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ठळक बातम्या    

 भारताचा इततहास म्हणजे ग लामतगरीची कहाणी नसून शौयय, त्याग आतण 

तनभययतेची गाथा असल्याचुं प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंचुं प्रततपादन 

 

 पयायवरण सुंरक्षण, कोरोनाम ळे तनमायण झालेली पररतथथती, आतण तवषमते तवरुध्द 

लढण्यासाठी सवय देशाुंनी एकत्र येण्याचुं सुंरक्षणमुंत्री राजनाथ तसुंग याुंचुं भारत 

प्रशाुंत के्षत्रीय सुंवादात आवाहन  

 

 सुंसदेच्या आगामी तहवाळी अतधवेशनाच्या पार्श्यभूमीवर येत्या ६ तिसेंबरला 

सवयपक्षीय बैठक 

 

 सातारा तजल्यात पाचशे एकर के्षत्रात कृषी उद्योग उभारण्याची म ख्यमुंत्री एकनाथ 

तशुंद ेयाुंची घोषणा 

 

आणि  

 ऑकलुंि इथुं झालेल्या पतहल्या एकतदवसीय तक्रकेट सामन्यात न्यूझीलुंिचा 

भारतावर ७ गिी राखून तवजय 

<><><><><><> 

भारताचा इततहास म्हणजे ग लामतगरीची कहाणी नसून शौयय, त्याग आतण 

तनभययतेची गाथा आहे, असुं प्रततपादन प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंनी आज केलुं. 

आसाममधले  अहोम सेनापती लतचत बारफ कन याुंच्या ४०० व्या जयुंती 

महोत्सवाचा  साुंगता समारुंभ तदल्लीत झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. च कीच्या 

पद्धतीनुं तलतहलेला इततहास प न्हा नव्यानुं तलहायची गरज त्याुंनी अधोरतेखत केली. 
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तितटश  काळानुंतर झालेल्या च का आता स धारल्या जात आहेत, असुंही त्याुंनी 

साुंतगतलुं.    

लतचत बारफ कन याुंनी आपल्याला देशभक्तीची तशकवण तदल्याचुं ते म्हणाले. 

तलवारीच्या जोरावर भारताचा शार्श्त वारसा तमटवू पाहणाऱयाुंना किक उत्तर देणुं 

भारताला चाुंगलुंच जमतुं, असा इशारा त्याुंनी यावेळी  तदला.     

लतचत बारफ कन हे मूततयमुंत शौयायचुं प्रतीक आहे, अशा शबदाुंत कें द्रीय मुंत्री 

सबायनुंद सोनोवाल याुंनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ईशान्य भारताच्या 

तवकासासाठी प्रधानमुंत्री मोदी सतत प्रयत्नशील असल्याचुं त्याुंनी साुंतगतलुं.   

<><><><><><> 

 प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी उद्या सवोच्च न्यायालयात सकाळी १० वाजता होणाऱया 

सुंतवधान तदन काययक्रमात सहभागी होणार आहेत. या काययक्रमात ते इ- न्यायालय 

प्रकल्पातल्या तवतवध उपक्रमाुंचुं उद्घाटन करतील. मातहती आतण सुंज्ञापन 

तुंत्रज्ञानाच्या आधार ेयातचकाकते,वकील आतण न्यायालयाुंना सेवा प रवणुं  यासाठी 

इ- न्यायालय प्रकल्प स रू केला जात आहे. त्यापैकी  आभासी न्याय घि्याळ, 

JustIS मोबाईल ॲप २.०, तितजटल न्यायालय याुंचुं उद्घाटन उद्या होईल. या 

मोबाईल  ॲपम ळे उच्च आतण सवोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाुंना प्रलुंतबत खटले 

आतण त्याुंचे तनकाल   यावर लक्ष ठेवता   येईल. 

<><><><><><> 

 सुंतवधान तदवसाच्या पूवयसुंध्येला सुंसदीय काययमुंत्री प्रल्हाद जोशी याुंच्या हथते तवशेष 

पोटयल्सचुं उदघाटन झालुं . या पोटयलवर सुंतवधानाच्या उदे्दतशका इुंग्रजी आतण २२ 

अतधकृत  भाषाुंमध्ये   उपलबध आहेत. तसच सुंतवधान सुंबुंतधत प्रश्नमुंज षाही इथे 
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पाहायला तमळतील  www.readpreamble.nic.in यावर ही स तवधा 

देशवातसयाुंना उपलबध आहे.  

