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आकाशवाणी औरंगाबाद
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दनांक : २५ नो हबर २०२२ दपारी १.०० वा.
****

संयु महारा ाचे पिहले मु यमं ी यशवंतराव च हाण यां या ३८ या पु यितथीिनिम
आज यांना सव अिभवादन कर यात येत आहे. सातारा िज ात या कराड इथं
ि तीसंगमावरील यशवंतराव च हाण यां या समाधी थळी मु यमं ी एकनाथ िशंदे यांनी
अिभवादन कलं. मं ी शंभूराज देसाई, उदय सामंत, माजी मं ी बाळासाहेब पाटील,
आमदार जयकमार गोरे, आमदार महेश िशंदे यावेळी उप थत होते.
शेती, सहकार, िश ण, औ ोिगक या े ांत अनेक लोकक याणकारी योजनांची
अंमलबजावणी करत यशवंतराव च हाण यांनी महारा ाचा िवकास कला, अशा श दात
रा वादी काँ ेसचे अ य शरद पवार यांनी, यशवंतराव च हाण यांना ट्.िवट संदेशा ारे
अिभवादन कलं आहे .
****
नागपूर या डॉ. पंजाबराव देशमुख कषी िव ापीठा या मैदानात एक आंतररा ीय दजाचं
अ ीक चर क वेशन सटर थापन कर यात येणार अस याची मािहती क ीय मं ी
िनतीन गडकरी यांनी दली. नागपूर इथं आज १३ या ऍ ो हजन कषी दशनाचं
आज उ ाटन क यानंतर ते बोलत होते. अ ीक चर क वेशन सटरसाठी दडशे कोटी
पयांचा ताव क ीय कषी मं ालयाकडे पाठव यात आला असून, यासंदभात
आव यक सहकाय कर याचं आ ासन क ीय किषमं ी नर िसंह तोमर यांनी द याचं
गडकरी यांनी सांिगतलं. िवदभात या शेतक यांना कषी े ात या नवीन तं ानाची,
जोडधं ाची मािहती हावी, याचा उपयोग यां या उ प वाढीसाठी हावा आिण
यांची शेती लाभदायक हावी या हेतूनं हे दशन भरव यात आलं आहे.
****
आगामी गुजरात िवधानसभा िनवडणुक या पिह या ट यासाठीचा चार आता
िशगेला पोहचला असून, सवच प ांचे नेते चारसभा, रोड शो आदी मा यमातून
उमेदवारांचा जोरदार चार करत आहेत. पिह या ट यात गुजरात िवधानसभे या ८९
जागांसाठी ये या एक िडसबरला मतदान होणार असून, यासाठी िविवध प ांचे ७८८
उमेदवार िनवडणूक चा रंगणात आहेत.
****
क सरकार या मह वाकां ी जल जीवन अिभयानाअंतगत रा यातली शंभर ट कामं
ये या दोन वषात पूण होतील आिण रा या या ामीण भागात या येक घरात
नळा ारे व छ पा याचा पुरवठा होईल, असा िव ास, क ीय जलश आिण अ
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ि या उ ोग रा यमं ी हादिसंह पटेल यांनी य कला. पुणे िज ात िश र
लोकसभा मतदार संघाचा दोन दवसांचा दौरा क यानंतर ते वाताहरांशी बोलत होते.
पुणे िज ा या अनेक भागात कांदा आिण बटा ाचं पीक मो ा माणावर येत,ं हे
ल ात घेऊन यावरील ि या उ ोग पुणे िज ात सु हावेत अशी अपे ा यांनी
य कली.
****
जी-20 रा समुहा या आंतररा ीय प रषदे या िनिम ाने िशखर प रषदेचे ितिनधी १३
आिण १४ फ ुवारी २०२३ रोजी औरंगाबाद िज ात या अिजंठा, वे ळ लेणी आिण
इतर िविवध थळांना भेटी देणार आहेत. या प रषदे या पूवतयारीचा िज हािधकारी
अ तक कमार पा डेय यांनी काल आढावा घेतला. जगभरातले सुमारे ५०० ितिनधी
औरंगाबाद इथं येणार असून, यांना उ म दजा या सुिवधा उपल ध क न दे याचे
िनदश िज हािधकायानी संबंिधत यं णेला दले आहेत.
****
उ मानाबाद इथं उ ा भारतीय संिवधान दना या औिच यानं मतदार जनजागरण सिमती
आिण संिवधान जनजागरण सिमती या वतीनं, संिवधान जनजागरण रॅली काढ यात
येणार आहे. बाश नाका िजजाऊ चौक इथं िज हािधकारी सचीन ओ बासे यां या
ह ते िहरवा झडा दाखवुन रॅलीला सु वात होईल.
****
रा य शासनाचा उ आिण तं िश ण िवभाग, ंथालय संचालनालय आिण
औरंगाबाद िज हा ंथालय अिधकारी कायालया या वतीनं औरंगाबाद इथं आयोिजत
ंथो सव २०२२ चं उ ा ये सािह यक आिण सिम क सुधीर रसाळ यां या ह ते
उ ाटन होणार आहे. यािनिम ानं उ ा सकाळी नऊ वाजता ांती चौक इथून ंथ दंडी
काढ यात येणार आहे. शासक य िवभागीय ंथालय प रसरात आयोिजत या
ंथो सवात ंथ दशन, िव तसंच िविवध काय म होणार आहेत.
****
कतार इथं सु असले या िफफा फटबॉल िव चषक पधत आज तीन सामने होणार
आहेत. भारतीय वेळने ुसार दपारी साडे तीन वाजता वे स आिण इराण, सं याकाळी
साडे सहा वाजता कतार आिण सेनेगल, तर रा ी साडे नऊ वाजता नेदरलँड आिण
इ डोर यां यात सामना होणार आहे.
****
भारत आिण यूझीलंडदर यान तीन एक दवसीय ि कट साम यां या मािलकतला
पिहला सामना ऑकलंड इथं सु असून, शेवटचं वृ हाती आलं ते हा यूझीलंड या
तीन बाद ११२ धावा झा या हो या. उमरान मिलकनं दोन, तर शादल ठाकरनं एक
गडी बाद कला. त पूव भारतानं थम फलंदाजी करत िनधा रत षटकात सात बाद
३०६ धावा क या.
****

