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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 23 September 2021 

Time 18.10 to 18.20 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक २३ स टबर २०२१ सायंकाळी ६.१० 

**** 
रा यात कोिवड १९शी संबंिधत िनबध िशिथल जरी झाले असल ेतरी कोरोना िवषाण ू
संसगाचा धोका अ ाप कायम आह.े यामुळ ेसवानी संपणू काळजी घेण ंआव यक 
आह.े मह वाच ंकाम असेल तरच घराबाहेर पडाव,ं अस ंआवाहन ो यानंा कर यात 
येत आह.े सुरि त राह यासाठी नाका-त डावर मा क लावावा, एकमेकापंासनू सुरि त 
अंतर राखाव,ं हात आिण चेहरा व छ ठेवावा तसंच लसीकरण क न याव.ं कोिवड 
-१९ शी संबंिधत अिधक मािहती आिण मदतीसाठी आपण ०११- २३ ९७ ८० ४६ 
आिण १०७५ या रा ीय मदतवािहनीशी िकवा ०२०- २६ १२ ७३ ९४ या 
रा य तरावर या मदत वािहनीशी संपक क  शकता.  

**** 
 पेगॅसस हेरिगरी करण चौकशीसाठी सव  यायालय त ांची सिमती थापन 

करणार. 
 पंत धान नर  मोदी चार दवसां या दौ यासाठी अमे रकत दाखल. 
 औ ोिगक अिभयांि क  े ा या मा यमातून देशा या भिवत यात प रवतन 

अपेि त - क ीय वािण य आिण उ ोग मं ी पीयूष गोयल यांच ं ितपादन. 
आिण 

 औरंगाबादम य े अधा एकर े  आिण तुकडाबंदी काय ाच ं पालन हाव-ं 
िज हािधकारी सुनील च हाण यांच ंआवाहन. 

**** 
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सव  यायालय पेगसॅस हेरिगरी करणी चौकशीसाठी त  तं ांची एक सिमती 
थापन करणार आह.े सव  यायालयान ंआज एका त डी आदेशा ार े ही मािहती 
दली. या करणाची वतं  चौकशी कर याची मागणी करणा या यािचकांवर पढु या 
आठव ात आदेश दले जातील, असंही सव  यायालयान ंसांिगतल.ं जो आदेश 
पुव  दला जाणार होता तो आता पुढ या आठव ात दला जाईल, अस ं
सर यायाधीश एन. ही. रमणा यां या अ य तेखालील िपठान ं हटलं आह.े पुढ या 
आठव ात या सिमतीत या सद यांची नावं िनि त कली जातील आिण या नंतर 
आदेश दल ेजातील, असंही सव  यायालयान ं हटल ंआह.े   
                                     **** 
पंत धान नर  मोदी आप या चार दवसां या दौ यासाठी आज अमे रकत दाखल झाले 
आहेत. जोरदार पाऊस सु  असतानाही शेकडो भारतीय हातात ितरंगा घेऊन यां या 
वागतासाठी िवमानतळावर जमल े होत.े िवमानतळावर यांच ं उ साहात वागत 

कर यात आलं. उ ा पंत धान नर  मोदी आिण अमे रकच े रा ा य  यो बायडेन 
यांची हाईट हाऊस इथ ं बैठक होणार आह.े या बैठक त अफगािण तानमध या 
घडामोडी, वाढता क रतावाद, दहशतवाद, भारत - शांत े ातली सुरि तता, 
सायबर सुर ा, कोिवड लस पुरवठा आिण िनमल ऊजा या े ातली भागीदारी 
वाढवण ंया मु ांवर चचा करणार आहेत. यानंतर पंत धान ाड िशखर प रषदेम य े
सहभागी होणार आहते. 
                                        **** 
औ ोिगक अिभयािं क  े ात खूप मोठी मता असून आपण ज ेकाम करत आहात 
या मा यमातनू देशा या भिवत यात मोठ ंप रवतन घडव ूशकता अस ं ितपादन क ीय 
वािण य आिण उ ोग मं ी पीयूष गोयल यांनी कल ंआह.े गोयल यानंी आज मुबंईत 
‘एन आय टी आय ई’ अथात रा ीय औ ोिगक अिभयांि क  सं थेमध या 
मालवाहतकू आिण पुरवठा साखळी यव थापनात या उ क ता क ाच ंउद्घाटन कलं, 
यावेळी त ेबोलत होत.े जागितक करण झाले या िव ात पर परांवरच ंअवलंिब वाच ं
माण मोठ ं अस यान ं बांधणी, संशोधन, साम ीची वाहतूक कर यासाठी सव म 

