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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 26 March 2023 

Time 18.10 to 18.20 

Language Marathi 

आकाशवाणी औरंगाबाद 

4ादेिशक बात:या 

<दनांक – २६ माचE २०२३ सायंकाळी ६.१० 

**** 

· मराठवा&ात(या २०५ अकाय/0म 1ंथालयांची शासन मा:यता र;. 
· रा=ल गांधी यांच ं लोकसभा सदCयDव र; कE(याFया िनषेधात काँ1ेस प0ाच ं

देशभर संक(प सDया1ह आंदोलन. 
· मुंबई-पुRयाFया बाहेरFया गुणवTेचा शोध घRेयाचा आपला VयDन - WदXदश/क 

नागराज मंजुळे यांच ंVितपादन. 
आिण 

· सा[Dवक साईराज आिण िचराग श\ेीFया जोडीला [Cवस ख(ुया बॅटिमंटन Cपधaत 
सुवण/ पदक. 

**** 
मराठवा&ात(या २०५ 1ंथालयाचंी शासन मा:यता र; करRयात आली आह.े 
महाराcd राeय 1ंथालय संचालनालयाFया वतीनं राeयात(या अकाय/0म 1ंथालयांना 
नोटीस पाठवRयात आली होती, माg या 1ंथालयांनी खुलासे सादर न कE(यान ं
1ंथालय संचालनालयानं ही कारवाई कEली आह.े सहाhयक 1ंथालय संचालक 
सुनील =से यांनी आज छgपती संभाजीनगर इथं िज(हा 1ंथालय संघाFया वािष/क 
अिधवेशनात या संदभा/तली मािहती Wदली. शासनमा:यता र; झाले(या 
1ंथालयांमlय े छgपती संभाजीनगर िज(mात(या २०, जालना २९, नांदेड आिण 
बीड VDयेकo ३८, धाराशीव १९, परभणी १६, लातूर ३० तर िहंगोली िज(mात(या 
१५ 1ंथालयाचंा समावेश आहे. िज(हा 1ंथालयांना ६० टuE वाढीव अनुदानाची 
रuम येDया चार ते पाच Wदवसांत िमळणार अस(याचहंी सहाhयक 1ंथालय 
संचालक =से यांनी यावेळी सांिगतलं. 
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**** 
Wदwयांग wयxyना सहानुभूती नको, सहकाय/ िमळण ं गरजेच ं अस(याच ं राeयपाल 
रमेश बैस यांनी {हटलं आह.े DयाFंया हCते मुंबईत Cवातं|याFया अमृत 
महोDसवािनिमT ७५ Wदwयांग गरजू wयxyना आिथ/क��ा स0म करRयाFया �cीन ं
िशलाई यंg आिण िपठाची चuo समारंभपूव/क भेट देRयात आली, Dयावेळी बैस 
बोलत होते. नwया िवधेयकामlये मधुमेहासह ४२ अपंगDवाचा समावेश करRयात 
आला असला तरी Wदwयांग wयxyना अनके अडचण�ना त�ड �ाव ं लागत, 
अस(याचं ते यावेळी {हणाले. Wदwयांग wयxyना िश0ण, रोजगार Vिश0ण, सामान 
संधी आिण सुरि0त वातावरण देणं समाजाच ं कत/wय आहे. अनुक�ल वातावरण 
िमळा(यास Wदwयांग लोक उDक�c काय/ क� शकतात असंही राeयपाल बैस यांनी 
सांिगतलं. 

**** 
रा=ल गांधी यांच ंलोकसभा सदCयDव र; कE(याFया िनषेधात आज काँ1ेस प0ाFया 
वतीन ं देशभर संक(प सDया1ह आंदोलन करRयात आलं. मंुबईत काँ1ेस प0ातफ� 
संक(प सDया1ह करRयात आला. काँ1ेस नते े पृ�वीराज चwहाण, बाळासाहेब 
थोरात, भाई जगताप यात सहभागी झाले. नागपूर इथ ही संिवधान चौकात काँ1ेस 
प0ातफ� आज धरण ंआंदोलन करRयात आल.ं काँ1ेस प0ाच ेVदेशाlय0 आमदार 
नाना पटोले, माजी क��ीय मंgी िवलास मुTेमवार, काँ1ेसच े शहराlय0 आिण 
आमदार िवकास ठाकरे उप[Cथत होते. वािशम इथं आमदार अिमत झनक यांFया 
नेतृDवात संक(प सDया1ह आंदोलन करRयात आलं. 

