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आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक २ माच २०२१ सायंकाळी ६.१०
****
** रा यपालां या अिभभाषणावर आभार तावा या चचला आज िवधानसभेत सुरवात;
सरकार फसबुक लाई हम ये म अस याची देव फडणवीस यांची टीका
** कषीपंप आिण वीज ाहकां या थकबाक संदभात िवधीमंडळात िनणय होईपयत वीज
जोडणी कापू नये - उपमु यमं ी अिजत पवार यांचे िनदश
आिण
** लातूर िज ात या शहरी भागात आजपासून रा ीची संचारबंदी; िस े र आिण
र ने र महािशवरा ी या ा र
****
रा यपालां या अिभभाषणावर आभार तावा या चचला आज िवधानसभेत सुरवात
झाली. िशवसेनेचे सुनील भू यांनी चचला सुरवात करत, कोिवड पा भूमीवर रा य
सरकारनं अिभमाना पद कामिगरी क याचं मत य कलं. सीमावासीयांवर सात यानं
अ याय होत अस यामुळे हा भाग क शािसत करावा, अशी मागणी यांनी कली,
िवरोधी प नेते देव फडणवीस यांनी या चचत सहभागी होत, हे सरकार संवेदनशील नाही,
अशी टीका कली. रा य सरकारचा 'माझे कटंब माझी जबाबदारी' ते 'मी जबाबदार' हा
वास आरो य यव थेची थ ा असून, सरकार फसबुक लाई हम ये म अस याची टीका
फडणवीस यांनी कली. िश ण े ात सरकारचा वाढता ह त ेप, पूजा च हाण मृ यू करण,
कोिवड ितबंधक टल िकट आिण धानखरेदीत घोटाळा झा याचा आरोप करत रा यात

2
कायदा आिण सु यव था कोलमडली अस याचं फडणवीस हणाले. महारा ात कोिवडचा
भाव एवढा का वाढतो आहे, असा सवालही फडणवीस यांनी कला.
****
कषीपंप आिण वीज ाहकां या थकबाक संदभात िवधीमंडळात िनणय होईपयत कणाचीही
वीज जोडणी कापू नये, असे िनदश उपमु यमं ी अिजत पवार यांनी दले आहेत. ते आज
िवधानसभेत बोलत होते. िवधीमंडळ अिधवेशना या दस या दवशी आज िवधानसभेत
ो राचा तास थिगत क न िवजे या मु ावर चचा घे याची मागणी िवरोधी प नेते देव
फडणवीस यांनी कली. यावर वीज थकबाक संदभात िवशेष बैठक घेत चचा कर याची
सरकारची तयारी अस याचं उपमु यमं यांनी सांिगतलं. वीज जोडणी खंडीत कर या या
मोिहमेला थिगती द याब ल फडणवीस यांनी उपमु यमं यांचे आभार मानले.
*****
रा यात या पोिलस ठा या या ह ीत ा पालर सु असेल ितथ या संबंिधत पोिलस
अिधका याला जबाबदार ध न यां यावर कारवाई कर यात येईल असा इशारा गृहमं ी
अिनल देशमुख यांनी दला आहे. िवधान प रषदेचे सद य रव फाटक तसंच महादेव
जानकर यांनी श्नो रा या तासात िवचारले या ाला ते उ र देत होते. रा यातील
फळबाग लागवडीसाठी िनधीची कमतरता भासू देणार नाही अशी वाही कषी मं ी दादा
भुसे यांनी िवधान प रषदेत दली. सद य साद लाड यांनी
ो रा या तासात
िवचारले या
ाला उ र देताना ते बोलत होते. एका मक फलो पादन िवकास
अिभयानांतगत २१७ कोटी पयांची अथसंक पीय तरतूद कर यात आली असून यापैक
१०३ कोटी पये िवत रत कर यात आ याची मािहती भुसे यांनी दली.
