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आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक २३ जून २०१७ दपारी १.००वा.
****
भारतीय जनता प ाकडन रा पती पदासाठी उमेदवारी दे यात आलेले रामनाथ कोिवंद यांनी
आज आपला उमेदवारी अज दाखल कला. पंत धान नर मोदी, भाजप अ य अिमत शहा,
भाजपचे ये नेते लालक ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, क ीय मं ी यंक या नायड
यां यासह इतर क ीय मं ी आिण भाजपशािसत रा यांचे मु यमं ी यावेळी उप थत होते.
रा पती पद हे लोकशाहीचं सवात मोठं पद असून, या पदाची ित ा कायम राख यासाठी य न
करणार अस याचं कोिवंद यांनी अज सादर क यानंतर वाताहरांशी बोलताना सांिगतलं.
दर यान, या िनवडणुक साठी संयु पुरोगामी आघाडी आिण अ य िवरोधी प ा या वतीनं
लोकसभे या माजी अ य मीरा कमार यांना उमेदवारी दे यात आली आहे. ये या १७ जुलैला
रा पती पदासाठी िनवडणूक होणार आहे.
****
भारतीय अंतराळ संशोधन सं था - इ ोनं देशा या काट सॅट दोन या उप हासह अ य ३०
उप हांचं आज कलेलं ेपण यश वी झालं अस याचं इ ो या शा ांनी सांिगतलं. आं
देशात या ीहरीकोटा इथून आज सकाळी नऊ वाजून २९ िमनीटांनी पीएसएल ही सी ३८ या
यानातून हे उप ह अवकाशात झेपावले. या यशाब ल पंत धान नर मोदी आिण काँ ेस
अ य ा सोिनया गांधी यांनी इ ोचं अिभनंदन कलं आहे.
****
वै क य वेशासाठी घे यात आले या वै क य पा ता वेश परी ा - नीटचा िनकाल आज
जाहीर झाला. क ीय मा यिमक िश ण मंडळ - सीबीएसई या संकत थळावर िव ा याना हा
िनकाल पाहता येणार आहे. नीट वेश परी ेचा िनकाल जाहीर कर याचे आदेश १२ जून रोजी
सव यायालयानं दले होते.
****
क ीय नागरी िवकास मं ालयानं आज माट िसटी योजनेअंतगत ितस या ट यात या ३०
शहरांची यादी जाहीर कली. यात महारा ात या िपंपरी िचंचवडचा समावेश आहे. ित वनंतपुरम,

नया रायपूर, राजकोट, पाटणा, पुद ेरी, गांधीनगर, ीनगर, बंगळ , ज मू, अलाहबाद,
गंगटोक आदी शहरांचा यात समावेश आहे.
****
हेरिगरी या किथत आरोपाखाली फाशीची िश ा सुनाव यात आलेले भारतीय नाग रक कलभूषण
जाधव यांचा पािक तानकडन सा रत कर यात आलेला हिडओ खोटा अस याचं भारतानं
हटलं आहे. आंतररा ीय यायालयात कलभूषण जाधव यां यावरचा खटला कायम ठेवणार
अस याचंही पररा मं ालयाचे व गोपाल बागले यांनी सांिगतलं. या हिडओम ये
कलभूषण जाधव हे आपला कबुलीजबाब देताना दसत आहेत. पािक तान सतत आंतररा ीय
िनयमांचं उ ंघन करत अस याचा आरोप बागले यांनी कला आहे.
****
देशिवरोधी चार सार कर यासाठी कर यात येणा या सोशल िमिडया या गैरवापरावर आळा
घाल यासाठी सरकारनं एक धोरण िनि त कलं आहे. गृह मं ालय आिण क ीय सुर ा
सं थां या द ी इथं झाले या बेठक त या धोरणावर चचा कर यात आली. सोशल िमिडयाचा
गैरवापर न होणं हे सवात मोठं आ हान असून, ज मू का मीरम ये उ वलेली प र थती ही
याचाच एक भाग अस याचं गृह मं ालया या एका अिधकायानं हटलं आहे.
****
कज संल याज अनुदाना या मा यमातून आिथक ा दबल आिण अ प उ प घटकांसाठी
असले या धानमं ी आवास योजनेअंतगत उ क िनयोजन करणारं देशातलं अ ेसर रा य
हणून महारा रा याची िनवड कर यात आली आहे. क शासना या गृहिनमाण, शहरी दा र
िनमूलन आिण नगरिवकास िवभागातफ आज हा पुर कार दान कर यात येणार आहे.
****
आषाढी वारीसाठी िनघाले या संत ी ाने र महाराजांची पालखी आज जेजुरी न वा हेकडे
माग थ झाली. िश णमं ी िवनोद तावडे आज ाने र महाराजां या पालखीत सहभागी होणार
आहेत.
संत ी तुकाराम महाराजांची पालखी आज गव याची उंडवडीकडे माग थ झाली.
तर पैठण न िनघालेली संत एकनाथ महाराजांची पालखी आज पाटोदा न माग थ झाली. दपोळ
इथं आज पालखीचा मु ाम होणार आहे. एकनाथ महाराजां या पालखीचा दसरा रंगण सोहळा
आज पारगाव घुमरे इथं पार पडला.
****
एचआय ही-टीबी, कावीळ या रोगािवषयी तसंच एचआय ही ए स, ए सवरील उपचार आिण
ए सिवषयी नाग रकांम ये असलेली भीती दर कर यासाठी बीड िज हा णालया या मा यमातून

जनजागृतीचे उप म हाती घे या या सूचना बीडचे िज हािधकारी एम डी िसंह यांनी द या
आहेत. िज हा ए स तसंच िनयं ण सिमती या बैठेक त मागदशन करतांना ते बोलत होते.
****
ऑ टेिलयन ओपन सुपर िसरीज बॅडिमंटन पधत भारतीय बॅडिमंटमपट क ीकांत उपा य फरीत
पोहोचला आहे. आज झाले या उपा य पूव साम यात ीकांतनं भारता याच बी साई िणतचा
२५-२३, २१-१७ असा पराभव कला.
****

