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आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक २१ जानेवारी २०१७ सकाळी ६.५० िम.
****
 दाभोलकर आिण पानसरे ह ये करणी श ा तपासणी अहवाल दे यास
कॉटलँड याड असमथ
 अघोिषत उ प जाहीर कर यासाठी या धानमं ी गरीब क याण
योजनेअंतगत सहकारी बँकांना ठेवी वीकार यास क सरकारची मनाई
 दि ण म य रे वे या ७८ थानकांवर सुर ेसाठी सीसीटी ही कमेरे बसवले
जाणार
आिण
 आठवा शारंगदेव पुर कार िस रंगकम प ी रतन थ याम यांना काल
औरंगाबाद इथं दान
****
ये सामािजक कायकत डॉ. नर दाभोलकर आिण कॉ ेड गोिवंद पानसरे
यां या ह ये करणी श ा तपासणी अहवाल दे यास कॉटलँड याडनं असमथता
दशवली आहे. क ीय अ वेषण िवभाग - सीबाआयनं काल मुंबई उ यायालयात
सादर कले या अहवालातून ही बाब प झाली. या करणी आता अहमदाबाद
इथ या यायवैदय् क योगशाळेची मदत घेतली जाणार आहे. या करणाचा तपास
संथ गतीनं होत अस याब ल यायालयानं नाराजी य कली.
दर यान, या सुनावणीनंतर दाभोलकर आिण पानसरे यां या कटंबीयांनी
यायालयाबाहेर िनदशनं कली. ह येचा तपास यो य दशेनं होत नस याचा आरोप
या कटंबीयांनी कला.
****

अघोिषत उ प जाहीर कर यासाठी सु कर यात आले या धानमं ी गरीब
क याण योजनेअंतगत सहकारी बँकांना ठेवी वीकार यास क सरकारनं मनाई
कली आहे. िवमु ीकरणानंतर जाहीर कर यात आले या या योजनेनुसार नाग रकांना
ये या ३१ माच पयत अघोिषत संप ीवर ५० ट दंड भ न संप ी घोषीत करता
येणार आहे. दर यान, या योजनेअंतगत नाग रकांनी आयकर िवभागाकडे आतापयत
३०० कोटी पयांची संप ी घोषीत कली आहे. याम ये महारा ात या १६
शहरात या सुमारे ३६ न अिधक सराफांनी घोषीत कले या १४० कोटी पयां या
संप ीचा समावेश आहे.
****
िवमु ीकरणानंतर िनमाण झालेली चलन तुटव ाची प र थती पुढ या
साधारण दोन आठव ात पूवपदावर येईल असा िव ास रझ ह बँकचे ग हनर
उिजत पटेल यांनी य कला आहे. संसदे या लोकलेखा सिमतीसमोर ते बोलत
होते. िवमु ीकरण िनणयानंतर ९ कोटी २ लाख पये िकमती या न या नोटा
चलनात आ या अस याची मािहती पटेल यांनी यावेळी दली. ऑनलाईल
यवहारांवर आकार या जाणा या शु कात कपात कर यासाठी य न सु
अस याचं, पटेल यांनी यावेळी सांिगतलं.
****
रा ीय काय मात रा वजाचा वापर करताना रा वज संिहतेचं काटेकोर
पालन करावं तसंच ा टकचे रा वज वाप नये, असे िनदश गृह मं ालयानं दले
आहेत. सव शासक य यं णांसह शाळा, महािव ालयं तसंच नाग रकांनाही याबाबत
द राह यास सांिगतलं आहे. ा टक आिण कागदी रा वजांचा वापर
थांबव यासाठी जनजागृती कर याकरता िज हा आिण तालुका पातळीवर सिम या
थापन कर यात आ या आहेत.
****
मु यमं ी देव फडणवीस यांनी काल आधार संलंि त योजनां या थेट लाभ
ह तांतरण ि येची आढावा बैठक घेतली. रा यात सावजिनक िवतरण
णालीअंतगत सव ५१ हजार रा त भाव दकानांम ये पी ओ एस यं बसव या या
योजनेचाही यांनी यावेळी आढावा घेतला. रा यातले िकमान ५० ट िज हे
करोसीनमु कर या या मु यमं यां या घोषणेवर अंमलबजावणी सु असून,
पुढ या काही मिह यात हे उ ी सा य होईल, अशी मािहती यावेळी दे यात
आली.