****
कोिवड ितबंधा मक लसीकरणा या दस या ट यात नाग रकांकडन पैसे आकार या या
सरकार या िनणयावर माजी मु यमं ी पृ वीराज च हाण यांनी
उप थत कला आहे.
लसीकरणा या दस या ट यात ४५ वषावरचे सह याधी असलेले ण तसंच ६० वषापे ा
जा त वय असणा या य ना सरकारी णालयात ही लस मोफत िमळणार असून,
खासगी णालयात लसीची िकमत २५० पये ित डोस ावी लागणार आहे. अथमं ी
िनमला सीतारामन यांनी कले या अथसंक पीय भाषणानुसार लसीकरण मोिहमेसाठी ३५
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हजार कोटी पये राखून ठेवले आहेत. एव ा रकमेम ये दीड अ जा न अिधक डोस
िवकत घेता येतील, आिण ७५ कोटी लोकसं येचं हणजेच भारतातील संपूण ौढ
लोकसं येचे लसीकरण करता येणं श य आहे. असं असताना क सरकार
सवसामा यांकडन शु क का घेत आहे?, असा
च हाण यांनी िवचारला आहे.
*****
मुंबई काळोखात बुडा या करणी वत:चे अपयश झाक यासाठी महािवकास आघाडी
सरकार चीन या सायबर ह या या कपोलक पत बात या पसरवत अस याचा आरोप
रा याचे माजी ऊजामं ी आिण भाजपा देश सरिचटणीस चं शेखर बावनकळे यांनी कला
आहे. ते आज नागपूर इथं प कार प रषदेत बोलत होते. १२ ऑ टोबर २०२० रोजी
घडलेली ही घटना, ऊजाखा यातील अिधका यांचं दल आिण सम वया या अभावातून
झा याचा दावा बावनकळे यांनी कला. या घटनेत पररा ाचा संबंध असेल तर रा याने हा
िवषय क सरकार समोर का मांडला नाही? पररा खाते आिण संर ण खा यासमोर हा
िवषय मांडणे रा य सरकारला मह वाचे वाटले नाही का, असं बावनकळे हणाले.
*****
रा यसभा आिण लोकसभा दरिच वाणी वािह यांचं िवलीनीकरण कलं जाणार असून, नवीन
वािहनीला 'संसद टी ही' असे नाव दे यात आलं आहे. माजी शासक य अिधकारी रवी
कपर यांना संसद टी हीचे मु य कायकारी अिधकारी हणून नेम यात आलं आहे.
रा यसभा आिण लोकसभा वािह यांचे काय म आिण िविवध िवषयांवर असले या
अ यासपूण सादरीकरणाला नाग रकांचा गे या काही वषापासून िवशेषतः सामािजक
मा यमांवर मोठा ितसाद लाभतो आहे.
****
औरंगाबाद इथ या शासक य वै क य णालयात आज २९ नवीन कोिवड बािधत ण
दाखल झाले. यामुळे िज ात या एकण कोिवड बािधतांची सं या ५० हजार ६२० झाली
आहे. िज ात आतापयत ४७ हजार १३७ ण बरे झाले असून एक हजार २७१ जणांचा
मृ यू झाला आहे.
****
लातूर िज ात लातूर शहर महानगरपािलकसह, औसा, िनलंगा, उदगीर आिण अहमदपूर
नगर प रषद े ात आजपासून रा ी ११ ते पहाटे ५ वाजेपयत संचारबंदी लागू कर यात येत
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आहे. िज हािधकारी पृ वीराज बी पी यांनी याबाबत आदेश जारी कला आहे. या
आदेशातून अ याव यक सेवांना वगळ यात आलं आहे. सावजिनक वाहतुक, औषधी
दकानं, णालयं यांना आदेश लागू राहणार नाही, असं या आदेशात हटलं आहे.
