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Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक : २६ नो हबर  २०२२ सकाळी ७.१० िम. 

**** 
ठळक बात या 
 देशाचा चुक या प तीने िलिहलेला इितहास न यान ं िलिह याची गरज 

पंत धानांकडन य   
 िवकासा या बाबतीत कोणताही दजाभाव होणार नाही-मु यमं ी एकनाथ िशंद े

यांची वाही 
 संगीत नाटक अकादमी पुर कारांची घोषणा-आरती अंकलीकर, शांत दामले 

यांचा समावेश 
 वातं या या अमृत महो सवािनिम  भाकर मांडे, शंकर अ यंकर यांना संगीत 

नाटक अकादमी अमृत पुर कार   
 आज संिवधान दनािनिम  सव  िविवध काय मांच ंआयोजन  
 जागितक वारसा थळाचा मान टकवून ठेवण ंही सवाचीच जबाबदारी-क ीय 

पुरात व िवभागाच े े ीय अधी क िमलनकमार चावले यांच ंमत  
 पिह या एक दवसीय ि कट साम यात यूझीलंडचा भारतावर सात गडी राखून 

िवजय 
आिण 

 जालना िज ात जांब समथ इथ ं ीराम मूत या पुन थापना सोह याला ारंभ  
 
 
सिव तर बात या 
देशाचा चुक या प तीन ेिलिहलेला इितहास न यान ंिलिह याची गरज, पंत धान नर  
मोदी यांनी य  कली आह.े आसाममधल ेअहोम सेनापती लिचत बारफकन यां या 
४०० या जयंती महो सवाचा समारोप सोहळा काल द ीत झाला, यावेळी ते बोलत 
होते. लिचत बारफकन यांनी आप याला देशभ ची िशकवण दली. भारताचा 
इितहास हणज ेशौय, याग आिण िनभयतेची गाथा आह,े असं पंत धानांनी यावेळी 
नमूद कल.ं 

**** 
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िवकासा या बाबतीत कोणताही दजाभाव होणार नाही, अशी वाही मु यमं ी एकनाथ 
िशंदे यांनी दली आह.े काल कराड इथ,ं यशवंतराव च हाण कषी औ ोिगक, पश-ु
प ी दशन आिण िज हा कषी महो सवाच ं उ ाटन मु यमं यां या ह त े झाल,ं 
यावेळी ते बोलत होते. शेतक यांना वयंपूण कर यासाठी कषी िवभागान े कले या 
य नांच ंमु यमं यांनी कौतुक कल.ं त े हणाले..  

 
Byte… 

शेतक यांना वयंपूण करण ं यां या मेहनतीपे ा हणज े
जा तीच ं यांना उ प  िमळणं यासाठी ब याच शेतक यांनी 
नािव यपूण याम य े उप म कलेत. आिण याचा फायदा 
देखील आह.े याच ं उ पादन वाढव याच ं जे काही 
शेतक यांनी आिण आम या कषी िवभागान ं य न कलचे 
खरंच यांच ंमी जाहीरपण ेकौतुक कलेल ंआह.े आिण मी 
नगरिवकास मं ी होतेा, यावेळेस ा प ाचा, या प ाचा 
अस ंकाही मी पािहल ंनाही. आिण आता मु यमं ी पदाची 
जबाबदारी मा याकडे आह.े यामुळे दजाभाव तर िबलकल 
आम याकडन िवकासाम य ेहोणार नाही. 

