीसाठी सव  यायालय वत: त ांची एक 
सिमती थापन करणार आह.े पेगॅसस सॉ टवेअर या मा यमातून देशातल े प कार, 
सामािजक कायकत, नेत ेतसंच अ य मुख लोकांची हेरिगरी क याचा आरोप आह.े 
याची वतं  चौकशी हावी, अशी मागणी करणा या यािचकवर काल सुनावणी 
झाली. क ान ं चौकशीला चालढकल करत यायालयात ित ाप  दाखल कर यास 
नकार दला होता. यावर सर यायाधीश एन ही रमणा यांनी, कठोर भुिमका घेत 
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आपण वत: तांि क सिमती नमेणार अस याच ंसांिगतलं. यायालय यासंदभात पुढील 
आठव ात आदेश देणार आह.े   

**** 
रा य शासना या सावजिनक आरो य िवभागातली भरती ि या अ यंत िनयोजनब  
आिण पारदशक प तीन ंपार पाडली जात अस याच,ं आरो य मं ी राजेश टोप ेयांनी 
हटल ं आह.े या परी ेसाठी आरो य िवभागान ं सव तयारी पूण कली आह.े 

परी ा यानी कोण याही अफवांवर िव ास ठेवू नय,े असंही यांनी नमूद कलं. आरो य 
िवभागा या गट `क` संवगात या पदासाठी उ ा, तर गट `ड` संवगात या पदांसाठी, 
२६ स टबरला लेखी परी ा होणार आह.े या परी ेसाठी कर यात आले या तयारीचा 
टोप ेयांनी आढावा घेतला. उमेदवारानंा वेश प  वेळेत िमळाव,ं यं णा स  असावी, 
उमेदवारांना काही शंका अस यास यांच ं समाधान कर यासाठी `मदत वािहनी` सु  
करावी, अशा सूचना टोप ेयांनी यावेळी द या.  

**** 
महारा  रा य प रषदेची िश क पा ता- टीईटी ही परी ा आता १० ऑ टोबर ऐवजी 
३१ ऑ टोबरला होणार आह.े ये या १० ऑ टोबर रोजी क ीय लोकसेवा आयोगाची 
परी ा आ यान ंहा बदल कर यात आला आह.े कोरोना िवषाण ूसंसग कालावधीमुळ े
गे या दीड वषापासून ही परी ा झालेली नाही.  

**** 
रा यभरात या थािनक वरा य सं थां या २०२२ म य ेहोणा या िनवडणकुा राखीव 
जागांवर लढव ूइ छणा या उमेदवारांनी, ऐनवेळी होणारी धावपळ टाळ यासाठी, जात 
माणप ासह जातवैधता माणप  वळेीच ा  क न घेण ंआव यक आह.े यासाठी 

संबंिधतांनी आतापासूनच वैयि क तरावर पूतता करावी, असं आवाहन रा य 
िनवडणकू आयु  यु. पी. एस. मदान यांनी कल ंआह.े 

**** 
आगामी महापािलका, पचंायत सिमती आिण िज हा प रषद िनवडणकुा वबळावर 
लढव याचा िनणय वंिचत ब जन आघाडीन ंघेतला असनू, महापािलका िनवडणकु या 
रंगणात पूण ताकदीन ं उतर याची तयारीही आघाडीन ं कली आह.े वंिचत ब जन 
आघाडी या देशा य ा रेखा ठाकर यांनी काल पु यात ही मािहती दली. 