दर यान, यंदा कोिवड ादभावामुळे लातूरचं ामदैवत िस े र आिण र ने र देव थानची
महािशवरा ी या ा पूणतः र कर यात आली आहे. देव थान या शासक तथा धमादाय
उपायु यू.एस.पाटील यां या अ य तेखाली झाले या बैठक त हा िनणय घे यात आला.
महािशवरा ीिनिम ठरािवक मंडळ या उप थतीत िविधवत पूजाअचा मा होणार आहेत.
िशवरा ी या दवशी रा ी गवळी समाजा या वतीने कला जाणारा द धािभषेक तसंच माळी
समाजाचा पु पािभषेक फ पाच जणां या उप थतीत होईल. दरवष गौरीशंकर मं दरापासून
काढ यात येणारी माना या का ांची िमरवणूक यावष र कर यात आली आहे.
याऐवजी दोन मानक यां या ह ते या का ांचे गाभा यातच पूजन होईल. या ा
कालावधीत कले जाणारे भजन-क तन तसंच काकडा फ ११ लोकां या उप थतीत
कला जाईल. िशवरा ी िनिम भािवकांसाठी दशन पूणपणे बंद ठेव याचा िनणयही या
बैठक त घे यात आला.
****
औरंगाबाद-अहमदनगर या १२० िकलोमीटर अंतरा या तािवत रे वे मागा या य
सव णाला सु वात झाली आहे. या अंतरात पयटन थळं, यापारी पेठा तसंच मह वा या
बाजारपेठा िकती आहेत, औरंगाबाद पुण-े नगर साठी बसवाहतुक तून िकती उ प िमळतं,
या मागावर मालवाहतुक िकती आहे, या बाबी तपास या जाणार आहेत. या रे वे मागामुळे
औरंगाबाद रे वेने थेट पु याशी जोडलं जाणार असून, हा माग अिधक सोयीचा ठरणार
अस याचं हटलं जात आहे.
****
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९३० साली नािशक इथ या काळाराम मं दर वेश
स या ह कला. दरवष २ माच रोजी या स या हाचं मरण क न अिभवादन कलं जातं.
आजही या मं दरात दवसभर िविवध काय म झाले. कोिवड ादभावामुळे छो ा
व पात आिण आरो य िनयमांचे पालन क न झाले या या काय मांना िविवध े ातील
मा यवरांनी हजेरी लावली.
****
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कनिक स िक सकन या वयंसेवी सं थे या बाल ककरोगिवरोधी जनजागृती अिभयानात
रा य प रवहन महामंडळ सहभागी झालं आहे. कनिक स िक सकन ही सं था संपूण
देशभरात बाल ककरोगिवरोधी जनजागृतीचे काय करते. या सं थेचे बाल ककरोगिवरोधी
जनजागृतीचे फलक एसटी बसेसवर िनःशु क लाव यात आले आहेत. सकारा मक
सामािजक बदलांम ये एसटी महामंडळ कितशील सहभाग न दवत आहे.
****
नािशक शहरात कॉलेजरोड भागात आज दपारी एक बॉ ब स य व तू आढळ याने
खळबळ उडाली. बॉ ब शोधक आिण नाशक पथकाने ही व तू हणजे एक फटा याचा
कार अस याचं सांगत, िनकामी कली. ा टक या एका लहान चडत भरलेली
फटा याची दा आिण याला लावलेली वात, असं या फोटक स य व तूचं व प
होतं. पोलीस उपायु अमोल तांबे यांनी ही मािहती दली. या व तू म ये कठ याही
कारचे धातू िमि त घटक नस याचा खुलासा बॉ ब शोधक आिण नाशक पथकाने कला
आहे.
****
औरंगाबाद िज ात या िपशोर पोिलस ठा याचा उपिनरी क रणजीत कासले याला वीस
हजार पायां या लाचेची मागणी क याचं िस झा यानं लाचलुचपत ितबंधक िवभागानं
अटक कली आहे. पो को काय ांतगत दाखल गु ात आरोपीला मदत कर यासाठी
कासले यानं ही लाच मािगतली होती.
//**************//