<><><><><><> 

पयायवरणाच्या सुंरक्षणासाठी, कोरोनाम ळे तनमायण झालेल्या पररतथथतीचा 

सामना करण्यासाठी तसुंच व्यापक असमानते तवरुध्द लढण्यासाठी सवय देशाुंनी 

एकत्र येणुं गरजेचुं असल्याचुं मत सुंरक्षणमुंत्री राजनाथ तसुंग याुंनी व्यक्त केलुं आहे. 

ते आज नवी तदल्ली इथुं आयोतजत भारत प्रशाुंत के्षत्रीय सुंवाद 2022 या काययक्रमात 

बोलत होते. तवनाशकारी य ध्द आतण सुंघषायची पवाय न करता सवय देशाुंनी एकत्रीतपणे 

या समथयाुंचा सामना करायला हवा, असुंही ते म्हणाले. साम तहक स रके्षचा मापदुंि 

बदलण्याची गरज तसुंग याुंनी व्यक्त केली. जगाच्या आतथयक थथैयायसाठी भारत - 

प्रशाुंत के्षत्राचा तवकास होणुं गरजेचुं आहे. तवतभन्न देशातल्या सागरी मागाांम ळे व्यापार 

वाढीला चालना तमळाली असल्याचुं ते म्हणाले. भारत- प्रशाुंत के्षत्रात आतसयानची 

मध्यवती भूतमका थवागताहय आहे. बहुपक्षीय तनतीचुं ध्येय वतायलाप  करुनच साध्य 

होईल, यावर त्याुंनी जोर तदला. 

<><><><><><> 

सुंसदेच्या आगामी तहवाळी अतधवेशनाच्या पार्श्यभूमीवर सरकारनुं येत्या ६ 

तिसेंबरला सवयपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या अतधवेशनात सुंसदेच्या दोन्ही 

सभागहृाुंचुं कामकाज स रळीत चालावुं, यासाठी सवय राजकीय पक्षाुंचुं सहकायय 

तमळवण्याकरता ही बैठक आयोतजत केली आहे. या अतधवेशनात तवधायक चचाय 

होतील, अशी अपेक्षा कें द्रीय सुंसदीय कामकाज मुंत्री प्रल्हाद जोशी याुंनी व्यक्त केली 

आह.े  
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 तहवाळी अतधवेशन येत्या ७ तिसेंबरला स रु होणार आहे. हे २९ तिसेंबरपयांत 

चालेल.  

<><><><><><> 

 कें द्रीय अथयमुंत्री तनमयला सीतारामन याुंनी आज तदल्ली इथुं राज्युं 

आतण कें द्रशातसत प्रदेशाुंच्या अथयमुंत्रयाुंशी अथयसुंकल्पपूवय चचाय केली. या 

बैठकीला कें द्रीय अथय राज्यमुंत्री , म ख्यमुंत्री, उपम ख्यमुंत्री, जम्मू आतण 

काश्मीरचे नायब राज्यपाल, अथयमुंत्री, मुंत्री आतण वररष्ठ अतधकारी उपतथथत 

होते. अथय मुंत्रालयाच्या आतथयक व्यवहार तवभागाच्या सतचवाुंनी बैठकीत सवय 

सहभागींचुं थवागत केलुं आतण आगामी अथयसुंकल्पाच्या दृष्टीनुं या तवशेष 

बैठकीचुं  महत्त्व साुंतगतलुं. 

कजय घेण्याची मयायदा वाढवून, आगाऊ दोन  हपे्त आतण भाुंिवली खचायसाठी 

तवशेष सहाय्याद्वार े आतथयक मदत केल्याबद्दल उपतथथताुंनी कें द्रीय 

अथयमुंत्रयाुंचे आभार मानले. कें द्रीय अथयमुंत्रयाुंना अथयसुंकल्पीय भाषणात 

समावेश करण्यासाठी अनेक सूचनाही तदल्या.  

