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ठळक बातम्या
 नामशेष होत चाललेल्या लीथ सॉफ्ट शेल प्रजातीच्या कासव सुंवर्ध नाच्या
भारताच्या प्रसत् ावाला पनामा वन्यजीव शशखर सुंमेलनात मान्यता /
सुंवर्ध नासाठी भारताच्या प्रयतनाुंचुं सुंमेलनात कौतूक
 सेनापती लशचत बारफकन या महान नायकाची जयुंती अमतृ काळात साजरी
करण्याची सुंर्ी शमळाली, हे लक्षणीय असल्याचुं प्रर्ानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंचुं
प्रशतपादन / बारफकन याुंच्या ४०० व्या जयुंती महोतसवाचा नवी शदल्लीत
साुंगता समारोह
 पयाध वरणाच्या सुंरक्षणासाठी तसुंच व्यापक असमानते शवरुध्द लढण्यासाठी
सवध देशाुंनी एकत्र येणुं गरजेचुं असल्याचुं भारत प्रशाुंत क्षेत्रीय सुंवाद २०२२
कायध क्रमात सुंरक्षणमुंत्री राजनाथ शसुंग याुंचुं आवाहन
आणि
 ऑकलुंड इथुं सरु असलेल्या पशहल्या एक शदवसीय सामन्यात भारताचुं
न्यशिलुंडपढुं शवजयासाठी ३०७ र्ावाुंचुं आव्हान
<><><><>
लीथ सॉफ्ट शेल प्रजातीच्या कासवाुंचुं सुंरक्षण वाढवण्याच्या भारताच्या प्रसत् ावाला
पनामा वन्यजीव शशखर सुंमेलनात मान्यता शमळाली आहे. लपत् प्राय प्रजातींच्या
आुंतरराषर् ीय व्यापार कराराअुंतगध त लीथ सॉफ्ट शेल कासवाुंचुं सरुंक्षण
वाढवण्यासाठी या प्रजाशतला पररशशष्ट- दोन मर्ून पररशशष्ट- एक मध्ये सथ् ानाुंतररत
करण्याचा प्रसत् ाव भारतानुं ठेवला होता. हा प्रस्ताव मुंजूर िाल्यामळुं या
कासवाुंच्या आुंतरराष्रीय व्यापाराला आळा बसू शके ल. लीथ सॉफ्ट शेल प्रकारची
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कासवुं भारतात काही शनवडक नद्या आशण तलावाुंमध्ये आढळतात. गेल्या तीस
वषाांमध्ये याुंची सुंख्या ९० टक्के घटली आहे.
<><><><>
चीनच्या शशशन्जयाुंग प्राुंतात छावणीत कै द करून ठेवलेल्या उईगर
समदायाच्या लोकाुंना मक्त करण्यास तसुंच तयाुंना उपचार आशण मोबदला उपलब्र्
करून देण्यास सुंयक्त राष्ट्र सशमतीनुं चीनला साुंशगतलुं आहे. सुंयक्त राष्ट्र
मानवाशर्कार प्रमखाुंनी यासुंदभाध त ऑगस्टमध्ये एक अहवाल सादर के ला होता,
तयानुंतर पररशस्थतीत सर्ारणा करण्यासाठी चीनवर दडपण वाढलुं आहे.
शजनेवामर्ल्या चीनी दूतावासतले प्रवक्ता शलयू यू शयन याुंनी साुंशगतलुं शक, सुंयक्त
राष्ट्र सशमशतच्या या शनणध यावर चीननुं शवरोर् दशध वला आहे. सुंयक्त राष्ट्रची १८
सदस्यीय सशमशत वाुंशशक भेदभाव सुंबर्ुं ातल्या १९६५ च्या आुंतरराष्ट्रीय करार
पालनावर लक्ष ठेवते. चीन सह १८० देश या करारात सहभागी आहेत.
