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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 02 October 2022 

Time 7.10 AM to 7.25 AM 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरगंाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक ०२ ऑ टोबर २०२२ सकाळी ७.१० िम. 

**** 
 5-G सेवे या शभुारंभासह भारताचा न या युगात वेश- पंत धान नर  मोदी  
 लोकसहभागातून व छतेचा इंदर शहराचा योग देशभर राबव याच ं रा पती 

ौपदी मुम ूयाचं ंआवाहन  
 न ल त भागात या पोलीस कमचा यांना दीडपट वेतन दे याचा रा य 

सरकारचा िनणय  
 रा यात या सव रा ीय महामागावरच ेपथकर नाक बंद कर याची महारा  दशे 

काँ ेस सिमतीची मागणी  
 रा िपता महा मा गांधी आिण माजी पंत धान लालबहादर शा ी यांना आज 

देशभर आदरांजली  
 रा यात या ३४ िज हा प रषद अ य पदाच ं अडीच वषासाठीच ं आर ण 

जाहीर, औरंगाबाद सवसाधारण,  िहगंोली, लातूर, उ मानाबाद मिहलांसाठी, 
बीड, परभणी अनुसूिचत जाती तर नांदेड आिण जालना इतर 
मागासवग यांसाठी राखीव  

 असंघटीत े ात या कामगारांना मु य वाहात सामावून घे यासाठी ई- म 
योजनेला गती दे याच े क ीय कामगार आिण रोजगार मं ी भुप िसंग यादव 
यांच ेिनदश  

आिण 
 आिशया चषक मिहला टी टी ि कट पधत भारताचा ीलंकवर  ४१ 

धावांनी िवजय तर आज भारत आिण दि ण आि का संघात दसरा टी टी 
ि कट सामना  
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**** 
5-G सेवे या शभुारभंासह भारताचा न या युगात वेश होत अस याचं पंत धान 
नर  मोदी यांनी हटलं आहे. ते काल नवी द ीत 5-G इंटरनेट सेवेचा ारंभ 
करताना बोलत होते. 5-G तं ानामुळे दशेा या गावागावात ांती होणार असून 
शै िणक ांतीही होणार आह,े यामुळ ेया दवसाची इितहासात न द होईल, असा 
िव ास पंत धानांनी य  कला. ामीण भागात मोबाईलचा वापर मो ा माणावर 
वाढत असून एक लाख ७५ हजारा न अिधक ामपचंायत पयत ऑ टकल फायबर 
पोच याची मािहती पंत धानांनी दली. 5-G सेवेसाठी पिह या ट यात तेरा 
शहरांचा समावेश असून माच २०२४ पयत संपूण देशात 5-G सेवा पोहोचणार 
अस याचं यांनी सांिगतलं..   
पिह या ट यात दशेात या १४ शहरांम ये ही सेवा सु  होत आह.े  मुंबई, पुणे, 
द ी, बंगळ , हैदराबाद, कलक ा, अहमदाबाद, वाराणसी, चे ई, लखनौ, 
चंदीगढ, गांधीनगर, गु ाम, जामनगर या शहरांचा यात समावेश आह.े  
या काय मात ह यअुल ास मसाठी रा यातून रायगड िज ात या पनवले 
महापािलक या सािव ीबाई फले शाळा मांक आठ मधील िव ा याची िनवड 
झाली होती. या िव ा याशी पंत धानांनी संवाद साधून तं ानाचं मह व पटवून 
दलं. 

पंत धान - िव ाथ  संवाद 
मु यमं ी एकनाथ िशदंे या काय मात सहभागी झाल.े िश ण, कषी, आरो य, 
बँक ग यासह सवच े ात फाई ह जी तं ानाने ांती होणार असून शाळेचे वग ह े
माट ास होतील, असा िव ास मु यमं यांनी य  कला. 