****
नाग रक करणाचं वाढतं माण आिण पुढ या ५० वषा या गरजा ल ात
घेऊन शहर िवकास िनयोजन करतांना शहराची सां यक य मािहती अचूक असणे
गरजेचं आहे असं मत अथमं ी सुधीर मुनगंटीवार यांनी य कलं आहे. टाटा ट ट
आिण व ड कौ सील ऑफ िसटी डेटा यां या संयु िव मानं काल मुंबईत
आयोिजत काय मात ‘भारताचं नाग रक करण, आ हानं आिण संधी, यातील
मािहती संकलनाचे मह व’ या िवषयावर मुनगंटीवार बोलत होते. कषी े ातील
उ म मािहती संकलनाची गरजही मुनगंटीवार यांनी यावेळी य कली
****
पंत धान नर मोदी ये या २९ जानेवारीला ‘मन क बात’ या
आकाशवाणीव न सा रत होणा या काय मातून देशवािसयांशी संवाद साधणार
आहेत. या काय म ुंखलेचा हा २८ वा भाग असणार आहे. नाग रकांना आप या
सूचना आिण िति या २२ ते २५ जानेवारी दर यान माय जी ओ ही ओपन
फोरम वर िकवा १८००-११-७८०० या िनशु क मांकावर न दवता येतील.

****

खैरलांजी ह याकांडातील पीिडत कटंबाचे मुख भैयालाल भोतमांगे यांचं
काल नागपूर इथं दयिवकारा या झट यानं िनधन झालं. ते ६२ वषाचे होते.

****

अ पवयीन िव ािथन या िवनयभंग करणी सातारा िज ा या कराड
तालु यात उं ज इथ या जागृती आ मशाळे या मु या यापकासह एक िश क
आिण एक िशपाई अशा ितघांवर बाललिगक अ याचार ितबंधक काय ा वये
काल रा ी गु हा न दव यात आला. यापैक िश काला पोिलसांनी ता यात घेतलं
असून मु या यापक आिण िशपाई पसार झाला आहे.

****

अनुसूिचत जाती जमाती अ याचार ितबंधक ॲटॉिसटी कायदा कडक
करावा तसंच यासाठी वतं यायालय थापन करावं या आिण इतर माग यांसाठी
काल औरंगाबाद इथं ब जन ांती मोचा काढ यात आला. ांती चौकातून
िनघालेला हा मोचा आम खास मैदानावर िवसिजत झाला. मोचक यां या
िश मंडळानं, िविवध माग यांचं िनवेदन िज हा शासनाकडे सादर कलं.
****

