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आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक – २३ स टबर २०२२ सायंकाळी ६.१०
****
 मुंबईत िशवाजी पाकवर दसरा मेळावा घे यास िशवसेने या ठाकरे गटाला उ
यायालयाची परवानगी.
 ब िति त आ ी ते अहमदनगर रे वेमागाचं मु यमं ी एकनाथ िशंदे यां या ह ते
लोकापण.
 बारामतीचा िवकास प पाती प तीनं सु अस याची क ीय अथमं ी िनमला
सीतारामन यांची टीका.
आिण
 भाजप आिण िशवसेनच
े ा िशंदे गट यापुढे सव िनवडणुका एकि त लढवणार-भाजप
देशा य चं शेखर बावनकळे यांची घोषणा.
****
मुंबई उ यायालयाने िशवसेने या ठाकरे गटाला मुंबईत िशवाजी पाकवर दसरा
मेळावा घे यास परवानगी दली आहे. या करणी आज झाले या सुनावणीत
यायालयाने, मुंबई महानगरपािलकने आप या अिधकारांचा गैरवापर क याचं
िनरी णही न दवलं आहे. िशवसेने या िशंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांनी ठाकरे
गटा या या यािचकिवरोधात ह त ेप यािचका दाखल कली होती, ही यािचका उ
यायालयाने फटाळन लावली. या िनणयाचं रा यभरात िशवसेनेकडन ज ोषात वागत
कर यात आलं. िशवसैिनकांनी पेढे वाटन आनंद य कला.
****
बीड िज ात या आ ी ते अहमदनगर या ६५ िकलोमीटर रे वेमागाचं आज मु यमं ी
एकनाथ िशंदे यां या ह ते दर य णाली ारे लोकापण झालं. मराठवा ातला हा
ब िति त रे वे क प पूण वास जाऊ शकला, याब ल म य रे वे या सव
कमचारी आिण अिधका यांचे मु यमं यांनी आभार मानले.
या मागावर या पिह या वासी रे वेला क ीय रे वेरा यमं ी रावसाहेब दानवे,
उपमु यमं ी देव फडणवीस यांनी िहरवा झडा दाखवून रवाना कलं. ‘आ ी ते
अहमदनगर हा रे वेमाग’ पंत धान नर मोदी यां या संक पनेत या ‘ गती’
योजनेअंतगत असले या अहमदनगर-बीड-परळी या २६१ िकलोमीटर लांबी या
ॉडगेज क पाचा एक भाग आहे. यात क सरकार आिण रा य सरकारचा येक
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५० ट खचाचा वाटा आहे. आज या या लोकापण सोह याला बीड या खासदार
ीतम मुंड,े माजी मं ी पंकजा मुंडे, मं ी राधाक ण िवखे पाटील यावेळी उप थत
होते.
६५ िकलोमीटर अंतरा या या मागावर सहा थानक आहेत. आठव ातून रिववार
वगळता दररोज सहा दवस ही रे वे या मागाव न धावणार आहे. ब िति त
असले या या रे वेमागा या लोकापण सोह याला पंच ोशीतले नाग रक मो ा
सं येनं उप थत होते.
****
बारामती मतदार संघाचा िवकास प पाती प तीनं सु असून भाजपाला समथन
देणा या इथ या नाग रकांना याचा अनुभव येत अस याची टीका क ीय अथमं ी
िनमला सीतारामन यांनी कली आहे.
बारामती लोकसभा मतदार संघा या दौ यावर असले या सीतारामन यांनी आज पुरंदर
तालु याला भेट दली. िवकासाचा लाभ समाजात या शेवट या घटकापयत पोहोचावा
हे पंत धान नर मोदी यां या संक पनेत या आकां ी िज हा योजनेचं उ आहे,
घराणेशाहीचं समथन करणा या आिण िभ िवचारधारे या नाग रकांम ये भेदभाव
करणा या रा वादी काँ ेसचा रा वादी बाणा यातून दसून येत नाही, असं या
हणा या. सीतारामन यांनी जेजुरी इथ या खंडोबा मं दरात जाऊन दशन घेतलं तसंच
पुरंदरमध या पंचायत ितिनध शी थािनक ांवर संवाद साधला. यानंतर यांनी
मोरगाव इथ या ाथिमक आरो य क ाला भेट देऊन आयु मान भारत योजने या
लाभा याची भेट घेतली.
****
पंत धान नर मोदी ये या रिववारी २५ स टबरला आकाशवाणीवर या मन क बात या
काय मातून देशवािसयांशी संवाद साधणार आहेत. या काय म मािलकचा हा ९३
वावा भाग असेल. आकाशवाणी आिण दरदशन या सव वािह यांव न सकाळी ११
वाजता हा काय म सा रत होईल.
