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३० जून २०२२ –  गु वार 
ठळक बात#या 

• रिशयामळेु नाटो(या सद*य रा��ां(या सरु+ेला थेट धोका अस0याचा नाटोचा इशारा  

• भारतीय उ5पादन ंजागितक बाजारपेठेत पोहोच7यासाठी देशात0या स8ुम, लघू आिण म;यम +े�ाचं स+मीकरण 

करण ंमह<वाचं अस0याचं =धानम�ंी नर>? मोदी यांच ं=ितपादन 

• मु@यम�ंी उAव ठाकरे यां(या राजीना#यामळेु आज होणार ंमहारा�� िविधमडंळाचं िवशेष अिधवेशन स*ंथिगत  

• कझाकE*तानम;य ेस ु झाले0या ए0डोरा करडंक मुGीयAु *पधHत भारता(या िसIनजीत कौर आिण अनंत चोपडे 

यांचा उपाK5यपूवL फेरीत =वशे 

<><><><><> 

रिशयामळंु सद*य रा��ा(ंया सरु+ेसाठी थेट धोका अस0याचं नाटो(या ने5यांनी #हटल ं आह.े माि?द िशखर 

पQरषदनेतंर जारी कर7यात आले0या अिंतम घोषणेम;ये #हटल ं आह े कE युरो-अटलािंटक +े�ातील शांतता आिण 

ि*थरतेसाठी रिशया हा सवाLत मह<वाचा आिण थेट धोका आह.े या घोषणेम;ये नाटोSार े*वीडन आिण िफनलडंला गटात 

सामील हो7यासाठी औपचाQरक आम�ंण देखील िदल ं आह.े आपण सघंषाLसाठी कारण शोधत नाही तसचं नाटोपासनू 

रिशयाला कोणताही धोका नाही असहंी यात नमदू कर7यात आल ंआह.े मा� रिशया(या धमUया आिण =ितकूल कृतWना 

एकि�त आिण जबाबदार मागाLन ं=ितसाद िदला जाईल असा इशाराही नाटो सद*य रा��ांनी िदला आह.े NATO न ंचीनला 

देखील इशारा िदला असून हा देश शेजारी देशांवर दादािगरी करत आहे आिण मॉ*कोसोबत धोरणा5मक भािगदारी करत 

अस0यामळंु पि]मी देशांसाठी ते आ^हान अस0याचं नाटोन ं#हटल ंआह.े नाटोन ंआप0या सैिनकांची स@ंया ४० हजारांव न 

पुढील वषbपयcत 3 लाखांवर ने7याची योजना आखली आह.े ह े सैिनक 5यां(या मायदेशातच असतील परतुं शeाe 

साठिव7याची योजना असले0या पूवHकडील िविशG देशांसाठी समिपLत असतील. 

<><><><><> 

एकदा वापरले0या fला*टीक व*तु िनमूLलन आिण हवचेे गुणवgा ^यव*थापन या सदंभाLत ४२ दशल+ अिधक शहर े 

आिण शहरी समूह यां(या पदािधकाhयाचंी एक बैठक काल िद0ली येथे क> ?ीय शहरी िवकास म�ंालयान ं आयोिजत केली 

होती. या बैठकEला पयाLवरण, नागरी िवकास आिण *थािनक *वराiय स*ंथा  िवभाग आिण राiय =दषूण िनय�ंण मडंळ  

मधील महापािलका आयुj आिण राiय सरकारचे वQरk अिधकारी उपि*थत होते. 

महापािलका आयुjांनW 5यां(या कायL+े�ात fला*टीक बदंीवर =भावी अमंलबजावणी क न, ते घते असले0या 

=य5नांबाबत 5यां(या चमुला मािहती देऊन =ो5साहन mावे तसचं ^यापारी, िवतरक, िकरकोळ िवnेते आिण oाहकासंह सवL 

*टेकहो0डसLना बदंी घातले0या एकदा वापरले0या fला*टीक व*तु(या पयाLयांकडे जा7यासाठी 5यांना मदत कर7याची 

िवनतंी सवL महापािलका आयुjानंा कर7यात आली. 

सवL सबंिंधतां(या =भावी सहभागाने आिण एकि�त कृतWमुळे बंदीचे यश शUय होईल, अस ं यावेळी अधोरिेखत 

कर7यात आल.ं 

<><><><><>  



 मािहती आिण =सारण म�ंी अनुराग ठाकुर आज आप0या चार िदवसां(या तेलंगणा दौhयासाठी है?ाबादला जात 

आहते. या चार िदवसामं;ये त े िविवध कायLnमामं;य े भाग घेणार आहते. ते २ आिण ३ जुलै रोजी होणाhया भाजपा(या 

बैठकE(या आधी मेडचल मलकानिगरी िज0pात0या कुतुब0ुलापूर या िठकाणी जाऊन *व(छता अिभयानासह इतर 

कायLnमांम;ये सहभागी होणार आहते.  