या ादेिशक बात या आकाशवाणी या औरंगाबाद क ाव न सा रत क या
जात आहेत, हे बातमीप युज ऑन ए आय आर डॉट कॉम या संकत थळावरही
उपल ध आहे.
****
रे वे थानकावर या गु हेगारी कारवायांवर अंकश ठेव यासाठी दि ण म य
रे वे या ७८ थानकांवर सुमारे दोन हजार सीसीटी ही कमेरे बसव यात येणार
आहेत. दि ण म य रे वेचे मु य सुर ा आयु संजय सांक यायन यांनी ही मािहती
दली. स या ित पती, िसकदराबाद आिण हैदराबाद रे वे थानकांवर वाहनांचे
कनर, सामान कनर तसंच बॉ बशोधक आिण नाशक यं णा बसव यात आली
आहे, अशी यं णा औरंगाबाद सह िवजयवाडा आिण कािचगुडा थानकावर
बसव याचा ताव रे वे मं ालयाकडे पाठव यात आला अस याचं, सांक यायन
यांनी सांिगतलं.
****
दि ण म य रे वेनं काही मह वा या रे वे गा ात वातानुकलीत ड बे
वाढवले आहेत. नांदेड मुंबई तपोवन ए स ेसला फ ुवारी मिह यासाठी
वातानुकिलत ेणीचा एक डबा तर नांदेड िबकानेर सा ािहक ए स ेसला २६
जानेवारी ते २३ फ ुवारी या कालावधीसाठी वातानुकिलत ि तीय ेणीचा एक डबा
वाढवला आहे. िवजयवाडा िशड या गाडीला वातानुकिलत तृतीय ेणीचा एक
डबा कायम व पी वाढव यात आला आहे.
****
आठवा शारंगदेव पुर कार िस रंगकम प ी रतन थ याम यांना काल
औरंगाबाद इथं शारंगदेव महो सवात दान कर यात आला. ये प कार लीला
यंकटरमण यां याह ते मानप देऊन थ याम यांना गौरव यात आलं. महा मा गांधी
िमशनचे सिचव अंकशराव कदम, यां यासह अनेक मा यवर यावेळी उप थत होते.
एमजीएम या महागामी अकादमीतफ आयोिजत या महो सवात काल पिह या
दवशी सकाळ या स ात गु दशना झवेरी यांनी मिणपुरी नृ य या िवषयावर, पंिडत
अ ण कशाळकर यांचं शा ीय संगीतात या िविवध घरा यांची संगीत ी या
िवषयावर आिण पावती द ा यांनी शारंगदेव आिण संत ाने र यां या सािह यावर
या यान झालं. सायंकाळ या स ात पंिडत कशाळकर यांचं गायन आिण
कोलका या या गु ेरणा ीमाली आिण यां या िश यांनी कथक नृ य सादर
कलं. परवा २३ जानेवारीला या महो सवाचा समारोप होणार आहे.

****
मराठवाडा िश ण सारक मंडळा या वतीनं आयोिजत देविगरी महो सवाला
कालपासून औरंगाबाद इथं सु वात झाली. काल झाले या किवसंमेलनाम ये कवी
रामदास फटाणे आिण फ.मु िशंदे यां यासह अनेक िस तसंच नवो दत कव नी
आप या किवता सादर क या. उ ा या महो सवाचा समारोप होणार आहे.
****
व छ भारत अिभयानांतगत क ीय व छता सिमतीनं काल औरंगाबाद
शहराची पाहणी कली. शहरा या िविवध भागांचा दौरा क न, या सिमतीनं सफाई
मोिहमेचा आढावा घेतला. परभणी शहरातही क ीय पथकानं काल व छतेची
पाहणी कली.
****
महारा रा य मा यिमक आिण उ मा यिमक िश ण मंडळातफ घे यात
येणा या मा यिमक शालांत माणप इय ा दहावी या परी े या वेळाप कात
बदल कर यात आला आहे. दहावीची परी ा सलग न ठेवता, एक दवसआड
ठेव यात आली आहेत. सात माच ते एक एि ल या कालावधीत ही परी ा होणार
आहे. सिव तर वेळाप क मंडळा या अिधकत संकत थळावर दे यात आलं आहे.
****
रा ीय क रोग िनमुलन काय मांतगत ये या ३० तारखेला होणा या
ामसभेला अिधकारी, कमचा यांनी उप थत रहावं, असं आवाहन औरंगाबाद चे
अ पर िज हािधकारी पी एल सोरमारे यांनी कलं आहे. काल औरंगाबाद इथं िज हा
क रोग िनमुलन सम वय सिमती या बैठक त ते बोलत होते. नांदेड इथंही मु य
कायकारी अिधकारी प ाकर क े यांनी यासंदभात बैठक घेऊन अिधकारी आिण
कमचा यांना आव यक िनदश दले.
//*****//

