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आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक १४िडसबर २०१७ सकाळी ६.५० िम.
****
ठळक बात या
****
** बँक खा याला आधार आिण पॅन मांक जोड याची मुदत ३१ माच २०१८ पयत
वाढव याचा क सरकारचा िनणय
** िवधीमंडळात ितस या दवशीही कजमाफ सह शेतक यां या ांसंदभात िवरोधी
प आ मक
** औरंगाबादमध या गॅ टो करणी जाणीवपूवक हलगज झा याचं िनदशनास
आ यास कारवाई कर याचं मु यमं यांचं आ ासन
आिण
** दस या एक दवसीय ि कट साम यात भारताचा ीलंकवर १४१ धावांनी
दणदणीत िवजय; रोिहत शमाचं ि शतक
****
सिव तर बात या
क सरकारने बँक खा याला आधार आिण पॅन मांक जोड याची मुदत ३१ माच
२०१८ पयत वाढव याचा िनणय घेतला आहे. अथ मं ालयाने दले या मािहतीनुसार,
आधार मांक, पॅन िकवा फॉम ६० जमा कर याची शेवटची तारीख ३१ माच २०१८
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अशी कर यात आली आहे. यासाठी िनयमात आव यक ते बदल कर यात आले
आहेत. यापूव बँक खा याला आधार िलंक कर याची अंितम मुदत ३१ िडसबर
२०१७ अशी होती. मा १ ऑ टोबरनंतर नवीन खाते सु कले या खातेदारांसाठी ही
मुदत सहा मिह यांची असणार आहे. सरकानं अिधसूिचत कले या तारखेपयत जर
आधार आिण पॅन मांक बँकला सादर कला नाही तर संबंिधत ाहकांचे बँक
खा यावरचे यवहार बंद कर यात येतील, असं सरकारनं जारी कले या अिधसूचनेत
हटलं आहे.
****
िवधीमंडळा या िहवाळी अिधवेशना या काल ितस या दवशीही कजमाफ सह
शेतक यां या अ य ांसंदभात िवरोधक आ मक रािहले. िवधान प रषदेत स ाधारी
आिण िवरोधकांम ये आरोप- यारोपां या फरी झड या. दो ही बाजूं या सद यांनी
हौ ात उत न एकमेकांिवरोधात कले या घोषणाबाजीमुळे सभागृहात अभूतपूव
गदारोळ झाला. यामुळे कालही कामकाज दपारीच दवसभरासाठी तहकब कर यात
आलं.
िवधानसभेतही िवरोधी प नेते राधाक ण िवखेपाटील आिण रा वादी काँ ेस प ाचे
अिजत पवार यांनी सरकार या कजमाफ या आकडेवारीला आ पे घेत स य मािहती
सभागृहात मांड याची मागणी कली.
****
िवधानसभेत िवरोधी प ांनी ४० लाख हे टरवर या कपाशीवर ब ड अळी या
ादभावामुळे झाले या नुकसानीब ल ल वेधी सूचना मांडली. याबाबत मािहती
संकिलत कली जात अस याचं, अ य ह रभाऊ बागडे यांनी सांिगतलं. मा
यानंतरही िवरोधकांनी हौ ात उत न गदारोळ क यानं, अ य ांनी
ो रा या
तासापूव कामकाज १० िमिनटांसाठी थिगत कलं.
****
औरंगाबाद इथ या छावणी प रसरात गे या नो हबर मिह यात उ वले या गॅ टो
करणी जाणीवपूवक हलगज झा याचं िनदशनास आ यास कारवाई कर याचं
मु यमं ी देव फडणवीस यांनी आ ासन दलं आहे. ते काल िवधानसभेत आमदार
इ तयाज जलील यांनी उप थत कले या ल वेधी सूचनेला उ र देत होते. या
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भागातली जुनी जलवािहनी बदलून पाणी पुरवठा सुरळीत झा याची मािहती
मु यमं यांनी दली.
