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आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक २६ जून २०१७ सकाळी ०६.५० िम.

****
 देशाचं वैिव य हे देशाचं वैिश आिण ताकद - पंत धान नर मोदी
 कजमाफ चा िनणय ऐितहािसक असला तरी समाधानकारक नाही - िशवसेना प मुख उ व
ठाकरे
 मु लम बांधवांम ये आज ईद उल िफ - अथात रमजान ईदचा उ साह
 काही दवसां या िव ांतीनंतर रा यात पाऊस पु हा स य
आिण
 ऑ टेिलयन खु या बॅडिमंटन पधत भारताचा िकदंबी ीकांतला अिजं यपद; वे ट
इंिडजिव या दस या एक दवसीय ि कट साम यात भारताचा िवजय
****
देशाचं वैिव य हे देशाचं वैिश आिण ताकद अस याचं पंत धान नर मोदी यांनी हटलं आहे.
आकाशवाणी व न सा रत झाले या ‘मन क बात’ या काय मात ते काल बोलत होते. या
मािलकचा ३३वा भाग काल सा रत झाला. िस म, िहमाचल देश, करळ, उ राखंड आिण
ह रयाणा ही पाच रा यं उघ ावर शौचापासून पूणपणे मु झा याचं सांगत, पंत धानांनी या
रा यांचे आभार मानले. गे या बुधवारी २१ जून रोजी जागितक योग दनाचं औिच य साधून संपूण
जग योगमय झालं होतं, याचा येक भारतीयाला अिभमान अस याचं ते हणाले. येक
काय मात पु पगु छ दे याऐवजी पु तक िकवा खादीचा माल दला तर वाचनाचा आिण खादीचा
चार होईल, असं ते हणाले.
क सरकारनं ग हमट इ माकट ेस - इ जीईएम ही यं णा सु कली असून, या मा यमातून
नाग रकांना कोण याही व तू सरकारला िवकता येतील, असं यांनी सांिगतलं. भारतीय अंतराळ
संशोधन सं था - इ ोनं एकावेळी ३१ उप हांचं ेपण क याब ल पंत धानांनी इ ोचं अिभनंदन

कलं. तसंच १९ जूनला भारता या मंगळ मोिहमेला एक हजार दवस पूण झा याचाही यांनी
गौरवपूण उ ख
े कला.
१९७५ साली आज या दवशी देशात आणीबाणी लागू झाली होती, यावरही पंत धानांनी भा य
कलं.
****
भारतीय जनता प सरकार या काळात देश अघोिषत आणीबाणीचा अनुभव घेत अस याची टीका
काँ ेसनं कली आहे. काँ ेसचे व टॉम वड न यांनी नवी द ीत वृ सं थेशी बोलताना,
आिणबाणी ही चूकच होती, हे मा य करत आ ही यातून धडा घेतला, मा स या अघोिषत
आिणबाणी अनुभवत अस याचं, वड न हणाले.
****
शेतक यांवर अ याय झा यास िशवसेना स ेची पवा न करता शेतक यांबरोबर राहील अशी वाही,
िशवसेना मुख उ व ठाकरे यांनी काल अहमदनगर िज ात या पुणतांबा इथ या शेतकरी
मेळा यात दली. सरकारनं घेतलेला कजमाफ चा हा िनणय हणजे शेतक यां या एकजुटीचं यश
आहे असं सांगत, आपण कजमाफ चं ेय यायला आलो नस याचं यांनी सांिगतलं. शेतक यांचा
अपमान करणा यांना यांची जागा दाखवा असं आवाहनही यांनी यावेळी कलं.
दर यान, नािशक िज ात या येवला इथंही ठाकरे यांनी काल शेतक यांशी संवाद साधला.
कजमाफ चा िनणय ऐितहािसक असला तरी तो समाधानकारक नस याचं सांगत ठाकरे यांनी २०१७
पयत या सव थकबाक दारांना कजमाफ दली पािहजे अशी मागणी यावेळी कली. सरकारनं दीड
लाख पयांपयत दले या कज माफ चा िवदभ आिण मराठवा ात या काही शेतक यांना लाभ
होणार असला तरी सवच शेतक यांना लाभ िमळालेला नाही, असं ते हणाले. शेतमालाला हमी
भाव ावा आिण वािमनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करावी यासाठी आता लढा देणार
अस याचं ते हणाले.
दर यान, आज ठाकरे औरंगाबाद िज ा या दौ यावर असून समृ ी महामाग या भूसंपादनाम ये
बािधत होणा या शेतक यांशी ते संवाद साधणार आहेत.
****
दीड लाख पये कजमाफ चा सरकारचा वायदा फसवा अस याची टीका शेतकरी संघटनेचे नेते
रघुनाथ पाटील यांनी कली आहे. ते काल मुंबईत सुकाणू सिमती या बैठक नंतर प कारांशी बोलत
होते. या िनणयाचा लाभ फ मराठवाडा आिण िवदभात या शेतक यांना िमळणार अस याचं ते
हणाले. काँ ेसने कजमाफ देताना जिमनीची अट लावली होती तर भाजपने आक ाची अट
लावली अस यानं, काँ ेस आिण भाजप हे एका या ना याची दोन बाजू अस याचं पाटील हणाले.

