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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 02 February 2023 

Time 01.00 to 01.05 PM 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – ०२ फ ुवारी २०२३ दपारी १.०० वा. 

**** 
अदानी समूहावरील िहंडनबग रसच या अहवालावर आिण याचा भारतीय शेअर 
बाजारावर झालेला प रणाम आिण इतर मु ांवर िवरोधी प ां या गदारोळामुळे 
संसदे या दो ही सभागहृाच ंकामकाज आज बािधत झाल.ं  
लोकसभेत कामकाज सु  होताच काँ ेस, तृणमुल काँ ेस, िवड मुने  कळघम 
यां यासह इतर िवरोधी प  सद यांनी या करणा या चौकशीची मागणी करत हौ ात 
उत न घोषणाबाजी सु  कली. अ य  ओम िबला यांनी सद यांना शांत राह याच ं
आिण कामकाज सु  ठेव याच ंआवाहन कल,ं मा  ग धळ सु च राही यान ंलोकसभेच ं
कामकाज दपारी दोन वाजेपयत थिगत झालं.  
रा यसभेत आज कामकाज सु  झा यावर िवरोधी प  सद यांनी एलआयसी, 
सावजिनक े ात या बँका आिण िव ीय सं थांनी बाजार मू य गमावले या 
कप यांमध या गुंतवणकु या मु ावर चचा कर यासाठी थगन ताव दला. मा  
सभापती जगदीप धनखड यांनी हा ताव नाकार यान ं िवरोधी प ा या सद यांनी 
गदारोळ कर यास सु वात कली. यामुळ ेरा यसभेचहंी कामकाज दपारी दोन वाजेपयत 
थिगत झाल.ं 

*** 
रा यात या िवधान प रषदे या िश क आिण पदवीधर मतदारसंघात या पाच 
जागांसाठी आज मतमोजणी होत आह.े याम य े मराठवाडा, कोकण, नागपूर िश क 
मतदारसंघ तसंच अमरावती आिण नािशक या पदवीधर मतदारसंघांचा समावेश आह.े  

*** 
लातूर इथ या रे वे डब े िनिमती कारखा यात वंदे भारत ए ेसची िनिमती कली 
जाणार अस याच ं रे वे मं ी अि नी वै णव यांनी सांिगतलं. त े काल नवी द ीत 
वाताहरांशी बोलत होते. दोन वषापूव  हा कारखाना सु  झाला असला तरी कोण याही 
मो ा क पात या रे वे गा ांची बांधणी अ ापही होऊ शकलेली नाही. मा  
आता वदं े भारतची िनिमती या कारखा यात सु  होणार आहे. लातूरसह चे ई, 
सोनीपत, रायबरेली इथ ंवंदे भारत ए स ेसची िनिमती होणार अस याच ंवै णव यांनी 
सांिगतल.ं आ मिनभर भारत योजनेअंतगत वदेशी हायडोजन टेनची सु वात िडसबर 
२०२३ म य ेकर यात येणार असून, यावष  बुलेट टेन या कामावर िवशेष ल  क ीत 
करणार अस याची मािहतीही रे वेमं यांनी यावेळी दली.  

*** 
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महारा  पयटन िवकास महामंडळातफ रा यभरात पयटक िनवास थानी तृणधा य 
महो सवाचंा शभुारंभ काल मु यमं ी एकनाथ िशंद,े उपमु यमं ी देव  फडणवीस, 
पयटनमं ी मंगल भात लोढा यां या उप थतीत दर य णाली या मा यमातून 
कर यात आला. रा यात या पयटक िनवासाम य ेआता बाजरी, वारी या भाकरीसह, 
लसणाची चटणी आिण पौि क तृणधा यापासून तयार कलेल े पदाथ उपल ध क न 
दे याबाबत या सूचना यव थापनाला द या अस याच ंलोढा यांनी यावेळी सांिगतलं. 
महारा  पयटन िवकास महामंडळामाफत औरंगाबाद, अिजंठा, भंडारदरा, नािशक, 
महाबळे र,लोणार,बोधलकसा,तारकल  आिण गणपतीपुळे इथ या पयटक 
िनवास थानी या महो सवांचं आयोजन कल ंजाणार आहे. 

*** 
रा यात या अंगणवाडी मदतनीस आिण सेिवकांची अंितम िनवड कर याचा अिधकार 
बालिवकास क प अिधका यांकडे दे यात आला आह.े क  सरकार या नवीन 
मागदशक सूचनांनुसार, सेिवकांसाठी शै िणक पा ता दहावीऐवजी बारावी कर यात 
येणार असून, यासंबंधी या शासन िनणयाला अंितम मा यता िमळा यानंतर ता काळ 
भरतीला सुरवात होणार अस याच ंयाबाबत या वृ ात हटलं आह.े 

*** 
रा यात या कलापथकांना भांडवली तसंच योगासाठी अनदुान मंजूर करणा या 
सिमतीच ंपुनगठन कर यात आलं आह.े सां कितक काय संचालनालयाच ेसंचालक ह े
सिमतीच े अ य  असून या सिमतीचा कायकाळ तीन वषाचा असेल. ही सिमती 
कलापथकां या अजाची छाननी करण,े यांची पा ता तपासून अनुदान मंजूर कर याच ं
काम करणार आहे.  

*** 
अहमदनगर िज ात रा री इथ या महा मा फल े कषी िव ापीठात, जागितक बँक 
अथसहा यीत उ  िश ण क प आिण भारतीय कषी संशोधन प रषदे या वतीन,ं 
हवामान अ यावत शेती आिण जल यव थापनाच े आधुिनक कषी िव ान आिण 
तं ान क पातंगत भिव यकालीन कषी तं ान, या िवषयावर एक दवसीय 
कायशाळा घे यात आली. कषी े ातील आयओटी, डोन आिण रोबोटी स इ याद चा 
वापर िपकाचंं िनरी ण, सव ण आिण े ाच े नमुन े तसचं िडिजटल तं ानामुळ े
शेतक याचंं उ प  द पट कर यासाठी उपयु  ठरेल, असा िव ास िव ापीठाच ेकलगु  
डॉ. पी.जी. पाटील यांनी यावेळी य  कला.  

*** 
परभणी िज ात नऊ आिण १० तारखेला सव पो ट ऑिफसम य े सुक या समृ ी 
योजनेअंतगत खाते उघड यासाठी िवशेष िशिबरांच ं आयोजन कर यात आल ं आह.े 
पालकांनी या िशिबरात सहभागी हो याचं आवाहन डाकघर अधी क मोह मद खदीर 
यांनी कल ंआहे.  
 

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


