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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 01 October 2022 

Time 18.10 to 18.20 

Language Marathi 

आकाशवाणी औरंगाबाद 

3ादेिशक बात7या 

:दनांक – ०१ ऑ?टोबर २०२२ सायंकाळी ६.१० 

****  

· लोकसहभागातून ,व.छता हा इंद3र शहरान ेराबवलेला 8योग देशभर राबवला जावा; 
,व.छ सव<=ण पुर,कार 8दान सोहAयात राBCपतDचा सFा. 

· एक लाखांपे=ा कमी लोकसंLये.या शहरां.या गटात पाचगणीचा पिहला तर कराड 
शहराचा ितसरा Pमांक. 

· फाईSह-G सेव.ेया शुभारंभासह भारताचा नSया युगात 8वेश-पंत8धान नरWX मोदी. 

· ई-Yम योजनेला गती देZयाची क[Xीय कामगार आिण रोजगार मं]ी भुपWXिसंग यादव 
यांची सूचना. 

आिण 

· आिशया चषक मिहला टी _Wटी िPक`ट ,पध<त भारताचा Yीलंकव̀र ४१ धावांनी 
िवजय. 

**** 
‘लोकसहभागातून ,व.छता’ हा इंद3र शहराने राबवलेला 8योग देशभर राबवला जावा, 
असं सFा राBCपती Xौपदी मुमूg यांनी hदला आह.े आज नवी hदFीत २०२२ च े‘,व.छ 
सव<=ण पुर,कार’ राBCपतD.या ह,त े8दान करZयात आल,े kयावेळी kया बोलत होkया. 
क[Xीय गृहिनमाgण आिण शहरी Sयवहार मं]ी हरदीपिसंह पुरी यां.यासह अनेक माnयवर 
यावेळी उपp,थत होत.े या ,पध<त इंद3र शहरान ं एक लाखांपे=ा अिधक लोकसंLया 
असलेrया शहरां.या गटात सलग सहाSयांदा 8थम पुर,कार पटकावला. या बsल 
राBCपतDनी इंद3र शहरवािसयांच ंअिभनंदन कल̀ं. याच Yेणीत नवी मुंबई शहरानं ितसरा 
Pमांक पटकावला. एक लाखांपे=ा कमी लोकसंLये.या शहरांमtये पाचगणीन ेपिहला 
Pमांक तर कराड शहराने ितसuया Pमांक पटकावला. छोvा ,व.छ राwयां.या गटात 
ि]पुरान ेतर मोxा ,व.छ राwयांमtये मtय 8देशान ंअSवल Pमाकं पटकावला.   

**** 
5G सेव.ेया शुभारंभासह भारताचा नSया युगात 8वेश होत असrयाच ंपंत8धान नरWX 
मोदी यांनी zहटलं आह.े ते आज नवी hदFीत 5G इंटरनेट सेवेचा 8ारंभ करताना 
बोलत होत.े 5G त]ं{ानामुळे देशा.या गावागावात Pांती होणार असून शै=िणक 
Pांतीही होणार आह,े kयामुळ े या hदवसाची इितहासात न}द होईल, असा िव~ास 
पंत8धानांनी Sय� कल̀ा. �ामीण भागात मोबाईलचा वापर मोxा 8माणावर वाढत 
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असून एक लाख ७५ हजारां�न अिधक �ामपंचायतDपय�त ऑp�टकल फायबर 
पोचrयाची मािहती पंत8धानांनी hदली. 5G सेवेसाठी पिहrया ट��यात तेरा शहरांचा 
समावेश असून माचg २०२४ पय�त संपूणg देशात 5G सेवा पोहोचणार असrयाच ंkयांनी 
सांिगतल.ं   
या कायgPमात Sह.युgअल �ास�मसाठी राwयातून रायगड िजr�ातrया पनवेल 
महापािलक`.या सािव]ीबाई फ�ल ेशाळा Pमांक आठ मधील िव�ा�या�ची िनवड झाली 
होती. या िव�ा�या�शी पंत8धानांनी संवाद साधून तं]{ानाच ंमह�व पटवून hदलं. 
 

