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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 30 June 2022 

Time 7.10 AM to 7.25 AM 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक ३० जून २०२२ सकाळी ७.१० िम. 

**** 
ठळक बात या 
 ब मत चाचणी रोख याची मागणी सव  यायालयान ंफटाळ यानंतर उद्धव 

ठाकरे यांचा मु यमंि पदासह िवधानप रषद सद य वाचाही राजीनामा 
 िशवसेनेचा बंडखोर गट काल गुवाहाटीमधून गो यात दाखल  
 औरंगाबाद शहराच ंसंभाजीनगर तर उ मानाबादच ंधाराशीव नामकरण कर या या 

तावाला रा य मंि मंडळाची मा यता, मराठवाडा, िवदभ आिण उव रत 
महारा  िवकास मंडळांच ंपुनगठन कर याचा तावही मंजूर  

 अहमदनगर - बीड - परळी वैजनाथ रे वे मागा या ८०५ कोटी १७ लाख 
पयां या सुधा रत अंदाजप कास रा य सरकारची मा यता  

 िहंगोलीत बाळासाहेब ठाकर ेहळद संशोधन आिण िश ण क  थापन होणार 
 उपरा पती पदाची सहा ऑग टला िनवडणूक 
 रा यात कोिवड संसगाचे नव ेतीन हजार ९५७ ण, मराठवा ात १०८ बािधत 

आिण 
 हैदराबाद मु सं ामातले ये  वातं यसैिनक, बॅ र टर काशीनाथ नावंदर यांच ं

िनधन  
**** 

सिव तर बात या 
महािवकास आघाडी सरकारची ब मत चाचणी रोख याची िशवसेनेची मागणी सव  
यायालयान ं काल फटाळ यानंतर िशवसेना प मुख उ व ठाकरे यांनी 
मु यमंि पदाबरोबरच िवधानप रषद सद य वाचाही काल राजीनामा दला. रा यपाल 
भगतिसंह को यारी याचंी यांनी राजभवन इथ ंभेट घेऊन मु यमं ी पदाचा राजीनामा 
सुपूद कला. रा यपालांनी ठाकरे यांचा राजीनामा वीकारला असून, यांना पयायी 
यव था होईपयत पदाचा कायभार सांभाळ यास सांिगतल ंआह.े रा यपाल को यारी 

यांनी ब मत चाचणी घे यासाठी िविधमंडळाच ं िवशेष अिधवेशन बोलाव याच े िनदश 
द यानंतर िशवसेनेन े सव  यायालयात धाव घेत, ब मत चाचणी थांबव याची 
मागणी करणारी यािचका सव  यायालयात दाखल कली होती. बंडखोर 
आमदारां या अपा तेचा मु ा यायालयात लंिबत असताना िव ासदशक ठरावासाठी 
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अिधवशेन बोलावण ं घटनाबा  अस याच,ं िशवसेनेन ं या यािचकत हटल ं होतं. 
यायालयान ं या यािचकवर सायंकाळी तातडीन ं सुनावणी घेतली. दो ही बाजचू े
युि वाद ऐक यानंतर यायालयान ं ब मत चाचणी रोख याची िशवसेनचेी मागणी 
फटाळन लावली. यानंतर काल सामािजक संपक मा यमाव न जनतेशी थेट संवाद 
साधत उ व ठाकरे यांनी राजीनामा देत अस याची घोषणा कली. ते हणाले...  
Byte… 

महािवकास आघाडीकड े िशवसनेकेड े िकती आमदार आहेत, 
मग भाजपकड े िकती आहेत, आणखी िकती आहेत, मला 
याम य ेरस नाही. मी यापूव च तु हाला सांिगतलेल ंआह,े क  

मा या िवरोधाम य ेकोण आहेत, िकती आहेत, मला या यात 
आजीबात रस नाही. पण मा या िवरोधात एक जरी माझा 
माणूस उभा राहीला तरी ते मला ल ा पद आह.े ठक तुमची 
इ छा ही माण. कारण का मला तो खेळच खेळायचा नाहीय.े 
आज मी आप या सग यां या समोर मु यमं ी पदाचा देखील 
याग करत आह.े याच माण े मी मा या िवधानप रषद 

