आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक १८ जानेवारी २०१७ दपारी १.००वा.
****

परवाना संप यानंतरही बेकायदेशीररी या श बाळग या करणी िच पट
अिभनेता सलमान खान याला जोधपूर स यायालयानं दोषमु कलं आहे. १९९८
साली एका िच पटा या िच ीकरणादर यान परवाना संपलेलं श अवैधरी या
वापर याब ल जोधपूर पोिलसांनी सलमान खान िव द श ा काय ाखाली गु हा
न दवला होता. यावर गे या वष नऊ िडसबरपासून अंितम सुनावणी सु झाली
आिण आज जोधपूर स यायालयानं याला या करणी संशयाचा फायदा देत
दोषमु ठरवलं.
****
पंजाब पोिलसांनी काल रा ी मोहाली इथं एका वाहनातून सुमारे एकवीस
कोटी पये िकमतीचं एकशे साठ िकलो सोनं ज कलं. पंजाब िवधानसभा
िनवडणुक या पा भूमीवर पोिलसांनी हाती घेतले या िवशेष शोध मोिहमेदर यान
ही कारवाई कर यात आली. हे सोनं द ी न िहमाचल देशकडे नेलं जात होतं,
असं तपासात समज याचं, तसंच वाहनातील तीन जणांना ता यात घेत याचं पोिलस
अिधका यांनी सांिगतलं.
****
िवधानसभा िनवडणुका असले या रा यांमधून आतापयत, सुमारे ६५ कोटी
पयांची रोख र म, तसंच आठ कोटी पयां न अिधक मू याचं म आिण
मादक यं ज कर यात आ याची मािहती, िनवडणूक आयोगानं दली आहे.
पंजाबम ये सवािधक हणजे एक कोटी ७८ लाख पयांची मादक यं ज कली
गेली तर उ र देश मधून सवािधक हणजे ५६ कोटी पयांची रोकड आिण सहा
कोटी पयांचं म ज कर यात आ याचं पीटीआय या याबाबत या वृ ात हटलं
आहे.
****
वायू दषणाचा
अितशय गंभीर असून, यावर तातडीनं उपाय शोधणं
आव यक आहे असा इशारा, सव
यायालयानं दला आहे. दषण िनयं ण
माणप अथात पीयूसी क ांना बजावले या कारणे दाखवा नोटीसबाबत, क ानं
अहवाल सादर करावा, असे िनदशही यायालयानं दले आहेत.
****

रझव बँकचे ग हनर ऊिजत पटेल आज सरकार या नोटाबंदी या
अिभयानाबाबत मािहती दे यासाठी संसदे या अथिवषयक थायी सिमती समोर
उप थत राहत आहेत. काँ ेसचे ये नेते वीर पा मोईली यां या अ य तेखाल या
या सिमतीसमोर अथमं ालयाचे सिचवही नोटाबंदी आिण या या प रणामांची
मािहती देणार आहेत.
****
देशात रोखरिहत यवहाराला चालना दे या या ीनं रा यांम ये पधा
वाढीला लागावी, यासाठी नीती आयोगा या वतीनं रा यांना आता मानांकन ेणी
दे यात येणार आहे. यासाठी, ये या दहा दवसात रा यांनी आप या िडजीटल
यवहारांची मािहती नीती आयोगाकडे सादर करावी, अशा सूचना सव रा य
सरकारांना दे यात आ या आहेत.
****
देशभरातले गुणव ापूण खेळाड शोधून काढ यासाठी डा मं ालय “ पोटस
टॅलट सच पोटल” सु करणार अस याची मािहती क ीय डा मं ी िवजय गोयल
यांनी दली आहे. सात या भारतीय छा संसदेचं उ ाटन गोयल यां या ह ते काल
पु यात झालं, यावेळी ते बोलत होते. ामीण भागात या त णांचा डा े ात
सहभाग वाढव यासाठी हे पोटल उपयु ठरेल, असं गोयल यांनी नमूद कलं.
****
भारताला भेट देणा या परदेशी वाशां या सं येम ये गे या मिह यात तेरा
पूणाक सहा शतांश ट इतक वाढ न दली गेली आहे. िडसबर २०१५ म ये नऊ
लाख तेरा हजार परदेशी पयटक भारतात आले, तर िडसबर २०१६ म ये ही सं या
दहा लाख सदोतीस हजार इतक होती. भारताला भेट देणा या परदेशी पयटकांपैक
सवािधक पयटक अमे रकचे असून यानंतर बांगलादेश आिण ि टन या नाग रकांचा
मांक आहे.
****
काँ ेसचे ये नेते, तसंच उ राखंड आिण उ र देशचे माजी मु यमं ी
नारायण द ितवारी यांनी आपला मुलगा रोिहत शेखरसह आज भारतीय जनता
प ात वेश कला. भाजपा अ य अमीत शहा यां या उप थतीत यांनी हा
िनणय जाहीर कला.
****

रा यात या आगामी महानगरपािलका आिण िज हा प रषदां या
िनवडणुकांसाठी युती कर यासंदभात आज िशवसेना आिण भारतीय जनता प ाची
दसरी बैठक हो याची श यता आहे.
सोलापूर महानगरपािलक या आगामी िनवडणुक या पा भूमीवर शहरात
हाती घे यात आले या नाकाबंदी या कारवाई दर यान एका कारमधून २१ लाख
४४ हजार पयांची रोकड पोिलसांनी आज ज कली. या संदभात दोघांना
पोिलसांनी ता यात घेतलं असून पुढील तपास सु अस याचं आम या वाताहरानं
कळवलं आहे.
रा यात या आगामी महानगर पािलका आिण िज हा प रषदां या
िनवडणुकांदर यान गु हेगारी पा भूमी या उमेदवारांची यादी रा यात या सग या
मतदान क ां या बाहेर लावली जाणार अस याची मािहती रा याचे िनवडणूक
आयु जे.एस. सहा रया यांनी आज दली.
//******//

