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ठळक बातम्या
गज
ु रातमध्ये आयोजजत पयाा वरण मंत्रयांच्या राष्ट्रीय पररषदेचं उद्घाटन आज पंतप्रधानांच्या हस्ते
दूरदृश्य प्रणालीद्वारे होणार
यक्र
ु े न संघषा आंतरराष्ट्रीय समदु ायासाठी गंभीर जचंतेचा जवषय असल्याचं परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस.
जयशंकर यांचं प्रजतपादन
ररझव्हा बँकेकडून महाराष्ट्रातल्या लक्ष्मी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द
आजण
भारत ऑस्रेजलया दरम्यान 20 षटकांचा दस
ु रा सामना आज नागपूरमध्ये
पीएम-पर्यावरण
गज
ु रातमध्ये एकता नगर इथं होणाऱ्या पयाा वरण मंत्रयांच्या राष्ट्रीय पररषदेचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी यांच्या हस्ते आज दरू दृश्य प्रणालीद्वारे होणार आहे. यावेळी पंतप्रधान सभेला संबोजधतही करणार
आहेत. बहुआयामी दृष्टीकोनातून प्लाजस्टक प्रदषु णाचे उच्चाटन, हवामान बदलाचा प्रभावी सामना
करण्यासाठी राज्य कृती योजना या सारख्या मदु ्
द ांवर अजधक चांगली धोरणे तयार करण्यासाठी कें द्र
आजण राज्य सरकार मध्ये अजधक समन्वय जनमाा ण करण्यासाठी ही पररषद आयोजजत के ली जात आहे.
वन्यजीव संरक्षण आजण पडीक जमीनीवर पनु संचय करणे यावरही यात भर देण्यात येणार आहे. ही
पररषद दोन जदवस सरू
ु राहाणार आहे.

पीएम पुस्तक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जनवडक भाषणांचा संग्रह असलेल्या 'सबका साथ, सबका जवकास सबका
जवश्वास - प्राईम जमजनस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स' या पस्ु तकाचे प्रकाशन आज जदल्ली इथल्या
आकाशवाणी भवन इथं होणार आहे. या काया क्रमाला के रळचे राज्यपाल अररफ मोहम्मद खान, माजी
उपराष्ट्रपती वैंकय्या नायडू तसेच माजहती आजण प्रसारणमंत्री अनरु ाग ठाकूर उपजस्थत राहाणार
आहेत. हे पस्ु तक जहंदी आजण इंग्रजीतून प्रकाजशत होणार असून त्यात आत्मजनभा र भारत-अथा व्यवस्था,
लोकके न्द्री प्रशासन, कोजवड-19 जवरुद्ध लढा, उदयोन्मख
ु भारत-परराष्ट्र व्यवहार, जय जकसान, टेक
इंजडया-न्यू इंजडया, हररत भारत-स्वच्छ भारत, जफट इंजडया-काया क्षम भारत, शाश्वत भारत अशा जवजवध
मदु ्
द ांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. आधजु नक भारत, सांस्कृजतक वारसा आजण 'मन की बात'
मधील भाषणांचाही यात समावेश आहे.
जपयन पीएम
जपानचे माजी पंतप्रधान जशन्जो अॅबे यांचा अंत्यजवधी येत्या 27 तारखेला जपानची राजधानी
टोजकयोमध्ये होणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यासाठी उपजस्थत राहाणार आहेत. परराष्ट्र व्यवहार
मंत्रालयाचे प्रवक्ते अररंदम बागची यांनी काल नवी जदल्लीत माध्यमांना ही माजहती जदली. या
भेटीदरम्यान पंतप्रधान जपानचे राष्ट्राध्यक्ष फुजमओ जकजशदा यांचीही भेट घेणार आहेत.दरम्यान,
पत्रकार पररषदेमध्ये माध्यमकममनं ी थायलंडजवषयी जवचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना बागची म्हणाले
की थायलंडमध्ये नोकरीची संधी स्वीकारण्यापवु म सावधजगरी बाळगण्याचे आवाहन के ले आहे.
पंतप्रधयन के दयरनयथ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बद्रीनाथ आजण के दारनाथ इथं सरू
ु असलेल्या बांधकामाचा काल दूरदृश्य
प्रणालीच्या माध्यमातून आढावा घेतला. जतथल्या कामाच्या प्रगतीजवषयी त्यांनी माजहती घेतली.
के दारनाथ आजण बद्रीनाथ मधल्या भाजवकांची संख्या येत्या काही जदवसात वाढणार आहे, त्यामळ
ु े
बद्रीनाथ बरोबर आसपासचा पररसर आदशा पररसर म्हणून जवकजसत करण्याची योजनाही आखली
पाजहजे, तर माणगाव आजण आजूबाजूच्या पररसरात ग्रामीण पया टनासाठी जवकजसत करण्याकडेही लक्ष
जदले पाजहजे असेही पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. बद्रीनाथ आजण के दारनाथ मधील पनु बांधणीची कामे

