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ठळक बातम्या
 जगाला भेडसावणाऱ्या समसयाुंचुं शाश्वत सवरूपात निराकरण करण्यात िवभारत
जगाचुं िेतत्ृ व करत असल्याचुं प्रधािमुंत्री िरेंद्र मोदी याुंचुं प्रनतपादि
 िवी नदल्लीतल्या आकाशवाणी भविात प्रधािमुंत्री िरेंद्र मोदी याुंच्या निवडक
भाषणाच्या पसतकाचुं प्रकाशि
 एकानत्मक जैव शद्धीकरण मोनिमेच्या िवोि्मेषी पथदशी प्रकल्पाची नवज्ञाि
आनण तुंत्रज्ञाि मुंत्री डॉ नजतेंद्र नसुंि याुंची पनिल्या गोलमेज पररषदेत घोषणा
 आजच्या आुंतरराष्ट्रीय सुंकेत भाषा नदिानिनमत्त नदवयाुंगाुंसबुं नुं धत सुंसथाुंमधे
नवनवध कायय क्रमाुंचुं आयोजि
आणि
 भारत आनण ऑसरेनलया याुंच्यातला दसरा टी-ट्वेंटी नक्रके ट सामिा िागपूरात
िोणार
<><><><><>
जगाला भेडसावणाऱ्या समसयाुंचुं शाश्वत सवरूपात निराकरण करण्यात
िवभारत जगाचुं िेतत्ृ व करत आिे, असुं प्रधािमुंत्री िरेंद्र मोदी याुंिी म्िटलुं आिे.
गजरातमध्ये एकता िगर इथुं आयोनजत के लेल्या सवय राजयाुंच्या पयाय वरण मुंत्रयाुंच्या
राष्ट्रीय पररषदेचुं उद्घाटि आज त्याुंच्या िसते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालुं, त्यावेळी ते
बोलत िोते.
आुंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी पासूि पयाय वरणासिेिी जीविशैलीचा परसकार
करणाऱ्या 'लाइफ मूविमेंट' या जागनतक उपक्रमापयंत भारत सवाय त पढे आिे, असुं ते
म्िणाले. िवीि भारत, िवीि दृनिकोि आनण िवया नवचाराुंच्या सािाय्यािुं झेप घेत
आिे, भारत आज एक झपाट्यािुं नवकनसत िोणारी अथय वयवसथा असूि पयाय वरणाचुं
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रक्षण करण्यासाठी आपण सातत्यािुं प्रयत्ि करत आिोत, पयाय वरण रक्षण िी
वैयनिक िािी तर सामूनिक जबाबदारी असल्याचुं ते म्िणाले. भारताच्या विक्षेत्रात
वाढ झाली असूि पाणथळ जागाुंची सुंख्या देखील वाढली आिे, गेल्या कािी वषांत
नगर मधले नसुंि, वाघ, ित्ती, एकनशुंगी गेंडा आनण नबबट्या याुंची सुंख्या वाढली आिे.
भारतात नचत्याुंचुं झालेलुं सवागत म्िणजे भारताच्या आदरानतथ्याचुं उदािरण आिे,
असुं प्रधािमुंत्रयाुंिी साुंनगतलुं. सवय राजयाुंिी पयाय वरण सुंवधय िासाथीच्या सवोत्तम
पद्धती जाणूि घ्यावयात आनण देशभरात त्याुंची प्रभावी अुंमलबजावणी करावी, असुं
आवािि त्याुंिी के लुं.
<><><><><>
परराष्ट्र वयविार मुंत्री डॉ. एस. जयशुंकर, काल निक्स परराष्ट्र वयविार आनण
आुंतरराष्ट्रीय सुंबधुं मुंत्रयाुंच्या बैठकीत न्यूयॉकय इथुं सिभागी झाले िोते. दनक्षण
आनिके चे आुंतरराष्ट्रीय सुंबधुं आनण सिकार मुंत्री डॉ. िालेदी पाुंडोर याुंच्या
अध्यक्षतेखाली िी बैठक 2023 मध्ये िोणारय् ा BRICS अध्यक्षपदासाठी िोती.
