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ठळक बात�या 

1) भारत आिण अमे%रका यां&यातली (यापक जागितक साम%रक भािगदारी मजबूत कर/याचा 1धानमं3ी नर45 मोदी आिण अमे%रकेच े

अ7य8 डोना:ड ;�प यांचा िनधा<र 

 

2) भारत आिण अमे%रका या&ंयात तीन अ=ज डॉलस<&या सरं8ण कराराला अंितम ?प  

 

3) िद:ली&या तणाव@Aत भागात पुरसेा बंदोबAत असून िAथती िनयं3णात अस:याचं क4 ि5य गृहम3ंी अिमत शहा यांचं 1ितपादन 

 

4) इिजGचे माजी अ7य8 मोह�मद होAनी मबुारक याचंं िनधन 

 

5) खेलो इंिडया िवJापीठ KLडा AपधMत सािव3ीबाई फुले पणेु िवJापीठ 14 पदकांसह अ@Aथानी 

  

<><><><> 

परAपर िवPास, समान िहतसंबंध आिण सदी&छे&या पायावर भारत आिण अमे%रका यां&यातली (यापक जागितक साम%रक 

भािगदारी मजबूत कर/याचा िनधा<र 1धानमं3ी नर45 मोदी आिण अमे%रकेचे अ7य8 डोना:ड ;�प यांनी (यR् केला आह.े िवशेषतः सागरी 

आिण अवकाशिवषयक मािहतीची देवाण घेवाण क?न, सरं8ण आिण सुर8ा सहकाय< वाढव/याचा मनोदय दोXही नYेयानंी काल 

स7ंयाकाळी जारी केले:या सयंRु िनवेदनात अधोरिेखत केला आहे. MH-60 R, आिण AH-64E अपाच ेहिेलकॉ`टस< खरदेी कर/या&या 

भारता&या अिलकड&या िनण<याचं ;�प यांनी Aवागत केलं. न(या लbकरी 8मता 1ाG कर/यासाठी भारत 1यYन करत असताना, खरदेी 

आिण तं3cान हAतांतरासाठी भारताचा सवd&च 1ाधाXयान ंिवचार करायची तयारी दाखवून, ;�प यानंी भारतात:या ‘1मखु िशfकामोत<ब 

केलं. पायाभूत देवाणघेवाण आिण सहकाय< करारासह संर8ण करारा&ंया पूतgसाठी आपण उYसुक अस:याचं उभय नेYयांनी �हटलं आहे. 

भारत-अमे%रका संबधंात:या (यापार आिण गुंतवणूक या अंगाच ंवाढत ंमहYव ल8ात घेऊन, दोXही देशां&या अथ<(यवAथेला लाभादायी 

ठरले, अशा दीघ<कालीन (यापार Aथैया<ची गरज उभय नYेयानंी (यR केली.  

<><><><> 

अमे�रकेचे अ�य� डोना�ड �ंप याचंी भारत भेट ऐितहािसक ठरली अस�याच ं$धानमं�ी नर&' मोदी यानंी सांिगतलं आहे. डोना�ड �ंप 

काल रा�ी आपला भारत दौरा आटोपून अमे�रकेला रवाना झाले. /यानंतर मोदी यांनी ट्वीटर सदेंशा2ंया मा�यमातून �ंप यांचे भारत भेटी ब3ल 

आभार मानले. दो4ही देशादंर5यानचे 6ीप�ीय सबंंध या भेटीमळेु अितशय बळकट झा�याच ं/यानंी सांिगतलं. भारत- अमे�रका मै�ी दो4ही देशां2या 

नाग�रकासंाठी आिण जगासाठी फायदेशीर आहे, असं $धानमं�ी 5हणाले. भारतीय स=ंकृती आिण आदराित?या2या िविवध पैलूंचं दश@न डोना�ड 

�ंप आिण मेलॅिनया �ंप यानंा घड�याब3ल मोदी यानंी समाधान CयD केलं. भारतीय जनतेन ंअितशय िजCहाEयान ं�ंप दापं/याचं =वागत केलं असं 

ते 5हणाले. /यापूवF काल रा�ी रा��पती रामनाथ कोिवंद यांनी डोना�ड �ंप या2ंया दौHया2या अखेर2या टJJयात, रा��पती भवनात िवशेष 

मेजवानीच ं आयोजन केलं. उपरा��पती एम CयंकNया नायडू, $धानमं�ी नर&' मोदी, /यांचे मंि�मंडळातले िविवध सहकारी, आसाम, हरयाणा, 

कना@टक आिण तेलंगणचे मOुयमं�ी आिण इतर मा4यवर यावेळी उपि=थत होते. अमे�रकेबरोबरची संर�णिवषयक भागीदारी आणखी बळकट 

करQयासाठी भारत वचनबR आहे, असं रा��पती रामनाथ कोिवंद यानंी या भोजना2या वेळी केले�या भाषणात सांिगतलं. �ंप भारताचे अितशय 

जीवाभावाचे िम� आहेत आिण नम=ते �ंप काय@Sमामळेु /या2ंयािवषयी भारतीय जनतेम�ये आणखी जवळीक िनमा@ण झाली आहे, असं ते 5हणाले. 