पंत3धान - िवPाथS संवाद 

 
मुLयम]ंी एकनाथ िशदंे या कायgPमात सहभागी झाल ेहोते. िश=ण, क�षी, आरो�य, 
बँक�ग यासह सवgच =े]ात फाईSह जी तं]{ानान ेPांती होणार असून शाळेच ेवगg ह े
,माटg �ास होतील, असा िव~ास मLुयम�ंयांनी Sय� कल̀ा. 

**** 
राBCीय अ� सुर=ा कायदा आिण इतर योजनांसाठी धाnयाची गरज पूणg करZयासाठी 
भारतीय अ� महामंडळाकड े पुरेसा धाnयसाठा असrयाच,ं संबंिधत मं]ालयाकड�न 
सांगZयात आलं आह.े महामंडळाकड ेसtया २३२ लाख मेhटCक टन ग� आिण २०९ 
लाख मेhटCक टन तांद�ळाचा साठा आह.े एक एि8ल २०२३ रोजी, सवg गरजा पूणg 
क̀rयानंतर, महामंडळाकड ेसुमारे ११३ लाख मेhटCक टन ग� आिण २३६ लाख मेhटCक 
टन तांद3ळ उपल�ध असेल, असा अंदाज वतgवZयात आला आह.े 

**** 
न=ल�,त भागातrया पोलीस कमgचाuयांना दीडपट वेतन देZयाचा िनणgय राwय 
सरकारनं घेतला आह.े उपमुLयम]ंी तथा गृहमं]ी देवWX फडणवीस यांनी गडिचरोली इथं 
आज वाताgहारांशी बोलताना ही मािहती hदली. याबाबतच ं पhरप]क सोमवारी 
काढZयात येईल असं kयांनी सांिगतल.ं राwयाच ेगडिचरोली इथं नSयान े मंजूर झालेल ं
वै�क¡य महािव�ालय आिण ग}डवाना िव�ापीठासाठी जमीन अिध�हीत करZयाची 
सूचना kयांनी िजrहािधकाuयांना कल̀ी.  

**** 
ऊसतोड मजूर आिण मिहला यांच े8£ समnवयान ंसोडवZयाच ेिनद<श िवधान पhरषदे.या 
उपसभापती डॉ.नीलम गोuह ेयांनी संबंिधत िवभागांना hदले आहेत. बीड िजrहािधकारी 
कायाgलयात आज झालrेया बैठक¡त kया बोलत होkया. ऊसतोड मजूर न}दणी, 
kयां.या पाrयांची िश=ण, भोजन आिण िनवासाची सोय, मिहलांच े 8£, ऊसतोड 
मजुरांचा िवमा यांचा डॉ.गोuह े यांनी यावेळी आढावा घेतला. अवैध गभgपात आिण 
गभाgशय श¥िPया रोखZयासाठी िजrहािधकारी, िजrहा पोलीस अधी=क आिण 
आरो�य िवभागाची सिमती ,थापन करZयाची सूचना गोuह ेयांनी hदली.  

**** 
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असंघटीत =े]ातल ेमजूर तसंच कामगार वगाgला समाजा.या मुLय 8वाहात सामावून 
घेऊन kयांचा सवा�िगण िवकास घडवZयासाठी ई-Yम योजनेला गती �ावी अशी सूचना 
क[Xीय कामगार आिण रोजगार मं]ी भुपWXिसगं यादव यांनी कल̀ी आह.े औरंगाबाद इथं 
िजrहािधकारी कायाgलयात आज झालrेया िविवध योजनां.या आढावा बैठक¡त ते 
बोलत होत.े या बैठक¡ला क[Xीय िव§ राwयम]ंी डॉ.भागवत कराड, सामािजक nयाय 
मं]ी अतुल साव,े आमदार 8शांत बंब यां.यासह िविवध िवभागाचं ेअिधकारी उपp,थत 
होते. िजrहािधकारी सुनील चSहाण यांनी िजr�ात राबवZयात येत असलेrया िविवध 
योजनांची मािहती यावेळी hदली.  