कजाची िनयिमत परतफड करणा यांना २५ हजार पये मदत ही घोषणा त डाला पान पुसणारी
अस याचंही पाटील यांनी नमूद कलं.
सुकाणू सिमतीचे सम वयक डॉ. अिजत नवले यांनी, पीक कजासह शेतीचे सव कजमाफ कर यात
यावे ही आमची मागणी आहे, यामुळे. सरकारनं या िनणयाचा पुनिवचार करावा, असं आवाहन
करत, ये या नऊ जुलै रोजी नािशक इथं सुकाणू सिमती या बैठक नंतर रा य भर संघष या ा
काढणार अस याचा इशारा, अिजत पाटील यांनी दला.
****
पिव रमजान मिह यात या उपवासानंतर मु लम बांधव आज ईद उल िफ - अथात रमजान ईद
साजरी करत आहेत. ईदिनिम पंत धान नर मोदी, रा यपाल सी िव ासागर राव यांनी जनतेला
शुभे छा द या आहेत. रमजान ईदचा सण सवा या जीवनात सुख, समाधान आिण समृ ी घेऊन
येवो तसंच यातून पर पर बंधुभाव वृि ंगत होवो, असं रा यपालांनी आप या शुभे छा संदेशात
हटलं आहे.
****
हे बातमीप आकाशवाणी औरंगाबाद क ाव न सा रत कलं जात आहे. आमचं हे बातमीप यूज
ऑन एआयआर डॉट कॉम या संकत थळावरही उपल ध आहे.
****
काही दवसां या िव ांतीनंतर रा यात पाऊस पु हा स य झाला आहे. काल मुंबई, नवी मुंबई,
रायगड, ठाणे तसंच धुळे िज ात जोरदार पाऊस झाला. पुणे िज ात या गे या वष पुनवसन
कले या माळीण गावात पिह याच पावसात र ते खचले असून, घरां या िभंत नाही भेगा पड या
आहेत. यामुळे गावकरी थलांतर कर या या िवचारात आहेत. या सव गावक यांना आव यक ती
मदत पाठवली अस याचं िज हािधकारी सौरभ राव यांनी पीटीआयशी बोलताना सांिगतलं.
मराठवा ात उ मानाबाद, लातूर, जालना आिण औरंगाबाद िज ातही काल पावसानं हजेरी
लावली. उ मानाबाद िज ात कळंब आिण वाशी तालु यात म यम व पाचा तर लातूर िज ात
मा िवजां या कडकडाटासह पाऊस झा याचं, आम या वाताहरांनी कळवलं आहे. जालना
िज ात जालना, भोकरदन, जा ाबाद, परतूर आिण मंठा तालु या या काही भागात पाऊस
पडला. औरंगाबाद िज ात िस ोड तालु यासह औरंगाबाद शहर प रसरातही सायंकाळ या
सुमारास पावसा या हल या सरी कोसळ या. नांदेड िज ात मा आठवडाभरापासून पावसानं
उघडीप द यानं, शेतकरी पावसा या ती ते आहे.
****
गावागावात या िविवध कायकारी सेवा सहकारी सं थांनी गावाचं अथकारण मजबूत कर यावर ल
क ीत करावं असं आवाहन सहकार मं ी सुभाष देशमुख यांनी कलं.

