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वारः श'नवार

--------------------------------------------------------------------------------ठळक बातया
• आ*थ,क गैर.यवहार करणा0यांची गय करणार नाह2- पंत धानांचा इशारा.
• पंजाब नॅशनल बँक गैर.यवहार

करणी छापा स: स;
ु च.

• रा<यसभे=या ५८ जागांसाठ? २३ माच,ला मतदान.
• बांधकाम कामगारां=या नBदणीचा मC
ु यमंDयां=या हEते

ारं भ.

• <येFठ साहियक लHमीनारायण बोJल2 याचं 'नधन.
• गारपीट2बाबतचा अंदाज हवामानशाE: वभागानं मागं घेतला.
--------------------------------------------------------------------------------पंत धानः
आ*थ,क गैर.यवहार करणा0यांवरोधात कडक कारवाई केल2 जाईल, असा इशारा
पंत धान नरQ R मोद2 यांनी काल दला. नवी दJल2 इथं जाग'तक .यापार
पSरषदे मUये ते बोलत होते. आ*थ,क गैर.यवहारांबाबत सरकार अयंत कठोर असन
ू
जनते=या पैशांची लट
ू कदाप सहन केल2 जाणार नाह2; असंह2 ते हणाले.
--------------------------------------------------------------------------------गडकर2ः
कQR2य मं:ी 'नतीन गडकर2 यांनींह2 काल मंब
ु ईत एका काय,Yमात बोलताना;
एनडीए सरकारनं कधीह2 ZFटाचा0यांना पाठ?शी घातलेलं नाह2 असं सांगन
ू पीएनबी
बँक घोटा[यातील आरोपींवर न\क]च गु^हा दाखल कर`यात येईल असं सां*गतलं.
दरयान पीएनबी गैर.यवहार
संबं*धतां=या

मालमbांवर

करणी नीरव मोद2, मेहुल चो\सी आaण अ^य
छापा टाक`याचं काम स;
स\तवसल
ु च असन
ू
ु 2

संचालनालयानं यांचे सम
ु ारे ४४ कोट2 cपयांचे समभाग आaण बँक खाती गोठवल2
आहे त.
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याशवाय यां=या मालक]चं अ^य dकमती सामानह2 जeत कर`यात आलं आहे.
कQR2य अ^वेषण वभाग आaण स\तवसल
ु 2 संचालनालय दोघांनीह2 यां=यावcUद
ाथमक माहती अहवाल दाखल केला आहे .
--------------------------------------------------------------------------------रोटोमॅकः
रोटोमॅक कंपनीचा मालक वYम कोठार2 आaण याचा मुलगा राहुल यांना लखनऊ
^यायालयात हजर कर`यासाठ? एका दवसाची वास परवानगी दJल2 ^यायालयानं
काल

सीबीआयला

दल2.

तीन

हजार

६९५

कोट2

cपयांची

कज,बड
ु वे*गर2

केJया करणी यांना परवा अटक कर`यात आल2 होती.
--------------------------------------------------------------------------------डीएसकेः
गुंतवणक
दरांची फसवणूक केJया
ू

करणी प`
ु यातील बांधकाम .यवसा'यक डी.

एस. कुलकणj आaण यां=या पनी हे मंती कुलकणj यांना १ माच, पयkत पोलस
कोठड़ीत ठे व`याचे आदे श ^यायालयानं दले आहेत.
डीएसके दापयांची पोलस कोठडी काल संपJयामळ
ु े यांना ^यायालयात हजर
कर`यात आल होतं.
--------------------------------------------------------------------------------रा<यसभाः
रा<यसभे=या ५८ जागांसाठ?=या 'नवडणक
ू ]चं वेळाप:क काल 'नवडणक
ू आयोगानं
जाह2र केलं. रा<यातJया सहा जागांचा यात समावेश आहे . या सव, जागांवर2ल
खासदारांचा काय,काळ येया ए ल- मे मह^यात संपणार आहे. या 'नवडणक
ू ]चा
अUयादे श ५ माच, रोजी काढ`यात येईल आaण आवnयकता असJयास २३ माच,
रोजी मतदान घेतलं जाईल.
--------------------------------------------------------------------------------धनुषः
धनुष या अ`वE:स<ज oेपणाE:ाची यशEवी चाचणी काल ओदशा=या पॅराद2प
बंदरावर घे`यात आल2. पाचशे dकलो वजन वाहून ने`याची आaण साडेतीनशे
dकलोमीटरपयkत मारा कर`याची oमता या Eवदे शी बनावट2=या oेपणाE:ात आहे .
हे oेपणाE: समR
ु ातून जमनीवर मारा क; शकते.
---------------------------------------------------------------------------------

