आकाशवाणी नागपरू ,
(मराठ – वेळ सायंकाळी ६.४०)
मंगळवार, दनांक ०४ ऑग!ट २०२०
ठळक बात या ................................
•

अयो येत

राम

मं दरा या

भम
ू ी

पूजनाची

ज यत

तयार ;

भम
ू ीपज
ू न उ या होणार.
•

क#$ य लोकसेवा आयोगा या नागर सेवा पर *ा २०१९ चे अं/तम
/नकाल जाह र.

•

आयकर

फेसलेस

ई-म3
ू यांकन

योजनेची

अमलबजावणी

स5
ु :

पारदश8क कर 9शासनाकडे मोठ; झेप.
•

नागपूर शाहारातील मालम=ा कर वसल
ु साठ; ३१ ऑग@टपय8Bत
Cबलांचं Dवतरण पूण8 करEयाचे @थायी सGम/त सभापतींचे /नदH श.
*********

अयो येत राम मं दर बांधEयासाठ; भGू मपूजना या आधी या तीन
द घ8 Dवधी या दस
ु Lया

दवसीय

दवशी आज सहा तास लांबीचे Dवशेष राम रचना

अनNु ठान केले गेले. उ या भGू मपज
ू न सोहळा होणार असन
ू याम ये पंत9धान
नर# $ मोद

भाग घेतील. Oयां यासह दे शभरातून आPण नेपाळमधील अनेक

धाGम8क 9मख
आPण संत या समारं भात भाग घेEयाची अपे*ा आहे . या
ु
काय8Rमात 135 आ यािOमक परं परा असलेले

135 हून अWधक संत
उपि@थत राहणार आहे त. Xी राम जBम भGू म तीथ8 *ेY Z@टतफH अयो येतील

काह

9/तिNठत नाग[रकांनाह

अयो येत

आमंCYत करEयात आले आहे . दर यान,

आधीच उOसवाच वातावरणात असन
ू लोक उOसक
ु तेने ऐ/तहाGसक

*णाची वाट पहात आहे त. राम क^त8न आPण रामच[रतमानसाचा पाठ यासह
अनेक धाGम8क उपRम अयो येत स5
ु झाले आहे त.

द पोOसवाची तयार स5
ु असन
ू पDवY शरयू नद या घाटांवर सद
ुं र सजावट
केल आहे . उ या या ऐ/तहाGसक भम
ू ीपज
ू न सोह_यासाठ; हे शहर स`ज झाले
आहे . उ या Xी हनुमानगढ मं दरात दश8न घेत3यानंतर पंत9धान नर# $ मोद
Xी रामजBमभम
ू ी इथं Xीरामाची पूजा करतील. Oयानंतर भGू मपूजन आPण
रं गमंच काय8Rम होईल.
दर यान

नागपूरात

भाजप

शहर

अ य*

आमदार 9वीण

सांWगतले क^, या पDवY सोह_याला ऐतेहाGसक
पाटcतफH नागपुर शहरात

सम
ु ारे 300

वादन 9साद Dवतरण, भजन क^त8न

दटके

यांनी

बनवEयासाठ; भारतीय जनता

ठकाणी काय8कOयाe वारा राम धुनचे
फ़टाकेबाजी करEयात येईल. तसंच

सायंकाळी दवे 9`वGलत कgन दपोOसव साजरा करEयात येईल, असंह दटके
यांनी सांWगतलं.
तसंच नागपरु ातील 9ाचीन आPण स9
ु Gस ध पो दरे hवर राम मं दरात आज
सायंकाळ पासन
ू च रोषणाई करEयात आल आहे .
*********
सवi च

Bयायालय

ते

खाल या

Bयायालयांपयeत या

वाढOया

9लंCबत

9करणांDवषयी उपराNZपती एम. व#क या नायडू यांनी आज Wचंता kयlत केल
आPण सरकार आPण Bयायkयव@थेचं या Dवषयावर ल* वेधून वेगवान
BयायGमळवून दे Eयाचे आवाहन केले.
डॉ.बी.आर.आंबेडकर
वधा8पन