<><><><><>  

वािषLक अमरनाथ या�लेा आज सकाळी कािrमर खोhयात0या पहलगाम आिण बालताल या िठकाणांव न स ु 

झाली. या दोKही मागाLवर कडक सरु+ा ^यव*था ठेव7यात आली आह.े िहमालयात0या भगवान िशवा(या गुफेत0या मिंदराची 

ही ४३ िदवसाचंी या�ा sावण पौिणLमलेा #हणजेच ११ ऑग*ट रोजी पूणL होईल. यदंा अिधक या�के  येतील अशी अपे+ा 

=शासनान ं^यj केली आह.े भािवकां(या सरु+ेसाठी या मागाLवर(या सवL या�के ंना रिेडओ िvUवKसी असेलेल ंओळखप� 

दे7यात आलेल आह.े यदंा या�के ंसाठी चांग0या दजाLची लगंर सिुवधे बरोबरच वैmिकय, =वास आिण *व(छते(या सिुवधा 

पुरव7यात येणार अस0याची मािहती sी अमरनाथ sाइन बोडाLचे मु@य कायLकारी अिधाकारी िनतीwर कुमार यांनी 

आकाशवाणीशी बोलतांना िदली.  

<><><><><>  

भारतीय उ5पादन ंजागितक बाजारपेठेत पोहोच7यासाठी देशात0या एमएसएमई, अथाLत स8ुम लघू आिण म;यम 

+े�ाचं स+मीकरण करण ं मह<वाचं अस0याचं =धानम�ंी नर>? मोदी यांनी #हटलं आह.े ते आज नवी िद0ली इथ ं उmामी 

भारत कायLnमाला सबंोिधत करताना बोलत होते, सरकारन ं*थािनक उ5पादन ंजगभरात ने7याचा सकं0प केला आह ेआिण 

भारताची मेक इन इंिडया पुरवठा साखळी मजबतू कर7यासाठी अनेक उपnम सxु केले आहते, असहंी 5यांनी सांिगतल.ं 

भारता(या अथL^यव*थते एमएसएमई +े�ाचा वाटा जवळपास एक तृतीयाशं आह ेआिण भारता(या वाढी(या =वासात या 

स8ूम, लघु आिण म;यम उmोगाचंी फार मह<वाची भूिमका आह,े अशी मािहती 5यांनी िदली. एमएसएमई +े�ाला बळकटी 

दे7यासाठी गे0या आठ वषाcत सरकारन ंअथLसकं0पात 650 टUUयांह|न अिधक वाढ केली आह.े एमएसएमई +े�ासाठी 50 

हजार कोटी  पयाचंा *वावलंबी िनधी जारी कर7यात आला आहे. कोरोना(या  पान ंजे^हा देशात सवाLत मोठं सकंट आल ं

ते^हा सरकारन ं लघु उmोगांना वाचव7याचा िनणLय घतेला आिण 5यांना नवीन बळ िदल.ं इमजLKसी nेिडट लाइन हमी 

योजनेअतंगLत क> ? सरकारन ंएमएसएमईसाठी साडेतीन लाख कोटी  पयाचंी हमी िदली आह.े सरकारन ंसवेा आिण उ5पादन 

+े�ांमधली दरी कमी केली आह.े GeM Sार े सरकारने MSMEs ला सावLजिनक खरदेी =णालीचा भाग बन7यासाठी एक 

^यासपीठ उपल�ध कxन िदल ेआह,े असहंी 5यांनी #हटल.ं  कायLnमादर#यान, मोदी यांनी अनेक योजनाचंी घोषणा केली. 

तसचं एमएसएमई आयिडया हकॅाथॉन-2022 चे िनकालही जाहीर केल ेआिण रा��ीय एमएसएमई पुर*काराचें िवतरणही मोदी 

यां(या ह*ते कर7यात आल.ं 5यांनी आ5मिनभLर भारत िनधीम;ये ७५ एमएसएमईनंा िडिजटल इिUवटी =माणप�ेही जारी 

केली. 

<><><><><>  

भारतीय  अतंराळ सशंोधन स*ंथा अथाLत इ�ो आज स;ंयाकाळी सहा वाजून दोन िमिनटांनी पी एस एल वी सी ५३ 

या अतंराळ यानाच ं=+ेपण करणार आह.े या अतंराळ यानात िसगंापूर(या तीन उपoहांचा समावेश आह.े sी हरी कोटा(या 



सतीश धवन अतंराळ क> ?ातून ह े=+ेपण होणार आह.े या =+ेपणात सहा ननॅो उपoहही =+ेिपत कर7यात येणार असून यात 

दोन खाजगी *टाटLअप उपoहांचाही समावेश आह.े  

<><><><><>  

या वषb(या एि=ल मिहKयात जनतेसाठी खुल ंकर7यात आले0या =धानम�ंी सoंहालयाला उदडं =ितसाद िमळत 

आह.े उ�ाटन झा0यापासनू दोन मिहKयांत भारत आिण जगभरातून 50 हजारांह|न अिधक पयLटकांनी =धानम�ंी 

सoंहालयाला भेट िदली आह.े 

रा��पती रामनाथ कोिवंद यां(यासह, उपरा��पती एम. ^यकं�या नायडू, सरKयायाधीश सभापती, ससंद तसचं 