2

मC
ु यमं:ीः
इमारत बांधकाम कJयाणकार2 मंडळा=या वशेष नBदणी अभयानाअंतग,त २५ लाख
कामगारांची नBदणी कर`याचं लHय कामगार वभागान पण
ू , कराव असे 'नदq श
मC
ु यमं:ी दे वQR फडणवीस यांनी दले. मुंबईत काल वशेष नBदणी अभयानाचा ई
शभ
ु ारं भ मC
ु यमंDयां=या हEते झाला यावेळी ते बोलत होते. उं च इमारती बांधणा0या
कामगारांचं जीवन नेहमीच दल
ु t, oत राहतं, अटल वnवकमा, स^मान योजना,
रा<यातJया अशा २५ लाख कामगारांपयkत पोहोचणार आहे.
या अभयानाअंतग,त जाह2र कर`यात आलेJया २८ योजनांचा फायदा, अ*धका*धक
कामगारांनी uयावा, अस आवाहनह2 मC
ु यमंDयांनी यावेळी केलं.
--------------------------------------------------------------------------------मनोज स^हाः
रे JवेमUये महलांवर होणारे हJले रोख`यासाठ? ५० ट\के महला पोलसांची भरती
केल2 जाईल अशी vवाह2 कQR2य दरू संचार आaण रे Jवे रा<यमं:ी मनोज स^हा यांनी
दल2.ते काल सांगल2 इथं सांगल2 फEट, या उपYमा=या उwघाटन संगी बोलत होते.
सांगल2 फEट, उपYमा=या माUयमातन
सांगल2त चांगले उwयोग येतील आaण
ू
औwयो*गक वकासाला चालना मळे ल, असा वnवास महसल
ू मं:ी चंRकांत पाट2ल
यांनी यावेळी .य\त केला.
--------------------------------------------------------------------------------.हॉईस काEट/पण
ु ेः
'बो^साय नमEते' हे पहलं जाग'तक
अभनव

दश,न सUया प`
ु यात सc
ु आहे .ऐकू या

दश,नावषयी अ*धक माहती आम=या

'त'नधीकडून...

'बो^साय' ह2 जपानी उदयान कला. |ीमंतांची कला हणन
ू ती भारतात ओळखल2
जाते. बो^साय या संकJपनेचे हे मत बदल`यासाठ?
नमEते' हे दे शातील बो^सायचं पहलं
ववध

दश,न

ाज\ता काळे यांनी 'बो^साय

प`ु यात भरवलं आहे . या

दश,नात

कारची १ हजार पेoा जाEत बो^साय बघायला मळतात. १२५ वषा,पव
ू jचं

उं बराचं बो^साय या

दश,नात बघायला मळालं. गेJया १० वषा,पासन
ू

ाज\ता काळे

या Eवतः बो^सायची 'नम,ती करत आहे त. भारतात दल
ु t, oत असलेJया या
कलेपासन
ू रोजगार'नम,ती होउ शकते, असा वnवास काळे यांना आहे . हे
२५ फे}व
ु ार2पयkत खुलं राहणार आहे .
---------------------------------------------------------------------------------
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दश,न

संत गाडगेबाबाः
संत गाडगेबाबा यां=या जयंती'नमb काल रा<यात ववध काय,Yमांच आयोजन
कर`यात आलं होतं. मC
ु यमं:ी दे वQR फडणवीस यांनी आपJया 'नवास Eथानी संत
गाडगे बाबां=या

'तमेला पFु पहार अप,ण क;न आदरांजल2 वाहल2.

--------------------------------------------------------------------------------पंकजाः
रा<यात मल
ु े-मल
ु 2 दbक घेणा0यांची संCया मो~या
'नयम कडक असJयामळ
ु े दbक

माणात आहे . मा:, यासाठ?चे

dYयेला वेळ लागतो. यामळ
ु े या 'नयमात

श*थलता आणावी, अशी मागणी माहला आaण बाल वकास मं:ी पंकजा मंड
ु े यांनी
या खाया=या कQR2य मं:ी मेनका गांधी यां=याकडे काल केल2. मुंडे यांनी काल
मेनका गांधी यांची नवी दJल2त भेट घेतल2. यां=या बैठक]नंतर पंकजा मंड
ु े यांनी
ह2 माहती दल2. कुपोषत बालकांचं
असलेJया

माण कमी कर`यासाठ? रा<य सरकार करत

यनांची; तसंच मल
ु 2ंसाठ? स;
ु केलेJया 'अिEमता' योजनेची माहतीह2

यांनी गांधी यांना दल2.
--------------------------------------------------------------------------------कृष पदवीधरः
कृषी पदवीधरांनी कृषी वwयापीठाचे दत
ू हणन
ू शेतक0यांसाठ? काम केलं पाहजे,
तसंच कृषी oे:ामUये उwयोजक 'नमा,ण हो`यासाठ?