लातूर इथं काल अबन बँक या इमारतीचं उदघाटन करतांना ते काल बोलत होते. या सं थांनी
शेतक यांना सभासद क न घेऊन यांना आिथक मदत क यास गावाचा िवकास हो यास मदत
होईल, असं ते यावेळी हणाले.
मु ड इथं जनरल इशुर स कॉप रेशन ऑफ इंिडया, भगवान महावीर िवकलांग सहा यता सिमती
आिण वरा य ित ाण यां या वतीनं सहकार मं ी देशमुख यां या ह ते अपंगांना आव यक
सािह य वाटप कर यात आलं. यावेळी बोलतांना देशमुख यांनी समाजानं अपंगांकडे पाह याचा
ीकोन बदलून यांना वािभमानानं जग यासाठी ो साहन दे याचं आवाहन कलं.
****
मुंबईतलं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन पाड या या िनषेधाथ काल औरंगाबाद इथं ांती चौक ते
भडकल गेट असा मोचा काढ यात आला. यात िविवध दिलत संघटना, डा या प ाचे नेत,े
कायकत मो ा सं येनं सहभागी झाले होते. माजी मािहती आयु र नाकर गायकवाड यां यावर
कारवाई न करता रा य सरकार यांना पाठीशी घालत अस याचा आरोप यावेळी कर यात आला.
****
भारताचा बॅडिमंटनपट िकदंबी ीकांतनं ऑ टेिलयन खु या बॅडिमंटन पधचं िवजेतेपद पटकावलं
आहे. काल िसडनी इथं झाले या अंितम साम यात ीकांतनं चीन या चेन लांग याचा २२-२०,
२१-१६ असा पराभव कला. इंडोनेिशया खु या बॅडिमंटन पधपाठोपाठ ीकांतचं हे सलग दसरं
िवजेतेपद आहे.
****
पोट ऑफ पेन इथं झाले या वे ट इंिडज िव या दस या एक दवसीय ि कट साम यात भारतानं
१०५ धावांनी िवजय िमळवला आहे. पावसामुळे उिशरा सु झाले या या ४३ षटका या साम यात
थम फलंदाजी करत भारतानं अिजं य राहणे या या १०५, िशखर धवन या ६३ आिण कणधार
िवराट कोहली या ८७ धावा या जोरावर ३१० धावा क या. यु रादाखल वे ट इंिडजचा संघ
कवळ २०५ धावाचं क शकला. या िवजयामुळे पाच साम या या मािलकत भारतानं १- ० नं
आघाडी घेतली आहे.
****
जागितक करणाचा खरा चेहरा मराठी सािह यातून समोर यावा, असं मत िस सािह यक रंगनाथ
पठारे यांनी य कलं आहे. जागितक करणानंतरचे मराठी सािह य या ा यापक हाद लुलेकर
यां या गौरव ंथाचं काशन काल औरंगाबाद इथं पठारे यां या ह ते कर यात आलं, यावेळी ते
बोलत होते. ये सािह यक द ा भगत आिण नागनाथ को ाप े यांनी या ंथाचं संपादन कलं
आहे.
****

औरंगाबाद इथं २८ गावां या झालर े िवकास आराख ाला मंजुरी दे या या मागणीसाठी काल
िविवध संघटनांनी र ता रोको आंदोलन कलं. जालना र यावर सुमारे तासभर चालले या या
आंदोलनामुळे जालना, बीड मागावरची वाहतुक काही काळ िव कळीत झाली होती.
****

