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आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक २३ फ ुवारी २०१८ सायंकाळी ५.२५ िम.
****
भारत आिण कनडानं दहशतवादािवरोधात एकि तपणे काम कर याची गरज, पंत धान नर मोदी
यांनी य कली आहे. आज कनडाचे पंत धान ज टीन टडो यां याशी चचनंतर संयु प कार
प रषदेत ते बोलत होते. यावेळी कनडासोबत िश ण, िव ान आिण तं ान, डा इ यादी े ात
सहा करार कर यात आले. दर यान, टडो यांनी आज द ीत राजघाटावर रा िपता महा मा गांधी
यां या समाधीवर पु पांजली अपण कली.
****
व छतेचा संदेश देणारे संत गाडगे महाराज यां या जयंतीिनिम आज यांना सव अिभवादन
कर यात येत आहे. मु यमं ी देव फडणवीस यांनी, मुंबईत वषा िनवास थानी गाडगे
महाराजां या ितमेला पु पहार अपण क न अिभवादन कलं. औरंगाबाद इथं िवभागीय आयु
कायालयात िवभागीय आयु पु षो म भापकर यांनी गाडगेबाबा यां या ितमेला पु पहार अपण
क न आदरांजली वािहली. औरंगाबाद िज हािधकारी कायालयात अ पर िज हािधकारी
पी.एल.सोरमारे यांनी, जालना इथं िज हा पुरवठा अिधकारी राजीव नंदकर यांनी, बीड इथं
िनवासी उपिज हािधकारी चं कांत सूयवंशी यांनी, तर परभणी िज हािधकारी कायालयात
िज हािधकारी पी.िशवशंकर यांनी संत गाडगे महाराज यां या ितमेस पु पहार अपण क न
अिभवादन कलं.
****
रा य शासनानं आिथक ा दबल घटकात या युवकांम ये उ ोजकता वाढव यासाठी सु
कले या, छ पती राजाराम महाराज अिभयानाअंतगत, तीन नवीन योजना सु क या आहेत.
अ णासाहेब पाटील आिथक मागास िवकास महामंडळा या या योजनांचा पा इ छकांनी लाभ
यावा, असं आवाहन महामंडळा या यव थापक य संचालक सुिचता िभकाणे यांनी कलं आहे.
वैय क कज याज परतावा योजना, गट कज याज परतावा योजना, तसंच गट क प कज
योजना अशी या योजनांची नावं आहेत.
****
मराठवा ात २४ आिण २५ फ ुवारी रोजी िवजां या कडकडाटासह पाऊस आिण गारपीट
हो याचा अंदाज हवामान खा यानं, वतवला आहे. या कालावधीत शेतक यांनी दपारी तीन ते
सायंकाळी सात वाजेपयत शेतात जाणं टाळावं, कापणी झालेलं धा य तसंच दभती जनावरं
सुरि त ठकाणी हलवावीत, असं आवाहन शासनानं कलं आहे.

****
नािशक महापािलकनं मालम ाकरात कले या वाढी या िनषेधाथ आज काँ ेस प ा या वतीनं
महापािलका मु यालयासमोर िनदशनं कर यात आली. महापािलक या महासभेनं मालम ाकरा या
घरगुती दरात ३३ ट , यावसाियक दरात ६४ ट , तर औ ोिगक दरात ८२ ट वाढ कर याचा
िनणय घेतला आहे.
****
वािशम िज ात मंगळर पीर इथं एका ामसेवकाला लाचलुचपत ितबंधक िवभागानं लाच
वीकारताना रंगेहाथ अटक कली. जी.टी.िशंदे असं या ामसेवकाचं नाव असून, यानं, मृ यू
माणप ासाठी एक हजार पये लाच मािगतली होती.
****
धुळे िज ा या सा तालु यात आज दोन तोतयांना नाग रकांनी पकडन पोिलसां या ता यात
दलं. सा तालु यात भोणगाव इथ या व त धा य दकानदाराला लाच लुचपत ितबंधक
िवभागाचे अिधकारी अस याचं भासवत, हे भामटे पैशाची मागणी करत होते. ाम थांनी या
टोळीत या दोघांना पकडलं, मा यांचा ितसरा साथीदार पसार झाला. या तोतयांची एक गाडीही
ज कर यात आली असून, यां यािवरोधात सा पोिलस ठा यात गु हा दाखल कर यात आला
आहे.
****
धुळे इथं बारावी परी े या एका क चालक तसंच पयवे काला िनलंिबत कर यात आलं आहे.
कॉपी करणात ही कारवाई कर यात आली. िज ात सहा परी ा क ांचे संचालक देखील
बदल यात आले आहेत.
****
लातूर इथं मंजूर झालेलं पारप कायालय चालू आिथक वषात माच मिह यात सु होणार आहे.
खासदार डॉ. सुनील गायकवाड यांनी ही मािहती दली.
****
िलंबे जळगाव इथे उ ापासून आयोिजत तीन दवसीय इ तेमा या तयारीची, पाणी पुरवठा आिण
व छता मं ी बबनराव लोणीकर यांनी पाहणी कली. आयोजन सिमतीचे अिधकारी, इ तेमासाठी
आलेले धमगु आिण भािवकांशी लोणीकर यांनी संवाद साधला. सोह यासाठी उभार यात
आले या सोयीसुिवधांचा लोणीकर यांनी आढावा घेतला.
****
िज हा ए समु कर यासाठी जनजागृतीवर अिधक भर ावा. एचआय ही - ए स तपासणी
संचासाठी णालयांना आव यक िनधी उपल ध क न दे यात येईल, अशी वाही औरंगाबादचे
िज हािधकारी नवल िकशोर राम यांनी दली आहे. आज िज हािधकारी कायालया या सभागृहात
आयोिजत िज हा ए स ितबंध आिण िनयं ण सिमती या ैमािसक बैठक त ते बोलत होते.
****

