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वारःशुक्रवार

ठळक बातम्या,
१. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 24 तारखेला टोक्योमध्ये होणाऱ्या क्वाड नेत्यांच्या खरखर पषरेदेत
सहभागी होणार,
२. राष्ट्रपती रामनाथ कोखवंद यांनी घेतली सेंट खहहन्सेंट आखण ग्रेनेडाइन्सचे गहहनन र जनरल डेम
सस
ु ान दोगान यांची भेट,
३. एटीएममध्ये काडान खरवाय पैसे काढण्याची सखु वधा प्रदान करण्याचे षरझहहन बँकेचे सवन बँकांना
खनदेर,
आखण
४. देराच्या अनेक भागात जोरदार पावसामळ
ु े जनजीवन खवस्कखळत.
मोदी क्वाड
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 24 तारखेला टोक्योमध्ये होणाऱ्या क्वाड नेत्यांच्या खरखर पषरेदेत
सहभागी होणार आहेत. जपानचे पंतप्रधान फुखमओ खकखरदा यांच्या आमंत्रणावरून पंतप्रधान या
पषरेदेस उपखस्थत राहणार आहेत. अमेषरके चे अध्यक्ष ज्यो बायडेन आखण ऑस्रेखलयाचे पंतप्रधान
स्कॉट मॉषरसन हे ही या पषरेदेत सहभागी होणार आहेत. ही क्वाड नेत्यांची चौथी बैठक असून
पखहली बैठक गेल्या वेीच्या माचन मखहन्यात आभासी पद्धतीनं झाली होती. खहंद प्ररांत क्षेत्रातल्या
घडामोडींखवेयी तसंच परस्पर खहताच्या जागखतक प्रश्ांखवेयी चचान करण्याची संधी या पषरेदेमळ
ु े
खमळणार असल्याचं परराष्ट्र हयवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते अषरंदम बागची यांनी म्हटलं आहे. क्वाड
संघटनेच्या पढु ाकारानं सरुु झालेल्या योजनांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात येणार असून तसंच
परस्पर सहकायान ची नवी क्षेत्र रोधून आगामी काळासाठी उपयक्त
ु ठरणारी त्याची खदरा आखण धोरण
ठरवण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज जयपूर इथं होणाऱ्या भारतीय जनता पाटीच्या राष्ट्रीय पदाखधकाऱ्यांच्या
बैठकीचं दरू दृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उघाटाटन करणार आहेत. यावेळी ते पक्षाच्या प्रखतखनधींना
संबोखधत करणार आहेत. या बैठकीसाठी पक्षाचे अध्यक्ष जे.पी. नड् डा यांच्यासह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष,
राष्ट्रीय सरखचटणीस, राष्ट्रीय सखचव, राष्ट्रीय कोेाध्यक्ष, सवन मोचाांचे अध्यक्ष, सवन राज्यांचे

प्रदेराध्यक्ष, प्रदेर संघटन सखचव आखण अनेक माजी मख्ु यमंत्री उपखस्थत राहणार आहेत. त्यानंतर
रखनवारी सवन राज्यांच्या राज्य संघटना सखचवांची बैठक होणार आहे.
राष्ट्रपती
राष्ट्रपती रामनाथ कोखवंद यांनी काल कॅ रेखबयन राष्ट्रांच्या दौऱ्याच्या दस
ु ऱ्या खदवरी सेंट खहहन्सेंट
आखण ग्रेनेडाइन्सचे गहहनन र जनरल डेम सस
ु ान दोगान यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांनी माखहती
तंत्रज्ञान, आरोग्य, खरक्षण, पयन टन आदी क्षेत्रात सहकायन वाढवण्याबाबत चचान के ली. यावेळी
'माखहतीची देवाणघेवाण आखण कर संकलनात सहाय्य' आखण 'जन्ु या काल्डर समदु ाय प्रकल्पाचे
नूतनीकरण' याबाबतच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या के ल्या. राष्ट्रपतींनी सेंट खहहन्सेंट आखण
ग्रेनेडाइन्सच्या संसदेला संबोखधत के लं. आजच्या गंतु ागंतु ीच्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी, आपण
जी नवीन जागखतक हयवस्था खनमान ण करू इखच्ितो, ती सवन समावेरक आखण खजथं प्रत्येक देर
आपले न्याय्य खहतसंबंध हयक्त करू रके ल अरी जागखतक हयवस्था असावी, असं प्रखतपादन
यावेळी राष्ट्रपतींनी के लं.
दरम्यान, काल राष्ट्रपतींनी कालडेर रोडला भेट देऊन भारतीय समदु ायाला संबोखधत के लं.
खहहन्सेंट आखण ग्रेनेडाइन्समध्ये राहणाऱ्या भारतीय वंराच्या लोकांमध्ये भारताच्या समद्ध
ृ
संस्कृतीचं आखण परंपरेचं दरन न होतं; असं राष्ट्रपती यावेळी म्हणाले.
जी-सात गट
जी - सात गटातील देरांनी यक्र
ु े नला आखथन क मदत देण्याचं मान्य के लं आहे. जी-सात गटातील
देरांच्या खवत्तमंत्रयांच्या नक
ु त्याच जमन नीत झालेल्या खरखर पषरेदेत हा खनणन य घेण्यात आल्याचं
अमेषरके च्या खवत्त सखचव जेनेट येलेन यांनी पत्रकारांना सांखगतलं. यक्र
ु े नला लष्ट्करी, आखथन क आखण
मानवतावादी सहाय्यासाठी 40 अब्ज अमेषरकन डॉलसन च्या मदतीला असेषरकन मंखत्रमंडळानं
मंजरु ी खदली. जमन नीचे अथन मंत्री खिश्चन खलंडनर यांनी यक्र
ु े नला 1 पूणाांक 1 अब्ज अमेषरकन
डॉलरची मदत जाहीर के ली आहे. यरु ोखपयन देरांनी कजान च्या स्वरूपात 9.5 अब्ज अमेषरकन
डॉलरचे आखथन क सहाय्य देण्याचे मान्य के लं आहे. सरकारी कमन चायाांचा पगार , खनवत्त
ृ ीवेतन आखण
इतर खचन भागवण्यासाठी देराला दरमहा 5 अब्ज अमेषरकन डॉलसन ची आवश्यकता असल्याचं
यक्र
ु े नच्या अखधकायाांनी आखण आंतरराष्ट्रीय नाणेखनधीनं म्हटलं आहे.
षरझहहन बँक
षरझहहन बँक ऑफ इंखडयानं सवन बँकांना एटीएममध्ये काडान खरवाय पैसे काढण्याची सखु वधा प्रदान
करण्याचे खनदेर खदले आहेत. फसवणूकीला आळा घालण्यासाठी गेल्या मखहन्यात षरझहहन बँकेने
सवन बँकांना एटीएममधून काडन -खरवाय पैसे काढण्याची परवानगी देण्याचा खनणन य घेतला. मात्र
सध्या काही बँकांद्वारेच ही सखु वधा खदली जात आहे. या पार्श्नभूमीवर काल एका परीपत्रकाद्वारे बँकेने