आंn

Dव यापीठा या

Dवधी

Dव यालया या 76 kया

दना/नGम= अमत
महोOसवीसंमेलनास आज आभासी प धतीने
ृ

संबोWधत करताना उपराNZपतींनी जलद आPण rकफायतशीर दरात Bयाय
GमळEयाची गरज अधोरे Pखत केल . 9द घ8 काळ खट3यांना @थWगती Gमळत
अस3याने Bयाय GमळDवEया या 9rRयेतील खच8 वाढत जातो ह

बाब

/नदश8नाला

आणन
ू

दे ताना

Oयांनी “ Bयायदानाला

Dवलंब

हणजेच

Bयाय नाकारणे ” या उlतीची जाणीव क5न दल .
*********
राNZसंत तक
ु डोजी महाराज नागपरू Dव यापीठाचा 97 वा वधा8पन दन समारं भ
आज

द*ांत सभागहृ ात संपBन झाला. दरु vhय9णाल

आPण ऑनलाईन

प दतीनं आयोिजत करEयात येत आहे . समारं भाला 9मख
अ/तथी
ु
नॅक

हणन
ू

हणजेच राNZ य म3
ू यांकन आPण अWध@वीकृती प[रषदे चे संचालक डॉ.

एस.सी. शमा8 उपि@थत

होते. समारं भाचे अ य*@थानी

डॉ. मरु ल धर चांदेकर होते. Dव यापीठानं एक सं@था

Dव यापीठाचे कुलगg
ु
हणून शै*Pणक तसंच

सामािजक *ेYात नव-नवे काय8 करEयाचा संक3प या वधा8पन दना/नGम=
करावा, असं आवाहन Dव यापीठाचे कुलगg
ु डॉ. मरु ल धर चांदेकर यांनी यावेळी
केले.
Dव यापीठा या वधा8पन दनी Dवyान, Gश*ण, सामािजक तथा अBय *ेYात
अतुलनीय

काय8

करणाLयांना

‘राNZसंत

तुकडोजी

महाराज

जीवनसाधना’

पुर@कारानं सBमा/नत केले जाते. 2020 }या वषा8साठ;चा सदर पुर@कार
जाग/तक क^त~चे नामवंत WचYकार चं$कांत चBने यांना 9दान करEयात
आला.

यावेळी

शासक^य

Dवyान

सं@थेचे

Dव याथ~

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर महाDव यालया या Dव याWथ8नी
उOकृNठ

Dव याथ~

पुर@कार

दरु vhय9णाल वारे मांडले.

9ा•त

Dव या€याeनी

संजय
दपाल

घोरमोडे,
टे काम या

आपले

Dवचार

वधा8पन

दन समारं भात राNZसंतां या बहुमख
ु ी
kयिlत•वाचा आPण Dवचारांचा धांडोळा घेणाLया "राNZसंत तुकडोजी महाराज :
सा हOयसग
ु ंध" या ƒंथाचेह 9काशन करEयात आले. डॉ. 9मोद मन
ु घाटे यांनी
या ƒंथाचे संपादन केले आहे . याचवेळी, Dव यापीठा वारे मागासवग~यां या

उपयोगासाठ;

9काGशत

"Dव यापीठ

माग8दGश8का"चेह

Dवमोचन

या9संगी

करEयात आले.
*********
उ यापासन
स5
ू
ु होणाLया kयायाम शाळा आPण योग सं@थाकरता क#$ य
आरो„य मंYालयानं माग8दश8क सच
ू ना जार

के3या आहे त. सरकारनं जार

केले3या माग8दश8क सच
ू नानस
ु ार @पा-साउनासह, बाNप @नान आPण जलतरण
तलाव बंद ठे वावे लागणार आहे त. 9वेश वारावर सॅ/नटाइजरसह तापमान
मोजEयासाठ; थम8ल @कॅनर असणं बंधनकारक आहे . कोDवड-19 संसगा8ची
ल*णं नसणाLयांनाच 9वेश दे णं, साधनसामƒीचं /नजeतक
ु ^करण करणं, 9Oयेक
kयlतीसासाठ; चार चौरस मीटर जागा असणं, एकमेकांम ये सहा फुट अंतर
राखणं,