सद य वाचा सु ा राजीनामा देत आह े
आप या कायकाळात काल झाले या मंि मंडळ बैठक त औरंगाबादच ं संभाजीनगर 
आिण उ मानाबादच ंधारािशव नामकरण करता आलं, याच ंसमाधान वाटत अस याची 
भावना, मु यमं यांनी य  कली. या लोकांनी सतत ही मागणी कली, त ेलोक या 
बैठक ला अनुप थत होत,े मा  यांचा या नामकरणास िवरोध अस याच ंभासव यात 
आलं, या काँ ेस आिण रा वादी काँ से प ान े मा  या नामकरणाला कोणताही 
िवरोध न करता, त काळ मंजुरी द याब ल मु यमं यांनी यांच ेआभार मानले. गे या 
अडीच वषा या कायकाळात शेतकरी कजमु सह महािवकास आघाडी सरकारन ं
घेतले या अनेक िनणयांचा मु यमं यांनी यावेळी आढावा घेतला.  
ब मत चाचणीची मागणी होताच, रा यपालांनी त काळ ब मत चाचणीच े आदेश 
दल,े तीच त परता िवधान प रषदे या नामिनयु  १२ आमदारां या लंिबत 
तावाला मा यता दे यासाठी दाखवावी, अशी मागणी ठाकरे यांनी कली. 

बंडखोर िशवसैिनक आमदारांनी नाराजी या मु ावर य  आप याशी चचा करायला 
हवी होती, याचाही यांनी पुन ार कला. ब मत चाचणी या पा भूमीवर क  
सरकारकडन लाव या जात असले या सुर ा बंदोब तावर, यांनी उपरोिधक टीका 
कली. ठाकर ेयांनी िशवसैिनकांना शांततेच ंआवाहन कल.ं िशवसेना आपलीच आह,े 
ती कोणीही आप यापासून िहरावून घेऊ शकत नाही, या श दांत उ व ठाकर ेयांनी 
िशवसैिनकांना आ ािसत कल.ं ते हणाले... 
Byte… 

     

मी आज सांगतो उ ा कोणीही िशवसैिनकांनी यां या 
अधेम य े येऊ नका. यांचा आनदं यांना लुट ा. 
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िशवसेनलेा स ेव न खाली खेचल,ं िशवसेना मुखां या 
मुलाला मु यमं ीपदाव न उतरवल,ं याच ेपेढे यांना खाऊ 

ा, आिण यांना यांना वाटायच े यांना वाट ा, तो 
गोडवा यान ं लखलाभो. मला तुम या ेमाचा गोडवा 
पाहीजे. मला तुम या आिशवादाचा गोडवा पाहीज,े हा 
कोणी िहरावून नाही घेऊ शकत. मला पु हा सग यांची 
साथ, सोबत, आिशवाद पाहीज,े ेम पाहीज.े पु हा मी 
िशवसेना भवनाम य े बसायला सु वात करणार आह.े 
मा या िशवसैिनकांना भेटायला सु वात करणार आह े
आिण पु हा एकदा निवन भरारी मारणार आह.े सगळ े ज े
काही त ण त णी आिण मा या माता - भगीनी आहेत, 
यांना सोबत घेऊन. िशवसेना आपलीच आह,े िशवसेना 

कधीही आप यापासून कोणी िहरावून घेऊ शकत नाही. 
 
दर यान, मु यमं यांनी राजीनामा द यामुळ े िवधानसभेच ं आज बोलावलेल ं िवशेष 
अिधवशेन र  कर यात आलं आह.े 

**** 
िशवसेनेचा बंडखोर गट काल गुवाहाटीमधून गो यात दाखल झाला. ब मत चाचणी या 
पा भूमीवर हा गट आज मुंबईत येणार होता.  

**** 
औरंगाबाद शहराच ं नामकरण संभाजीनगर तर उ मानाबादच ं धाराशीव कर या या 

तावाला काल रा य मंि मंडळानं मा यता दली आह.े मंि मडंळ बैठक त संमत 
झालेल ेह ेठराव क  शासनाकड ेपाठव यात येऊन यानंतर िवभाग, िज हा, तालुका 
तसंच महानगरपािलका आिण नगरपािलका यांच ंनामांतर कर यात येईल. याबाबतची 
कायवाही वतं पण े महसूल आिण वन िवभाग तसंच नगरिवकास िवभागाकडन 
अिधिनयमां माण े कर यात येईल. नवी मुंबई आंतररा ीय िवमानतळाच ं “लोकनेते 
वग य द.बा.पाटील आंतररा ीय िवमानतळ” असं नामकरण कर याचा िनणयही 

