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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 24 September 2021 

Time 1.00 to 1.05 PM 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – २४ स टबर २०२१ दपारी १.०० वा. 

**** 
सेवा योजनेम य ेकायरत असले या युवकानंी देशा या िवकासासाठी ि याशील हाव,ं 
अस ंरा पती रामनाथ कोिवंद यांनी हटल ंआहे. रा ीय सेवा योजने या २०१९-२० 
साठी या पुर काराचं ं िवतरण आज सकाळी रा पत या ह ते दर य णाली या 
मा यमातून कर यात आलं, यावेळी ते बोलत होत.े महा मा गांधी यां या 
आदशापासून एनएसएस या वैचा रक अिभमुखतेन ं ेरणा घेतली अस याच ं रा पती 
हणाल.े क ीय मािहती आिण सारण मं ी अनुराग ठाकर आिण क ीय डा आिण 

युवक क याण रा यमं ी िनसीत ामािणक या काय माला उप थत होत.े  
पुण े इथ या रामक ण मोर े महािव ालयातला िव ाथ  मनोज गुंजाळ याला, तर 
अकोला इथ या ीमती एलआरटी वािण य महािव ालयाची िव ाथ नी सपना बाबर 
िहला, रा ीय सेवा योजना पुर कार यावळेी दान कर यात आल.े  

**** 
मु यमं ी उ व ठाकरे यांनी रा यात या थंालयाच ं५४ कोटी पयांच ंअनुदान अथ 
खा याकडन मजंूर क न लवकरात लवकर िवतरीत कर याची मागणी, रा य 
सावजिनक ंथालय कमचारी संघाच े अ य  सदािशव बेडग े यांनी कली आह.े 
यासंदभात यांनी मु यमं यानंा प  िलिहलं आह.े रा यात या १२ हजार १४९ 
ंथालयामध या २१ हजार ६१५ कमचा यांच ंसहा मिह याच ंवेतन न िमळा यामळु े

कमचा यानंा अनके सम यानंा सामोर ंजाव ंलागत अस याच,ं बेडग ेयांनी हटल ंआह.े  
**** 
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औरंगाबाद िज ात या उ ोजकांना िनयातवृ ीला पोषक वातावरण िनमाण 
कर यासाठी सदैव य नशील अस याच,ं िज हािधकारी सुनील च हाण यांनी हटल ं
आह.े वातं या या अमृत महो सवा या अनुषंगान ं क ीय वािण य आिण उ ोग 
मं ालय, आिण राजा या उ ोग महासंचालनालया या वतीन ंऔरंगाबाद इथ ंआयोिजत 
िनयातदारां या संमेलनाच ं उ ाटन आज िज हािधका यां या ह त े झालं, यावेळी त े
बोलत होत.े औरंगाबाद िज हा आपली िविवध उ पादन ं परदेशी बाजारपेठते िनयात 
करतो, यामळु े आतंररा ीय बाजारपेठेतील उ पादनांशी पधा करणार े उ पादन 
िनिमतीचा यास उ ोजकानंी धरावा, असं आवाहन यांनी कलं. उ ोजकांनी 
भरवले या दशनाच ं उ ाटनही िज हािधकारी च हाण यांनी कल.ं िज ातल े
जवळपास ७० उ ोजक या दशनात सहभागी झा याच ंआयोजकांनी सांिगतल.ं 

**** 
पंत धान नर  मोदी ये या रिववारी आकाशवाणीवर या मन क  बात या काय मातनू 
देशवािसयांशी संवाद साधणार आहते. या काय माचा हा ८१ वा भाग असेल. 
आकाशवाणी आिण दरदशन या सव वािह यांव न सकाळी ११ वाजता हा काय म 
सा रत होईल.  

**** 
परभणी िज हा सामा य णालयात या गलथान कारभारािव द रप लकन सेनेन ं
काल िज हा श य िचिक सकांना घेराव घातला. णालयात डॉ टस उपल ध 
नसतात, र ाचा तुटवडा, श ि येस लागणारा वेळ, आरटीपीसीआर चाचणी कर यात 
आली नाही, णांचा औषधी आिण इतर सािह य बाहे न आणाव ं लागत 
अस याब ल िज हा श य िचिक सकांना  िवचार यात आले. ये या दोन दवसातं 
णालयात सव सुिवधा उपल ध न झा यास ती  आंदोलन कर याचा इशारा 

रप लकन सेननंे दला आह.े 
**** 

यवतमाळ आिण मराठवा ात या िज ांम य ेसु  असले या मुसळधार पावसामळुे 
ईसापूर धरण पणूतः भरलं आह.े धरणाच े११ दरवाजे उघड यात आले असून, ५३२ 
पूणाक ९० घनमीटर ितसेकद वेगान ंपा याचा िवसग सु  आह.े यामळु ेयवतमाळ या 
पुसद, उमरखेड, महागाव, िहंगोली या कळमनुरी आिण नांदेड या हदगाव, 
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िहमायतनगर, मा र, िकनवट या तालु यातं या नदी काठावरील गावांना सतकतेचा 
इशारा दे यात आला आह.े  
नांदेड िज ात हल या व पाचा परंत ूसोयाबीन िपकाच ंनुकसान होईल असा पाऊस 
मागील चार दवसापंासून सु  आह.े  

**** 
औरंगाबाद इथ ं ४१ या मराठवाडा सािह य संमेलनाच ं उ ाटन उ ा सावजिनक 
बांधकाम मं ी अशोक च हाण यां या ह त े होणार आह.े मराठवाडा सािह य 
प रषदे या यशवतंराव च हाण ना गृहात होणा या या काय मात संमेलना य  बाब ू
िबरादार यां यासह, आमदार सतीश च हाण उप थत राहणार आहेत. दोन दवसीय 
संमेलनात िनमंि तांच ं किवसंमेलन, िविवध िवषयावंर प रसंवाद, ना योग, 
कथाकथन, किवसंमेलन आदी काय म होणार आहेत. परवा २६ तारखेला संमेलनाचा 
समारोप गृहिनमाण मं ी िजत  आ हाड यां या उप थतीत होणार आह.े 

**** 
बीड िज ात या िज हा आिण तालुका यायालया या सव ठकाणी उ ा शिनवारी 
रा ीय लोक यायालयाच ं आयोजन कर यात आल ं आह.े रा ीय लोक यायालयात 
दाखल पूव करण,ं धनादेश अनादर, दवाणी दाव,े बँकाची कज करण,ं कौटंिबक 
कलह करणासहीत इतर अनेक करण ंया यायालयात तडजोडीसाठी ठेव यात आली 
अस याच,ं िज हा िवधी सेवा ािधकरण अिध कांनी सांिगतल.ं 

**** 