यन करावेत, अशी अपेoा

भारतीय कृषी अनुसंधान पSरषदे चे उपमहासंचालक डॉ\टर नरQ Rसंह राठोड यांनी
.य\त केल2.रना*गर2 िजJयात दापोल2 इथं डॉ\टर बाळासाहेब सावंत कोकण
समारं भात एक हजार ६१९ वwयायाkना पदवी आaण पद.युbर पद.या

दान

कर`यात आJया.
--------------------------------------------------------------------------------लातूरः
लातूरला मंजरू झालेलं पारप: काया,लय या येया माच, मह^यात स;
ु होणार
असJयाची

माहती

खासदार

डॉ.

सन
ु ील

गायकवाड

यांनी

काल

दल2.

काया,लयाला मंजरु 2 मळाJयाने लातरू करांची मोठ? सोय होणार आहे .
---------------------------------------------------------------------------------
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या

नाशकः
यशवंतराव

च.हाण

महारF

म\
ु त

वwयापीठातफq

रा<यEतर2य परु Eकारांची घोषणा वwयापीठाचे कुलगु;

दे `यात

येणा0या

ववध

ा. इ. वायुनंदन यांनी काल

नाशकमUये केल2. यंदा नाशक=या स'ु नता पाट2ल यांना |मसेवा आaण

मुंबई=या

दग
ु ा, गुडीलू यांना cि\मणी परु Eकार जाह2र कर`यात आला आहे . 'वशाखा' का.य
ं े , नाशकचे रवंR कांगणे आaण सांगल2=या
परु Eकारांत ठा`याचे सुशीलकुमार शद
डॉ. स'ु नता बोडq-खडसे यांचा समावेश आहे . परु Eकार वतरण येया मंगळवार2
नाशक मUये होणार आहे .
--------------------------------------------------------------------------------बोJल2 'नधनः
<येFठ साहियक आaण कवी लHमीनारायण बोJल2 याचं काल सोलापरू इथं दय
वकारा=या ध\\यानं 'नधन झालं. ते ७५ वषाkचे होते. तेलगु भाषक असन
ू ह2
यांनी मराठ?मUये वपल
साहय 'नम,ती केल2. 'एक साळीयाने' हे यांचे
ु
आमचSर: रसक य ठरले. यां=या पा*थ,व दे हावर आज सकाळी सोलापरू इथं
अंयसंEकार कर`यात येणार आहे त.
--------------------------------------------------------------------------------dYकेटः
भारत आaण दtoण अdके=या महला dYकेट संघांमUये आज वीस षटकांचा
पाचवा आaण अं'तम सामना होणार आहे . भारत या मालकेत दोन सामने िजंकून
आघाडीवर आहे . भारतीय महला संघानं प^नास षटकां=या साम^यांची मालका
िजंकJयामळ
ु े आजचा सामना िजंकून सलग दोन मालका िजंक`याची दम
ु jळ
काम*गर2 कर`याची संधी भारतीय संघाला आहे .
दरयान दो^ह2 दे शां=या पc
ु ष संघांमधील वीस षटकांचा अं'तम सामनाह2 आज
खेळला जाणार आहे . तीन साम^यां=या या मालकेत एकेक सामना िजंकून दो^ह2
संघांनी बरोबर2 साधल2 आहे .
--------------------------------------------------------------------------------हवामानः
गारपीट2बाबतचा

अंदाज

भारतीय

हवामानशाE:

वभागानं

मागं

घेतला

आहे.

हमालय पव,त भागातील थंड वा0यांची तीता आता कमी झाJयामुळे, हवामान
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वभागानं आधी दलेला गारपीट2चा इशारा मागं घेतला. उbर महाराFात गारपीट
हो`याची श\यता आहे , असा अंदाज हवामान वभागानं .य\त केला होता.
गेJया २४ तासात मUय महाराF, मराठवाडा आaण वदभा,=या काह2 भागात
dकमान तापमानात सरासर2=या तल
ु नेत लoणीय वाढ झाल2 आहे . रा<या=या
उव,Sरत भागात dकमान तापमान सरासर2=या जवळपास होतं.उwया सकाळपयkत
संपण
ू , रा<यात आकाश मC
ु यता 'नरZ राह`याची श\यता हवामान वभागानं
वत,वल2 आहे.
--------------------------------------------------------------------------------आकाशवाणी पण
ु े कQRावरचं

ादे शक बातमीप: संपलं;

या बातयांसह इतरह2 बातया आपण के.हाह2 ऐकू वाचू शकता
All India Radio News Pune या आम=या फेसबक
ु पेजवर
तसंच
अॅट द रे ट (@) Air News Pune या वटर हडलवर.
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