****
रा ीय अ ि या अिभयान योजनेत या एकशे अकरा तावांना पूव संमती दे यात
आली असून यापैक ६४ तावांना पूण अनुदान दे यात आलं अस याचं, कषी मं ी
पांडरंग फडकर यांनी काल िवधानसभेत सांिगतलं. ही योजना बंद क याने
ि◌ ापीठा या ◌ा उ ोजकांचं नुकसान झा याबाबत या ाला उ र देताना,
फडकर यांनी, या िनणयामुळे ि◌ ापीठा या ◌ा उ ोगाला चालना िमळणार
अस याचं सांिगतलं. योजनेत या उव रत ४७ तावांचं अंशत अनुदान लंिबत असून
यांना नवीन योजनेनसु ार अनुदान दे यात येत अस याची मािहतीही फडकर यांनी
दली.
****
दध उ पादक शेतक यां या दधाला चांगला दर िमळणं आव यक आहे मा याच
वेळेस सहकारी दध उ पादक संघही अडचणीत येणार नाहीत या ीनं िहवाळी
अिधवेशन काळातच बैठक घेऊन िनणय घेतला जाईल, असं आ ासन मु यमं ी देव
फडणवीस यांनी काल िवधान सभेत या िवषयावर या ल वेधी सूचनेला उ र देताना
सांिगतलं. सहकारी दध सं थांनी यां या शासक य आिण इतर खचावर िनयं ण न
आणता शेतक याला दधासाठी िमळणा या दधावर िनयं ण आणणं हे अ यायकारक
अस याचं ते हणाले.
******
औरंगाबाद शहरात सावजिनक व छतागृह बांध यासाठी जागेची अडचण अस याची
मािहती, मु यमं ी देव फडणवीस यांनी काल िवधान प रषदेत एका तारांिकत शाला
उ र देताना दली. आमदार धनंजय मुंडे, सतीश च हाण आिण अमरिसंह पंडीत यांनी
यासंदभात तारांिकत
िवचारला होता.
****
डॉ टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा ि◌ ापीठा या अिधसभेवर िवधीमंडळाचे
ितिनधी हणून आमदार अमरिसंह पंडीत यांची िनयु कर यात आली आहे.
****
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हे बातमीप आकाशवाणी या औरंगाबाद क ाव न सा रत कलं जात आहे. आमचं
हे बातमीप यूज ऑन एआयआर डॉट कॉम या संकत थळावरही उपल ध आहे.
****
नौदलाची ‘आयएनएस कलवरी’ ही पाणबुडी आज पंत धान नर मोदी यां या ह ते
आज मुंबईत रा ाला अपण कली जाणार आहे. िडझेल-इले टकवर चालणारी ही
पाणबुडी आहे. अशा कार या आणखी काही पाणबु ा नौदला या ता यात दाखल
होणार असून, यातली ही पिहली पाणबुडी आहे. ‘
****
रा यात काल १० नगरप रषदा आिण नगरपंचायंती या िनवडणुक साठीचं मतदान पार
पडलं. औरंगाबाद िज ात या फलं ी नगरपंचायतीसाठी ७५ ट मतदान तर नांदेड
िज ात या िकनवट नगरपािलकसाठी ६२ ट मतदान झालं. या दो ही ठकाणची
मतमोजणी आज सकाळी दहा वाज यापासून कली जाणार आहे.
*****
आिण आता ऐक या पॉिझटी ह इंिडया मोिहमे अंतगत एक सकारा मक बातमी…..
वािशम शहरातील त ण इंिजिनअर अिजं य धनंजय गोरे यांनी पंत धान रोजगार िनिमती
योजने अंतगत २५ लाख पये कज घेऊन कोणाक टा सफामर ही कपनी उभी क न
वतः सोबत नऊ लोकांनाही रोजगार दला आहे. ऐकया यांची ही यशोगाथा.