वेगाने सरू
ु आहेत, पढु ील वषम जडसेंबरपयंत सवा कामे पूणा करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे असं
मख्ु यमंत्री पष्ट्ु कर जसंह धामी यावेळी म्हणाले.
र्ुक्रेन जर्शंकर
यक्र
ु े न संघषा हा आंतरराष्ट्रीय समदु ायासाठी गंभीर जचंतेचा जवषय असल्याचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस.
जयशंकर यांनी म्हटले आहे. संयक्त
ु राष्ट्राच्या सरु क्षा पररषदेच्या यक्र
ु े नजवषयी बैठकीनंतर ते बोलत
होते. सध्याची पररजस्थती जचंतेची असून, जागजतकीकरण झालेल्या जगामळ
ु े या पररजस्थतीचा पररणाम
दूरदूरच्या देशांवर जाणवतो आहे. दोन्ही देशांनी तत्काळ शत्रत्ु व संपवावे आजण चचाा आजण
मत्ु सद्देजगरीकडे वळावे अशीच भारताची भूजमका आहे असेही जयशंकर म्हणाले. हे यगु यद्ध
ु ाचे असू
शकत नाही, शांतता आजण न्याय जमळवण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करताना अन्याया जवरूद्धचा लढाही
महत्त्वाचा आहे. सरु क्षा पररषेदेन यासंदभाा त स्पष्ट भूजमका घेतली पाजहजे असं डॉ जयशंकर म्हणाले.
अममत शहय
कें द्रीय गहृ मंत्री अजमत शहा आजपासून दोन जदवसांच्या जबहार दौऱ्यावर जाणार आहेत. पूजणा या आजण
जकशनगंज इथं ते जवजवध काया क्रमात सहभागी होतील. पूजणा या इथल्या रंगभूमी मैदानावर जनभावना
सभेला शहा संबोजधत करणार आहेत. मख्ु यमंत्री नीजतश कुमार यांच्या नेतत्ृ वाखालच्या जनता दल
यनु ायटेड ने भाजप शी यतु ी तोडल्यानंतर शहा यांचा हा पजहलाच जबहार दौरा आहे, त्यामळ
ु े या
भेटीला महत्त्व आहे.
सीतयरयमन
कें द्रीय अथा मंत्री जनमा ला सीतारामन कालपासून महाराष्ट्रातील बारामती लोकसभा मतदार संघाच्या
दौऱ्यावर आहेत. भारतीय जनता पाटमच्या लोकसभा प्रवास योजने अंतगा त आयोजजत या दौऱ्यात
काल सीतारामन यांनी पक्षाच्या पदाजधकाऱ्यांना आजण काया कत्यांना मागा दशा न के लं. आपल्या
दौऱ्याकडे 2024 च्या लोकसभेची पूवातयारी म्हणून बघू नये, तर हा दौरा म्हणजे पक्ष मजबूत
करण्यासाठी टाकलेलं पाऊल आहे, असं त्या म्हणाल्या.
आगामी जनवडणक
ु ांमध्ये बारामती मतदारसंघात बोगस मतदान होऊ नये यासाठी उपाययोजना
करण्याचे जनदेश त्यांनी पक्षाच्या पदाजधकाऱ्यांना जदले.