<><><><>
सेनापती लशचत बारफकन या महान नायकाची जयुंती अमतृ काळात साजरी
करण्याची सुंर्ी शमळाली, हे लक्षणीय असल्याचुं प्रर्ानमुंत्री म्हणाले. प्रर्ानमुंत्री नरेंद्र
मोदी याुंच्या उपशस्थतीत आज नवी शदल्ली इथुं आसाममर्ले अहोम शजल्यातले
सेनापती लशचत बारफकन याुंच्या ४०० व्या जयुंती महोतसवाचा साुंगता समारुंभ
िाला. भारतात जेव्हा जेव्हा काही आव्हानातमक पररशस्थती उभी राशहली तेव्हा तेव्हा
एखाद्या शवभूतीनुं अवतार घेतला, असुं तयाुंनी साुंशगतलुं. भारताची जीवनज्योत अमर
आहे, तलवारीच्या जोरावर भारताचा शाश्वत वारसा शमटवू पाहणाऱयाुंना कडक उत्तर
देणुं भारताला चाुंगलुंच जमतुं, असा इशारा तयाुंनी यावेळी शदला. आसामचा इशतहास
हा भारतीय गौरव गाथेतील अनमोल वारसा असल्याचुंही ते म्हणाले. सेनापती लशचत
बारफकन याुंच्या जीवनावरच्या एका ग्रुंथाचुं प्रकाशनही यावेळी िालुं.
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<><><><>
पयाध वरणाच्या सुंरक्षणासाठी, कोरोनामळे शनमाध ण िालेल्या पररशस्थतीचा
सामना करण्यासाठी तसुंच व्यापक असमानते शवरुध्द लढण्यासाठी सवध देशाुंनी एकत्र
येणुं गरजेचुं असल्याचुं मत सुंरक्षणमुंत्री राजनाथ शसुंग याुंनी व्यक्त के लुं आहे. ते आज
नवी शदल्ली इथुं आयोशजत भारत प्रशाुंत क्षेत्रीय सुंवाद २०२२ या कायध क्रमात बोलत
होते. शवनाशकारी यध्द आशण सुंघषाध ची पवाध न करता सवध देशाुंनी एकत्रीतपणे या
समस्याुंचा सामना करायला हवा, असुंही ते म्हणाले. ते पढे म्हणाले की, बाली इथुं
प्रर्ानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंनी यद्धाच्या यगाचा अस्त िाल्याचुं म्हटलुं होतुं.
प्रर्ानमुंत्रयाुंच्या या सुंदेशाचुं सवध देशाच्या नेतयाुंनी स्वागत के लुं. सामशहक सरक्षेचा
मापदुंड बदलण्याची गरज शसुंग याुंनी व्यक्त के ली. जगाच्या आशथध क स्थैयाध साठी भारत
- प्रशाुंत क्षेत्राचा शवकास होणुं गरजेचुं आहे. शवशभन्न देशातल्या सागरी मागाांमळे
व्यापार वाढीला चालना शमळाली असल्याचुं ते म्हणाले. भारत- प्रशाुंत क्षेत्रात
आशसयानची मध्यवती भूशमका स्वागताहध आहे. बहुपक्षीय शनतीचुं ध्येय वताध लाप
करुनच साध्य होईल, यावर तयाुंनी जोर शदला.
<><><><>
मलेशशयाच्या प्रर्ानमुंत्रीपदी अन्वर इब्राशहम याुंची शनवड िाल्याबद्दल
प्रर्ानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंनी तयाुंचुं अशभनुंदन के लुं आहे. मलेशशयासोबतची र्ोरणातमक
भागीदारी आणखी दृढ करण्यासाठी एकत्र काम करण्यास उतसक असल्याचुं
प्रर्ानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंनी आपल्या ट्शवटर सुंदेशात म्हटलुं आहे. अन्वर इब्राशहम
याुंनी काल एका समारुंभात प्रर्ानमुंत्री पदाची शपथ घेतली. १९९० मध्ये ते
मलेशशयाचे उपप्रर्ानमुंत्री होते.
