आकाशवाणी औरंगाबाद
.ादेिशक बात2या
4दनांक २० जानेवारी २०१७ सायंकाळी ५.२५ िम.
****
!ये$ सामािजक काय,कत. डॉ. नर45 दाभोलकर आिण कॉ<ेड गोिवंद पानसरे यांAया
हCयेDकरणी कF5ीय अHवेषण िवभाग - सीबाआयनं आज मुंबई उO Hयायालयात चौकशी
अहवाल सादर कSला. HयायालयाAया परवानगीिशवाय चौकशी अहवालातले मुTे जाहीर कU
नयेत, असे िनद.श Hयायालयानं सीबीआयला Wदले आहेत. दाभोलकर आिण पानसरे हCया
Dकरणाचा तपास संथ गतीनं होत असYयाबTल Hयायालयानं नाराजी Zय[ कSली. या Dकरणी
सीबीआयनं तपासणीसाठी आणखी दोन मिहHयांचा कालावधी मािगतला आहे.
दर_यान, या सुनावणीनंतर दाभोलकर आिण पानसरे यांAया क`टbंिबयांनी Hयायालयाबाहेर
िनदश,नं कSली. दाभोलकर आिण पानसरे हCयेचा तपास योcय Wदशेनं होत नसYयाचा Cयांनी
आरोप कSला. दाभोलकर यांची हCया २० ऑगgट २०१३ रोजी पुjयात तर पानसरे यांची
हCया १६ फSmुवारी २०१५ रोजी कोYहापुर इथं झाली होती.
****
अघोिषत उCपr जाहीर करjयासाठी सुU करjयात आलेYया Dधानमंsी गरीब कYयाण
करमाफt योजनेअंतग,त सहकारी बँकांना ठेवी gवीकारjयास सरकारनं मनाई कSली आहे.
िवमु5ीकरणानंतर जाहीर करjयात आलेYया या योजनेनुसार नागWरकांना येCया ३१ माच, पयvत
अघोिषत संपwीवर ५० टxS दंड भUन संपwी घोषीत करता येणार आहे.
****
राyzीय काय,{मात राyz|वजाचा वापर करताना राyz|वज संिहतेचं काटेकोर पालन करानं
तसंच }ा~gटकचे राyz|वज वाप नये, असे िनद.श गृह मंsालयानं Wदले आहेत. सव, शासकtय
यंsणांसह शाळा, महािवालयांसह नागWरकांनाही याबाबत द राहjयास सांिगतलं आहे.
}ा~gटक आिण कागदी राyz|वजांचा वापर थांबवjयासाठी जनजागृती करjयाकरता िजYहा
आिण तालुका पातळीवर सिमCया gथापन करjयात आYया आहेत.
****
रेYवे gथानकावरAया गुHहेगारी कारवायांवर अंक`श ठेवjयासाठी दिण म|य रेYवेAया
७८ gथानकांवर एकण सुमारे दोन हजार सीसीटीZही कमेरे बसवjयात येणार आहेत. दिण
म|य रेYवेचे मुय सुरा आयु[ संजय सांकCयायन यांनी ही मािहती Wदली. २०१६ पयvत
िवभागातYया ४२ gथानकांवर ६८२ सीसीटीZही कमेरे बसवjयात आले आहेत. स|या
ितपती, िसकदराबाद आिण हैदराबाद रेYवे gथानकांवर वाहनांचे gकनर, सामान gकनर
तसंच बॉ_बशोधक आिण नाशक यंsणा बसवjयात आली आहे, अशी यंsणा औरंगाबाद सह
िवजयवाडा आिण कािचगुडा gथानकावर बसवjयाचा Dgताव रेYवे मंsालयाकडे पाठवjयात
आला असYयाचं, सांकCयायन यांनी सांिगतलं.

दिण म|य रेYवेनं काही महCवाAया रेYवे गाात ताCपुरCया gवपात तसंच काही
गाात कायम gवपात वातानुक`लीत डबे वाढिवjयाचा िनण,य घेतला आहे.
****
रा!यात थंडीचा जोर ओसरत असून, तापमानात िकिचत वाढ झाली आहे. रा!यात
आज सवा,त कमी ११ पुणाvक दोन अंश से~Yसअस तापमान अहमदनगर इथं नदवलं गेलं.
मराठवाात औरंगाबाद १२ पूणाvक सहा, परभणी १३, नांदेड १४ तर बीड इथं १६ अंश
से~Yसअस तापमानाची नद झाली.
****
धुळे िजYात सा{t तालुयातYया शेवाळी इथं एका खासगी गोदामाला आग लागून
सुमारे साडेचारशे िटल कापूस जळन खाक झाला. याDकरणी अातांिव गुHहा दाखल
करjयात आला आहे.
****
महागामीतफ आयोिजत आठZया शारंगदेव महोCसवाला आजपासून औरंगाबाद इथं
Dारंभ झाला. आज सकाळAया सsात गु दश,ना झवेरी यांनी मिणपुरी नृCय Dकार, पंिडत
अण कशाळकर यांनी शाीय गायन आिण पाव,ती दwा यांचं नृCय सादरीकरणावर Zयायान
झालं. २३ जानेवारीला या महोCसवाचा समारोप होणार आहे.
****
अनुसूिचत जाती जमाती अCयाचार Dितबंधक ॲटzॉिसटी कायदा कडक करावा तसंच यासाठी
gवतंs Hयायालय gथापन करावं या आिण इतर मागjयांसाठी आज औरंगाबाद इथं बजन
{ांती मोचा, काढjयात आला. {ांती चौकातून िनघालेला हा मोचा, आम खास मैदानावर
िवसिज,त झाला. मोच.क यांAया िशyमंडळानं, िविवध मागjयांचं िनवेदन िजYहा Dशासनाकडे
सादर कSल.ं
****
gवAछ भारत अिभयानांतग,त कF5ीय gवAछता सिमतीनं आज औरंगाबाद शहराची
पाहणी कSली. शहराAया िविवध भागांचा दौरा कUन, या सिमतीनं सफाई मोिहमेचा आढावा
घेतला.
****
अ~खल भारतीय फ`टबॉल महासंघाचे अ|य Dफ`¢ पटेल यांची आंतरराyzीय फ`टबॉल
महासंघाAया िवwीय सिमतीचे सदgय _हणून िनयु[t झाली आहे. ही िनयु[t चार वषाvसाठी
असणार आहे. पटेल यांAया काय,काळात भारतानं पिहYयांदाच १७ वषा,खालील फ`टबॉल
िव£चषक gपध.चं यजमानपद िमळवलं आहे.
****

