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आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक २२ जून २०१८ दपारी १.०० वा.
****
देशाचा िवकास दर दोन अंकांपयत पोहोचव यासाठी काम कर याची गरज अस याचं
पंत धान नर मोदी यांनी हटलं आहे. नवी द ी इथं आज वािण य मं ालया या
नवीन इमारतीचं भूिमपूजन पंत धानां या ह ते झालं, यावेळी ते बोलत होते. व तू
आिण सेवा कर णालीमुळे यापारात कायापालट होत अस याचं सांगून, जीएसटीमुळे
५४ लाख नवीन करदा यांची न दणी झा याचं पंत धानांनी नमूद कलं. आंतररा ीय
बाजारात आपलं थान िनमाण कर यासाठी नवीन उ ोगांची िनिमती करणं आव यक
आहे, मं ालयांनी िमळन काम कलं तर याचे सकारा मक प रणाम दसतात, असंही
पंत धानांनी यावेळी नमूद कलं.
****
देशाची िभ भौगोिलक थती आिण म यमवगा या आशाआकां ा बघता भारताचा
िवकासदर कायम दोन अंक राहणं श य आहे, असा िव ास भारी क ीय अथमं ी
िपयुष गोयल यांनी यांनी य कला आहे. भारत ि टन नेतृ व प रषदेत ते दर य
संवाद णाली या मा यमातून बोलत होते. सरकार करत असले या पायाभूत सुिवधां या
िवकासामुळे भारता या अथ यव थेचा दर दोन अंक गाठ यासाठी मदत िमळेल, असं
यांनी नमूद कलं.
****
ज मू का मीरमध या अनंतनाग िज ात सुर ा दलाचे जवान आिण दहशतवा ांम ये
झाले या चकमक त चार दहशतवादी ठार झाले, तर एका नाग रकाचा मृ यू झाला. एका
इमारतीत काही दहशतवादी लपले अस याची मािहती िमळा यानंतर, आज पहाटे या

सुमारास ही चकमक सु झाली, याम ये घरमालकासह एका पोिलसाचाही मृ यू झाला.
मारले गेलेले दहशतवादी इ लािमक टेट ज मू ॲ ड का मीर या संघटनेचे असून,
कारवाई पूण झाली अस याचं, पोिलस महासंचालक एस पी वैद यांनी सांिगतलं.
****
ज मू-क मीरचे रा यपाल एन. एन. वोहरा यांनी आज सायंकाळी ीनगरम ये सवप ीय
बैठक बोलावली आहे. ज मू-क मीरम ये रा यपाल राजवट लागू झा यानंतर िनमाण
झाले या थतीवर या बैठक त चचा कली जाईल. राजप ा या अिधसूचनेनुसार
रा यपाल राजवट समा होईपयत ज मू-क मीर िवधानसभा िनलंिबत राहील, या
िवधानसभेचा सहा वषाचा कायकाळ २०२१ ला संपणार आहे.
****
अल कायदा आिण इ लािमक टेट ऑफ इराक अॅ ड सी रया - इिसस या दहशतवादी
संघटनांशी संल भारतात या दहशतवादी संघटनांवर बेकादेशीर कारवाई ितबंधक
काय ा वये क ीय गृहमं ालयानं बंदी घातली आहे. या दो ही दहशतवादी संघटनांशी
संबंिधत गट देशात या युवकांचा जागितक िजहादसाठी वृ करत असून, हे युवक
भारता या िहतािव कती करत अस याचं गृहमं ालया या अिधकत आदेशात हटलं
आहे.
****
एटीएम अिधक सुरि त कर यासाठी अ यावत करा अ यथा कारवाईला सामोरं जा
असा कडक इशारा भारतीय रज ह बँकनं सव बँकांना दला आहे. एटीएमम ये
अ यावत सुर ा यं णा बसव यािवषयी बँकांकडन होत असले या दरंगाई या
पा भूमीवर हा इशारा दला आहे. यासंदभात रज ह बँकनं आखून दले या
कालमयादेनुसार ये या ऑग ट मिह यापयत बँकांनी एटीएम या सुर ेसंदभात ठोस
उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. तसंच पुढ या वष या जूनअखेर पयत देशभरातले
सगळे एटीएम ट याट यानं अ यावत कर याची मुदत दे यात आलेली आहे.
****
रा ीय पुर कारासाठी िश कांची िनवड कर यासाठी मनु यबळ िवकास मं ालयानं न या
मागदशक सूचना जारी क या आहेत. यासंदभात िस कले या िनवेदनानुसार, सरकारी
शाळांमध या िश कांना आता पुर कारासाठी थेट वेिशका पाठवता येईल. यापूव या
वेिशका रा य सरकारकडन िनवड या जात असत. यापुढे या पुर काराचे अज एका
ऑनलाईन पोटल या मा यमातून वीकारले जाणार असून हे पोटल भारतीय
शासक य कमचारी महािव ालयानं िवकिसत कलं आहे.

****
रा य सरकारनं रा याचे महािधव ा आशुतोष कभकोणी यांना रा यमं ी पदाचा दजा
दला आहे. याबाबतचा शासन िनणय काल जारी कर यात आला. रा यमं ी पदाचे सव
िनयम, सुिवधा, िनवास थान यांना लागू असेल, असं या िनणयात हटलं आहे.
****
पीककज िवतरणासाठी बुलडा या या िज हािधकारी िन पमा डांगे यांनी पांगरी हे गाव
द क घेतलं आहे. डांगे यांनी या गावात जाऊन कजमाफ ची यादी िस कली. या
गावातला एकही शेतकरी कजमाफ पासून वंिचत राहणार नस याचं आ ासन यांनी
यावेळी दलं. कजासंबंधी बँकांकडे पाठपुरावा कर यासाठी ामसेवकाची िनयु
कर यात आली असून, तालुका तरीय अिधका यांनी संबंिधत तालु यातले पाच गावं
द क घे या या सूचनाही यांनी यावेळी द या.
//**********//