**** 
राBCीय शै=िणक धोरण ही पhरवतgनाची चळवळ Sहावी, असं मत डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर मराठवाडा िव�ापीठाच े क�लग�ु डॉ.8मोद येवल े यांनी Sय� कल̀ं आह.े 
उ,मानाबाद इथं आज ‘नवीन राBCीय शै=िणक धोरण-२०२० स=मपण े
अंमलबजावणी’ या संदभाgत 8ाचायg, समnवयकांची कायgशाळा घZेयात आली kयावेळी 
ते बोलत होत.े आंतरिव�ाशाखीय ¨Bीकोन, ,वाय§ महािव�ालयांना 8ाधाnय आिण 
ऑनलाईन िश=ण ही नSया राBCीय शै=िणक धोरणाची ि]सु]ी आह.े नवीन शै=िणक 
धोरणा8माण े चांगrया महािव�ालयांनी ,वाय§ा ©यावी, असं आवाहनही क�लगुª 
येवल ेयांनी यावेळी कल̀ं. 

**** 
आिशया चषक मिहला टी _Wटी िPक`ट ,पध<त भारतान ंYीलंकच̀ा आज ४१ धावांनी 
पराभव कल̀ा. Yीलंकन̀ ं नाणेफ`क िजंक«न 8थम =े]र=णाचा िनणgय घेतला. भारतान ं
8थम फलंदाजी करत २० षटकांत ६ बाद १५० धावा क̀rया. Yीलंकच̀ा संघ १८ 
षटक २ चWड�त १०९ धावांवर सवg बाद झाला. बागंलादेशात सुª असलेrया या ,पध<त 
भारत, पािक,तान, बांगलादेश, Yीलंका, थायलंड, मलेिशया आिण संय�ु अरब 
अिमराती असे एक«ण सात संघ सहभागी झाल ेआहते. 

**** 
अहमदाबाद इथं सुª असलेrया राBCीय P¡डा ,पध<त महाराBCा.या खो खो पु�ष संघानं 
hदFी संघाचा एक डाव आिण १४ गणुांनी पराभव कल̀ा. मिहला आhटgp,टक 
िजzनpॅ,टक संघान ंकां,यपदक पटकावल.ं महाराBCा.या बॅडिमंटन संघान ं hदFी संघाचा 
३-१ असा सहज पराभव क�न उपांkय फ`रीत 8वेश िमळवला. उपांkय फ`रीत महाराBC 
संघाचा सामना उ�ा तेलंगणाशी होणार आहे. उपांkयपूवg फ`रीत महाराBCा.या 8ितक 
रानड ेआिण अ=या वारंग या जोडीन े hदFी.या इशान द��गल आिण खुशी गु¯ा या 
जोडीचा २१-१८, १९-२१, २१-१७ असा पराभव कल̀ा.  

**** 
शारदीय नवरा] महोkसवात तुळजापूर इथं आज सहाSया hदवशी Yी तुळजाभवानी 
देवीची शेषशायी अलंकार महापूजा मांडZयात आली. उ�ा भवानी तलवार अलंकार 
महापूजा होणार आहेत.  
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दरzयान, Yी तुळजाभवानी शारदीय नवरा] महोkसव, कोजािगरी पौिणgमा या सणा.या 
काळात तुळजापूर इथं वाहतुक¡ची क}डी होव ू नये, यासाठी वाहतुक¡.या मागा�मtय े
बदल करZयात आला आह.े सात ऑ°टोबर ते दहा ऑ°टोबर दरzयान तुळजापूर घाट 
सवg 8कार.या वाहतुक¡स बंद असेल असं िजrहा 8शासनान ंसांिगतल ंआह.े  

**** 
औरंगाबाद इथं वnयजीव स¯ाहा.या िनिम§ानं भानुदासराव चSहाण सभागृहात वnयजीव 
छायािच]ां.या 8दशgनाला आज सु�वात झाली. या 8दशgनाचं उ±ाटन wये² प]कार 
मधुकर वै� यां.या ह,ते झाल.ं वन िवभाग आिण पयाgवरण िवषयक संशोधन आिण 
शै=िणक सं,थे.या वतीन ंहे 8दशgन आयोिजत करZयात आलं. 

**** 


