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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 30 June 2022 

Time 1.00 to 1.05pm 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – ३० जून २०२२ दपारी १.०० वा. 

**** 
भारताची िनयात सतत वाढव यासाठी आिण भारताची उ पादनं नवीन बाजारपेठेत 
पोहोच यासाठी, सु म, लघू आिण म यम उ ोग े  मजबूत असणं आव यक 
अस याच,ं पंत धान नर  मोदी यांनी हटलं आह.े नवी द ी इथं ‘उ मी भारत’ या 
काय मात ते आज बोलत होत.े सु म, लघू आिण म यम उ ोगाची देशा या िवकासात 
मह वाची भिूमका असून, देशा या अथ यव थेत जवळपास एक तृतीयांश वाटा या 
े ाचा अस याच ं यानंी नमूद कलं. सु म, लघू आिण म यम उ ोग े ासाठी सरकारन ं

राबवले या िविवध योजनांची पंत धानांनी यावेळी मािहती दली. 
सु म, लघू आिण म यम उ ोगांची कामिगरी आिण गती, िनयातदारांची मता 
वाढवणा या तसंच पंत धान रोजगार िनिमती काय मां या योजनाचंा शभुारंभ यावेळी 
पंत धानां या ह त े कर यात आला. उ मी भारत ह े सू म, लघु आिण म यम 
उ ोगां या स मीकरणासाठी असले या सरकार या वचनब तचें तीक आहे. 

**** 
भारतीय जनता प ा या कोअर किमटीची आज मुंबईत प ाचे नेते देव  फडणवीस 
यां या िनवास थानी बैठक झाली. महारा ाचे भारी सी टी रवी, प ाच े नेते चं कांत 
पाटील, िगरीष महाजन, वीण दरेकर यावेळी उप थत होत.े 

**** 
नवीन सरकार आिण मंि पदा या या ा याबाबत मा यमामं य े पसरले या बात या 
चुक या असनू, यावर िव ास ठेवू नका, असं िशवसेनचेे बंडखोर नेते एकनाथ िशंदे 
यांनी हटलं आह.े भाजपसोबत कोणती आिण िकती मं ीपदे याबाबत अ ाप कोणतीही 
चचा झालेली नाही, असं यानंी ीट संदेशात नमूद कलं आहे. िहंद दयस ाट 
िशवसेना मुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा िहंद वाचा िवचार, धमवीर आनंद दघे याचंी 
िशकवण, महारा ाचा सवागीण िवकास आिण आमदारां या मतदारसंघातली िवकास 
कामं यालाच आमचं ाधा य अस याचं िशंदे हणाल.े 

**** 
महािवकास आघाडी या मा यमातून आ ही महारा ाला सवाना सोबत घेऊन चालणार ं
सरकार दल,ं असं काँ ेस नेते अशोक च हाण यांनी हटलं आहे. या सरकारला 
रा या या सव घटकात या नाग रकांचा भ म पा ठंबा होता. हे सरकार अकाली 
कोसळ याची खतं संपूण महारा ाला अस याचं च हाण यांनी ि ट संदेशात हटलं आहे. 

**** 
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वािषक अमरनाथ या लेा दोन वषा या खंडानंतर नतंर आज सकाळी पु हा पहलगाम 
आिण बालटाल मागाव न सु वात झाली. का मीर खो यातनू ४३ दवसांची ही या ा 
११ ऑग ट रोजी संपणार आहे. भािवकांचा ठाव ठकाणी आिण त येत यावर ल  
ठेव यासाठी यंदा यांना रेिडयो ि सी टॅ ज दे यात आले आहेत. भािवकांसाठी जेवण, 
औषधं आिण व छतागृहांसार या सुिवधा पुरव यात येत आहेत. 

**** 
भारतीय अंतराळ संशोधन सं था आज सं याकाळी सहा वाजून दोन िमिनटानंी िसंगापूरचे 
तीन उप ह पी एस एल वी - सी 53 वाहना ारे अवकाशात पाठव यासाठी स  आहे. 
ीह रकोटा इथ या सतीश धवन अंत र  क ातून ही मोिहम माग थ होईल. या 

मोिहमचेी उलटगणना यव थत सु  आह.े भारता या दोन खासगी अंतराळ टाट-
अ सचे सहा लघ-ुउप ह देखील याच मोिहमेतनू अंतराळात पाठव यात येणार आहेत.  

**** 
देशात कोिवड ितबंधक लसीकरण मोिहमेनं १९७ कोटी मा ाचंा ट पा पार कला आहे. 
काल १४ लाख १७ हजार २१७ नागरीकांचं लसीकरण झाल.ं देशात आतापयत या 
लसी या १९७ कोटी ६१ लाख ९१ हजार ५५४ मा ा दे यात आ या आहेत. 
दर यान, देशात काल न या १८ हजार ८१९ न या कोरोनाबािधत णाचंी न द झाली, 
३९ णाचंा उपचारादर यान मृ य ू झाला, तर १३ हजार ८२७ ण बरे झाले. देशात 
स या एक लाख चार हजार ५५५ णांवर उपचार सु  आहेत. 

**** 
शेगाव या ी संत गजानन महाराजां या पालखीचं आज उ मानाबाद इथं आगमन झाल.ं 
उ मानाबाद शहर आिण प रसरात या भािवकांनी पालखीच ंदशन घे यासाठी मोठी गद  
कली होती. पालखीचा आज उ मानाबाद इथं मु ाम असून उ ा सकाळी ही पालखी 
तुळजापरू माग पंढरपूर कडे माग थ होणार आहे. 

**** 
नांदेड-पुण े ही जलदगती रे वे गाडी ये या चार जुलैपासनू दररोज धावणार आह.े 
मराठवाडा िवभागाचा पुण े शहराशी संपक वाढव यासाठी रे व े मं ालयान ं हा िनणय 
घेतला अस याच,ं क ीय रे वे रा यमं ी रावसाहेब दानवे यांनी सांिगतलं. ही गाडी आता 
हडपसर ऐवजी थेट पु याला पोहोचणार आह.े  

**** 
कझािक तानम य े सु  झाले या ए डोरा करंडक मु ीयु  पधम य े भारतीय खळेाड 
िस नजीत कौर आिण अनंत चोपडे यांनी उपा यपूव फरीत वेश कला आहे. अनंतन ं
५४ िकलो वजनी गटात मंगोिलया या खळेाडचा तीन - दोन असा पराभव कला. आता 
उपां यपवू फरीत याचा सामना कझाक तान या खेळाडसोबत होणार आह.े या पधत 
३३ भारतीय खळेाडंचा संघ सहभागी झाला आहे.  

**** 


