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आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक २३ फ ुवारी २०१८ दपारी १.०० वा.
****

पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा करणी स वसूली संचालनालयानं नीरव मोदी
समूहाची सुमारे ३० कोटी पयांची बँक खाती तसंच तेरा कोटी शहा शी लाख
पये मू याचे िविवध कप यांचे शेअस गोठवले आहेत. यािशवाय परदेशी
बनावटी या घ ाळांचा सं ह, १७६ लोखंडी कपाटं, १५८ खोक तर ६० डबेही
ज कले अस याची मािहती संबंिधत अिधका यानं दली आहे.
****
दर यान, आपली देणी फड यासाठी आप याकडे पुरेसं भांडवल आिण मालम ा
अस याचं, पंजाब नॅशनल बँकनं प कलं आहे. नीरव मोदी आिण मे ल चोकसी
यांचं थक त कज वसूल कर यासाठी, सव कायदेशीर प त चा वापर कला
अस याचं बँकनं हटलं आहे. यािवषयी सा रत झाले या वृ ांची दखल घेत बँकनं
हा खुलासा कला आहे.
****
भारत दरसंचार ािधकरण - बीएसएनएल आिण महानगर दरसंचार ािधकरण एमटीएनएलचं िविलनीकरण होणार नस याची मािहती दरसंचार मं ी मनोज िस हा
यांनी दली आहे. नवी द ी इथं, दरसंचार िवभागा या ादेिशक िवभागांम ये
सम वयासाठी सु कर यात आले या योजने या शुभारंभ संगी, ते वाताहरांशी
बोलत होते. या दो ही सं थां या बळकटीकरणासाठी ही योजना बनव यात आली
अस याचं यांनी सांिगतलं.
****
पंत धान नर मोदी यांनी आज सकाळी कनडाचे पंत धान ज टन टडो आिण
यां या कटंबीयांचं नवी द ीत वागत कलं. मोदी आिण टडो यां यात आज
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िश मंडळ तरावर चचा होणार असून, दो ही देशांदर यान अनेक सामंज य करार
हो याची श यता आहे. टडो आज रा पती रामनाथ कोिवंद यांचीही भेट घेतील,
टडो कटंबीयांचं आज रा पती भवनात पारंप रक प तीनं वागत कर यात येईल.
****
सामािजक भेदभाव, अ ान, अंध ा आिण अ व छता यांचं उ ाटन कर यासाठी
तळमळीनं काय करणारे समाजसुधारक रा संत गाडगे महाराज यां या जयंतीिनिम ,
आज रा यभरात िविवध काय म आयोिजत कर यात येत आहेत. मु यमं ी देव
फडणवीस यांनी गाडगे महाराजांना एका ीटर संदेशा ारे आदरांजली वािहली आहे.
व छतेतून ामसमृ ीचा िवचार जवणारे थोर संत ी गाडगे महाराज यांना
जयंती दनी भावपूण अिभवादन, असं मु यमं यांनी या संदेशात हटलं आहे.
****
रा यशासना या, न यानं सु होत असले या ‘अ मता’ या योजनेचं बोधिच ह,
ॲप आिण वेब पोटलचा शुभारंभ, मु यमं ी देव फडणवीस यां या ह ते काल
मुंबईत झाला. मिहलांम ये व छतेसंदभात जाग कता िनमाण कर यासाठी
रा यसरकार ये या पाच माचपासून ही योजना सु करत असून, या ारे, िज हा
प रषद शाळांम ये िशकणा या िव ािथन ना फ पाच पयांत आठ सॅिनटरी
नॅपिक स उपल ध क न दले जाणार आहेत.
****
माग या वष िडसबर मिह यात आले या ओखी च वादळानं भािवत झाले या
रा यात या शेतकरी आिण म छीमारांना, सुमारे सहा कोटी पयांची नुकसानभरपाई
दे याची घोषणा रा यसरकारनं कली आहे. मदत आिण पुनवसन मं ी चं कांत
पाटील यांनी ही मािहती दली. नािशक िज ातले दीड हजार न जा त शेतकरी
आिण कोकणातले सुमारे साडेसहा हजार म छमार या वादळानं भािवत झाले
होते. नुकसानभरपाईची र म लाभा या या खा यांम ये थेट जमा कर याचे िनदश
पाटील यांनी दले आहेत.
****
कोकणातला पिहला मोनोरेल क प सावंतवाडी इथ या िश प ाम म ये उभारणार
अस याची मािहती िसंधुदग िज ाचे पालकमं ी दीपक कसरकर यांनी दली आहे.
एक िकलोमीटर लांबीचा हा क प ये या मे मिह यापयत पूण होणार आहे.
****
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पालघर िज ात वसई इथं अनिधकत बांधकामावर कारवाईसाठी गेले या पथकावर
दगडफक करणी १८ जणांना अटक कर यात आली आहे. तर संबंिधत बांधकाम
यावसाियकाची नऊ वाहनं ता यात घे यात आली आहेत. काल सकाळी वसई या
वा ालपाडा प रसरात ही दगडफक झाली होती. या प रसरात चोख पोिलस
बंदोब त लाव यात आलेला असून, अनिधकत बांधकामांवर पुढ या आठव ात
कारवाई कली जाणार अस याचं, आम या वाताहरानं कळवलं आहे.
****
िहंगोली िज ा या कळमनुरी तालु यात येलक , इथ या भारती मागासवग य
औ ोिगक सहकारी सं थेत एक कोटी पयां न जा त रकमेचा अपहार झा याचं
वृ आहे. या करणी या सं थेचा अ य आिण संचालकांिव गु हा दाखल
झाला अस याचं आम या वाताहरानं कळवलं आहे.
//***********//