हा आदेर खदला आहे. नॅरनल पेमेंट्स कॉपोरेरन ऑफ इंखडयाला सवन बँका आखण एटीएम
नेटवकनसह यखु नफाइड पेमेंट्स इंटरफे स जोडण्याचा सल्ला देण्यात आल्याचंही बँकेनं म्हटलं आहे.
मज
ु ीबुरनहमान
भारत आखण बांगलादेरने एकखत्रतपणे तयार के लेल्या बंगबंधु रेख मज
ु ीबरु न हमान यांच्यावरील
खचत्रपटाचा रेलर काल प्रदखरन त करण्यात आला. कें द्रीय माखहती आखण प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर
आखण बांगलादेरचे माखहती प्रसारण मंत्री डॉ. हसन महमूद यांनी संयक्त
ु पणे हा 90 सेकंदांचा रेलर
प्रदखरन त के ला. श्याम बेनेगल यांनी खदग्दखरन त के लेल्या या खचत्रपटाचं नाव “मज
ु ीब- द मेखकं ग ऑफ द
नेरन” असं आहे.
इंडोनेखरया
इंडोनेखरयाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको खवडोडो यांनी येत्या सोमवारपासनू पाम तेलाच्या खनयान तीवरील बंदी
उठवण्याची घोेणा के ली आहे. गेल्या मखहन्याच्या 28 तारखेपासनू कच्च्या पाम तेलाची (CPO)
आखण काही उत्पादनांची खनर्ान त थांबवली होती. त्यामळ
ु े तेलाच्या खकमती प्रचंड वाढल्या होत्या.
तसंच खनयान त बंदीनंतर देरांतगन त खाद्यतेलाच्या खकमती घसरल्यानं इंडोनेखरयातील पाम तेल
रेतकऱ्यांनी राजधानीत आंदोलन के लं. या पार्श्नभूमीवर हा खनणन य घेतल्याचं खवडोडो यांनी म्हटलं
आहे. इंडोनेखरयाच्या या खनणन यामळ
ु े भारतालाही खदलासा खमळाला आहे.
कान्स
फ्रान्समध्ये कान्स खचत्रपट महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी सांस्कृखतक कायन मंत्री अखमत देरमख
ु
यांच्या मागन दरन नाखाली महाराष्ट्राचं खरष्टमंडळ काल रवाना झालं. या खरष्टमंडळात सांस्कृखतक
कायन खवभागाच्या अखधकाऱ्यांसह ‘कारखानीसांची वारी ‘, ‘ पेटारा ‘ आखण ‘ खतचं रहर होणं ‘ या
मराठी खचत्रपटांचे खनमान त,े खदग्दरन क अचन ना बोरहाडे, मंगेर जोरी, रंकर धोत्रे, समीर थोरात,
खसध्दाथन खमश्रा, रखसका आगारे याही सहभागी झाल्या आहेत.
झरीन
भारताच्या खनखत झरीननं मखहलांच्या जागखतक मखु ष्टयद्ध
ु अखजंक्यपद स्पधेत सवु णन पदक पटकावलं
आहे. 52 खकलो वजनी गटात खतनं थायलंडच्या खजतपोंग खजतामास खहला ५-० असं पराभूत के लं.
हे भारताचं १० वं सवु णन पदक आहे. यापूवी मेरी कोम खहनं ६ तर लेखा के सी, जेनी आर एल आखण
सषरता देवीनं प्रत्येकी एका सवु णन पदकाची कमाई के ली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या
यराबद्दल झरीन खहच अखभनंदन के लं आहे.

