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Date – 24 November 2022
Time 18.10 to 18.20
Language Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
3ादेिशक बात9या
;दनांक – २४ नो@हEबर २०२२ सायंकाळी ६.१०
****
· मराठवाडा आिण िवदभा,त.या शेतकरी आ4मह4या रोख8यासाठी क:षी
<क.पांसोबतच दABकाळDEत भागात पुराचं पाणी वळव8याचा मह4वाकांHी
<क.पांना अथ,सहाLय कर8याचं मुMयमंNी एकनाथ िशंदे यांचं जागितक बँकल
R ा
आवाहन.
· िशवाजी महाराज अवमानकारक वUVय<करणी राWयपालांना पदमुU कर8याXया
मोिहमेत सव, पHीयांना सामील हो8याचं िशवसेना पH <मुख उZव ठाकरे यांचं
आवाहन.
· राWयपालांXया वUVयाची रा[\पती आिण पंत<धानांनी दखल घे8याची रा[\वादी
काँDेसचे अ_यH शरद पवार यांची मागणी.
· महारा[\ - कना,टक सीमा <करणी कbc सरकारनं हEतHेप करणं गरजेचं - िवधान
पdरषदेXया उपसभापती डॉ.नीलम गोfहे यांचं मत.
आिण
· उEमानाबादXया ५५ Vया रा[\ीय खो - खो Eपधhत राWयाXया पुiष आिण मिहला
संघाचा अंितम फRरीत <वेश.
****
मराठवाडा आिण िवदभ, भागात.या शेतकरी आ4मह4या रोख8यासाठी क:षी
<क.पांसोबतच दABकाळDEत भागात पुराचं पाणी वळव8याचा मह4वाकांHी <क.प
राWय शासनानं तयार कRला असून 4यासाठी जागितक बँकनR ं अथ,सहाLय करावं, असं
आवाहन मुMयमंNी एकनाथ िशंदे यांनी कRलं आहे. जागितक बँकच
R े भारतातले <मुख
ऑगEते तानो कौमे यांXया नेतृ4वाखालील िश[मंडळानं मुMयमंNी िशंदे यांची आज भेट
घेतली, 4यावेळी ते बोलत होते. नानाजी देशमुख क:षी संजीवनी <क.पामुळं मराठवाडा
आिण िवदभा,त.या सुमारे पाच हजार गावांना फायदा होत आहे. या <क.पाला
जागितक बँकच
R ं सहाLय लाभलं असून <क.पाXया पिह.या टqqयाXया यशEवीतेनतं र
दAसfया टqqयाला माrयता दे8याचं आवाहनही मुMयमंsयांनी यावेळी कRलं.
****
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रा[\ीय dदVयांग सHमीकरणासाठीचे सात पुरEकार राWयानं पटकावले आहेत. ‘सुगtय
भारत अिभयान’ ची अंमलबजावणी करणारं सव,uेv राWय हा पुरEकार dदVयांग क.याण
आयुUालय, पुणे यांना घोिषत झाला आहे. सन २०२१ आिण २०२२ या दोन वषा{चे
हे पुरEकार असून कbc शासनाXया सामािजक rयाय आिण अिधकाdरता मंNालय अंतग,त
dदVयांगजन सशU|करण िवभागाXया वतीनं यासाठी ऑनलाईन मा_यमातून अज,
मागवले होते. जागितक dदVयांग dदनािनिम~ रा[\पती uीमती cोपदी मूम,ू यांXया हEते
ये4या ३ िडस•बर रोजी नवी dद‚ीत या पुरEकारांचं िवतरण होणार आहे, अशी मािहती
dदVयांग आयुUालय पुणे यांनी <िस_दीपNकाƒारे dदली आहे.