**** 
लोकसहभागातून व छता हा इंदर शहराने राबवलेला योग देशभर राबवला जावा, 
असं स ा रा पती ौपदी ममु ूयांनी दला आहे. २०२२ चे व छ सव ण पुर कार 
काल नवी द ीत रा पत या ह ते दान कर यात आले, यावेळी या बोलत 
हो या. क ीय गृहिनमाण आिण शहरी यवहार मं ी हरदीपिसंह पुरी यां यासह 
अनेक मा यवर यावेळी उप थत होते. या पधत इंदर शहरानं एक लाखापे ा 
अिधक लोकसं या असले या शहरां या गटात सलग सहा यांदा थम पुर कार 
पटकावला. याच ेणीत नवी मुंबई शहरानं ितसरा मांक पटकावला. एक 
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लाखापे ा कमी लोकसं ये या शहरांम य े पाचगणीने पिहला मांक तर कराड 
शहराने ितस या माकं पटकावला आहे.  

**** 
न ल त भागात या पोलीस कमचा यांना दीडपट वेतन दे याचा िनणय रा य 
सरकारनं घेतला आह.े उपमु यमं ी तथा गृहमं ी देव  फडणवीस यांनी गडिचरोली 
इथं काल वाताहारांशी बोलताना ही मािहती दली. याबाबतच ं प रप क उ ा 
सोमवारी काढ यात यईेल असं यांनी सांिगतलं. रा याचे गडिचरोली इथं न याने 
मंजूर झालेलं वै क य महािव ालय आिण ग डवाना िव ापीठासाठी जमीन 
अिध हीत कर याची सूचना यांनी िज हािधका यांना कली.  

**** 
रा यात या सव रा ीय महामागावर असणारे पथकर नाक बंद करावेत अशी मागणी 
महारा  दशे काँ ेस अ य  नाना पटोले यांनी क ीय प रवहन आिण र ते वाहतूक 
मं ी िनतीन गडकरी यांना कली आहे. क  सरकार पेटोल आिण िडझेल खरेदी 
करणा या ाहकाकडन र ते पायाभूत सुिवधा अिधभार आिण कषी अिधभार 
अगोदरच वसूल करतं. यामुळे मागाव न वास करणा या वाहनधारकांकडन टोल 
आिण पेटोल िडझेलवरचा अिधभार असा दहेरी कर वसूल कला जातो. ही 
वाहनधारकांची लूट असून ती व रत थाबंवावी असं पटोले यांनी या प ात हटलं 
आह.े  

**** 
रा िपता महा मा गांधी यांची १५३ वी जयंती तर देशाचे दसरे पंत धान लालबहादर 
शा ी याचंी ११८ वी जयतंी आज साजरी होत आहे. या िनिम ानं या दो ही 
रा पु षांना देशभरात िविवध काय मां या मा यमातून अिभवादन कलं जात आहे.  
रा यभरात आज "हॅलो न हे - वंदे मातरम"् या अिभयानाचा शभुारंभ होत आह.े 
उपमु यमं ी दवे  फडणवीस यां या ह ते आज वधा इथून या अिभयानाचा शभुारंभ 
होईल. रा नेता त े रा िपता सेवा पंधरव ाचा समारोप, तसंच ७५न ां या 
प र मेचा शुभारंभ आज होत आह.े  

**** 
रा यात या ३४ िज हा प रषद अ य पदासाठी पुढील अडीच वषाकरता आर ण 
काल जाहीर कर यात आलं आह.े रा यात या १६ िज हा प रषदांचं अ य पद 
मिहलांसाठी राखीव असणार आह.े यात मराठवा ात या िहंगोली, लातूर, 
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उ मानाबाद या िज हा प रषदांचा समावशे आहे. मराठवा ात औरंगाबाद या 
एकमेव िज हा प रषदेचं अ य पद सवसाधारण गटासाठी राखीव आह.े बीड, 
परभणी अनुसूिचत जाती तर नांदेड आिण जालना िज हा प रषदांचं अ य पद इतर 
मागासवग यांसाठी राखीव आहे. पालघर, धुळ,े नंदरबार, अकोला, वािशम, नागपूर 
या िज हा प रषदा वगळता  इतर २५  िज हा प रषदांचं अ य पद पुढील अडीच 
वषा या कालावधीपासून अनुसूिचत जाती जमाती, नाग रकांचा मागास वग आिण 
मिहलांसाठी राखीव हणून जाहीर कर यात आलं आहे. 