माझ नाव अिजं य धंनजय गोरे, िम वािशमचा राहणारा आहे महारा . िम माझी
इंिजिन रंग ईले टकल मुंबईवरणं कम ीट कलेली आहे. इंजेिन रंग झा या नंतर दोन
वष मुंबईला ऐका कपनीम ये जॉब कला. जॉब क या नंतर िम ाय िमिन टर जनरेट
ो ाम अंतरगत 25 लाखा या लोन साठी िड.आय.सी. म ये अ ाय कल. लोन
अ ाय क या नंतर मला 25 लाखाचं लोन शांगसंग झालं. एस.िब.आय. ने मला
फनिडंग कल. लोन िमळा या नंतर िम माझे कोनारक टां सफारमर नावाची कपनी 5
जानेवारी 2017 रोजी वािशमला जालू कली. कपनी चालू क या नंतर स ा ितथे 9
लोकांनां रोजगार िमळतो आहे. अिधक माझ िनिमत चं लायसंन जे मला ा झालेल
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आहे. याचं काम चालू आहे. दसरी गो रंपे रंगचं महारा चं इले टीिसटी बोडचे
आतापरीयंत 50 लाखाचे कामं जे िम पुण कलेलं आहे. आिण माझा जो यवसाय
आहे तो यव थत चालू आहे.
****
मोहाली इथं झाले या दस या एक दवसीय ि कट साम यात भारतानं ीलंकवर १४१
धावांनी दणदणीत िवजय िमळवला. काल ीलंकनं नाणेफक िजंकन थम े र णाचा
िनणय घेत, भारतीय संघाला फलंदाजीला बोलावलं. कणधार रोिहत शमाची झंझावाती
ि शतक खेळी आिण ेयस अ यर या ८३ धावां या बळावर भारतीय संघानं,
िनधारीत ५० षटकात ३९२ धावा करत, ीलंकसमोर िवजयासाठी ३९३ धावांचं ल य
ठेवलं. यु रादाखल खेळ यास उतरले या ीलंक या संघानं आठ गडी बाद २५१
धावा क या. एक दवसीय ि कट कारिकद तलं ितसरं ि शतक झळकावणारा रोिहत
शमा सामनावीर पुर काराचा मानकरी ठरला. तीन साम यां या या मािलकत आता
दो ही संघ एक – एक अशा बरोबरीत असून, मािलकतला ितसरा आिण अंितम
सामना ये या रिववारी िवशाखाप णम् इथं खेळवला जाणार आहे.
****
उ मानाबाद िज ात या िन नतेरणा उपसा िसंचन योजनेसाठी ७ कोटी २४ लाख
पयांचा िनधी दे याची मागणी आमदार सुिजतिसंह ठाकर यांनी जलसंपदा मं याकडे
कली आहे. िन न तेरणा योजनेचे पाच पंपगृह गे या काही दवसांपासून बंद आहेत,
यामुळे लातूर आिण उ मानाबाद या दो ही िज ात या िसंचन यव थेवर प रणाम
होत आहे. या िनिधमुळे हे पंपगृह चालू होऊन ६ हजार ८९० हे टर े
ओिलताखाली येईल, असं ठाकर यांनी मु यमं यांकडे कले या मागणीत हटलं आहे.
****
परभणी िज ात या पाथरी इथं अ आिण औषध िवभागानं टाकले या छा यात
ितघा जणां या घरातून गुटखा, पानमसाला असा एकण सात लाख ८५ हजार २१०
पयांचा साठा काल ज कर यात आला. या करणी तीन जणांिव
कारवाई
कर यात आ याचं आम या वाताहरानं कळवलं आहे.
****
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उ मानाबाद िज ात या ढोक प रसरात या तेरणा सहकारी साखर कारखा याची
िनवडणूक घे यासाठी आवसायकाची िनयु र क न शासकाची िनयु करावी
अशी मागणी रा वादी काँगेस प ाचे आमदार राणा जगजतिसंह पाटील यांनी सहकार
मं ी सुभाष देशमुख यां याकडे कली आहे.
*****