****
राWयपाल भगतिसंह को„यारी हे वारंवार महारा[\ आिण मराठी माणसांचा अपमान करत
असून ते राWयाXया अ…Eमतेबरोबर खेळत आहेत असा आरोप माजी मुMयमंNी आिण
िशवसेना पH <मुख उZव ठाकरे यांनी कRला आहे. ते आज मुंबईत वाता,हर पdरषदेत
बोलत होते. राWयपालांना महारा[\ातून पदमुU कर8याची मोहीम आता िशवसेनेने सु†
कRली असून 4यांनी या मोहीमेत सव, पHीयांना सामील हो8याचं आवाहन कRलं आहे. ते
tहणाले जर या रा%यपालांना हटवलं गेलं नाही तर या महारा23 4ो6ांचा िवरोध
तमाम महारा23 :ेम;नी एक> येऊन क@ला पािहजे. आिण मी तमाम महारा23
:ेम;ना आवाहन करतोय, आवाहन Eहणजे िवनंती करतो आहे, Eहणून
आGाच वेळ आहे, सगJयांनी एक> येऊन एक खणखणीत आिण
दणदणीत इंगा या महारा23 4ो6ांना हा दाखवलाच पािहजे. मग मी पN
वगैरे बाजुला ठेवनू सगJयांना आवाहन करतोय, अगदी भारतीय जनता
पNातले महारा23:ेमी लोकU जरी सोबत आले तर Vयांना सुWा मी आमं>ण
देतोय. कारण पNीय राजकारणात जर आपली अXYमता आिण रा%य
िचरडलं जाणार असेल, तर आपण मा> छ>पत;च नाव \यायला
नालायक आहोत.
राWयात िशंदे सरकार आ.यापासून राWयाची अवहेलना झा.याची टीकाही ठाकरे यांनी
यावेळी कRली. कना,टकचे मुMयमंNी बसवराज बोtमई यांनी नुक4याच कRले.या
वUVयाचा िनषेध करत, बोtम‡Xया अंगात भूत संचार.याचं ठाकरे tहणाले.
****
िशवरायांचा अवमान करायचे धाडस िनल,ˆ लोक करत आहेत. EवराWय नसते, तर
आपण आज गुलामिगरीत असतो, असे सांगत खासदार छNपती उदयनराजे भोसले
यांनी राWयपाल भगतिसंग को„यारी आिण भारतीय जनता पHाचे <वUR सुधांशू िNवेदी
यांXया हकालपŠीची मागणी कRली आहे. पु8यात पNकारांशी बोलतांना 4यांनी आता
यापुढे कोणी अवमानकारक भाBय कR.यास ठेचून काढ8याचा इशाराही dदला आहे,
यासंदभा,तील पुढची भूिमका ये4या २८ नोVह•बर रोजी जाहीर करणार अस.याचंही
खासदार भोसले यांनी यावेळी Eप[ कRल.ं
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वयानं Wयेv असले.या राWयपाल को„यारी यांXया अवमानकारक वUVयाचा
सव,सामाrय माणसाला राग आला आहे असे सांगत खासदार भोसले tहणाले –
महारा23ा]या राजकारणात वयानं जर कोणी %ये^ असेल तर पवार साहेब
आहेत. पवार साहेब Vया _यासपीठावर होते. िनतीन गडकरीही होते. Vया
_यासपीठावर आिण ही सगळी Eहणजे %ये^ लोकU आहेत. %यावेळस
े असं
ज`_हा वa_य होतं, िनदान Vयाचा कbठेतरी Vयां]या भाषणात Vयांनी उeेख
करायला हवा होता. का क@ला नाही?
****
राWयपाल पदावर बसले.या VयU|नं िशवाजी महाराजांबाबत कRलेलं वUVय योŽय
नस.याचं मत रा[\वादी काँDेसचे अ_यH शरद पवार यांनी tहटलं आहे. आज त
पNकारांशी बोलत होते. रा[\पती आिण पंत<धानांनी याची दखल •यायला हवी असेही
ते tहणाले. आतापय{त राWयपालांनी िविवध वUVये कRली होती. एक मया,दा tहणून
4यावर आपण कोणतेही भाBय कRलं नVहतं. आता, माN राWयपालांनी आप.या मया,दा
ओलांड.या अस.याचं पवार यांनी tहटलं आहे. सीमावादाXया <“ावर भारतीय जनता
पHाला आपली जबाबदारी टाळता येणार नस.याचंही पवार यांनी tहटलं आहे.
****
महारा[\ - कना,टक राWय सीमा <करणात कbc सरकारनं हEतHेप करणे गरजेचं
अस.याचं मत िवधान पdरषदेXया उपसभापती डॉ. नीलम गोfहे यांनी VयU कRलं आहे.
पु8यात आज 4या बोलत हो4या. दोrही राWयांXया सीमा <“ावर गेली अनेक वषा{पासून
मतभेद आहेत. बेळगाव, भालक|, िबदर सारMया मराठी भािषक िज.”ातील जनतेची
महारा[\ात सहभागी हो8याची अनेक वषा{ची मागणी आहे. यासाठी अनेकांनी आपले
बिलदानही dदलं अस.याचं 4या tहणा.या.