क> ?ीय म�ंी मडंळाचे सद*य, िविवध राiयांचे राiयपाल, मु@यम�ंी ,सव�(च Kयायालयाचे Kयायाधीश, उ(च Kयायालयांचे 

मु@य Kयायाधीश आिण क> ?शािसत =दशेाचें नायब राiयपाल आिण =शासक आदWनी या सoंहालयाला भेट िदली आह.े 

<><><><><> 

  उAव ठाकर ेयांनी मु@यमिं�पदाचा राजीनामा िद0यानतंर राiयपाल भगतिसहं कोrयारी यांनी महारा�� िवधानसभेचं आज 

बोलावलेल ंिवशेष अिधवेशन स*ंथिगत केल ंआह.े अिधवेशन iया =योजनासाठी बोलाव7यात आलं होत ंत े=योजन आता 

रािहलेल ंनाही. 5यामळंु ह े िवशेष अिधवेशन स*ंथिगत के0याच ंिवधानसभचेे =धान सिचव राज>? भागवत यांनी काल रा�ी 

जारी केले0या प�ात #हटल ं आह.े त5पूवb, उAव ठाकरे यांनी राiयपालाचंी राजभवन इथ ं भेट घेऊन मु@यम�ंी पदाचा 

राजीनामा सपूुदL केला. राiयपालांनी ठाकर े यांचा राजीनामा *वीकारला असून पयाLयी ^यव*था होईपयcत काळजीवाह| 

मु@यम�ंी #हणून काम कर7याची िवनतंी केली आह.े 

<><><><><>  

भारत आिण मेिUसको यां(यातली अिधकारी *तरावरील बैठकEच ंसहावं स� काल मेिUसको िसटीम;ये आयोिजत 

कर7यात आल.ं भारताकडून पररा�� म�ंालया(या पूवHकडील =करणाचें सचीव सौरभ कुमार यांनी तर मेिUसको कडून 

पररा�� खा5याचे उपम�ंी कारमेन मोरनेो टो*कोनो यांनी या चचHम;ये भाग घतेला. या बैठकEत राजकEय सबंधं, ^यापार, 

गुतंवणूक, आरो�य, ओषधिनमाLण, िव�ान तं��ान 5याचबरोबर स*ंकृती, पयLटन, िश+ण अशा अनेक पर*पर सहकायाL(या 

िवषयांवर चचb झाली. यावेळी या दोKही देशां(या िSप+ीय सबंंधांचा आढावाही घे7यात आला.   

या दौhयात इeो आिण मेिUसको (या अतंराळ सशंोधन स*ंथेम;ये िपकांची िनगराणी, दु�काळा(या ि*थतीचं 

आकलन क न 5याचा मुकाबला कर7या(या +मतांचा िवकास कर7याबाबतही चचाL झाली. यावेळी अतंराळ सहकायाLबाबत 

केले0या एका सामजं*य करारावर *वा+hयाही कर7य़ात आ0या.  ही चचाL मै�ीपूणL आिण सकारा5मक वातावरणात झा0याचं 

पररा�� खा�यान ंसांिगतल ंआह.े या सदंभाLतली पुढची चचाL िद0लीत घे7याबाबतही दोघांम;ये एकमत झाल ंआह.े  

<><><><><>  

कझाक*तानम;ये स ु झाले0या ए0डोरा करडंक मुGीयAु *पधाcम;य ेभारतीय खेळाडू िसIनजीत कौर आिण अनंत 

चोपडे यांनी उपाK5यपूवL फेरीत =वशे केला आह.े अनतंन ं54 िकलो वजनी गटात मगंोिलयाचा खेळाडूचा 3-2 सा पराभव 

केला. आता उपा5ंयपूवL फेरीत 5याची गाठ कझाक*तान(या खेळाडूसोबत पडणार आह.े pा *पधHत 33 भारतीय खेळाडूचंा 

सघं सहभागी झाला आह.ेउझबकेE*तान, Uयबुा, चीन आिण मगंोिलया(या खेळाडूंनीदखेील या *पधHत भाग घतेला आह.े  



िव#ब0डन टेिनस *पधHत आज पु ष एकेरी(या दुसhया फेरीत राफेल नदाल िलथआुिनया(या QरकाडाLस बेरकँEशी 

खेळेल. 36 वषbय *पिॅनयाडL 2010 नतंर 5याचे पिहल ंिव#ब0डन िवजेतेपद िमळव7याच ं;येय ठेवत आह.े 5यान ंया हगंामात 

ऑ*�ेिलयन आिण v> च खु0या  टेनीस *पधHच ं िवजतेेपद पटकावल ंआह.े मिहला एकेरी(या दुसhया फेरीत ि�टन(या केटी 

बो0टरचा सामना झेक(या सहा^या मानांिकत कॅरोिलना िfल*को^हाशी होणार आहे. काल, दोन वेळचा चिॅ#पयन अडँी मरलेा 

दुसhया फेरीत अमेQरके(या जॉन इ*नरिव A िव#ब0डनमधून सवाLत लवकर बाहरे पडावे लागले. 

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

 


