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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 01 October 2022 

Time 01.00 to 01.05 PM 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – ०१ ऑ टोबर २०२२ दपारी १.०० वा. 

**** 
दरसंचारा या फाई ह जी सेवेन ं तं ाना या न या युगात भारताचा वेश होत 
अस याच ंपंत धान नर  मोदी यांनी हटल ंआह.े नवी द ीत गती मदैान इथ ंआज 
फाई ह जी सेवेचा शभुारंभ क यानंतर त े बोलत होत.े फाई ह जी या मा यमातून 
भारत पिह यांदा टेिलकॉम े ात जगात सव  थानी अस याच ं ते हणाले. 
िवकिसत भारता या संक पात आपला देश इतर देशांसोबत बरोबरीन ेचालत असून, 
िडिजटल इंिडयाच ंह ेमोठं यश अस याच ं यांनी नमूद कल.ं माच २०२४ पयत संपूण 
देशात फाई ह जी सेवा सु  होईल, असा िव ास पंत धानांनी य  कला.  
फाई ह जी तं ानामाफत चांगल ंक हरेज, जा त डेटा, कमी िवलंब आिण अ यंत 
िव ासाह संवाद सुिवधा ा  होणार आहेत. पिह या ट यात देशात या १४ शहरांम य े
ही सेवा सु  होत आह.े याम य े मुंबई, पुण,े द ी, बंगळ , हैदराबाद, कलक ा, 
अहमदाबाद, वाराणसी, चे ई, लखनौ, चदंीगढ, गांधीनगर, गु ाम, जामनगर या 
शहरांचा यात समावेश आह.े दर यान, सहा या भारतीय मोबाईल काँ ेसच ं उ ाटन 
देखील पंत धानां या ह त ेयावेळी झाल.ं 

**** 
भारतीय अ  महामडंळाकडे अ  सुर ा काय ाअंतगत या तरतुदीची पतूता 
कर यासाठी, तसंच अ धा यिवषयक इतर योजना आिण धानमं ी गरीब क याण 
अ  योजने या गरजेची पतूता कर यासाठी, अ धा याचा पुरेसा साठा उपल ध 
अस याच,ं क  सरकारनं प  कलं आहे. स थतीत भारतीय अ  महामंडळाकड,े 
ग हाचा साठा २३२ लाख मे टक टन इतका, तर तांदळाचा साठा २०९ लाख मे टक 
टन इतका अस याचं याबाबत या िनवेदनात हटलं आह.े  

**** 
चला जाणूया नदीला या अिभयानासाठीच ंिनयोजन आिण अंमलबजावणी कर यासाठी 
रा या या मु य सिचवां या अ य तेखाली सिमती ग ठत करावी असे िनदश 
सां कितक काय मं ी सुधीर मुनगंटीवार यांनी दले आहते. वातं याचा अमतृ महो सव 
आिण महा मा गांधी यां या जयतंीचं औिच य साधून रा यभरात उ ापासून ह े
अिभयान सु  कलं जाणार आहे. रा यात या न ांच ं संर ण आिण संवधन हावं या 
उ ेशानं हे अिभयान राबवलं जाईल.  

**** 
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चं पूर िज ातला ताडोबा या  क प आजपासून पयटकांना टायगर सफारी साठी 
खुला कर यात आला आह.े आज सकाळी ताडोबा या  क पा या सव व र  
अिधका यां या उप थतीत मोहल  इथ ं मु य वेश ाराची पूजा क न िज सी आत 
सोड यात आ या.  

**** 
औरंगाबाद िज ात या खुलताबाद इथ या जर-जरी-जर ब  उस या पा भूमीवर 
उ ापासून १५ ऑ टोबर दर यान सोलापूर - धुळ े 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 डकड े
जातील. क ड कडन येणारी सव जड वाहन ं याचमाग औरंगाबादकड े येतील. या 
उससाठी मो ा सं येन ंभािवक येतात यामुळ ेवाहतूक मागात बदल कला अस याच ं
पोिलस अिध क मनीष कलवािनया यांनी सांिगतल.ं 

**** 
औरंगाबाद िवभाग पदवीधर, िश क मतदारसंघा या िनवडणुक साठी आजपासून 
मतदार न दणी सु  होत अस याची मािहती, बीडच े िज हािधकारी राधािबनोद शमा 
यांनी दली. दर सहा वषानी होणा या िवधान प रषद सद य वासाठी या िश क आिण 
पदवीधर मतदारसंघात या िनवडणुकांसाठी संपूण न यान ेमतदार यादी तयार कर यात 
येत.े ये या सात नो हबर पयत दाव े तसंच हरकती वीकार यात येतील, ा प 
यादीनंतर ३० िडसबरला अंितम यादी तयार होईल. लातूर िज ातही आजपासून 
न दणी सु  होत अस याच ं िज हािधकारी पृ वीराज बी.पी. यांनी िस ी प का ार े
सांिगतल.ं 

**** 
ी तुळजाभवानी शारदीय नवरा  महो सव, कोजािगरी पौिणमा या सणा या काळात 

तुळजपूर इथं वाहतुक ची क डी होवू नय,े यासाठी वाहतुक या मागाम ये बदल 
कर यात आला आह.े सात ऑ टोबर ते दहा ऑ टोबर दर यान तुळजापूर घाट सव 
कार या वाहतुक स बंद असेल असं िज हा शासनानं सांिगतलं आह.े 

**** 
दि ण म य रे वेन ंआजपासून गा ां या वेळाप कात बदल कला आह.े वाशांनी 
नवीन वेळाप क तपासून यानुसार वास करावा, असं दि ण म य रे वे या नांदेड 
िवभागातफ सांग यात आलं आह.े नवीन वेळाप का िवषयीची मािहती १३९ या हे प 
लाईनवर, िकवा नॅशनल टेन इ ायरी िस टम या संकत थळावर उप ध अस याच ं
िवभागानं कळवलं आहे. 

**** 
बां लादेशात या िस हेट इथ ंमिहला टी- टी आिशया चषक पध या पिह या दवशी 
भारताचा सामना ीलंकशी सु  झाला आह.े ीलंकन ं नाणफेक िजंकन थम 
े र णाचा िनणय घेतला. भारत, पािक तान, बांगलादेश, ीलंका, थायलंड, 

मलेिशया आिण संयु  अरब अिमराती असे एकण सात संघ यात सहभागी झाल े
आहेत. 

//**********// 