शेतक यांनी या कषी दशनाचा लाभ घेऊन आप या शेतीम य ेनवनवीन योग कराव,े 
आिण आिथक गती साधावी, हीच यशवंतराव च हाण यांना खरी आदरांजली ठरेल, 
असंही मु यमं ी हणाले.  
रा याच ेपिहल ेमु यमं ी यशवंतराव च हाण यां या पु यितथी िनिम  मु यमं ी िशंद े
यांनी कराड या ीितसंगम इथं च हाण यां या समाधी थळावर पु पच  अपण क न 
अिभवादन कल.ं कराड शहरात शंभुतीथ इथं उभार यात येणा या वरा यर क ीमंत 
छ पती संभाजी महाराज यां या मारकाच ंभूिमपूजनही यां या ह ते काल झालं.  
को हापूर इथ या कणेरी िस िगरी मठा या वतीन े २० ते २६ फ ुवारी २०२३ या 
काळात आंतररा ीय तरावरील सुमंगलम हा पंचमहाभूतावंर आधा रत सोहळा होणार 
आह.े या काय मा या बोधिच हाच ंअनावरण तसंच पंचगंगा नदीची आरती मु यमं ी 
िशंदे यां या ह त ेकाल कर यात आली. 

**** 
महारा -कनाटक सीमा भागात या  ८६५ गावांमध या िविवध सं था आिण संघटनांना 
मु यमं ी धमादाय देणगी िनधीतून अथसहा य दे याचा िनणय घे यात आला आह.े 
सीमा ी नुक याच झाले या बैठक त मु यमं ी एकनाथ िशंद ेयांनी यासंदभात सूचना 
द या हो या, यानुसार याबाबतचा शासन िनणय जारी कर यात आला.  

**** 
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िवधानसभा मतदारसंघा या मतदार या ात द तीसाठी तातडीन े मोहीम राबव याच े
िनदश, रा य िनवडणकू आयु  य.ू पी. एस. मदान यांनी दल ेआहेत. मदान यां या 
अ य तेखाली िज हािधकारी आिण महानगरपािलका आयु  यांची दर य णाली ार े
बैठक घे यात आली, यावेळी यांनी ह े िनदश दल.े िनवडणकू आयोगातफ स या 
िवधानसभा मतदार या ांचा िवशेष संि  पुन र ण काय म राबवला जात आह.े 
यांतगत आठ िडसबर पयत दाव ेआिण हरकती वीकार यात येणार आहते. यामुळ े
याच कालावधीत िवधानसभा मतदार यादी द तीची मोहीम राबवावी, अस ं मदान 
यांनी सांिगतलं.  

**** 
गोवर संसगाची प र थती ल ात घेता ता काळ आव यक या सव उपाययोजना 
करा यात, अशी सूचना सावजिनक आरो य आिण कटंब क याण मं ी डॉ.तानाजी 
सावंत यांनी कली आह.े रा यात या सव आरो य अिधका यांबरोबर काल दर श्य 
णाली ार ेघेतले या बैठक त ते बोलत होते. यासाठी िज हािनहाय कती दल थापन 

क न पाच वषाखालील बालकांवर िवशेष ल  दे याच ेिनदशही यांनी यावेळी दल.े  
**** 

प ाचाळ आिथक गैर यवहार करणात सहभागी अस याचा ठपका असलेल े उद व 
बाळासोब ठाकर े िशवसेनेच े खासदार संजय राऊत यांचा जामीन र  कर यासाठी 
स वसुली संचलनालय - ईडीन ंमुंबई उ  यायालयात दाखल यािचकवर सुनावणी 
घे यास यायालयान ंकाल नकार दला. गोरेगाव या प ा चाळ पुनिवकास घोटा यात 
पैशांचा गैरवापर क याचा आरोपात ईडीनं संजय राऊत यांना अटक कली होती. सुमारे 
तीन मिहने तु गात रािह यानंतर ९ नो हेबर रोजी राऊत यांची जािमनावर सुटका झाली.  