****
आज सांकितक भाषा दवस आहे. सवाना जोडणारी सांकितक भाषा ही यावष ची
सांकितक भाषा दवसाची संक पना आहे. मूकबधीर द यांगांपयत सव मािहती
पोहचवणं आिण सवसामा य नाग रकांम ये सांकितक भाषे ती संवेदनशीलपणा िनमाण
करणं हे या दवसा या आयोजनाचं उ ी आहे. आजादी का अमृत महो सव अंतगत
देशातील ३ हजार २०० संघटना आिण सं था हा दवस साजरा कर यासाठी एकि त
आ या अस याचं याबाबत या वृ ात हटलं आहे.
****
भारतीय जनता प आिण िशवसेनेचा िशंदे गट यापुढे सव िनवडणुका एकि त
लढवणार अस याचं भाजप देशा य चं शेखर बावनकळे यांनी हटलं आहे. ते
आज औरंगाबाद इथं वाताहरांशी बोलत होते. मु यमं ी एकनाथ िशंदे यां या
नेतृ वाखालील िशवसेनसे ोबत युती क न पंत धान नर मोदी यां या नेतृ वात रा यात
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लोकसभा िनवडणुक त िकमान ४५ आिण िवधानसभा िनवडणुक त िकमान २००
जागांवर िवजय िमळवू, असा िव ास बावनकळे यांनी य कला.
नुक याच झाले या ामपंचायत िनवडणुक त ६०८ पैक २९४ सरपंच भारतीय जनता
पाट चे तर मु यमं ी एकनाथ िशंदे यां या नेतृ वाखालील िशवसेनेचे ४१ सरपंच
िनवडन आले आहेत. अशा कारे ६०८ पैक ३३५ सरपंच हे भाजपा - िशवसेना
युतीचे आहेत. आप याकडे यांची नाव तसंच प ातील पदांसहीत पूण मािहती आहे.
या बाबतीत जे कोणी राजक य प वेगळे दावे करत आहेत यांनी सिव तर यादी
जाहीर कर याचं आ हान बावनकळे यांनी दलं.
मराठवाडा वॉटर ीड आिण समु ात जाणारे पि म वािहनी न ांचे पाणी मराठवा ाकडे
वळवणं, या कामांवर िशंदे - फडणवीस सरकारने भर दला आहे, याब ल यांनी
सरकारचं अिभनंदन कलं.
भाजपा या रा ीय सिचव पंकजा मुंडे यां या नाराजीब ल कपोलक पत बात या
िस क या जात आहेत, मा या खंबीरपणे प ाचं काम करत अस याचं
बावनकळे यांनी नमूद कलं.
****
‘आई-वडील, ये नाग रक आिण पालक देखभाल तसंच क याण कायदा २००७’
मधील तरतुद बाबत ये नाग रकांम ये जाग कता हो याची आव यकता औरंगाबादचे
उपिवभागीय अिधकारी व नल मोरे यांनी य कली आहे. यशवंतराव च हाण
क ा या औरंगाबाद िज हा क ा या वतीनं आज औरंगाबाद इथं ये नाग रक
कायदा जनजागृती कायशाळेत मोरे बोलत होते. ये नाग रकांना यांची मुलं सांभाळत
नस यास यांची त ार उपिवभागीय अिधका यां या कडे असले या ािधकरणाकडे
कर याची तरतूद आहे, तसंच या मा यमातून यांना सांभाळ याचा मािसक भ ा
देखील िमळव याची तरतूद आहे, या सव ि येचा ये नाग रकांनी लाभ यायला
हवा, तसंच अ य ये नाग रकांना याब लची मािहती ायला हवी असं मोरे यांनी
सांिगतलं.
****
धुळे शहरात शासक य दध डेअरी प रसरात गावठीक ा बाळगणा या एका इसमाला
शहर पोिलसांनी आज ता यात घेतलं. राजू वमा असं या य चं नाव आहे. या या
कडन गावठी िप तुलासह पाच िजवंत काडतुसं असा एकण २७ हजार ५०० पयांचा
मु ेमाल ज कर यात आ याची मािहती पोिलस अधी क िवणकमार पाटील यांनी
दली.
****
परभणी िज ात दसरा सणािनिम ५ ऑ टोबर या दवशी म िव स बंदी घाल यात
आली आहे. िज हािधकारी आंचल गोयल यांनी यासंबंधीचे आदेश जारी कले आहेत.
या आदेशाचा भंग करणा यांिव द कठोर कारवाई कर याचे आदेश िज हािधकारी
गोयल यांनी दले आहेत.
****
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औरंगाबाद शहरात सावजिनक नवरा उ सव मंडळांनी सवलती या दरानं ता पुर या
व पात अिधकत वीजजोडणी घे याचं आवाहन महािवतरण कायालयानं कलं आहे.
उ सवातील देखावे, मंडप, रोषणाई आिण वीज सुर ेतील ुट मुळं होणारे संभा य
अपघात टाळ यासाठी उपाययोजना करा यात तसंच महािवतरणकडन नवरा उ सव
मंडळांना घरगुती वीज देयका माणेच वीजपुरवठा कला जाईल असंही महािवतरण
कडन सांग यात आलं आहे.
****

