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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 30 June 2022 

Time - 18.10 to 18.20 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – ३० जून २०२२ सायंकाळी ६.१० 

**** 
 रा याच े नव े मु यमं ी हणून एकनाथ िशंदे आज सं याकाळी साडे सात वाजता 

शपथ घेणार. 
 अडीच वषात चाल ूकामांना थिगती, िवकास काम नाही आिण चंड ाचार 

बघायला िमळाला- दवे  फडणवीस यांची टीका. 
 फडणिवसांनी बाळासाहेबां या िशवसैिनकासाठी मनाचा मोठेपणा दाखवला - 

एकनाथ िशंद ेयांची भावना. 
आिण 

 देशात कोरोना िवषाण ूसंसग मु चा दर ९८ पूणाक ५५ शतांश ट . 
**** 

बंडखोर िशवसेना नेत े एकनाथ िशंद े आज सं याकाळी साड े सात वाजता रा याच े
िवसाव े मु यमं ी हणून शपथ घेणार आहेत. भारतीय जनता प ाच े नेत े देव  
फडणवीस यांनी आज िशंद ेयां यासह मुंबईत घेतले या प कार प रषदेत या संदभातली 
घोषणा कली. िशंद ेआज एकटेच शपथ घेणार अस याच ं यांनी सांिगतल.ं फडणवीस 
हणाल े– 

कठ यातरी मु यमं ी पदाकरता आ ही करत नाही आहोत. ही त वांची 
लढाई आह.े ही िहंद वाची लढाई आह.े ही िवचाराचंी लढाई आह.े आिण 
हणनू भारतीय जनता प ान ेहा िनणय कला क  ी एकनाथ िशदं ेसाहेब 

यांना भारतीय जनता पाट  समथन देईल. आिण ी एकनाथ िशदं े ह े
मु यमं ी होतील. मग आ ही ए सपशँन क . िशवसेनचे,े िशदं े
साहेबांसोबत असलले,े अप ामधल ेआिण भारतीय जनता प ाच ेअस े
सगळ ेलोक या ए सपशँनम य ेया मं ीमंडळात येतील. मी वत: बाहेर 
असेल पण ह े सरकार यो य कार े चालल ं पािहज.े पूण साथ आिण 
समथन या सरकारला मी देणार. 

 
नव ंसरकार इतर मागास वगाच ंतसंच मराठा आर ण आिण अ य सगळे असे िवषय 
एका ट यापयत नेईल. सवाना याय दे याचा ह ेसरकार य न करेल, असंही यांनी 
सांिगतल.ं मावळ या मंि मंडळान ं शेवट या दवशी औरंगाबादच ं नाव संभाजीनगर 
कल,ं उ मानाबादच ंधाराशीव कल,ं नवी मुंबई या िवमानतळाला द. बा. पाटील यांच ं
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नाव दल,ं याला आपलं समथन असेल, असंही फडणवीस हणाले. या आधी 
फडणवीस आिण िशंद े यांनी रा यपाल भगतिसंह को यारी यांची भेट घेऊन स ा 
थापनेचा दावा सादर कला. यावेळी भारतीय जनता प ाच ेनेते वीण दरेकर, देश 

अ य  चं कांत पाटील, रा ीय सिचव पंकजा मुंड े यां यासह िविवध नेते उप थत 
होते.  

**** 
महािवकास आघाडी अ त वात आली हा जनमताचा अपमान होता, अशी टीका 
फडणवीस यांनी या प कार प रषदेत कली. २०१९म य ेिशवसेना आिण भारतीय जनता 
प  आिण अ य लहान प , अप  िमळन आप या १७० जागा िनवडन आ या 
हो या. सहािजकच ही अपे ा होती क  भारतीय जनता प  आिण िशवसेनेच ंसरकार 
येईल. पंत धान मोदी यांनी भारतीय जनता प ा या मु यमं यांच ंनावही जाहीर कल ं
होतं, असं फडणवीस हणाले. गे या अडीच वषात चाल ूकामांना थिगती, िवकास 
काम नाही आिण चंड ाचार बघायला िमळाला, असा आरोप यांनी कला. या 
मंि मंडळातल े दोन मं ी तु गात गेले. या सरकार या कायकाळात रोज वातं यवीर 
सावरकर, िहंद वाचा अपमान होत होता. या िशवसेने या आमदारांची मोठी कचंबना 
झाली. यामुळ े यांनी काँ ेस, रा वादीशी आघाडी तोडायचा िनणय घेतला. उ व 
ठाकरे यांनी या आमदारांऐवजी काँ ेस, रा वादी काँ ेसला जा त ाधा य द याच ं
फडणवीस हणाल.े सरकार पडलं तर पयायी सरकार देऊ, लोकांवर आता िनवडणुका 
लादणार नाही, अस ंआपण हटल ंहोत,ं याकड ेफडणवीस यांनी ल  वेधल.ं सोळा 
अप  आिण छो ा प ांच ेआमदार आप या सोबत आले आहते. अजुन काही लोक 
येत आहेत. सग याच ं प  रा यपालांना दल ं आह,े असंही फडणवीस यावेळी 
हणाल.े  