**** 
संगीत नाटक अकादमीच े२०१९, २०, २१ च े िविवध पुर कार काल जाहीर झाल.े 
याम य े िस  गायक अनूप जलोटा यांना सुगम संगीत, िस  गाियका आरती 
अंकलीकर यांना शा ीय संगीत, अिभनेत े शांत दामल े यांना रंगभूमी, मीना नाईक 
यांना कळसु ी बा या, उदय भवाळकर यांना शा ीय संगीत तर शमा भाट े यांना 
कथक कारात या योगदानासाठी संगीत नाटक अकादमी पुर कार जाहीर झाला आह.े 
संगीत नाटक अकादमी फलोिशप जाहीर झाले या मा यवर कलाकारांम य े शा ीय 
गाियका मािलनी राजुरकर आिण ये  कथक नृ यगु  डॉ. नंदिकशोर कपोत े यांचा 
समावेश आह.े  
वातं या या अमृत महो सवािनिम  ७५ वषावरील ये  कलाकारांना संगीत नाटक 

अकादमी अमृत पुर कार काल जाहीर झाल.े याम य ेमहारा ातले भाकर मांड ेयांना 
लोककला, शंकर अ यंकर यांना सतार वादन, प ा शमा यांना कथक, उ मान खान 
यांना संगीत, िभक या िधं ा यांना लोकसंगीत, ह र ं  बोरकर यांना तमाशा या 
लोककलेसाठी पुर कार जाहीर झाला आह.े  
२०१९, २०, २१ च े उ ताद िब म ा खान युवा पुर कार काल जाहीर कर यात 
आले. याम य ेगौतम काळ ेशा ीय गायन, िवलास कोकाट ेयांना लोकसंगीत, ाने र 
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देशमुख यांना पखवाज, वैशाली जाधव यांना तमाशा लोककलेसाठी तर िबहार मध या 
युवा गाियका मैिथली ठाकर यांना लोकसंगीतासाठी युवा पुर कार जाहीर झाला आह.े 

**** 
िस  अिभनेत ेिव म गोखल ेयां या कतीत सुधारणा दसून येत आह.े पु यात या 

दीनानाथ मंगेशकर णालयात यां यावर उपचार सु  आहेत. गोखले यांची कती 
दोन दवसांपूव  खालावली होती, मा  आता यां या कतीत सुधारणा असून, त े
डोळ े उघडत अस याच,ं तसंच हातपायाची हालचाल करत अस याच ं णालयान ं
जारी कले या प कात हटल ंआह.े 

**** 
भारतर न डॉ.बाबासाहेब आबंेडकर यां या जीवनाशी िनगडीत असलेली मुंबईतली 
मह वाची थळं  आिण बौ  ले यांवर आधा रत टर सिकटच ं मु यमं यां या ह त े
आज उ ाटन होणार आह.े संिवधान दनािनिम ान ंपयटन संचालनालयान ंहा उप म 
हाती घेतला आह.े या सफरीम य े चै यभूमी, राजगृह, भारतर न डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर भवन, बीआयटी चाळ आिण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महािव ालय, 
वडाळा या थळांचा समावेश आह.े मुंबईनंतर कोकण, पुण,े नािशक, नागपूर, आिण 
औरंगाबाद इथंही हा उप म राबव यात येणार आह.े 

**** 
संिवधान दन आज साजरा होत आह.े औरंगाबाद इथ ं िमिलदं नागसेनवन टडं टस 
वे फअर असोिसएशन आिण रप लकन िव ाथ  सेने या वतीन ंसंिवधान गौरव फरी 
काढ यात येणार आहे. सोशल डेमो टक पाट  ऑफ इंिडया या वतीन ं संिवधान 
आिण स याची राजनीती, या िवषयावर मेळा याच ंआयोजन कर यात आलं आह.े 
शहरात या मौलाना आझाद संशोधन क ात हा मळेावा होणार आह.े  

**** 
परभणी इथ या राजगोपालचारी उ ानातून आज सकाळी साडे आठ वाजता िवशेष फरी 
काढ यात येणार आह.े ारंभी संिवधानात या ा तािवकच ंसामूिहक वाचन कर यात 
येईल, यानंतर वसंतराव नाईक पुतळा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामािजक याय 
भवन माग संिवधान फरी काढ यात येईल.  