**** 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव�ापीठाFया ना�शा� िवभागातून 
पWरघाबाहेरच ेकलावंत घड(याच ेगौरवो�ार V�यात WदXदश/क नागराज मंजुळे यांनी 
काढल े आहेत. DयाFंया हCते आज छgपती संभाजीनगर इथं िव�ापीठाFया 
ना�गृहात जागितक रंगभूमी WदनािनिमT ना� महोDसवाच ंउ�ाटन झालं, Dयावेळी 
मंजुळे बोलत होते. मंुबई- पुRयाFया बाहेरFया गुणवTेचा शोध घRेयाचा VयDन 
आपण करत असतो, असं Dयांनी नमूद कEल.ं ते {हणाले कo – 

संधी िमळाली तर खूप लोक1 काहीही क3 शकतात, सग7यात टॅल;ट 
आह.े आप?या सीमा ठर?या आहेत, पण Bया पCरघाबाहेर पण टॅल;ट 
असतं. मला नॅशनल अवॉडK िमळाले िडरेLटर Mहणून. असंही शLय 
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आह.े तर माझं मत आहे कO, पुणे, मंुबई सोडRन औरंगाबाद जगाVया 
कानाकोपWयात चंYपूर कZठ?याही कोपWयात महारा[\ाVया जगाVया 
भारताVया टॅल;ट भरलेलं आहे. Bयांना संधी िमळाली पािहजे, नवीन 
चेहरे आले पािहजे.  

दाि0णाDय रिसकांFया तुलनेत कलेवरची आपली ��ा क�ठेतरी कमी पडते, याचा 
िवचार मराठी माणसांनी करावा, असं आवाहन अिभनेते सयाजी िशंदे यांनी यावेळी 
कEलं. मराठी ना� आिण िसनेसृcीला अनेक मोठे कलावंत देणा�या ना�शा� 
िवभागाच ं हे सुवण/ महोDसवी वष/ असून या वषा/त संCमरणीय काय/�म घेऊन 
िवभागानं राcdीय - आंतरराcdीय Cतरावर कलावंत घडवावते, अशी अपे0ा क�लगु� 
डॉ. Vमोद येवले यांनी wयx कEली. 'घर बंद�क िबया/णी' या िचgपटातील कलावतं 
आकाश ठोसर, सायली पाटील, Vवीण डाळ�बकर, चरण जाधव यावेळी उप[Cथत 
होते. 

**** 
छgपती संभाजीनगर इथं सामािजक :याय िवभागाFया िविवध योजनांची िज(हाभरात 
जनजागृती wहावी, या उ;ेशान ंिज(हा मािहती काया/लयानं िचgरथाची िनिम/ती कEली 
आह.े या िचgरथाFया माlयमातून सामािजक :याय िवभागाFया िविवध योजनांची 
िज(mात जनजागृती करRयात येणार आह.े या िचgरथाला पालकमgंी संदीपान भुमरे 
यांनी आज िहरवा झ डा दाखवनू मोहीमचेी सु�वात कEली. या िविवध योजनांचा 
नागWरकांनी लाभ ¡यावा, असं आवाहन भुमरे यांनी यावेळी कEलं. 

**** 
क��ीय आरोXय मंgालयान ं राeय आिण क��शािसत Vदेशानंा कोिवड-१९, 
इ:¢£ए:झा, गंभीर ¥सन रोग यांसार�या आजारांFया नवनwया कारणांवर बारकाईनं 
ल0 ठेवRयास सांिगतलं आहे. कोिवड-१९ आिण इ:¢¦एंझा या दो:ही आजारांमlय े
संसगा/ची माlयम,ं अिधक लोकसं�येला संसगा/ची असणारी जोखीम, 
िचिकDसािवषयक ल0णं याबाबत समानता आह.े गद§ची आिण क�दट Wठकाण ं
टाळण,ं खोकताना आिण िशंकताना त�डावर �माल ठेवणं, साव/जिनक आिण 
गद§Fया Wठकाणी माCक वापरणं, हात वारंवार धुण ंयांसार�या साlया उपायांनीसु�ा 
हे आजार टाळता येऊ शकतात, असं आरोXय मंgालयान ं{हटलं आहे.  

