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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 25 November 2022 

Time 18.10 to 18.20 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – २५ नो हबर २०२२ सायंकाळी ६.१० 

**** 

 िवकासा या बाबतीत कोणताही दजाभाव होणार नाही - मु यमं ी एकनाथ िशंद े
यांची वाही. 

 मतदार या ात द तीसाठी तातडीन ेमोहीम राबव याच ेरा य िनवडणूक आयु ांच े
िनदश. 

 जालना िज ात जांब समथ इथ ं ीराम मूत या ाण ित ा सोह याला ारंभ. 
आिण 

 जागितक वारसा थळाचा मान टकवून ठेवण ंही सवाचीच जबाबदारी - क ीय 
पुरात व िवभागाच े े ीय अधी क िमलनकमार चावले यांच ंमत. 

**** 
िवकासा या बाबतीत कोणताही दजाभाव होणार नाही, अशी वाही मु यमं ी एकनाथ 
िशंदे यांनी दली आह.े आज कराड इथ,ं यशवंतराव च हाण कषी औ ोिगक, पश-ु
प ी दशन आिण िज हा कषी महो सवाच ं उदघ्ाटन 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 – 

शेतक यांना वयपंणू 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 ंज े
काही शेतक यांनी आिण आम या कषी िवभागान ं य न कलेच 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 याकड े आह.े यामुळे 
दजाभाव तर िबलकल आम याकडन िवकासाम य ेहोणार नाही.  

शेतक यांनी या कषी दशनाचा लाभ घेऊन आप या शेतीम य े नवनवीन योग 
राबवावेत आिण आिथक गती साधावी, हीच यशवतंराव च हाण यांना खरी 
आदरांजली ठरेल, असंही मु यमं ी हणाले. सातारा िज ात या कराड 
िवमानतळा या िवकासासाठी ह ेिवमानतळ औ ोिगक िवकास महामंडळाकडे ह तांतर 
कर यात येईल अशी घोषणा मु यमं यांनी कली.  
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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 मारकाचं भूिमपूजनही मु यमं यां या ह त े आज 
कर यात आलं. 

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

**** 
धमातर िवरोधी कायदा महारा ासह सव रा यांना लागू क न ल ह िजहाद िव द 
कठोर कायदा करावा यासह इतर माग यांसाठी आज धुळे िज ा या िशरपूर शहरात 
िहंद ववादी संघटनांनी एक  येत भ य मोचा काढला. अ पसं याकां माण े ब सं य 
लोकांना धमाच ेिश ण शाळा कॉलेजमधनू दे यास परवानगी ावी, िनसग िनयमानुसार 
आिण परंपरेनुसार ी - पु षा या ल ा या वयाबाबत फरिवचार करावा, लिगक 
िश ण शाळा कॉलेजमधून स न ेदे यात याव,ं अशा अनेक माग यांच ंिनवेदन यावेळी 
तहसीलदारांना दे यात आलं.  

**** 
क ीय नागरी हवाई वाहतूक आिण पोलाद मं ी योितरा द य िशंद े यांनी आज 
को हापूर िज ात कागल इथ ंयुवा मतदारांची भेट घेऊन संवाद साधला. देशातील 

येक य या िवचारधारते बदल झाला तर देशाची गती होईल अस ंत ेयावेळी 
हणाल.े आठ वषापूव  जगात भारतीय अथ यव था ११ या मांकावर होती. ती 
आज पाच या मांकावर आली असून २०३० पयत आपण जपान आिण जमनीला 
माग ेटाकत ितस या मांकावर ये याच ं येय ठेवलं आह,े असं िशंदे यांनी सांिगतल.ं  

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

दीनानाथ मगंेशकर णालयात गोखले यां यावर उपचार सु  आहेत. गोखल े यांची 
कती दोन दवसांपासून खालावली होती, मा  आता यां या कतीत सुधारणा 

असून, त े डोळे उघडत अस याच,ं तसंच हातपायाचंी हालचाल करत अस याच ं
णालयान ंजारी कले या प कात हटल ंआह.े 

**** 
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जालना िज ात जांब समथ इथं रामदास वामी यां या ीराम मं दरात राम, ल मण 
सीता आिण हनुमंतासह सव मूत या ाण ित ा सोह याला आजपासून ा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. उ ा 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.े 