**** 
ऊसतोड मजूर आिण मिहला यांचे  सम वयानं सोडव याचे िनदश िवधान 
प रषदे या उपसभापती डॉ. नीलम गो हे यांनी संबंिधत िवभागांना दले आहेत. बीड 
िज हािधकारी कायालयात काल झाले या बैठक त या बोलत हो या. ऊसतोड 
मजूर न दणी, यां या पा यांची िश ण, भोजन आिण िनवासाची सोय, मिहलांच े

, ऊसतोड मजुराचंा िवमा याचंा डॉ. गो हे यांनी यावेळी आढावा घेतला. अवधै 
गभपात आिण गभाशय श ि या रोख यासाठी िज हािधकारी, िज हा पोलीस 
अधी क आिण आरो य िवभागाची सिमती थापन कर याची सूचना गो हे यांनी 
यावेळी दली.  

**** 
असंघटीत े ातले मजूर तसंच कामगार वगाला समाजा या मु य वाहात सामावून 
घेऊन यांचा सवािगण िवकास घडव यासाठी ई- म योजनेला गती ावी अशी 
सूचना क ीय कामगार आिण रोजगार मं ी भुप िसंग यादव यानंी कली आह.े 
औरंगाबाद इथं िज हािधकारी कायालयात काल झाले या िविवध योजनां या 
आढावा बैठक त ते बोलत होते. या बैठक ला क ीय िव  रा यमं ी डॉ.भागवत 
कराड, सामािजक याय मं ी अतुल साव,े आमदार शांत बंब यां यासह िविवध 
िवभागांचे अिधकारी उप थत होते. िज हािधकारी सुनील च हाण यांनी िज ात 
राबव यात यते असले या िविवध योजनांची मािहती यावेळी दली.  

**** 
रा ीय शै िणक धोरण ही प रवतनाची चळवळ हावी, असं मत डॉ बाबासाहबे 
आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठाचे कलगु  डॉ. मोद यवेले यांनी य  कलं आह.े 
उ मानाबाद इथं काल ‘नवीन रा ीय शै िणक धोरण-२०२० स मपण े
अंमलबजावणी’ या संदभात ाचाय, सम वयकांची कायशाळा घे यात आली 
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यावेळी ते बोलत होते. आतंरिव ाशाखीय ीकोन, वाय  महािव ालयांना 
ाधा य आिण ऑनलाईन िश ण ही न या रा ीय शै िणक धोरणाची ि सु ी आहे. 

नवीन शै िणक धोरणा माणे चांग या महािव ालयांनी वाय ा यावी, असं 
आवाहनही कलगु  यवेले यांनी यावेळी कल.ं दर यान, अ खल भारतीय िव ाथ  
प रषदे यावतीनं कलगु  डॉ. येवले यांना िव ापीठ उपक ात िविवध सिुवधा 
उपल ध क न दे याबाबत िनवेदन दे यात आल.ं 

**** 
परभणी िज ात या सेलू तालु यात या वालूर, ताडकळस, िह सी या प रसरात 
काल दपारी वादळी वा यासह पाऊस झाला.  वालूर इथ या गारिपटीसह झाले या 
पावसामुळे या ठकाण या िपकांचं तर िह सी आिण पूणत या ताडकळस इथ या 
जोरदार पावसामुळे याही ठकाण या काढणीला आले या सोयाबीन, कापूस आिण 
ऊस यासह इतर िपकांचं मोठं नुकसान झालं आह.े  

**** 
िहंगोली िज ात १५ स टबर ते २ ऑ टोबर या कालावधीत राबव यात यते 
असले या ‘ व छता ही सेवा’ या अिभयानात आज ५६३ ामपंचायत म ये 
महा मदान कर यात येणार आह.े या अिभयानाअंतगत िहगंोलीत या या ५६३ 
गावांम ये गावांमध या सावजिनक ठकाणांची व छता, ओला आिण सुका कचरा 
वेगळा कर यासाठी जनजागृती, ा टक वापरा या द प रणामाबं ल जाग कता, 
पाणव ांजवळील प रसरांची व छता, असे उप म आज राबव यात येतील. 