**** 
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शा¥त िवकासाचं ल¨य बाळगून VयDन करRयाचा सूर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
मराठवाडा िव�ापीठात(या पया/वरणशा� िवभागात माजी िव�ा�या©Fया 
मेळाwयामlय ेआज wयx झाला. पया/वरण 0ेgात मोठे अिधकारी, शा�ª आिण 
उ�ोजक घडवणा�या पया/वरण शा� िवभागाच ं ह े ३८वं Cथापना वष/ असून, 
आगामी काळात िवभागानं राcdीय Cतरावर नेतृDव करावं, अशी अपे0ा क�लगु� डॉ. 
Vमोद येवले यांनी यावेळी wयx कEली.  

**** 
नांदेड - अमृतसर - नांदेड या अमृतसर ए«सVेस आिण नांदेड - ज{मू तावी - 
नांदेड हमसफर ए«सVेसला सहा मिह:याFंया Vायोिगक तDवावर शेगाव रे(वे 
Cथानकावर थांबा देRयात आला आहे. या दो:ही गा&ा नांदेड, पूणा/, िहंगोली, 
अकोला मागa जाणा�या आहेत. दि0ण मlय रे(वेFया नांदेड जनसंपक¬ काया/लयातफ� 
आज ही मािहती देRयात आली.  

**** 
बॅडिमंटनपट सा[Dवक साईराज रंकoरे®ी आिण िचराग श\ेी जोडीनं [Cवस ख(ुया 
बॅटिमंटन CपधaFया पु�ष दह̄ेरीच ंसुवण/ पदक पटकवलं आहे. Dयांनी आज बासेल 
इथं अंितम साम:यात िचनFया र न िझयांग यू आिण टॅन ि°±ग यांचा २१-१९, २४-
२२ असा सरळ गे{समlय ेसहज पराभव कEला.  

**** 
छgपती संभाजीनगर िज(mात १९ गावांनी महािवतरणची थकoत वीज देयक± भ�न 
थकबाकoमुxo िमळवली आहे. क²ड तालु«यात(या िपशोर उप िवभागात(या 
धामणी, आंबेगाव, िशपघाट, द̄धमाळ, मे=ण, सावरगाव, सातक�±ड तांडा, 
िचमणापूर, रेऊळगाव, पळशी खुद/, देवपुळ, अमदाबाद, ड�गरगाव, टाकळी, मोहरा 
आिण मोहाडी ही १६ गावं थकबाकoमुx झाली आहेत. तर पैठण उपिवभागात 
कEसापुरी, पैठण खेडा आिण जैदपूर ही ३ गावं थकबाकoमुx झाली आहेत. आज 
२६ माच/पय©त या १९ गावांनी वीज देयक± भरली आहेत. वीज देयक± वसुलीसाठी 
छgपती संभाजीनगर पWरमंडलात महािवतरणकडन Vभावी VयDन करRयात येत असून 
वीज 1ाहकांचाही महािवतरणला चांगला Vितसाद िमळत अस(याचं महािवतरणतफ� 
कळवRयात आल ंआहे. 

**** 
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नागपूर इथ(या ‘मैgी’ पWरवार आिण गडिचरोली िज(हा पोिलस दलाFया संयुx 
िव�मानं आज गडिचरोली इथं १२७ आWदवास�Fया सामूिहक िववाह सोहळा पार 
पडला. यात आठ आDमसमिप/त न0लवा�ांचा समावेश होता. या सोहµयाला 
खासदार अशोक नेते, आमदार देवराव होळी, आमदार क�¶णा गजबे, पोिलस 
उपमहािनरी0क संदीप पाटील, पोिलस अधी0क नीलोDपल उप[Cथत होते. 
आWदवासी परंपरेनुसार हा िववाह सोहळा पार पडला. यावेळी नववधूंना सो:याच ं
मंगळसूg, चांदीच ेजोडवे आिण सांसाWरक सािहDय भेटवCतू {हणनू देRयात आल.ं 

**** 