िाझीलचे परराष्ट्र वयविार मुंत्री कालोस अल्बटो िँ को िाुंका, रनशयाचे परराष्ट्र
वयविार मुंत्री सगेई लावरोवि आनण मुंत्री चीिचे परराष्ट्र वयविार मुंत्री वाुंग यी याुंिी
त्याुंच्या नशिमुंडळाचे िेतत्ृ व के ले.
मुंत्रयाुंिी राजकीय, सरक्षा, आनथय क आनण शाश्वत नवकास क्षेत्रातल्या सुंयि
राष्ट्राुंच्या धोरणाच्या प्रमख जागनतक आनण प्रादेनशक मद्
् ाुंवर या बैठकीत आढावा
घेण्यात आला. आुंतरराष्ट्रीय दिशतवादावरील सवय समावेशक अनधवेशिाला जलद
अुंनतम रूप देण्याचुं आनण सवीकारण्याचुं आवािि यावेळी करण्यात आलुं.
<><><><><>
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कें द्रीय अथय मुंत्री निमय ला सीतारामि कालपासूि मिाराष्ट्रातल्या बारामती
लोकसभा मतदार सुंघाच्या दौऱ्यावर आिेत. भारतीय जिता पाटीच्या लोकसभा
प्रवास योजिेअतुं गय त आयोनजत या दौऱ्यात आज त्याुंिी परुंदर तालक्यातल्या जेजरी
इथल्या खुंडोबा मुंनदरात जाऊि दशय ि घेतलुं तसुंच परुंदर मधल्या पुंचायत
प्रनतनिधींशी सथानिक प्रश्ाुंवर सुंवाद साधला. त्यािुंतर त्याुंिी मोरगाव इथल्या
प्राथनमक आरोग्य कें द्राला भेट देऊि आयष्ट्माि भारत योजिेच्या लाभाथ्यांची देखील
भेट घेतली.
<><><><><>
प्रधािमुंत्री िरेंद्र मोदी याुंच्या निवडक भाषणाुंचुं सुंकलि आज िवी
नदल्लीतल्या आकाशवाणी भविात प्रकानशत झालुं. ‘सबका साथ, सबका नवकास,
सबका नवश्वास - प्रधािमुंत्री िरेंद मोदी के भाषण’ असुं या पसतकाचुं िाव असूि िे
निुंदी आनण इुंग्रजी या दोन्िी भाषाुंमधूि प्रकानशत िोत आिे. या समारुंभाला के रळचे
राजयपाल अररफ मोिम्मद, माजी उपराष्ट्रपती एम वेंकय्या िायडू, कें द्रीय मानिती
आनण प्रसारण मुंत्री अिराग ठाकूर,आनण इतर वररष्ठ अनधकारी उपनसथत िोते.
या पसतकात प्रधािमुंत्रयाुंिी मे २०१९ पासूि मे २०२० पयंत के लेल्या ८६
भाषणाुंचा समावेश आिे. आत्मनिभय र भारत, कोनवड नवरुद्धचा लढा, परराष्ट्र
वयविारातील भारताची बदलती भूनमका, जय नकसाि, इत्यादी १० नवषयाुंमध्ये िी
भाषण नवभागली असूि, िूति भारताच्या िागररकाुंच्या आशा आकाुंक्षाुंिा
जिसिभागाच्या माध्यमातूि पूणय करण्याचुं प्रधािमुंत्रयाुंचुं सवप्ि या पसतकातूि
दशय वलुं आिे.
