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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date : 26 November 2022 

Time 01.00 to 01.05 PM 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

3ादेिशक बात9या 
<दनांक : २६ नोCहFबर २०२२ दHपारी १.०० वा. 

**** 
संिवधाना(या *+तावनेतली 'आ2ही लोक' ही संक6पना, वचनब;ता, *ित<ा आिण 
िव>ास आह,े ?याने भारताला लोकशाहीची जननी बनवल ंअस6याचं, पंत*धान नरEF मोदी 
यांनी 2हटलं आहे. नवी KदLीत सवMN Oयायालयात आज संिवधान Kदना(या कायPQमात ते 
बोलत होते. आप6या रा?यघटनेचा आSमा युवाकUFीत असून, ती खुली, भिवXयवादी आिण 
पुरोगामी िवचारांसाठी *िस; अस6याचं पंत*धान 2हणाले. रा?यघटना अिधक चांग6या 
*कारे समजून घे[यासाठी त\णांनी चचाP आिण वादिववादांम]य ेसहभागी हो[याच ंआवाहन 
Sयांनी यावेळी क_लं. इ - Oयायालय *क6पात6या िविवध उपQमांच ंउcाटन पंत*धानां(या 
ह+ते यावेळी झालं.  

**** 
संिवधान Kदन आज िविवध कायPQमांनी साजरा होत आहे. औरंगाबाद महानगरपािलक_त 
भारतरSन डॉ बाबासाहेब आबंेडकर या(ंया *ितमेस पुXपहार अपPण कiन Sयांना अिभवादन 
कर[यात आलं आिण संिवधान उjेिशक_चं वाचन कर[यात आलं. परभणी शहरात 
राजगोपालचारी उkानातून संिवधान रॅली काढ[यात आली. यावेळी संिवधाना(या 
*ा+तािवक_चं सामुिहक वाचन कर[यात आलं.  

**** 
मुंबईवर झाले6या २६/११ दहशतवादी ह66याचा आज १४ वा +मृितKदन. दहशतवादी 
ह66यात हौताS2य पSकरले6या वीरजवान, पोलीस अिधकारी, आिण मृSयुमुखी पडले6या 
सामाOय नागKरकांना सवPv अिभवादन कर[यात येत आहे.  
आपलं कतPwय बजावताना पराQमाची शथP करणाyया आिण सवMN बिलदान देणाyया 
सुरzा रzकांना आज संपूणP रा{| आदरांजली वाहत अस6याचं रा{|पती Fौपदी मुमूP यांनी ि}ट 
संदेशात 2हटलं आहे.  
मुंबईत रा?यपाल भगतिसंह को~यारी, मु�यमंvी एकनाथ िशंदे आिण उपमु�यमंvी देवEF 
फडणवीस यांनी २६/११ ह66यात6या �ताS2यांना आदरांजली अपPण क_ली. Sयानंतर गेटवे 
ऑफ इंिडया इथं दहशतवाkांशी सामना करताना जखमी झाले6या पोिलसा(ंया सOमानाथP 
आयोिजत कायPQमात उपमु�यमvंी फडणवीस सहभागी झाले होते.  

**** 
मुंबईत गोवर(या बािधतांची सं�या वाढत आहे. काल Kदवसभरात आठ नवीन \�णांची न�द 
झाली झा6यानंतर गोवर बािधतांची सं�या २६० वर पोहोचली आहे. गोवरमुळे आतापय�त 
१३ मुलांचा मृSयू झा6याची मािहती आरो�य िवभागान ंKदली आहे.  

**** 
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उ+मानाबाद िज6�ात २०२१ मध6या खरीप हंगामात सोयाबीन िपका(या नुकसानीपोटी, 
*धानमंvी िपक िवमा योजनेअंतगPत बजाज अलायOस इOशुरOस क�पनीन ं शेतकया�ना कमी 
नुकसान भरपाई Kद6याबjल, िसटी बँक_न ं या क�पनीची सवP खाती गोठवली आहेत. 
उ+मानाबादच े िज6हािधकारी डॉ�टर सिचन �बासे यांनी ही मािहती Kदली. िज6�ात6या 
तीन लाख ६५ हजार शेतकyयांना िपक िवमा योजनेत6या िपकांची संरिzत र�म 2हणून 
७४८ कोटी \पये िमळणं अपेिzत असताना, या क�पनीन ेफ� ३७४ कोटी ३४ लाख इतक� 
र�म अदा क_ली. उवPKरत र�म *ा� होणं बाक� अस6यानं िज6हािधकाया�नी िज6हा तQार 
िनवारण सिमती(या बैठक�त या क�पनीला पंधरा Kदवसात नुकसान भरपाई दे[याच ेआदेश 
देऊनही, अkापपय�त र�म जमा क_ली नाही. Sयामुळे या क�पनीची िसटी बँक_तली सवP 
खाती गोठव[यात यावी, तसंच ३७४ कोटी \पये िज6हािधकाyया(ंया खाSयावर वगP 
कर[याच ेिनद�श दे[यात आले होते. 

**** 
उN आिण तंv िशzण िवभाग, �ंथालय संचालनालय आिण औरंगाबाद िज6हा 
�ंथालया(या वतीन ंआयोिजत �ंथोSसवाला �ंथ Kदंडीपासून आज सकाळी *ारंभ झाला. ही 
�ंथ Kदंडी Qांतीचौक इथून सुi झाली. अ�पर िज6हािधकारी डॉ.अनंत गwहाणे संिवधान 
असलेली पालखी घेऊन या �ंथ Kदंडीत सहभागी झाल े होते.  शहरात6या िविवध 
शाळांमधले िवkाथ� �ंथKदडीत सहभागी झाले होत.े 

**** 
औरंगाबाद इथ6या सां+क�ितक कायPQम करणायाP जानक� �ुपचा काल कायगाव टोकाजवळ 
भीषण अपघात झाला. �ुपमध6या माधुरी मुक��द यांचा या अपघाताचा जागीच मृSयू झाला 
असून, अOय कलाकार जखमी झाल.े चुक�(या बाजुने येणायाP जेसीबीची या कलाकारा(ंया 
Q�झरशी धडक झा6यानं हा अपघात झा6याच,ं जानक� �ूप(या ?योS+ना पुजारी यांनी 
सांिगतलं. 

**** 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िवkापीठा(या पदवीधर गटातील अिधसभा 
िनवडणूक�साठी आज मतदान होत आहे. या िनवडणुक�त १० जागांसाठी एक�ण ५३ 
उमेदवार Kरंगणात असून औरंगाबाद, जालना, बीड आिण उ+मानाबाद या चार िज6�ात 
८३ मतदान कUFांवर सं]याकाळी पाच वाजेपय�त मतदान चालणार आहे.  

**** 
नांदेड िज6हा आप ी wयव+थापन *ािधकरण आिण रा?य आप ी wयव+थापन *ािधकरण 
या(ंयामाफ¡त िज6�ात आपदा िमv योजना राबव[यात येणार आहे. या अंतगPत िज6�ात 
५०० पाv +वयंसेवकांची आपदा िमv 2हणून िनवड क_ली जाणार असून, Sयांना १२ 
Kदवसांच ंिनवासी आपSकालीन *िशzण िवनामु6य दे[यात येणार आहे. 

**** 
भारत आिण Oयूझीलंडदर2यान द¢सरा एकKदवसीय िQक_ट सामना उkा हॅिम6टन इथं खेळला 
जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार सकाळी सात वाजता सामOयाला सु\वात होईल.  

**** 