मा@क

ऐवजी

चेहLयावर

पारदश8क

आवरण-फेस

Gश3ड

घालणं

बंधनकारक असणार आहे .
*********
क#$ य लोकसेवा आयोगानं, नागर

सेवा पर *ा

२०१९ चे अं/तम /नकाल

आज जाह र केले. नागर सेवां या एकूण ९२७ पदांसाठ; ह पर *ा घेEयात
आल

होती. /नकालानंतर भारतीय 9शासक^य, परराNZ kयवहार, आPण

भारतीय पोल स सेवेत3या

DवDवध पदांसाठ; एकूण ८२९ उमेदवारांची /नवड

करEयात आल आहे . या /नकालात मल
ु ांमधे 9द प Gसंग यानं, तर मल
ु ंमधे
9/तभा वमा8 ह नं प हला Rमांक पटकावला आहे ./नकाल क#$ य लोकसेवा
आयोगा या अWधकृत संकेत@थळावर पाहता येईल. /नकाल जाह र झा3या या
तारखेपासन
ू १५

दवसांनंतर गण
जाह र केले जातील अशी मा हती क#$ य
ु

लोकसेवा आयोगानं

दल

आहे . भारतीय सच
ू ना सेवेत काय8रत असलेले

नागपूरतील /नPखल सध
ु ाकर दब
ु े तसच

चं$पुर मधून सGु मत सध
ु ाकर

रामटे के आPण 9yा कैलास खंडारे हे उ=ीण8 झाले आहे त.

*********
600 आयकर अWधकाLयांसह 3,130 आयकर कम8चार फेसलेस ई-म3
ू यांकन
योजने या अंमलबजावणीत kयƒ आहे त. फेसलेस म3
ू यांकनसाठ; /नवडले3या,
58,319 9करणांपैक^ 8,700 9करणांचा आधीच /नपटारा करEयात आला आहे . अथ8मंYी /नम8ला
सीतारामन यांनी 2019

या अथ8संक3पीय भाषणात 9थम जाह र केलेल

पारदश8क कर 9शासनाकडे मोठ; झेप

“आ

ह

9थमच ई-मू3यांकन

ह

योजना

हणजे

सुDवधा, मनुNयबळ, हाड8वेअर

आPण

हणून पा हले जात आहे .

करत

आहोत. पायाभूत

सॉ‰टवेअरशीसंबंWधत सव8 बाबींवर ल* द3यानंतर जल
ु ैपासून हे काम हाती घेEयात आले आहे .
स•ट# बर या म यापयeत सव89करणे पण
ू 8 करEयाचे आमचे लŠय आहे .” असे आयकर Dवभागाचे
9धान म‹
ु य आयl
ु त आPण क#$ य 9Oय*कर मंडळाचे सद@य एस.के. ग•ु ता

हणाले.

ऑlटोबर 2019 म ये आयकर Dवभागाने आणले3या या योजनेमळ
ु े म3
ू यांकन
अWधकार

आPण करदाते यां यामधील थेट संवाद संपNु टात आला. या

योजन#तग8त मब
ुं ई,

द3ल , कोलकाता, चेBनई, ब#गळु5, है दराबाद, अहमदाबाद आPण पुणे ह आठ

शहरे समाDवNट आहे त. फेसलेस ई-मू3यांकनसाठ; या

9करणांम ये kयlती, kयवसाय,

एमएसएमई तसेच मोŒया कंपBयांनी दाखल केले3या परताkयाचा समावेश
अस3याचं ग•ु ता यांनी सांWगतलं.
*********
महाराNZ रा`य प[रवहन महामंडळा या कम8चाLयांचं थकलेलं वेतन लवकरच
दलं जाईल अशी मा हती प[रवहन मंYी परब यांनी •Dवटरव5न दल आहे .
महामंडळा या कम8चाLयांना मे म हBयात केवळ पBनास टlके वेतन

दलं

होतं, तसंच जून म हBयाचं वेतन अजन
ू ह Gमळालेलं नाह . यासंदभा8त आज
उपम‹
ं ी अिजत पवार यां या अ य*तेखाल बैठक झाल .
ु यमंYी आPण अथ8मY
या बैठक^त महामंडळा या कम8चाLयां या वेतनासाठ; ५५० कोट

gपयां या

/नधीला माBयता दे Eयात आल आहे , अशी मा हती परब यांनी •Dवटरव5न
दल आहे .