<><><><><>
प्रधािमुंत्री िरेंद्र मोदी येत्या रनववारी ‘मि नक बात’ या कायय क्रमातूि देशाच्या
जितेशी सुंवाद साधणार आिेत. िा कायय क्रम रनववारी सकाळी ११ वाजता
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आकाशवाणी आनण दूरदशय िच्या सवय वानिन्याुंवरूि प्रसाररत िोणार असूि िा या
कायय क्रमाचा त्रयाुंणवावा भाग आिे. ए आय आर न्यूज, डी डी न्यूज, प्रधािमुंत्री
कायाय लय तसुंच मानिती आनण प्रसारण मुंत्रालयाच्या य ट्यूब वानिन्याुंवरूििी या
कायय क्रमाचुं थेट प्रसारण के लुं जाणार आिे. या निुंदी कायय क्रमािुंतर त्याचा प्रादेनशक
भाषाुंमधील अिवाद आकाशवाणी सादर करेल.
<><><><><>
कें द्रीय गिृ मुंत्री अनमत शाि आजपासूि नबिारच्या दोि नदवसाुंच्या दौऱ्यावर
जात असूि ते पूनणय या आनण नकशिगुंज मधल्या अिेक कायय क्रमाुंत सिभागी िोतील.
मख्यमुंत्री नितीश कमार याुंिी भारतीय जिता पक्षाशी सुंबधुं तोडल्यापासूि शाि याुंची
िी पनिलीच नबिार भेट आिे. ते आज पूनणय यामध्ये जिभाविा रॅलीला सुंबोनधत
करतील. त्यानशवाय ते पक्षाचे पदानधकारी आनण कायय कत्यांची भेट घेतील तसुंच ते
पक्षाच्या सकाणू सनमतीची बैठक घेऊि त्यात राजयातल्या राजकीय पररनसथतीबद्दल
चचाय करतील. नबिारमधल्या बदललेल्या राजकीय पररनसथतीत िी भेट फार मित्वाची
असल्याचुं नबिार भाजप अध्यक्ष सुंजय जैसवाल याुंिी म्िटलुं आिे.
<><><><><>
जम्मू-कश्मीर सरकारिुं शेजारी राजयाुंमधूि गराुंची आवक करण्यावर २५
ऑक्टोबरपयंत बुंदी घातली आिे. जम्मू-कश्मीरसि कािी राजयाुंमध्ये पसरलेल्या
लुंम्पी त्वचारोगाच्या पाश्वय भूमीवर िा निणय य घेण्यात आला आिे. जम्मू-कश्मीर मधल्या
नजल््ाुंत आपापसात गराुंची वाितूक करण्यावरिी बुंदी घातल्याचुं सरकारिुं म्िटलुं
आिे. पररनसथती सधारेपयंत िी बुंदी लागू रािणार आिे.
<><><><><>
देशवयापी कोनवड प्रनतबुंधक लसीकरण मोनिमेत आज सकाळपासूि ५
लाखापेक्षा जासत िागररकाुंचुं लसीकरण झालुं. त्यामळे आतापयंत लाभाथ्यांिा
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नदलेल्या मात्राुंची एकूण सुंख्या २१७ कोटी ३१ लाखाच्या वर गेली आिे. त्यात १९
कोटी ९४ लाखापेक्षा जासत लाभाथ्यांिी खबरदारीची लसमात्रा घेतली आिे.
राजयात आज सकाळपासूि २० िजारापेक्षा जासत िागररकाुंचुं लसीकरण
झालुं. राजयात आत्तापयंत लाभाथ्यांिा नदलेल्या मात्राुंची एकूण सुंख्या १७ कोटी
६८ लाखाच्या वर गेली आिे. त्यात ८९ लाख ७१ िजारापेक्षा जासत िागररकाुंिी
खबरदारीची लसमात्रा घेतली आिे.