भारतात आ�यामळेु आपला स4मान झाला आहे, अशी भावना �ंप यानंी CयD केली. भारत आिण अमे�रका पर=पराशंी महTवाचे Cयापारी आिण 

सरं�णिवषयक करार करQया2या तयारीत आहेत, असं /यानंी सांिगतलं.  

<><><><> 

भारत आिण अमे%रका यानंी तीन अ=ज डॉलस<&या सरं8ण कराराला अंितम ?प िदलं असून आरोkय आिण तेल 8े3ासह तीन 

करारांवर सlा झा:या आहेत. दोXही देशां&या आरोkय खाYयांनी मानिसक आरोkयाबाबत सामंजAय करार केला आह.े दुसरा सामंजAय 

करार वैJकLय उYपादनां&या सरुि8ततेबाबतचा आह.े  



<><><><> 

भारताचं एक िवमान आज चीनमध:या कोरोना@Aत वुहान शहरात वैJकLय आिण मदत साम@ी घेऊन जाणार आहे. ह े िवमान 

काही भारतीयानंा मायदेशी घेऊन येणार आह.े ते उJा भारतात येणार अस:याची मािहती परराb; (यवहार मं3ालयानं िदली आह.े 

याआधी ह ेिवमान 20 फे�ुवारीला जाणार होत ंमा3 चीनकडून Yयाला मंजुरी िमळाललेी न(हती. या िवमानातून हातमोजे, सजgकल माAक, 

अXनपदाथ< आदी वAतू पाठव:या जाणार आहते.  

<><><><> 

िब5=टेक अथा@त बगंाल2या उपसागर �े�ात बहU�े�ीय तांि�क आिण आिथ@क सहकाय@िवषयक संघटना भारताला 5यानमार- थायलंडशी 

समुारे तीन हजार िकलोमीटर लाबंी2या पॉवर Wीडनं जोडQयाची योजना तयार करत आहे. बागंलादेशा2या $धानमंXयाचें उजा@ स�लागार तौिफक 

ईलाही चौधरी यानंी काल ढाका इथ ंिब5=टेक उजा@ प�रषदे2या उ[ाटन समारभंात ही घोषणा केली. या उजा@ जाEयामुळे या सघंटने2या सद=य 

देशानंा आपली उजा@ िवषयक मागणी आिण परुवठ्याचं िनयोजन करायला मदत िमळेल आिण /यामळेु उजा@�मतेचा अिधक चागं�या $कारे वापर 

करता येईल, असं /यानंी सांिगतलं. या जाEयामळेु वीजेचे दर कमी होतील आिण अखंिडत वीजपरुवठा उपल\ध होणार अस�यान ं/याचा फायदा 

Wाहकानंा देखील होईल, अशी अपे�ा /यांनी CयD केली.  

<><><><> 

 ज�मू किoमर मध:या शेतकH  याचंं उYपXन दु`पट हो/यासाठी Yयानंी न(या शेती तं3cानाचा वापर करावा, अस ंआवाहन नायब 

राpयपाल जी. सी. ममुू< यानq केलं आह.े ते काल उधमपूर िज:lात िविवध िवभागातंफM  स?ु असले:या िवकास कामा&ंया आढावा बैठकLत 

बोलत होते. सरकार सव< भागांसह; िवशेषतः दुग<म भागात वीज पोचव/यासाठी (यापक 1यYन करत अस:याचं िन%र8णही Yयानंी यावेळी 

नsदवल.ं  

<><><><> 

म�य $देश हे देशातलं एक]कृत न^दणी पि�का स_ु करणारं पिहलं आिण एक]कृत वाहनचालक परवाना जारी करणारं उ`र 

$देशानतंरच ंदसुरं राaय ठरलं आहे. म�य $देशाचे मOुयमं�ी कमलनाथ यांनी वाहन न^दणी आिण वाहनचालक परवा4यासह एक]कृत पि�काचंं 

काल भोपाळम�ये झाले�या काय@Sमात िवतरण केलं. क& 'ीय र=ते वाहतूक आिण महामाग@ मं�ालयानं गे�या वषF माच@ मिह4यात वाहनचालक 

परवाना आिण वाहन न^दणी या2ंयात एकसमानता आणQयाचे िनदbश िदले होते.  