*********
दे शात आतापयeत कोरोना संRमणातून बरे झाले3या g„णांची एकूण सं‹या १२
लाख ३० हजार ५०९ झाल आहे . ह सं‹या स या कोरोना संRमणावर उपचार
घेत असले3या g„णां या सं‹येपे*ा द•ु पट आहे . स या दे शात पाच लाख ८६
हजार २९८ 5„ण उपचार घेत आहे त. दर यान, दे शात गे3या २४ तासात
दे शात कोDवड १९ चे एकूण ५२ हजार ५० नवे 5„ण आढळले, तर ४४ हजार
३०६ g„ण बरे झाले अस3याची मा हती आरो„य मंYालयाकडून दल . दे शात
स या या Dवषाणूने बाWधत g„णांची एकूण सं‹या १८ लाख ५५ हजार ७४५
झाल आहे .
दे शात गे3या २४ तासांत कोDवड १९

या सहा लाख ६१ हजार ८९२ नमB
ू यांची

चाचणी झाल . ह सं‹या आतापयeत केले3या चाचEयां या सं‹येपक
ै ^ सवा8त
जा@त आहे . आतापयeत दे शात कोDवड-१९

या दोन कोट आठ लाख ६४ हजार

चाचEया झा3या आहे त. स या दे शात या चाचEयांसाठ; एक हजार ३५६
9योगशाळा असन
ू , यापैक^ ९१७ 9योगशाळा सरकार
खाजगी अस3याचं याबाबत या व=
ृ ात

तर ४३९ 9योगशाळा

हटलं आहे .

रा`यात काल 10 हजार 221 g„ण कोरोनामl
ु त होऊन घर गेले. रा`यात
आतापयeत कोरोनाचे 2 लाख 87 हजार 20 g„ण बरे झाले असन
ू बरे
होEयाचं

9माण 63 पूणाeक 76 शतांश

टlके आहे ,

तर 8 हजार 969 नवे

कोरोनाबाWधत g„ण आढळले.
*********
कोिkहड-१९ या पाhच8भम
थांबल
ू ीवर नागपूर शहरातील मालम=ा कर वसल
ु
होती. मनपा या उOपBनाचे @Yोत कर @व5पात Gमळणारा महसल
ू हे च आहे .
Oयामळ
ु े आता जा@तीत जा@त कर वसल
ु कडे ल* दे Eयाची गरज आहे .
Oयाअनुषंगाने सव8 झोन@तरावर काय8वाह ला गती दे Eयात यावी व येOया ३१

ऑग@टपयeत उव8[रत सव8 Cबलांचे Dवतरण पूण8 करा, असे /नदH श @थायी
सGमती सभापती Dवजय (Dपंटू) झलके यांनी दले.
मालम=ा कर वसल
ु संदभा8त आज मनपा म‹
ु यालयातील डॉ.पंजाबराव दे शमख
ु
@मत
ृ ी @थायी सGमती सभागहृ ात झोन/नहाय आढावा बैठक घेEयात आल .
बैठक^त

@थायी

सGमती

सभापती

Dवजय

झलके, माजी

सभापती 9द प पोहाणे, उपायl
ु त (महसल
ू ) Gमल ंद मेXाम

@थायी

सGमती

आद उपि@थत

होते.
9ारं भी @थायी सGमती सभापतींनी दहाह

झोन या मालम=ा कर संबंधी

वसल
ु चा आढावा घेतला. मालम=ा कर वसल
ु संदभा8त नगरसेवकांशी समBवय
साधEयात यावा. झोन@तरावर नगरसेवकां या सहकाया8ने 9भाग/नहाय कर
आकारणी GशCबर घेEयात यावेत, असेह Oयांनी यावेळी /नदH Gशत केले.
*********
The End