<><><><><>
नशवाजी पाकयवर दसरा मेळावा घेण्यासाठी आपल्यालाच परवािगी नमळावी
यासाठी नशवसेिेिे दाखल के लेल्या यानचके वर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या
खुंडपीठासमोर सिावणी सरु झाली आिे. कालिी या यानचके वर सिावणी झाली
िोती. मात्र, नशवसेिेच्या वकीलाुंिी के लेल्या नविुंतीिुंतर िी सिावणी एक नदवसासाठी
तिकूब करण्यात आली िोती. नशवाजी पाकयवर दसरा मेळावा घ्यायची परवािगी
नमळावी असा अजय नशवसेिाप्रमख उद्धव ठाकरे तसुंच नशुंदे गटािुं मुंबई
मिापानलके कडे दाखल के ला िोता. मिापानलके िुं कायदा आनण सवयवसथेचे कारण
देत दोघाुंिा परवािगी िाकारली. यावर नशवसेिेिुं मुंबई उच्च न्यायालयात यानचका
दाखल के ली आिे. याच यानचके वर आज न्यायमूती आर. डी. धािका आनण
न्यायमूती कमल काथा याुंच्या खुंडपीठासमोर सिावणी िोत आिे.
<><><><><>
भारत आनण ऑसरेनलया याुंच्यातला दसरा टी-ट्वेंटी नक्रके ट सामिा आज
िागपूर इथुं नवदभय नक्रके ट असोनसएशि सटेनडयमवर िोणार आिे. आज सुंध्याकाळी
सात वाजता िा सामिा सरु िोईल. मुंगळवारी मोिाली इथुं झालेल्या सामन्यात
ऑसरेनलयािुं भारतावर पाच गडी राखूि मात करत या मानलके त १-० अशी आघाडी
घेतली आिे.
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<><><><><>
िाझील, कॅ िडा, यरोनपयि आयोग आनण निटि याुंच्या सिकायाय िुं नवकनसत
के लेल्या एकानत्मक जैव शद्धीकरण मोनिमेच्या िवोिम् ेषी पथदशी प्रकल्पाची घोषणा
नवज्ञाि आनण तुंत्रज्ञाि मुंत्री डॉ नजतेंद्र नसुंि याुंिी के ली आिे. येत्या पाच वषांमध्ये
ऊजाय सुंशोधि, नवकास आनण प्रात्यनक्षकुं याक्षेत्रात अनधकानधक आुंतरराष्ट्रीय
सिकायय आनण नवत्त परवठा विावा यासाठी प्रयत्ि करणुं िा या मोनिमेचा उद्देश आिे,
असुं ते म्िणाले. जागनतक सवच्छ ऊजाय कृती मुंचािुं आयोनजत के लेल्या, शाश्वत जैव
ऊजाय आनण जैव-शद्धीकरण प्रकल्प या नवषयाुंवरच्या पनिल्या गोलमेज पररषदेत ते
आज अमेररके त बोलत िोते. देशाच्या ऊजाय पररदृश्यात लक्षणीय बदल आणण्यासाठी
भारत सवच्छ ऊजाय क्षेत्रात निरुंतर कायय करत असूि 2030 पयंत 500-गीगावॅट
गैर-जीवाश्म ऊजाय क्षमता गाठण्याचुं भारताचुं उनद्दि आिे, असुं ते म्िणाले.
<><><><><>
सुंयि राष्ट्राुंिी आजचा नदवस आुंतरराष्ट्रीय साुंकेनतक भाषा नदि म्िणूि
जािीर के ला आिे. ‘सवांिा जोडणारी सुंकेत भाषा’ िी या वषीची सुंकल्पिा आिे.
देशभरातील नदवयाुंगजि सक्षमीकरण नवभाग, मूकबधीर नदवयाुंगाुंसाठी असलेली
नव्ालयुं याुंच्या अुंतगय त असणाऱ्या सवय राष्ट्रीय सुंसथाुंमध्ये िा नदि साजरा
करण्यासाठी अनधकानधक लोकसिभागासि नवनवध उपक्रम राबवण्याच्या सूचिा
देण्यात आल्या आिेत.
<><><><><>
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