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सोमणी 
 
सव�सामा�य जनतेचे दैनिंदन �� आिण शासन�तरावरील कामं गतीनं सोडिव�याबरोबरच या 
कामात लोकािभमखुता आिण पारदश�कता आण�यासाठी पणेु िवभागीय आयु& काया�लयात 
'म(ुयम)ंी सिचवालय क*' आज काया�ि�वत कर�यात आला. या क*ाचे उ-ाटन िवभागीय आय&ु 
डॉ. िदपक 0हैसेकर यां2या ह�ते झालं.  
 
नाग4रकांचे �� िवभागीय �तरावर सोडिव�यासाठी या �तरावर क* �थापन कर�याची घोषणा 
म(ुयमं)ी उ8व ठाकर ेयानंी नागपूर अिधवेशनात केली होती. 
 
 
साखर कारखाना 
 
सकंटात सापडले<या साखर कारखानदारीने दरवळेी सरकार िकंवा बकेँपढेु मदतीसाठी याचना 
कर�याऐवजी अ�य उपायांAार े आिथ�क बाबतीत �वयंपूण� हो�याची गरज अस<याचं मत माजी 
कB Cीय म)ंी शरद पवार यांनी आज पु�यात Dय& केलं . साखर उEोगासमोरील आDहाने या 
िवषयावरील एका प4रषदते ते बोलत होते.  राGयातील सहकारी साखर कारखानदारीने सरकार 
आिण बकँावंर अवलबूंन राह�याच ं �माण कमी केलं पािहजे अस ं आवाहनही Hयानंी केलं. या 
प4रषदेला साखर उEोगातील अनेक मा�यवर उपि�थत होते .  
 
बकँ ऑफ महारा�� 
 
बकँ ऑफ महाराKL या बकेँला 31 िडसBबर अखेरीस संपले<या नऊ मिह�यांमPये 331 कोटी 
Qपयांचा िनDवळ नफा झाला आहे. 2018 मPये याच काळांत बकेँला 4 हजार आठशे 56 कोटी 
Qपये एवढा तोटा झाला होता. अनेक नवे उपXम, कजा�ची योZय वसूली आिण खच� कपाती2या 
योजना याAार ेहे साPय झाले अशी मािहती बकेँचे अPय* एस एस राजीव यानंी िदली.   
 



रा��ीय क�या स�ाह 
 
आजपासून 26 जानेवारीपय[त प�ुयात राKLीय क�या स\ाहाचे आयोजन कर�यात आलं आहे. या 
स\ाहाचं उदघाटन िज<हािधका]यां2या ह�ते कर�यात आलं. "मी गभ�िलंग तपासणी करणार नाही, 
मी मलु_ची `ूणहHया होऊ देणार नाही. मी मलु_2या सवा[गीण िवकासासाठी सहकाय� करने...!" 
अशी शपथ िज<हािधकारी नवल िकशोर राम यांनी उपि�थतानंा िदली. िज<हा �शासन आिण 
िज<हा प4रषदे2या मिहला आिण बाल क<याण िवभागा2या वतीने िज<हािधकारी काया�लयात 'बेटी 
बचाव बेटी पढाव' योजनेअतंग�त राKLीय क�या िदनािनिमb राKLीय क�या स\ाहाचे उ-ाटन 
राजमाता िजजाऊ यां2या �ितमेला पKुपहार अप�ण कQन कर�यात आले.  
 
टपाल 
 
प�ुयातील टपाल िवभागा2या म(ुय काया�लयांत इथ ंआधारकाड�2या सिुवधकेरीता आणखीन दोन 
नवीन क* सdु कर�यात येणार आहेत. २७ जानेवारीपासून जीपीओ इथं ही नवीन क* सdु 
होतील. Hयाचा लाभ नाग4रकांनी hयावा. असे आवाहन टपाल खाHयाकडून कर�यात आले आहे. 
 
 
आिव�कार 
 
िवEाiया[मPये सशंोधन वbृी वाढीस लागावी यासाठी होणा]या आिवKकार �पधkची िवEापीठ�तरीय 
फेरी उEा, पासून सािव)ीबाई फुले पणेु िवEापीठात होणार आहे. या फेरीआधी िज<हा�तरावरील 
फेरी पार पडली. Hयात ९२९ सशंोधन सकं<पनांपकैn २३७ सशंोधन सकं<पनांची िनवड झाली.  
 
 
 
असीम स�ंथा 
 
प�ुयातील असीम स�ंथे2या वतीनं काpमीर खो]यातील बािंदपूर आिण बाराम<ुला इथ<या 
शाळांतील िवEाiया[साठी क4रअर वीक या उपXमाचं आयोजन कर�यात आलं आहे. या सं�थे2या 
अिभलाषा या �क<पाअतंग�त डॉqटर rीराम गीत, सािवि)बाई फुले पणेु िवEापीठा2या कौश<य 
िवकास कB Cा2या संचािलका डॉ. पूजा मोर,े जीवन चौकर, उमेश िझरपे आदी, अ2यूत गोडबोले 
आदी मा�यवर Dयवसाय संधी आिण यश�वी हो�यासाठी माग�Xमण यािवषयी िविवध िवषयांवर 
माग�दश�न करणार आहेत.   
 



हवामान 
 
पणेु आिण प4रसरांत आज आकाश िनर` होतं. उEापय[त2या हवामान अदंाजानसुार कमाल 30 
पणुा[क 1 आिण िकमान 15 अशं सेि<सअस एवढं तापमान राहील असा वेधशाळेचा अदंाज आहे.  
 

नम�कार 
 

 

 