उपाय, भावी साठवणूक आिण गोदाम, अशाच इतर कारांम य ेमू यवधनाची गरज 
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िनमाण झाली आहे. या पा भूमीवर औ ोिगक अिभयांि क म य े खूप मोठी मता 
अस याच ंगोयल हणाले.  
                                         **** 
देशात कोरोना िवषाण ू संसगाच े ३१ हजार ९२३ नव े ण आढळले असनू २८२ 
णांचा मृ य ूझाला आह.े स या देशात तीन लाख एक हजार सहाश ेचार णांवर 

उपचार सु  आहेत. देशात या संसगा या ितबंधासाठी आतापयत ८३ कोटी 
एकोणचाळीस लाख न वद हजार एकोणप ास नाग रकांच ंलसीकरण झालं अस याची 
मािहती क ीय आरो य िवभागान ं दली 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 िवभागातफ सव तयारी पूण झाली आह.े 

परी ा यानी कोण याही अफवांवर िव ास ठेव ूनय,े असंही यांनी नमदू कलं आह.े 
आरो य िवभागा या गट ‘क’ संवगात या पदासाठी परवा - शिनवारी तर गट ‘ड’ 
संवगात या पदांसाठी २६ स टबरला लेखी परी ा घेतली जाणार आह.े या परी ेसाठी 
कर यात आले या तयारीचा टोप ेयांनी आढावा घेतला. उमेदवारांना वेश प  वेळेत 
िमळाव,ं यं णा स  असावी, उमेदवारानंा काही शकंा अस यास यांच ं समाधान 
कर यासाठी `मदत वािहनी` सु  करावी, अशा सूचना टोप ेयांनी द या. 

**** 
औरंगाबाद शहराचा िनयोजनब  िवकास कर यासाठी अधा एकर े  आिण 
तुकडाबंदी काय ाच ं पालन कर याच ं आवाहन िज हािधकारी सुनील च हाण यांनी 
कल ंआहे. यांनी या संदभात मु ांक शु क िवभागा या अिधकारी कमचा यांची आज 
आढावा बैठक घेतली, यानंतर त े प कार प रषदते बोलत होत.े चार ते पाच जण 
एक  येत अधा एकर े ाची न दणी मु ांक शु क िवभागाकड ेकरतात आिण याम य े
तुकडे क न अनिधकत भूखंड पाडले जात अस यान ं ितघांिव  कारवाई कर यात 
आली अस याच ं यांनी सांिगतल.ं नाग रकांनी सहाश ेचौरस फट अस ेतकुडे पाडलेल े
भूखंड खरेदी क  नय,े असं आवाहनही यांनी यावळेी कलं. मु ांक शु क िवभागात 
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भूखंड, शेती खरेदी िव ची न दणी सु  असनू या संदभात या अफवांना बळी पड 
नय,े असं िज हािधका यांनी सांिगतल.ं 

**** 
परभणी िज ात आज सवदर पाऊस झाला. िजंतरू इथ ंदपारी एक तास झाले या या 
पावसान ंप रसरात या सखल भागात पाणी साचल ंहोत.ं  

**** 
आझादी का अमृत महो सवा िनिम  परभणी िज ात िविवध उप म सु  आहते. 
यांतगत िज ात सांडपा या या िनयोजनासाठी वैयि क शोषख े तयार करण,ं मदान 
मोिहम राबवण,ं शालेय िव ा यासाठी पधच ं आयोजन करण,ं व छतेिवषयीच ं
घोषवा य िलिहण ंआिण नाग रकांचा ऑनलाईन अिभ ाय न दवण ंअस ेिविवध उप म 
राबवण ं सु  आह.े मु य कायकारी अिधकारी िशवानंद टाकसाळ े या उप मांना 
मागदशन करत आहेत.  

**** 
िहंगोलीत या िहंगोली त े नांदेड मागावर या सावखेडा गावाजवळ थािनक गु ह े
शाखे या पथकान ं २० लाख ४५ हजारांचा गुटखा ज  कला. काल झाले या या 
कारवाई करणी आठ जणांिव  बासंबा पोलीस ठा यात गु हा दाखल झाला आह.े 
म य दशेातून एका टकम य ेगुट याची पोती नांदेडकडे नेली जात अस याची मािहती 
थािनक गु ह े शाखे या पथकाला िमळाली होती याव न ही कारवाई कर यात 

आली. 
//**************// 