काल मंि मंडळा या बैठक त घे यात आला. 
**** 

रा यात या िवदभ िवकास मंडळ, मराठवाडा िवकास मंडळ आिण उव रत महारा  
िवकास मंडळ या ित ही ादेिशक िवकास मंडळांच ं पुनगठन कर याचा िनणय 
मंि मंडळानं घेतला आह.े ही मंडळ ेपुनगठीत कर यासंदभातली िवनतंी क  शासनाला 
कर याबाबत रा यपालांना िशफारस कर यात येईल. स या या मंडळाचा कालावधी 
३० एि ल २०२० रोजी संपु ात आला आहे. 
अहमदनगर - बीड - परळी वैजनाथ या नवीन रे वे माग क पा या ८०५ कोटी १७ 
लाख पयां या सुधा रत अंदाजप कास मंि मंडळ बैठक त मा यता दे यात आली. 
तसंच यात रा य शासनाचा आिथक िह सा दे याचा िनणय घे यात आला. या 
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क पासाठीचा रा य शासनाचा दोन हजार ४०२ कोटी ५९ लाख पयांचा ५० ट  
इतका िह सा क  शासनास िनधी या उपल धतेनुसार ट याट यान ेदे यात येणार आह.े 
िहंगोली िज ात बाळासाहेब ठाकर े हळद संशोधन आिण िश ण क  थापन 
कर यासही मंि मंडळान ं मा यता दली आहे. रा यात हळद संशोधन आिण ि या 
धोरण िनि त कर यासाठी ग ठत कले या सिमतीन े कले या िशफारशीस त वत: 
मा यता दे यात आली आह.े या क ासाठी शंभर कोटी पयांचा िनधी उपल ध क न 
दे यात येणार आह.े 
रा यात या ामीण भागात िवशेष मागास वग आिण इतर मागास वगासाठी 
ांती योती सािव ीबाई फल ेघरकल योजना राबव यास देखील मंि मंडळानं मा यता 

दली. ामीण भागात २० लाभा याकरता एक वसाहत िनमाण कर यात येईल. दहा 
कटंबांकरता ित वसाहतीसाठी अंदाज े ४४ लाख इतका खच अपेि त आह.े 
िज हािधका यां या अ य तेखालील सिमतीला लाभाथ  िनवड याच ेअिधकार दे यात 
येणार आह.े 

**** 
क ीय िनवडणूक आयोगान ेउपरा पितपद िनवडणुक या तारखा जाहीर क या आहेत. 
िनवडणुक ची अिधसूचना पाच जुल ै रोजी जारी कर यात येणार आह.े यासाठी १९ 
जुलैपयत उमेदवारी अज दाखल करता येणार आहेत. आव यकता भास यास सहा 
ऑग टला उपरा पितपदा या िनवडणुक साठी मतदान घेतलं जाईल. िव मान 
उपरा पती यंक या नायड यांचा कायकाळ १० ऑग ट रोजी संपत आह.े  

**** 
रा यात काल कोिवड संसग झालेल े नवे तीन हजार ९५७ ण आढळल.े यामुळ े
रा यभरात या कोिवड बािधतांची एकण सं या, ७९ लाख ७२ हजार ४७४ झाली 
आह.े काल या संसगान ं सात णांचा मृ य ू झाला. रा यात आतापयत या संसगान ं
दगावले या णांची एकण सं या, एक लाख ४७ हजार ९२२ झाली असून, मृ यूदर 
एक पूणाक ८५ शताशं ट  आह.े काल तीन हजार ६९६ ण बरे झाल.े रा यात 
आतापयत, ७७ लाख ९८ हजार ८१७ ण या संसगातून मु  झाले असून, कोिवड 
मु चा दर ९७ पूणाक ८४ शतांश ट  झाला आह.े रा यात स या २५ हजार ७३५ 
णांवर उपचार सु  आहेत. 

**** 
मराठवा ात काल १०८ कोरोना िवषाण ू बािधत ण आढळल.े औरंगाबाद 
िज ात या ४२, नांदेड आिण उ मानाबाद िज ात येक  १८, जालना आिण 
लातूर िज ात येक  १४, तर बीड िज ात दोन न या णांची न द झाली. 

**** 
रा यात या चार कोटी जमीनमालकांच ेमोबाईल मांक आिण ई-मले आयडी यां या 
सातबारा उता याशी िलंक कर याचा िनणय, भूिमअिभलेख िवभागान ंघेतला आह.े या 
सुिवधेमुळे संबंिधत जिमनीची खरेदी-िव , वारस न द, बोजा आद ची मािहती, 
खातेदाराला एस एम एस आिण ई-मेल या मा यमातून समजणार आह.े तसंच 
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जिमन ची पर पर िव  होत अस यास ही बाब खातेदारांना समजणार असून, या 
मा यमातून फसवणकू रोखण ंश य होणार आह.े 

**** 
रा यात पावसाच ं माण कमी असले या ६२ तालु यात या २७१ ामपंचायत या 
सावि क िनवडणुकांसाठी, चार ऑग टला मतदान होणार अस याची घोषणा, सव  
यायालया या आदेशानुसार रा य िनवडणकू आयोगान ंकली आह.े  