<><><><> 

िद:लीत:या तणाव@Aत भागात पुरसेा बंदोबAत असून िAथती िनयं3णात अस:याचं क4 ि5य गहृम3ंी अिमत शहा यांनी काल 

सांिगतलं. सधुा%रत नाग%रकYव कायJा&या मJुाव?न इशाXय िद:लीत उसळले:या िहंसाचारानतंर सJिAथतीिवषयी चचा< कर/यासाठी 

शाह यां&या अ7य8तखेाली झाले:या बैठकLत ते बोलत होते. या बैठकLत िद:लीचे नायब राpयपाल अिनल बैजल, मtुयम3ंी अरिवदं 

केजरीवाल, वरीu अिधकारी, तसचं िविवध राजकLय प8ाचंे 1ितिनधी उपिAथत होते. ही प%रिAथती हाताळ/यासाठी सवा<नी राजकLय 

मतभदे बाजूला ठेवून पुढं यावं. अफवा पसरवून जनतेत िनमा<ण केलं जाणार ं भय दूर कर/यासाठी पोलीस करत असले:या 1यYनानंा 

सहकाय< करावं, अस ंआवाहन शहा यांनी केल.ं  

<><><><> 

नवी िद:लीत िहसंाचार उसळले:या इशाXय भागातली प%रिAथती आता िनयं3णात अस:याचं िद:ली पोिलसानंी �हटलं आहे. 

िहसंाचार 1करणी 11 गुXlाचंी नsद झाली असून या भागात िद:ली पोिलसाबंरोबरच क4 ि5य राखीव सुर8ा दल, तसचं शीv कृती दल 

तैनात केलं अस:याची मािहती िद:ली पोिलसाचें जनसपंक<  अिधकारी एम. एस. राधंवा यांनी िदली. या िहसंाचारात 56 पोिलसासंह 130 

नाग%रक जखमी झाले आहते. या भागात कलम 144 लागू केलं असून जनतेला शातंतेचं आवाहन केलं अस:याचंही ते �हणाले.  

<><><><> 

सधुा%रत नाग%रकYव कायJाव?न िद:लीत झाले:या िहसांचाराबाबत गुXहे नsदव/याच े िनदMश Jावेत अशी िवनतंी करणाH  या 

यािचकेची सनुावणी सवd&च Xयायालय आज करणार आह.े माजी मािहती आयुR वजाहत हबीबु:ला आिण इतरांनी ही यािचका दाखल 

केली आह.े Xया. एस. के. कौल आिण Xया. के. एम जोसेफ यां&या पीठापुढं या यािचकेची सुनावणी होणार आहे. या कायJािव?x शाहीन 

बागेत गलेे दोन मिहन ेधरणं ध?न बसले:या आदंोलकांना ितथून हटव/यासाठी दाखल झाले:या दोन यािचकाचंी सनुावणीही याच पीठान ं

आधीच िनिyत केली आहे.  

<><><><> 



िद:ली&या काही भागात:या िहसंाचारामळेु सीबीएसइ अथा<त क4 ि5य मा7यिमक िश8ण मंडळानं िद:ली&या इशाXयकेड&या 

भागात:या इयzा दहावी आिण बारावी&या परी8ा पुढे ढकल:या आहेत. इतर भागांमधे या परी8ा वेळाप3का1माण ेहोणार आहते. या 

भागात:या 86 प%र8ा क4 5ावर&या परी8ा पुढं ढकल:या आहते. या भागात:या शाळा आज बंद आहते.  

<><><><> 

इिजGचे माजी अ7य8 मोह�मद होAनी मबुारक याचंं काल िनधन झालं. ते 91 वषा|च ेहोत.े इिजGवर Yयांची 30 वष< सzा होती. 

माजी हवाई दल 1मखु असललेे मबुारक 14 ऑfटोबर 1981 रोजी इिजGचे उपा7य8 झाले. तYकािलन अ7य8 अXवर सािदत यांची 

इAलामी दहशतवाJाकंडून हYया झा:यावर आठ िदवसातच ते इिजGच े अ7य8 झाले. Yया&ंया कारिकदgत इिजGची अथ<(यवAथा तर 

सधुारलीच Yयाचबरोबर इ~ायलबरोबरची लbकरी कारवाईही थांबली. 11 फे�ुवारी 2011 रोजी Yयांना पायउतार (हावे लागलं होत.ं 

इिजGचे अ7य8 अ=देल फतह ईल िससी, इ~ायलचे 1धानमं3ी बेजांिमन नतेाXयाह� आिण पॅलेिAटनचे अ7य8 मह�मौद अ=बास यांनी 

होAनी मबुारक या&ंया िनधनाब�ल शोक (यR केला आह.े  

<><><><> 

ओिदशात आयोिजत खेलो इंिडया िवJापीठ KLडा AपधMत सािव3ीबाई फुले पणेु िवJापीठ काल पाच(या िदवशी 14 पदकांसह 

अ@Aथानी होतं. या 14 पदकांमध ेसात सुवण< आिण दोन रौ`य पदकांचा समावेश आह.े पंजाब िवJापीठाचं पदकसtंया 18  आह.े मा3 

Yया&ंया सवुण<पदकाचंी संtया सहा अस:यानं ते दुसH या Aथानावर, तर 12 पदकांसह कना<टकातलं जैन िवJापीठ ितसH या Aथानावर 

राहील.   

 

//<><><><>// 