**** 
देव  फडणवीस वतःही मु यमं ीपद घेऊ शकले असत ेपण यांनी बाळासाहबे ठाकर े
यां या िशवसैिनकासाठी मनाचा मोठेपणा दाखवला, अशी भावना एकनाथ िशंद ेयांनी 
या िनिम  प कारांशी बोलताना य  कली. फडणवीस यां याकडे भारतीय जनता 
प  आिण इतर िमळन सुमारे १२० आमदारांच ं सं याबळ अस याच ं त े हणाले. 
यांना मु यमं ीपद दल ं जात अस याब ल यांनी यावेळी पंत धान नर  मोदी, 
गृहमं ी अिमत शाह आिण फडणवीस यांच ेआभार मानले. आप या सोबत प ास 
आमदार हे एक वैचा रक भूिमका, रा याचा िवकास या मु ावर एक  आले आहेत. 
सरकारकडन असले या अपे ा पूण कर यासाठी दवसरा  य न कला जाईल, अशी 
वाही यांनी  दली. ही ऐितहािसक घटना आह.े आप या कोणालाही पद पािहजे असं 
नाही. फडणवीस मंि मंडळात नसले तरी त ेसोबत आहते, हा यां या मनाचा मोठेपणा 
आह,े अस ंिशंदे यांनी सांिगतल.ं  

**** 
आज अितशय वेगवान राजक य घडामोडी घड या. एकनाथ िशंद े दपारी गो या न 
मुंबईत दाखल झाल.े यांनी थम देव  फडणवीस यांची यां या िनवास थानी भेट 
घेतली. यानंतर अव या काही िमिनटांम य ेते रा यपालांना भेट यासाठी रवाना झाल.े 
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**** 
दर यान, उ व ठाकर ेयांनी काल रा ी मु यमंि पद सोड या या पा भूमीवर काँ ेस 
नेत ेआिण आमदारांनी आज मातो ी इथ ंउ व ठाकरे यांची भेट घेतली. महािवकास 
आघाडी या मा यमातून आपण रा याला सवाना सोबत घेऊन चालणारं सरकार दल ं
असं काँ ेस नेते अशोक च हाण यांनी या आधी एका संदेशा ार ेनमुद कल ंआह.े या 
सरकारला रा या या सव घटकात या नाग रकांचा भ म पा ठंबा होता. हे सरकार 
अकाली कोसळ याची खंत संपूण महारा ाला अस याचंही च हाण यांनी या संदेशात 
हटल ंआह.े 

**** 
उ व ठाकरे यां या राजीना या या पा भूमीवर महारा  नव िनमाण सेनेच ेअ य  राज 
ठाकरे यांनी सामािजक संपक मा यमां ार े िति या न दवली आह.े एखादा माणूस 
आप या निशबालाच वत:च ं कतृ व समज ू लागतो, या दवसापासून याचा 
हासाकड े वास सु  होतो, असं राज ठाकरे यांनी आप या या संदेशात नमुद कल ं
आह.े 

**** 
देशात कोरोना िवषाण ू संसगाच े ण बरे हो याचा दर ९८ पूणाक ५५ शतांश ट  
झाला आह.े काल तेरा हजार ८२७ ण बर ेझाल ेआहेत. या संसगातनू बरे झाले या 
एकण णांची सं या चार कोटी २८ लाख २२ हजार ४९३ झाली आह.े स या या 
संसगा या एक लाख चार हजार ५५५ णांवर उपचार सु  आहेत. देशात कोिवड 
ितबंधक लसीकरण मोिहमनंे १९७ कोटी मा ांचा ट पा पार कला आह.े दर यान, 

नांदेड िज ात आज कोरोनािवषाण ूबाधीत नवे नऊ ण आढळले. यामुळ ेिज ात 
एकण बािधतांची सं या १ लाख २ हजार ८९३ एवढी झाली असून, स या ४५ 
णांवर उपचार सु  आहेत. िज ात आतापयत या संसगान ं दगावले या णांची 

सं या २ हजार ६९२ एवढी झाली आह.े  
**** 

वािषक अमरनाथ या लेा दोन वषा या खंडानंतर नंतर आज सकाळी पु हा पहलगाम 
आिण बालटाल मागाव न सु वात झाली. का मीर खो यातून ४३ दवसांची ही या ा 
११ ऑग ट रोजी संपणार आह.े भािवकांचा ठाव ठकाणा आिण त यते यावर ल  
ठेव यासाठी यंदा यांना `रेिडयो ि सी टॅ ज` दे यात आल ेआहेत. भािवकांसाठी 
जेवण, औषध ंआिण व छतागृहांसार या सुिवधा पुरव यात येत आहेत. 

**** 
शेगाव या ी संत गजानन महाराजां या पालखीच ं आज उ मानाबाद इथ ं आगमन 
झाल.ं उ मानाबाद शहर आिण प रसरात या भािवकांनी पालखीच ं दशन घे यासाठी 
मोठी गद  कली होती. पालखीचा आज उ मानाबाद इथ ंमु ाम असून उ ा सकाळी 
ही पालखी तुळजापरू माग पंढरपूर कड े माग थ होणार आह.े संत ेषठ् ानेशव्र 
माउल चा पालखी सोहोळा दीड दवसांचा सातारा िज ात लोणदं इथ या मु ामानंतर 
आज तरडगावकडे माग थ झाला. मागावर पिहल ं उभ ं रगंण चांदोबाचा माळ इथ ं
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झाल.ं यासाठी हजार ची गद  जमली होती. तरडगाव इथ ं मु ाम आटोपून पालखी 
सोहोळा उ ा दोन दवस मु ामासाठी फलटणकडे माग थ होणार आह.े   

**** 
दोन वेळा ऑिल पक पदक िवजेती पी ही िसंध ू आिण जागितक मवारीत 
एकवीसा या मांकावर असले या एचएस णॉय यांनी मलेिशया खु या बॅडिमंटन 
पध या उपां यपवू फरीत वेश कला आह.े िसंधून ंआज ालालंपूर इथ ंथायलंडची 
ित पध  िफ ायापोन चायवानचा १९-२१, २१-९, २१-१४ असा पराभव कला. 

आता िसंधूचा उपां य पूव फरीतला सामना िचनी तैपेई या ताई झू ियंगशी होणार 
आह.े  

**** 