**** 



4 

 

 रा यात काल तीन हजार, ३२० नव े कोिवड बािधत ण आढळले, यामुळ े
रा यभरात या कोिवड बािधतांची एकण सं या ६५ लाख, ३४ हजार, ५५७ झाली 
आह.े काल ६१ णांचा उपचारादर यान मृ य ूझाला. रा यात या संसगान ंदगावले या 
णांची एकण सं या, एक लाख ३८ हजार ७२५ झाली असून, मृ यूदर दोन पूणाक 

१२ शतांश ट  झाला आह.े काल चार हजार ५० ण बरे झाले, रा यात आतापयत 
६३ लाख ५३ हजार ७९ ण, कोरोना िवषाण ू संसगातून मु  झाले असून, 
कोिवडमु चा दर ९७ पूणाक २२ शतांश ट  झाला आह.े रा यात स या ३९ हजार, 
१९१ णांवर उपचार सु  आहेत. 

**** 
मराठवा ात काल १०९ नवीन कोिवड बािधताचंी न द झाली, तर चार णांचा 
उपचारादर यान मृ य ूझाला. मृतांम य ेबीड िज ात या दोन, तर औरंगाबाद आिण 
उ मानाबाद िज ात या यके  एका णाचा समावशे आह.े  
उ मानाबाद िज ात काल ४० नव े ण आढळल.े बीड िज ात ३२, लातूर १८, 
औरंगाबाद १४, जालना आिण परभणी िज ात यके  दोन, तर नांदेड िज ात एक 
ण आढळला. िहंगोली िज ात काल कोिवड संसग झालेला एकही ण आढळला 

नाही.  
**** 

ठाण े िज ात या ड िबवली इथ ंअ पवयीन मुलीवर २९ जणांनी लिगक अ याचार 
क याची घटना उघडक स आली आह.े गे या आठ मिह यापंासून अ याचार कर यात 
येत होते, अशी मािहती पोिलसांनी दली. या करणी गु हा दाखल झा यानंतर 
पोिलसांनी २६ आरोप ना ता यात घेतल ंअसनू, यात दोन अ पवयीन मुलांचा समावेश 
आह.े आरोप ना स  यायालयात हजर कल ं असता यान ं सात दवसाचंी पोिलस 
कोठडी सुनाव यात आली आह.े  

**** 
नाग रकांनी अनिधकत मालम ा खरेदी न कर याच ं आवाहन औरंगाबादच े
िज हािधकारी सुिनल च हाण यांनी कल ंआह.े तुकडी बंदीमळु े मु ांकावर मालम ा 
खरेदी िव  यवहार मो ा माणावर सु  असून, यावर िज हा शासनान ं कडक 
पावल ंउचलली आहेत. मु ांक शु क िवभागा या अिधकारी कमचा यां या बैठक नंतर 
िज हािधकारी वाताहरांशी बोलत होत.े चार ते पाच जणांनी एक  येऊन अधा एकर 
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े ाची न दणी मु ांक शु क िवभागाकड ेकली, आिण याम य ेतुकड ेक न अनिधकत 
भूखंड पाडल े जात अस याच ं िनदशनास आ यानंतर, ितघांिव  कारवाई कर यात 
आ याची मािहती, यांनी दली. नाग रकानंी सहाश ेचौरस फट असे तुकड ेपाडलेल े
भुखंड खरेदी क  नय,े मु ांक शु क िवभागात भूखंड, शेती खरेदी िव ची न दणी सु  
असून, या संदभात या अफवांना बळी पड नय,े असं आवाहन िज हािधका यानंी 
यावेळी कलं.  
 

**** 
ि टीश स ा आिण यां या जुलुमािव  अिवरत संघषासाठी आपले सव व पणाला 
लाव यानचे, आ  ातंीकारक वासुदेव बळवंत फडक यांना, सश  ांतीच ेआ  
वतक मानले जात अस याच,ं जळगाव िज ात या मळूजी जेठा महािव ालयातल े

इितहास िवषयाच े ा यापक, जुगलिकशोर दब े यांनी हटल ं आह.े आकाशवाणी 
औरंगाबाद क ा या ादेिशक वृ  िवभागा या आझादी का अमतृ महो सव 
या यानमालते, त े आज आ  ांतीकारक वासुदेव बळवतं फडक, यां या 