**** 
नांदेड इथ या कालमहष  यंबक वसेकर िच कला महािव ालयाचे माजी ाचाय 
तथा बालकवी सुभाष वसेकर यांचं काल दयिवकारामुळे िनधन झाल.ं ते ७३ 
वषाचे होते. ाचाय वसेकर यांनी ३६ वष कले या े ात आपलं योगदान दल.ं 
बालकवी हणून िस  असलेले वसेकर यांची अनेक पु तक कािशत झाली 
आहेत. ाचाय सुभाष वसेकर यांनी देहदानाचा संक प कललेा आह.े 

**** 
अहमदाबाद इथ ंसु  असले या रा ीय डा पधत टेिनसम ये महारा ा या पु ष 
संघाने सुवण पदक पटकावलं तर मिहला संघाला रौ य पदकावर समाधान मानाव ं
लागलं.  पु ष संघान ंअंितम फरीत सेनादल संघाचा २-० असा पराभव कला तर 
मिहलां या संघाला अंितम फरीत गुजरात संघाकडन १-२ असा पराभव प करावा 
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लागला. मिहला कब ी संघालाही िहमाचल देश संघानं २७-२२ असं पराभूत 
क यान,ं रौ य पदकावर समाधान मानावं लागलं. मिहला आ ट टक िज नॅ टक 
संघान ंकाल कां यपदक पटकावलं. महारा ा या बॅडिमटंन संघानं द ी संघाचा ३-
१ असा सहज पराभव क न उपां य फरीत वेश िमळवला. उपां य फरीत महारा  
संघाचा सामना आज तेलंगणाशी होणार आह.े  या पधत ३ सुवण, ४ रौ य आिण 
१० कां यपदकासह महारा  पदकतािलकत ७ या थानी आह.े 

**** 
आिशया चषक मिहला टी टी ि कट पधत भारतानं ीलंकवर ४१ धावांनी 
िवजय िमळवला. ीलंकनं नाणेफक िजंकन थम े र णाचा िनणय घतेला. 
भारतानं थम फलंदाजी करत २० षटकांत ६ बाद १५० धावा क या. ीलंकचा 
संघ १८ षटक २ चडत १०९ धावांवर सव बाद झाला. बांगलादेशात सु  
असले या या पधत भारत, पािक तान, बांगलादेश, ीलंका, थायलंड, मलेिशया 
आिण संयु  अरब अिमराती असे एकण सात संघ सहभागी झाले आहेत. 

**** 
भारत आिण दि ण आि का संघात सु  असले या टी टी ि कट मािलकतला 
दसरा सामना आज गुवाहाटी इथं होणार आहे. पिहला सामना िजंकन भारत एक 
शू यने मािलकत आघाडीवर आह े

**** 
शारदीय नवरा  महो सवात तुळजापूर इथ ंकाल सहा या दवशी ी तुळजाभवानी 
देवीची शेषशायी अलकंार महापूजा मांड यात आली. देवीची आज भवानी तलवार 
अलंकार महापूजा होणार आहे. दर यान काल, भाजप मिहला मोचा देशा य ा 
आमदार उषा खापरे यां याह ते तुळजाभवानीची आरती कर यात आली. िज हा 
प रषदे या माजी उपा य  अचना पाटील यां या पुढाकारातून नवरा ात 
तुळजाभवानी देवीची िविवध े ात कायरत नवदगा या ह ते आरती कली जात 
आह.े 
दर यान, ी तुळजाभवानी शारदीय नवरा  महो सव, कोजािगरी पौिणमा या 
सणा या काळात तुळजापूर इथं वाहतुक ची क डी होवू नय,े यासाठी वाहतुक या 
मागाम ये बदल कर यात आला आहे. सात ऑ टोबर ते दहा ऑ टोबर दर यान 
तुळजापूर घाट सव कार या वाहतुक स बंद असेल असं िज हा शासनान ं
सांिगतलं आह.े  
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**** 
औरंगाबाद िज ात या खुलताबाद इथ या जर-जरी-जर ब  उस या पा भूमीवर 
आजपासून १५ ऑ टोबर दर यान सोलापूर - धुळे रा ीय महागावर या वाहतुक त 
बदल कर यात आला आह.े औरंगाबाद कडन क ड, धुळेकडे जाणारी सव जड 
वाहन,ं दौलताबाद टी पाँईट, माळीवाडा, कसाबखेडा फाटा वे ळमाग क डकडे 
जातील. क ड कडन येणारी सव जड वाहनं याचमाग औरगंाबादकडे येणार आहेत. 
या उससाठी मो ा सं येनं भािवक यतेात यामुळे वाहतूक मागात बदल कला 
अस याचं पोिलस अिध क मनीष कलवािनया यांनी सांिगतलं. 

**** 