**** 
लातूर इथ ंआज संिवधान दनापासून सहा िडसबर रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
महाप रिनवाण दनापयत ‘समता पवा’चं आयोजन कर यात आल ं आह.े समाज 
क याण सहायक आयु  एस. एन. िचकत यांनी ही मािहती दली. या अंतगत 
संिवधान फरी, िनबधं पधा, मंजुषा, वक व पधा, िच कला पधा आदी 
पधासह िविवध िवषयांवर कायशाळा घे यात येणार आहेत. 

**** 
उ  आिण तं  िश ण िवभाग, ंथालय संचालनालय आिण औरंगाबाद िज हा 
ंथालया या वतीन ं आज आिण उ ा औरंगाबाद शासक य ंथालय प रसरात 
ंथो सवाच ंआयोजन कर यात आल ंआहे. आज सकाळी नऊ वाजता ांतीचौक 
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इथून ंथ दडीन ं या ंथो सवाला सुरवात होणार आह.े यात िविवध िवषयांवर 
प रसंवाद, का यवाचन होणार असून, उ ाटन संगी संिवधान दना या अनुषंगान ं
संिवधान उ ेिशकच ंसामुिहक वाचन कर यात येणार आह.े 

**** 
अिजंठा आिण वे ळ ले यांना जागितक वारसा थळाचा मान िमळालेला आह.े मा , 
तो टकवून ठेवण ंही सवाचीच जबाबदारी अस याच ंमत, क ीय पुरात व िवभागाच े
औरंगाबाद े ीय अधी क िमलनकमार चावले यांनी य  कल ंआह.े रा याच ेपिहल े
मु यमं ी यशवतंराव च हाण यां या ३८ या मृती दनािनिम  काल औरंगाबाद 
इथ या एमजीएम िव ापीठात, रा ीय वारसा स ाहा या समारोप स ात, ‘पुरात व 
थळे आिण मारक’ - या ी, आ हान े आिण पयटन, या िवषयावर चावल े

बोलत होत.े पयटकांनी ऐितहािसक थळांच ंमह व जाणून घेत, वारसा थळांना इजा 
पोहोचेल असं वतन टाळायला हव,ं असं आवाहन यांनी कल.ं यशवतंराव च हाण 
यां या अधाकती पुत याच ंअनावरणही यावेळी मा यवरां या ह ते कर यात आलं. 

**** 
भारत आिण यझूीलंड यां यात काल झाले या पिह या एक दवसीय ि कट साम यात 
यूझीलंडन ेभारतावर सात गडी राखून िवजय िमळवला. भारतीय संघान े िनधा रत ५० 
षटकांत सात बाद ३०६ धावा क या. यझूीलंड संघान े४८ या षटका या पिह या 
चडतच ३०९ धावा क न सामना िजंकला. १०४ चडत १९ चौकार आिण पाच 
षटकारां या मदतीन े नाबाद १४५ धावा करणारा टॉम लॅथम सामनावीर पुर काराचा 
मानकरी ठरला. मािलकत पुढचा सामना रिववारी होणार आह.े  

**** 
कतार इथ ं सु  असले या िफफा फटबॉल िव चषक पधत काल इं लंड आिण 
अमे रका यां यातला सामना एकही गोल न झा यामुळे अिनिणत राहीला. ूप ए म य े
नेदरलँड आिण इ डोर यां यातला सामना एक - एकन ंबरोबरीत सुटला. अ य एका 
साम यात सेनेगल कडन तीन - एक असा पराभव होऊन कतारच ं पधतल ंआ हान 
संपु ात आलं, तर इराणने वे सचा दोन - शू य असा पराभव कला.  