मिनटेक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑक्टोबर मजहन्याच्या पजहल्या आठवडद यात देशात 5G सेवा सरुु करणार
असल्याचं कें द्रीय दळणवळण मंत्री अजश्वनी वैष्ट्णव यांनी काल सांजगतलं. मंबु ईत आयोजजत ग्लोबल
जफनटेक महोत्सवात ते बोलत होते. पढु ल्या दोन वषांमध्ये देशाच्या मोठद या भागात 5G सेवा घेऊन
जाण्यात सरकारला यश जमळे ल असा जवश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त के ला.
अमेररकय व्र्यज
अमेररके च्या मध्यवतम बँक फे डरल ररझव्हा ने काल व्याजदरात वाढ के ली. गेल्या पंधरा वषाा तल्या
काळातली ही सवाा त मोठी वाढ असल्याचे म्हटलं जात आहे. फे डरल ररझव्हा ने काल त्यांच्या मख्ु य
व्याजदरामध्ये पाऊण टक्क्याने वाढ कऱण्याची घोषणा के ली. फे डरल ररझव्हा चे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल
म्हणाले की, अथा व्यवस्थेचे दीघा कालीन नुकसान टाळण्यासाठी व्याज वाढवणं आवश्यक होतं.
ब्रयम्होस
संरक्षण क्षेत्रातील आत्मजनभा रतेला गती देण्याच्या उद्देशानं संरक्षण मंत्रालायातफे 1 हजार 7 शे कोटी
रुपयांच्या ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र खरेदीच्या करारावर हस्ताक्षर करण्यात आलं. भारतीय नौदलासाठी
ब्राह्मोस एयारोस्पेस प्रायवेट जलजमटेड कडून या क्षेपणास्त्राची खरेदी के ली जाईल. जजमनीवरून
जजमनीवर मारा करण्याची क्षमता असलेल्या या क्षेपणास्त्रा मळ
ु ं स्थाजनक उ्ोगांना चालना जमळणार
आहे.
लक्ष्मीबँक
महाराष्ट्रातल्या लक्ष्मी सहकारी बँकेचा परवाना ररझव्हा बँकेनं रद्द के ला आहे. पुरस
े ं भांडवल
नसल्यामळ
ु े हा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. बँक बंद के ल्यानंतर प्रत्येक खातेधारकाला पाच
लाखांपयंत जवम्याची रक्कम जमळू शके ल. हे बँक आपल्या खातेधारकांचे पैसे परत देण्यास असमथा
असल्यामळ
ु े जनजहताथा हा जनणा य घेत असल्याचं ररझव्हा बँकेनं म्हटलं आहे. राज्यातल्या सहकारीबँक
आयक्त
ु ांनाही या बँकेचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्याचे जनदेश देण्यातआले आहेत.
दरम्यान,बँकेच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी खातेधारकांना 193 कोटी परत जदले असून बँक सवांनात्यांचे
पैसे परत देण्यास समथा आहे, असं म्हटलं आहे.

ऱॉजर
लॉन टेजनसचा बादशहा, 20 वेळा ग्रॅडस्लॅम जवजेता रॉजर फे डरर आज त्याचा शेवटचा सामना खेळणार
आहे. लंडन मध्ये आजपासून सरू
ु होणाऱ्या लेवर कप दहु ेरी स्पधेत फे डरर त्याच्या प्रजतस्पधम राफे ल
नदालच्या साथीने खेळणार आहे. या दोघांचा संघ टीम यरु ोपचे प्रजतजनजधत्व करणार असून टीम वल्डा
च्या जॅक सॉक आजण फ्रान्सेस जटआफो यांच्याजवरूद्ध ते खेळणार आहेत. या सामन्याआधी अँडी मरे
चा एके रीचा सामना अॅलेक्स जमनौर याच्याशी होणार आहे.
मक्रके ट
भारत आजण ऑस्रेजलया यांच्यातला 20 षटकांचा दस
ु रा जक्रके ट सामना आज नागपूरच्या जवदभा
जक्रके ट असोजसएशन स्टेजडयमवर होणार आहे. संध्याकाळी सात वाजता हा सामना सरुु होईल.
मंगळवारी मोहाली इथं झालेल्या सामन्यात भारतावर पाच गडी राखून मात करत ऑस्रेजलयानं या
माजलके त 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे.
उ.प्र पयऊस
उत्तर प्रदेशच्या पजिम भागाला मस
ु ळधार पावसाने झोडपून काढले आहे.या भागातल्या बारावी
पयंतच्या शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. मख्ु यमंत्री योगी आजदत्यनाथ यांनी काल पूरपररजस्थतीची
हवाई पाहणी के ली. जफरोजाबाद, अजलगढ कासगंज, बदायून, गौतम बद्ध
ु नगर आजण हमीरपूर या
प्रदेशातील अनेक जजल््ांमध्ये पावसाने सामान्य जनजीवन जवस्कळीत झाले आहे.

र्यबरोबरच हे रयष्ट्रीर् बयतमीपत्र संपलं. नमस्कयर.