**** 
अिजंठा आिण वे ळ ले यांना जागितक वारसा थळाचा मान िमळालेला आह.े मा , 
तो टकवून ठेवण ं सवाचीच जबाबदारी सवाचीच अस याच ं मत क ीय पुरात व 
िवभागाच ेऔरंगाबाद े ीय अधी क िमलनकमार चावले यांनी य  कल ंआह.े 
रा याच ेपिहले मु यमं ी यशवतंराव च हाण यां या ३८ या मृती दनािनिम  आज 
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 चावल े यांनी कल.ं यशवंतराव 
च हाण यां या अधाकती पुत याच ंअनावरणही यावेळी मा यवरां या ह त ेकर यात 
आलं. 

**** 
भारत आिण यूझीलंड यां यात पिह या एक दवसीय ि कट साम यात यूझीलंडन े
भारतावर सात गडी राखून िवजय िमळवला. यूझीलंडन े नाणेफक िजंकन थम 
े र णाचा िनणय घेतला. भारतीय फलदंाजांनी उ म खेळ करत, िनधा रत ५० 

षटकांत सात बाद ३०६ धावा क या. याम य ेकणधार िशखर धवन या ७२, शुभमन 
िगल ५०, ेयस अ यर ८०, सजंू सॅमसन ३६ तर वॉिशं टन संुदर या ३७ धावांचा 
समावेश आह.े ऋषभ पंत आिण सूयकमार यादव आज अनु म े १५ आिण चार 
धावांवर बाद झाल.े भारतान ं दले या ३०७ धावां या ल याचा पाठलाग करताना, 
यूझीलंडच ेसलामीवर झटपट बाद झाल,े मा  कन िव य सन या ९४ आिण टॉम 
लथॅम या नाबाद १४५ धावां या झझंावाती खेळीमुळे यझूीलंड संघान े ४८ या 
षटका या पिह या चडतच ३०९ धावा क न सामना िजंकला.  
१०४ चडत १९ चौकार आिण पाच षटकारां या मदतीने नाबाद १४५ धावा करणारा 
टॉम लॅथम सामनावीर पुर काराचा मानकरी ठरला. मािलकत पुढचा सामना परवा 
रिववारी होणार आह.े 

**** 
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संिवधान दन उ ा साजरा होत आह.े औरंगाबाद इथ ं िमिलंद 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 
दनािनिम  भारतीय संिवधान आिण स याची राजनीती या िवषयावर भ य मेळा याच ं
आयोजन कर यात आलं आह.े शहरात या मौलाना आझाद संशोधन क ात हा मळेावा 
होणार आह.े  

**** 
उ  आिण तं  िश ण िवभाग, ंथालय संचालनालय आिण औरंगाबाद िज हा 
ंथालया या वतीन ं उ ा आिण परवा औरंगाबाद शासक य ंथालय प रसरात 
ंथो सवासच ंआयोजन कर यात आल ंआह.े उ ा सकाळी नऊ वाजता ांतीचौक 

इथून ंथ दडीन ं या गं ो सवाला सुरवात होणार आह.े या ंथो सवात िविवध 
िवषयांवर प रसंवाद, का यवाचन होणार आह.े उ ा उ ाटन संगी संिवधान दना या 
अनुषंगानं संिवधान उ ेिशकच ंसामुिहक वाचन कर यात येणार आह.े 

**** 
देशात सव थम िवमान बनव याचा कारखाना उभारणा या शेठ वालचंद िहराचदं यां या 
सोलापुरातच िवमानसेवा नसण ंहे ददवी अस याच ंमत महारा  चबर ऑफ कॉमसच े
अ य  लिलत गांधी यांनी य  कल ं आह.े सोलापुरात होटगी र यावरील 
िवमानतळावर नागरी सेवा दे या या मागणीसाठी सु  झाले या च  उपोषणाला गांधी 
यांनी पा ठं याच े प  पाठवल.ं यात यांनी ह े मत य  कल.ं स या या युगात 
िवमानसेवा ही अ याव यक बाब अस याच ंमत यांनी या प ात य  कल ंआह.े 

**** 