कायाब लची मािहती देणार आहेत. ते हणाले.. 
सश  ांतीचा माग यो य होता क  अयो य, तो यश वी होणार 
क  नाही, यािवषयीचा ऊहापोह न करता वातं या या एकमवे 
गुम न े े रत झाले या फडक यांनी, आप याला या कायास 
समिपत कल.ं परक य स ेिव  व जुलुमािव  अिवरत 
संघषासाठी आपल े सव व पणाला लाव यानेच, आ  

ांतीकारक वासदुेव बळवंत फडक यांना, सश  ांतीचे आ  
वतक मानल ेजात.े 

आज सं याकाळी सहा वाजून ३५ िमिनटांनी आकाशवाणी औरंगाबाद क ाव न ह े
या यान सा रत होणार आह.े आम या आकाशवाणी समाचार औरंगाबाद- 

Aurangabad AIR News या यु ुब चॅनेलवरही ो यांना हे या यान ऐकता 
येईल. 

**** 
जालना िज ात परतूर-आ ी मागावरील ी ी पुलाव न काल सायंकाळी २३ वासी घेऊन 
जाणारी बस उलटली. चालकाला अ द पुलावरील पा याचा अदंाज न आ यान ंही दघटना 
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घडली. ी ी ाम थांनी घटना थळी धाव घेत पा यात अ या न अिधक बुडाले या बसवर 
चढन खड यां या काचा फोडन आत या वाशांना सुख प बाहरे काढल.ं बसमध या 
वाशांम ये सात मिहलांसह दोन बालकांचाही समावेश आह.े बसमधील एक मुलगी वा न 

जात असताना ाम थांनी पा यात मानवी साखळी करत ितला वाचवल.ं  
**** 

परभणी िज ात काल सवदर पाऊस झाला. िजंतूर इथ ंदपारी एक तास झाले या या पावसान ं
प रसरात या सखल भागात पाणी साचलं होत.ं 

**** 
नादंेड िज ात या डॉ टर शंकरराव च हाण िव णुपुरी क पाच ेचार दरवाजे काल उघड यात 
आले असून, एक हजार ८८४ दशल  घनमीटर तीसेकद वेगान ंपाणी गोदावरी नदी पा ात 
सोड यात येत आहे. यामुळे गोदावरी नदी दथडी भ न वाहत असून, नदीकाठ या नाग रकांना 
सावध राह याचं आवाहन िज हा शासनान ंकलं आह.े 
दर यान, अधापूर तालु यात या महादेव िपंपळगाव िशवारातून बैलगाडी घेऊन गावाकड ेयेत 
असतांना सुदशन झुंजारे हा त ण बैलगाडीसह आसना नदी या पूरात वा न गेला. बैलांच े ेत 
सापडले असून, त णाचा अ ाप शोध लागला नाही. 

**** 
लातूर िज ात या मांजरा क पात सात यान ं पा याची आवक सु  अस यान ं हा क प 
पुण मतेन ंभरला आह.े पूर िनयं ण कर यासाठी धरणातल ंअित र  पाणी मांजरा नदी तसंच 
काल या ारे सोड याच ं िनयोजन कर यात यते आह.े पा याची आवक वाढत रािह यास पूर 
प र थती िनमाण हो याची श यता वतव यात यते असून, नदीकाठ या गावात या 
नागरीकांना सतक राह याच ंआवाहन, िज हािधकारी पृ वीराज बी.पी. यांनी कलं आह.े 

**** 
हवामान: ये या दोन दवसात कोकणात ब तांश ठकाणी, िवदभात ब याच ठकाणी, तर 
म य महारा  आिण मराठवा ात काही ठकाणी पाऊस पड याची श यता हवामान िवभागान ं
य  कली आह.े या काळात कोकणात तुरळक ठकाणी मुसळधार पाऊस पड याची श यता 

आह.े  
**** 