आसाम पूर
पूरग्रस्त आसाममध्ये अद्यापही पषरखस्थती जैसे थे आहे. 80 हजारांहून अखधक लोक परु ामळ
ु े बेघर
झाले असून या लोकांनी सरकारतफे उभारण्यात आलेल्या तात्परु त्या खनवायाांमध्ये आश्रय घेतला
आहे. परु ाच्या पाण्याची पातळी सतत वाढत असल्यानं रस्ते – पूल वाहून गेले असून त्यामळ
ु े
दळणवळण पूणनपणे खवस्कळीत झालं आहे. खनवान खसत बेघर लोकांना हवाईमागान नं अन्नाची पाखकट
आखण पाणी परु वण्यात येत आहे.
काल खदवसभरात सात हजारांहून अखधक लोकांना सरु खक्षत स्थळी हलखवण्यात आलं. आरोग्य
मंत्रालयानं वैद्यकीय मदतीसाठी 50 पथक तैनात के ली आहेत. परु ाचा तीव्र फटका बसलेल्या
खजल््ांमध्ये यखु नसेफतफे ही सात वैद्यकीय पथक पाठखवण्यात आली आहेत. पषरमल रक्ु लवैद्य
आखण अरोक खसंघल हे दोन मंत्री बराक खोऱ्यामध्ये तळ ठोकून आहेत. पषरखस्थतीवर बारीक लक्ष
ठेवून आवश्यक त्या तातडीच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
अरुणाचल पाऊस
अरुणाचल प्रदेरात पावसाची संततधार सरू
ु च असून त्यामळ
ु ं राज्यातील जनजीवन खवस्कळीत
झालं आहे. मस
ु ळधार पावसामळ
ु ं आतापयांत 14 खजल््ांतील 33 गावं आखण समु ारे 3 हजार
लोकांना अखतवष्टृ ीचा फटका बसला असून भूस्खलनात एकूण सात जणांचा मत्ृ यू झाला आहे.
इटानगर आखण अंजाव खजल््ात प्रत्येकी एक जण बेपत्ता आहे. राज्यभरात मोठ् या प्रमाणात पीकं
नष्ट झाली असून 392 घरांचे नक
ु सान झाले आहे. अरुणाचल प्रदेरचे मख्ु यमंत्री पेमा खंडू यांनी
काल इटानगरमध्ये राज्य आपत्ती प्रखतसाद दल आखण राष्ट्रीय आपत्ती प्रखतसाद दल यासह सवन
संबंखधत खवभागांची मान्सून - तयारीबाबत बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये त्यांनी पषरखस्थतीचा
आढावा घेतला.
खबहार पाऊस
खबहारमध्येही पाऊस सरुु असून वीज पडून आखण पावसामळ
ु े काल राज्याच्या खवखवध भागात 37
जण मत्ृ यमु ख
ु ी पडले तर 13 जण जखमी झाले. मतृ ांमध्ये बहुतांर रेतमजरु ांचा समावेर आहे. ते
सवन जण रेतात काम करत होते. भागलपूर खजल््ातील 9 जण, मझ
ु फ्फरपूरमधील 7 तर वैराली
खजल््ातील 3 जणांचा मतृ ांमध्ये समावेर आहे.
के रळ, ताखमळनाडू पाऊस
के रळ आखण ताखमळनाडूमध्येही जोरदार पाऊस सरू
ु असून ताखमळनाडूच्या तेनपेन्नेयार नदीच्या
आसपासच्या पाच खजल््ांमध्ये पूर पषरखस्थती उद्भवू रकते असा इरारा देण्यात आला आहे; तर
के रळमध्येही अनेक भागात पावसामळ
ु े जनजीवन खवस्कळीत झालं आहे.

मान्सून
मान्सून आपल्या खनयोखजत वेळेपक्षे ा पाच खदवस आधीच म्हणजे येत्या 27 तारखेला के रळमध्ये
दाखल होईल असा अंदाज हवामान खात्यानं हयक्त के ला आहे. मान्सून साधारणपणे 1 जून रोजी
के रळमध्ये दाखल होतो. मात्र असनी वादळाच्या प्रभावामळ
ु े यंदा मान्सून आपल्या खनयोखजत
वेळेपूवीच के रळमध्ये दाखल होण्याचा अंदाज हवामान खवभागानं वतन वला आहे. येत्या दोन खदवसात
तो दखक्षण भारताच्या काही भागात, बंगालच्या उपसागराच्या मध्य भागात तसंच अरबी समद्रु ाच्या
काही भागात पोहोचेल असा अंदाज आहे.
या बरोबरच हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं. नमस्कार.

