आकाशवाणी औरंगाबाद
.ादेिशक बात2या
4दनांक २२ फ89ुवारी २०१७ सायंकाळी ५.२५ िम.
****
पंत$धान नर)+ मोदी यां1या अ3य4तेखाली आज झाले;या क=+ीय मंि?मंडळा1या
बैठकEत, देशाची सौर ऊजाL िनिमLती 4मता वीस हजार मेगॅवॉटवSन चाळीस हजार
मेगॅवॉटपयTत वाढवVयास मंजुरी देVयात आली. या बैठकEनंतर प?कारांशी बोलताना क=+ीय
ऊजाL मं?ी िपयूष गोयल यांनी ही मािहती [दली. ऑ]ट^ेिलयासोबत नागरी हवाई वाहतुक
सुर4ा सहकायL करार, भारत आिण bीस दरcयान हवाई सेवा करार, भारत आिण पोलंड
दरcयान कdषी सहकायL करार, तसंच नेपाळमध;या अeण- तीन, या जलिवgुत $क;पाम3ये
पाच हजार सातशे तेवीस कोटी eपयांची गुंतवणूक करVया1या $]तावालाही आज1या
बैठकEत क=+ीय मंि?मंडळानं मंजुरी [दली.
****
भारत पािक]तान दरcयान, िनयं?णरेषेवरील घडामोडi1या संjयेत मागील काही
मिहkयां1या िकlवा गे;या वषाL1या तुलनेत घट झा;याचं जाणवत आहे, असं संर4ण मं?ी
मनोहर परmकर यांनी एका दैिनकाला [दले;या मुलाखतीत cहटलं आहे. भारतानं कoल;े या
सिजLकल ]ट^ाईक - लpयभेदी कारवाईमुळे हा प[रणाम झा;याचं संर4णमंqयां1या वrsयातून
सूिचत होतं, असं यूएनआय1या वृuात cहटलं आहे.
****
आधार vमांकाशी संलिwत ]काईप लाईट या सेवेची मायvोसॉxटचे मुjय कायLकारी
अिधकारी सyया नडेला यांनी घोषणा कoली आहे. ते आज मुंबईत एका कायLvमात बोलत
होते. यावेळी नडेला यांनी मायvोसॉxटकडzन [द;या जाणा{या सुिवधांची सिव]तर मािहती
[दली. $ोजे|ट संगम या उपvमा1या मा3यमातून क~शल कारागीरांना रोजगार िमळवून [दला
जाईल असंही yयांनी सांिगतलं. ९९ डॉस या उपvमामुळे डॉ|टरांना 4यeणांशी संवाद
साधणं सोपं झा;याचं नडेला cहणाले.
****
अंyयोदय ए|स$ेस ही सवLसामाkयांसाठी तयार कoलेली रे;वे गाडी रे;वेम?ं ी सुरेश $भू
यांनी आज नवी [दी इथं रा^ाला अपLण कoली. अथLसंक;पात जाहीर झाले;या या ेणीतली
पिहली रे;वे लवकरच मुंबई ते टाटानगर मागाLवर धावणार आहे. पूणLपणे अनारि4त
असले;या या रे;वेत सवL सुिवधा $थम ेणी1या दजाL1या असतील, असं $भू यांनी
सांिगतलं.
****
मानवरिहत रे;वे vॉिसंगवर झाले;या अपघातात मृyयुमुखी पडले;या, जालना इथ;या
िहरालाल अbवाल या उgोजका1या क~टंिबयांना, दि4ण म3य रे;वे आिण िवमा कlपनीनं तीस

लाख eपयांची नुकसानभरपाई आिण sयाजापोटी पंधरा लाख eपये, इतकE रम gावी, असा
आदेश जालना िज;हा आिण स? kयायालयानं [दला आहे. या रकमेतील सuर टo रम
दि4ण म3य रे;वेनं आिण तीस टo रम िवमा कlपनीनं gावी, असं kयायालयानं सांिगतलं
आहे. माचL २००९ म3ये औरंगाबाद जवळ करमाड इथं मानवरिहत रे;वे vॉिसंगवर झाले;या
या अपघातात अbवाल यांचा मृyयू झाला होता.
****
गंगाखेड नगरप[रषदे1या मालकEची जागा भाडेतyवावर देVयाबाबत अंितम आदेश
काढVयासाठी पंचवीस हजार eपये लाच घेताना कायाLलयीन अधी4क शामकांत काळे याला
लाचलुचपत $ितबंधक िवभागानं आज अटक कoली.या $करणी गंगाखेड पोिलस ठाVयात
गुkहा दाखल करVयात आला आहे.
*****
]वामी रामानंद तीथL मराठवाडा िवgापीठाची येyया सsवीस फoुवारीला होणार
असलेली एम्.िफल. ची $वेशपूवL परी4ा पुढे ढकलVयात आली असून, ती आता येyया पाच
माचLला होईल, असं िवgापीठानं एका प[रप?काारे कळवलं आहे. सsवीस फoुवारीला
िवgापीठाचा एकोिणसावा दी4ाkत समारंभ अस;यामुळे हा बदल करVयात आला आहे.

****
भारत आिण ऑ]ट^ेिलयादरcयान चार कसोटी सामkयां1या मािलकoला उgापासून
सुeवात होत आहे. उgा सकाळी साडेनऊ वाजता पुVयात महारा^ िvकoट संघटने1या
मैदानावर पिहला सामना सुS होईल. भारतानं याआधी इंलंड िवe3दची पाच कसोटी
सामkयांची मािलका चार - शूkय अशा फरकानं तर बांगलादेशसोबतचा एकमेव कसोटी
सामनाही िजंकला आहे.
****
रायात;या दहा महानगरपािलका, अकरा िज;हा प[रषदा आिण ११८ पंचायत
सिमyयांसाठी काल झाले;या मतदानाची उgा मतमोजणी होणार आहे. याम3ये
मराठवाात;या आठ िज;हा प[रषदांचे ४६० गट आिण ७६ पंचायत सिमyयां1या ९३०
जागांचा समावेश आहे. उgा सकाळी आठ वाजेपासून मतमोजणी सुS होणार असून,
सायंकाळपयTत पूणL िनकाल हाती येVयाची श|यता आहे.
****
औरंगाबाद इथ;या सदाचार संवधLक ये नाग[रक सं]थेचा शािलनीताई सदाते ]मृती
सदाचार संवर्धक पुर]कार सामािजक कायLकyयाL डॉ मधुी संजीव सावजी यांना जाहीर
झाला आहे. शाल ीफळ आिण ]मृितिचkह असं या पुर]काराचं ]वSप आहे. उgा
औरंगाबाद इथं एका छोटेखानी समारंभात डॉ सावजी यांना हा पुर]कार $दान करVयात येईल.
//******//