**** 
औरंगाबाद महापािलक या शासकपदी सांगलीच ेिज हािधकारी डॉ. अिभजीत चौधरी 
यांची िनयु  कर यात आली आह.े िव मान शासक आ तककमार पांडेय यांची 
औरंगाबाद िसडको या मु य शासक पदी बदली झाली आह.े  
मुंबईच ेिव मान पोिलस आयु  सेवािनवृ  होत अस यान,ं गृहिनमाण आिण क याण 
महामंडळाच े मुख यव थापक य संचालक िववके फणसाळकर यांची मुंबईच ेपोिलस 
आयु  हणून िनयु  कर यात आली आह.े 

**** 
हैदराबाद मु सं ामातल े ये  वातं यसैिनक, बॅ र टर काशीनाथ नावंदर यांच ंकाल 
औरंगाबाद इथं िनधन झालं, ते ९५ वषाचे होत.े हैदराबाद मु  सं ामात टेट 
काँ ेसच ेकायकत असलेले नावंदर यांनी भुमीगत रा न औरंगाबाद तहिसल कचेरीवर 
बॉ ब फोट घडव याचा कट रचला होता. परसोडा आिण रोटेगाव रे व े ळ उखडन, 
तसंच तारा तोडन िनजाम सरकारची दळणवळण यव था उ व त कर याचा यत्न 
कला होता. संयु  महारा ा या चळवळीत देखील ते सहभागी होते. िव ाथ  संघाच े
िचटणीस, मराठवाडा वातं यसैिनक संघटना, मराठवाडा बुि बळ संघटना, तसंच 
औरंगाबाद वक ल बार असोिसएशनच े अ य , अशा अनेक जबाबदा या यांनी 
सांभाळ या हो या. नावंदर यां या पािथव देहावर काल सायंकाळी औरंगाबाद इथ ं
अं यसं कार कर यात आले.  

**** 
औरंगाबादच ं संभाजीनगर नामकरणाचा ताव मंजूर झा यानंतर शहरात या 
टी. ही.सटर चौकात छ पती संभाजी महाराजां या पुत याला अिभवादन करत 
िशवसेना नेत ेचं कांत खैरे, आमदार अंबादास दानव ेयां यासह िशवसैिनकांनी ढोल-
ताशां या गजरात, आितषबाजी क न आिण पेढे वाटन ज ोष साजरा कला. 
उ मानाबादच ं धाराशीव नामांतर कर याचा ताव मा य क यामुळ े उ मानाबाद 
शहरातही िशवसेने या वतीन ंज ोष कर यात आला.  
दर यान, औरंगाबादच े खासदार इ तयाज जलील यांनी औरंगाबाद या संभाजीनगर 
नामांतराला िवरोध दशवला आह.े स ा जात अस याच ंल ात येताच मु यमं ी उ व 
ठाकरे यांनी हा िनणय घेतला आह.े पुढील अंितम िनणय क  सरकार या मा यमातून 
घेतला जातो. याअनुषंगान ं आ ही लढा देणार अस याच ं खासदार जलील यांनी 
सांिगतल.ं  

**** 
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औरंगाबादच ेआमदार हरवल ेअस याची त ार आम आदमी प ा या वतीन ंदे यात 
आली आह.े पोलीस ठा यात य  त ार घे यास नकार दे यात आ यान ंही त ार 
टपालान ं पाठव यात आली अस याची मािहती िज हा य  रघुनाथ पाटील यांनी 
दली.  
िशवसेने या बंडखोर आमदारांम य ेऔरंगाबाद िज ात या पाच आमदारांचा समावेश 
आह,े या बंडखोर आमदारां या िनषेधाथ िशवसेने या वतीन ंआमदार अंबादास दानव े
यां या नेतृ वात काल वाहन फरी काढ यात आली.  
दर यान, पैठण तालु यात या रजापूर इथ ं िशवसेनेच े बंडखोर एकनाथ िशदं े आिण 
सं दपान भुमरे यां या समथनाथ शांततेत भ य रॅली काढ यात आली. पाचोड 
पोिलसांचा यावेळी कडेकोट बंदोब त ठेव यात आला होता.  

**** 
रा यात ये या दोन दवसात सव  पाऊस हो याची श यता हवामान िवभागान ंवतवली 
आह.े िसंधुदग आिण र नािगरीत आज ऑरज अलट तर ठाण,े पालघरसह िवदभ 
आिण मराठवा ात या अनेक भागात यलो अलट दे यात आला आह.े  

**** 
 
 