****
गोवर रोगाची लHणे आढळ.यास घाबiन न जाता जवळXया आरोŽय कbcाशी संपक•
साधवा आिण काळजी •यावी, असं आवाहन औरंगाबाद िज.हा पdरषदेचे मुMय
काय,कारी अिधकारी िवकास मीना यांनी <िसZी पNकाƒारे कRलं आहे. गोवर झाले.या
iŽणास लागोपाठ दोन dदवस अ जीवनस4वाची माNा dद.यास आजाराची ती˜ता कमी
हो8यास मदत होत अस.याचं ते tहणाले.
****
५५ Vया रा[\ीय खो - खो Eपधhत महारा[\ाXया पुiष आिण मिहला, अशा दोrही
संघानी अंितम फRरीत <वेश कRला आहे. उपां4य फRरीXया पुiष गटाXया सामrयात
महारा[\ानं को.हापूरला १९-१५ असं नमवलं. तर, मिहला गटात महारा[\ानं dद‚ीला
१९-१० असं पराभूत कRल.ं अंितम फRरीत महारा[\ाXया पुiषांची भारतीय रे.वे िवi_द,
तर मिहलांची िवमान <ािधकरणािवi_द लढत होईल.
****
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नंदAरबार िज.”ातील पंधराशे कोटी iपयांXया पाणी पुरवठा योजनांचा शुभारंभ राWयाचे
पाणी पुरवठा मंNी गुलाबराव पाटील यांXया हEते आज कर8यात आला. नंदAरबारम_ये
झाले.या सोहšयात मंNी पाटील यांनी िज.”ातील एक›ण १ हजार ३४ पाणी पुरवठा
योजनांचं ऑनलाईन पZतीनं उद्घाटन कRलं. <4येक िज.”ात जे सरपंच
पाणीपुरवžाचं चांगलं काम करतील 4यांना जलदŸत पुरEकार दे8याची घोषणा मंNी
पाटील यांनी यावेळी बोलतांना कRली.
****
कbcीय नागरी हवाई वाहतूक आिण पोलाद मंNी जोितराdद4य िसंिधया आज को.हापूर
िज.”ाXया दौfयावर आहेत. यावेळी 4यांनी राजष छNपती शा¡ महाराजांXया
समाधीला भेट dदली. छNपती शा¡ महाराज यांचं काय, <ेरणादायी असून 4यांXया Eमृती
कायम Eमरणात राहतील असं ते यावेळी tहणाले.
****
औरंगाबाद - वाळ¢ज औ£ोिगक वसाहतीत आज सकाळी ट\क आिण दAचाक|Xया
अपघातात तीन जण जागीच ठार झाले आहेत. क¤पनीत कामासाठी जाणाfया अिनता
आिण िनक|ता या दोघा बिहणीला दीपक लोखंडे हा घेऊन जात असतांना दAचाक|ला
ट\कनं धडक dद.यानं ट\कXया चाकाखाली सापड¢न घटनाEथळीच ितघे ठार झा.याची
मािहती वाळ¢ज एमआयडीसी पोिलसांनी dदली.
****
गायरानधारक आिण वनजमीन धारकांवरील ह‚े थांबवा, आजपय{तची सव, अित¦मणे
िनयिमत करा या मागणीसाठी लाल बावटा शेतमजूर युिनयनXया वतीनं आज
औरंगाबाद िज.हािधकारी काया,लयावर मोचा, काढ8यात आला. शहरात.या पैठण गेट
पासून हा मोचा, काढ8यात आला होता. संसदेवर िहं¨ िसंहाची मुcा बसव8यात आली
असून ती हटव8यात यावी ही मागणीही यावेळी कर8यात आली.
****
उEमानाबाद इथं ये4या २६ नोVह•बर रोजी भारतीय संिवधान dदनाचं औिच4य साधुन
मतदार जनजागरण सिमती आिण संिवधान जनजागरण सिमतीXया वतीनं संिवधान
जनजागरण रॅलीचं काढ8यात येणार आहे. बाश नाका िजजाऊ चौक इथं
िज.हािधकारी सिचन ओtबासे यांXया हEते िहरवा झ•डा दाखवुन रॅलीला सुiवात
होईल.
****