<><><><>
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कें द्रीय नागरी हवाई वाहतूक आशण पोलाद मुंत्री जोशतराशदतय शसुंर्ीया याुंनी
आज कागल येथे यवा मतदातयाुंची भेट घेऊन थेट सुंवाद सार्ला. तयाुंच्या अपेक्षा
जाणून घेण्याचा प्रयतन के ला. आठ वषाांपूवी जगात भारतीय अथध व्यवस्था ११ क्रमाुंका
वर होती. आठ वषाांत भारतीय अथध व्यवस्था जगात ५ व्या क्रमाुंका वर आणण्यात
प्रर्ानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंच्या प्रयतनाुंना यश आले आहे. २०३० पयांत आपण जपान
आशण जमध नीला मागे टाकून शतसऱया क्रमाुंकावर येण्याचुं ध्येय ठेवलुं आहे.
लोकशाहीत शवकास आशण प्रगतीचा मागध प्रशस्त आशण सवध समावेशक िाला तर
देशाची प्रगती लवकर होते असुंही तयाुंनी साुंशगतलुं. तसुंच तयाुंनी सरुवातीला छत्रपती
शशवाजी महाराज याुंच्या पतळ्यास अशभवादन करुन के लुं.
<><><><>
गजरात शवर्ानसभा शनवडणूकीला आता काहीच शदवस उरल्यानुं प्रचार शशगेला
पोहचला आहे. के न्द्रीय मुंत्री अशमत शहा याुंच्यासह अनेक वररष्ठ भाजपा नेतयाुंच्या
आज राज्यात जाहीर सभा आशण रोड शो होणार आहेत. के न्द्रीय मुंत्री स्मतृ ी इराणी
याुंची वलसाड इथुं, र्मेन्द्र प्रर्ान याुंची सरत, परषोत्तम रुपाला याुंची नवसारीत
प्रचारसभा होणार आहे. तर ज्येष्ठ कॉग्रुं ेस नेते राजीव शक्ला आशण अलोक शमाध याुंची
अहमदाबाद इथुं वाताध हर पररषद होणार आहे.
<><><><>
शभलवाडा इथुं िालेल्या गोळीबाराच्या पाश्वध भूमीवर कायदा सव्यवस्था कायम
राखण्याच्या दृष्टीनुं राजस्थानात सरक्षा व्यवस्था चोख करण्यात आली आहे. पोलीस
अशर्क्षक आशण तयाुंचुं पथक पररशस्थतीवर लक्ष ठेवून आहे, इथली कायदा
सव्यवस्थेची शस्थती शनयुंत्रणात आहे असुं अशतररक्त पोलीस महासुंचालक हवाशसुंग
घमारीया याुंनी साुंशगतलुं. कोतवाली पोलीस हद्दीतल्या बदला चौक इथुं काल
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िालेल्या गोळीबारात एका तरुणाचा मतृ यू िाला होता. सुंपूणध शजल्यात काल
सुंध्याकाळी ७ वाजल्यापासून, पढल्या ४८ तासाुंसाठी इुंटरनेट सेवा बुंद के ली आहे.
<><><><>
भारत आशण न्यूिीलुंड याुंच्यात ऑकलुंड इथुं सरु असलेल्या
माशलके तल्या पशहल्या एकशदवसीय शक्रके ट सामन्यात न्यूिीलुंडला
शवजयासाठी १८ षटकात १४४ र्ावाुंची गरज आहे. भारतानुं ५० षटकात
७ गडी बाद ३०६ र्ावा के ल्या आहेत. शवजयासाठी ३०७ र्ावाुंचुं लक्ष्य
घेऊन मैदानात उतरलेल्या न्यूिीलुंडचे आत्तापयांत ३ गडी बाद िाले आहेत.
श्रेयस अय्यरनुं ८०, शशखर र्वननुं ७२, शभमन शगलनुं ५० र्ावा करून
भारताच्या र्ावसुंख्येला आकार शदला.
<><><><>
महाराष्ट्राचे पशहले मख्यमुंत्री यशवुंतराव चव्हाण याुंचा आज ३९वा स्मशृ तशदन
आहे. मख्यमुंत्री एकनाथ शशुंदे याुंनी कराड इथल्या प्रीशतसुंगमावरच्या स्मशृ तस्थळावर
पष्ट्पचक्र वाहून श्राुंद्धाुंजली अपध ण के ली. मुंबई मराठी ग्रुंथसुंग्रहालयात चव्हाण याुंच्या
साशहतयाचुं प्रदशध न आयोशजत करण्यात आलुं आहे.
//<><><><>//
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