आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक २० जानेवारी २०१७ दपारी १.००वा.
****
क ीय अथसंक पाची तारीख पुढे ढकल यासंदभात यािचकवर सुनावणीला
सव
यायालयानं ये या सोमवारी २३ तारखेपयत थिगती दली आहे. पाच
रा यात या आगामी िवधानसभा िनवडणुकां या पा भूमीवर क ीय अथसंक प
उशीरा सादर कर याची मागणी या यािचकतून कर यात आली आहे.
दर यान, २०१२ म ये िवधानसभा िनवडणुक या पा भूमीवर क ीय अथसंक प
उशीरा सादर कर यात आला होता, यावेळी राबव यात आले या ि येची मािहती
िनवडणूक आयोगानं क सरकारकडे मािगतली आहे. सरकारला आजच ही मािहती
सादर कर यास सांग यात आलं आहे.
****
तािमळी जनतेचा साहसी डा कार 'जिलक ' संदभात पुढचा आठवडाभर
िनणय न सुनाव याची क सरकारची िवनंती सव यायालयानं मा य कली आहे.
यासंदभात तािमळनाड सरकारसोबत चचतून तोडगा काढ याचा य न सु असून,
िकमान आठवडाभर िनणय देऊ नये, अशी िवनंती सरकारकडन सव यायालयात
कर यात आली, ती यायालयानं मा य कली.
****
समाजवादी प ाने िवधानसभा िनवडणुक साठी १९१ उमेदवारांची यादी आज
जाहीर कली, याम ये मुलायमिसंह यादव गटाचे नेते िशवपाल यादव यांनाही
जसवंतनगर इथून उमेदवारी दे यात आली आहे.
****
द ीचे पोलीस आयु आलोक कमार वमा यांची क ीय अ वेषण िवभाग सीबीआय या संचालकपदी िनवड कर यात आली आहे. ही िनयु दोन वषासाठी
असणार आहे. पंत धान नर मोदी, सर यायाधीश जे एस खेहर आिण लोकसभेतले
िवरोधी प नेते मि काजुन खरगे यां या तीन सद यीय सिमतीनं वमा यांची िनवड
कली आहे. सीबीआय या संचालक पदाव न अिनल िस हा िडसबर मिह यात
िनवृ झा यापासून हे पद रकामं होतं.
****

सरकारची मह वाकां ी ादेिशक संपक योजना 'उडान' अंतगत पिहली
िवमान सेवा फ ुवारी मिह यापासून सु हो याची श यता आहे. कमी दरात
देशांतगत िवमान सेवेनं हवाई संपक वाढवणं, हे या योजनेचं उ ी आहे. या
योजनेअंतगत पाचशे िकलोमीटर पयत िवमान वास िकवा तीस िमनीटां या
हेिलकॉ टर वासासाठी अडीच हजार पये वासभाडे िनि त कर यात आलं आहे.
****
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 आहे. 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.
****
थािनक वरा य सं थां या िनवडणुका िनभय आिण पारदशक वातावरणात
हो यासाठी रा य िनवडणूक आयोगानं उचललेली पावलं, देशभरात या
िनवडणुकांसाठी मागदशक ठरतील, असे गौरवोद्गार रा यपाल सी. िव ासागर राव
यांनी काढले आहेत. मुंबई इथं मतदार जागृतीसाठी या बोधिच हाचं अनावरण
रा यपालां या ह ते झालं, यावेळी ते बोलत होते. िवमु ीकरणा या पा भूमीवर या
िनवडणुका रोखरिहत होतील, असा िव ास य करत रा यपालांनी, शहरी भागात
मतदानाचं माण कमी असणं ही िचंतेची बाब असून, यावर अिधक ल दे याची
गरज य कली.
****
काळा पैसा ही वाईट मानिसकता असून काळा पैसा संपव यासाठी
मानिसकता बदलणं गरजेचं अस याचं असं मत माजी मु य िनवडणूक आयु एन.
गोपाल वामी यांनी य कलं आहे. पुणे इथं भारतीय छा संसदे या पाच या
स ात ते काल बोलत होते.
****
रा यातले सहकारी साखर कारखाने िव त मो ा माणावर ाचार झाला
अस याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शे ी यांनी कला आहे.
नंदरबार िज ातील काशा इथं शेतकरी मेळा यात ते काल बोलत होते.
साखरे या वाढ या िकमती या पा भूमीवर उस उ पादक शेतक यांना दसरा ह ा
वाढन िमळावा अशी मागणी यांनी यावेळी 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 ित 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.
****
मलेिशया मा टस बॅडिमंटन पधत भारतीय बॅडिमंटनपट सायना नेहवाल
आिण अजय जयराम उपा य फरीत पोहोचले आहेत. मिहला एकरीत सायनानं उप
उपा य फरीत इंडोनेिशया या हाना राम दनीचा पराभव कला. उपा य फरीत ितचा
सामना इंडोनेिशया या िफि यानी िफि यानी सोबत होणार आहे. पु ष एकरीत
अजय जयरामनं उप उपा य फरीत चीन या खेळाडचा पराभव कला. उपा य
फरीत याचा सामना इंडोनेिशया या एंथोनी िसनीसुका सोबत होणार आहे.
//******//