**** 
जालना िज ात जांब समथ इथं रामदास वामी यां या ीराम मं दरात राम, ल मण 
सीता आिण हनुमंतासह सव मूत या पुन थापना सोह याला कालपासून ारंभ झाला. 
घनसावंगी पोिलस ठा याच े पोिलस िनरी क शांत महाजन यां या ह त े मूत ची 
िवधीवत पूजा कर यात आली. जांब गावातून मूत ची िमरवणूक काढ यात आली. 
यानंतर महाआरती होऊन, कत ता सोहळा झाला. आज सकाळी मूत ची पुन थापना 
तसंच इतर धािमक िवधी आिण दपारनंतर महा सादाचा काय म होणार आह.े 
जवळपास तीन मिह यांपूव  चोरीस गेले या या मूत चा गे या मिह या या अखेरीस 
तपास लागला, या करणी काही चोर ांना पोिलसांनी अटक कली आह.े 

**** 
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डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर मराठवाडा िव ापीठा या पदवीधर गटातील अिधसभा 
िनवडणूक आज होणार आह.े या िनवडणुक त १० जागांसाठी एकण ५३ उमदेवार 
रंगणात असून औरंगाबाद, जालना, बीड आिण उ मानाबाद या चार िज ात ८३ 
मतदान क ांवर सकाळी आठ त ेसायंकाळी पाच वाजेदर यान मतदान होणार आह.े 
मतपि कसह सव सािह य घेऊन अिधकारी, कमचारी काल मतदान क ांवर रवाना 
झाल.े  

**** 
यशवंतराव च हाण यां या िवचारांना आपण िवसरत चाललो आहोत का? असा  

यात सािह यक िव ास पाटील यांनी िवचारला आह.े अंबाजोगाई इथ,ं यशवतंराव 
च हाण मृती च हाण समारोहा या उ ाटन सोह यात त ेबोलत होत.े या समारोहात 
आज बालमेळा याच ंआयोजन कर यात आलं असून, िस  गायक राजेश सरकट े
यांचा 'मराठवा ाच ेका य वैभव' काय म होणार आह.े 

**** 
नादंेड िज ात कधार, नायगाव आिण िबलोली तालु यात या २० हजार हे टर 
जमीनी या र बी हंगामात या े ासाठी िन न मानार बा ळ क पातून काल पिहल ं
आवतन सु  कर यात आल.ं पा याचा अप यय टाळन शेतक-यांनी िसंचन कराव ं
आिण पाटबंधार ेिवभागास सहकाय कराव,ं असं आवाहन कायकारी अिभयतंा आिशश 
चौगुल ेयांनी कल ेआह.े 

**** 
लातूर - नांदेड र यावर परवा रा ी झाले या िडझले टँकर आिण टॅ टर या भीषण 
अपघातात जखमी झालेल ेअजहर शेख यां यावरील उपचाराची जबाबदारी लातूर शहर 
िज हा काँ ेस किमटीन ेघेतली आह.े आमदार अिमत देशमुख यां या सूचननुेसार हा 
िनणय घेत याच ंकाँ सेचे िज हा य  िकरण जाधव यांनी सांिगतल.ं या अपघातात 
सात वाहनांसह एका एस टी  बसलाही आगीची झळ पोहोचली. अजहर शेख यांनी 
बसमध या ९ सह वाशांना सुख प बाहेर काढल.े मा  यावेळी भडका उडा यान ेत े
वत: गंभीर भाजल ेआहेत, यां यावर लातूर इथ ंखासगी णालयात उपचार सु  

आहेत.   
**** 

रा ीय िलंगभाव मोिहमेला कालपासून देशभरात ारंभ झाला. २३ िडसबरपयत 
चालणा या या अिभयानात महारा ात या चार क ांचा समावेश आह.े यापैक  एक 
क  उ मानाबाद िज ात बबळी या भागसंघांतगत सु  कर यात आल ंअसून, काल 
याच ंउ ाटन झाल.ं भेदभावा या सम या ओळखून समाज बोधन करणं, मिहलांच े
ह  आिण अिधकार सुिनि त करणं आिण सामुिहक श या जोरावर उपेि तांना 
संर ण आिण सुर ा िमळवून दे यासाठी हे क  काम करणार आह.े 

**** 