<><><><><><> 

नागपूर इथुं िॉ. पुंजाबराव देशम ख कृषी तवद्यापीठाच्या मैदानात एक आुंतरराष्ट्रीय 

दजायचुं कृषी पररषद  कें द्र थथापन केलुं जाणार आहे. यासाठी 150 कोटी रुपयाुंचा 

प्रथताव कें द्रीय कृषी मुंत्रालयाकिे पाठवला असल्याची मातहती कें द्रीयमुंत्री तनतीन 

गिकरी याुंनी तदली. ते आज िॉ. पुंजाबराव कृषी तवद्यापीठाच्या मैदानावर आयोतजत 

13 व्या ऍग्रो तव्हजन कृषी प्रदशयनाच्या उद्घाटन समारोहात बोलत होते. या पररषद 

कें द्राला आवश्यक ते सवय सहकायय करण्याचुं आर्श्ासन कें द्रीय कृषीमुंत्री नरेंद्रतसुंह 

तोमर याुंनी तदल्याचुं गिकरी याुंनी साुंतगतलुं.  
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  प्रम ख पाहुणे म्हणून मध्य प्रदेशाचे म ख्यमुंत्री  तशवराजतसुंग  चौहान उपतथथत 

होते. अॅ ग्रोतव्हजन कृषी के्षत्रासाठी तदशादशयक आहे. मध्यप्रदेश सरकारनुं गेल्या 

अनेक वषाांपासून परुंपरागत शेती टाळून अॅ ग्रो तव्हजन‘मधल्या सूचनाुंचा, तसेच 

नवीन तुंत्राचा वापर करून शेती समदृ्धीच्या थतरावर नेऊन ठेवली आहे, असुं त्याुंनी 

साुंतगतलुं. 

<><><><><><>  

कें द्रीय नागरी हवाई वाहतूकमुंत्री जोततरातदत्य तशुंद ेयाुंनी आज कागल येथे य वा 

मतदाराुंची भेट घेऊन थेट सुंवाद साधला. त्याुंच्या अपेक्षा जाणून घेण्याचा प्रयत्न 

केला. आठ वषाांपूवी जगात भारतीय अथयव्यवथथा ११ व्या क्रमाुंका वर होती. आठ 

वषाांत भारतीय अथयव्यवथथा जगात ५ व्या  क्रमाुंका वर  आणण्यात प्रधानमुंत्री नरेंद्र 

मोदी याुंच्या प्रयत्नाुंना यश आलुं आहे. २०३० पयांत आपण जपान आतण जमयनीला 

मागे टाकून ततसऱया क्रमाुंकावर येण्याचे ध्येय ठेवलुं आहे. लोकशाहीत तवकास आतण 

प्रगतीचा मागय प्रशथत आतण सवयसमावेशक झाला, तर देशाची प्रगती लवकर होते, 

असुंही त्याुंनी साुंतगतलुं.  

<><><><><><> 

शेतकऱयाुंनी उत्पातदत केलेल्या शेतमालाला चाुंगला भाव तमळावा यासाठी 

सातारा तजल्यात पाचशे एकर के्षत्रात कृषी उद्योग उभारण्याची घोषणा म ख्यमुंत्री 

एकनाथ तशुंदे याुंनी केली आहे. ते आज कराि इथुं, राज्याचे पतहले म ख्यमुंत्री 

यशवुंतराव चव्हाण याुंच्या प ण्यततथी तनतमत्त आयोतजत कृषी प्रदशयनाचुं उद्घाटन 

केल्यानुंतर बोलत होते.  

यशवुंतराव चव्हाण याुंची नाळ शेतकरी आतण कष्टकऱयाुंबरोबर जोिलेली होती. 

त्याुंच्याच तवचारावर राज्य शासन काम करत आहे, असुं ते म्हणाले. पारुंपररक 
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शेतीला अत्याध तनक शेतीची जोि देत शेतकरी सेंद्रीय शेतीकिेही वळत आहेत, असुं 

त्याुंनी साुंतगतलुं.  

कराि इथल्या ५ मजली नवीन प्रशासकीय इमारतीचुं लोकापयण आज त्याुंच्या 

हथते  झालुं. कराि इथुं छत्रपती सुंभाजी महाराज थमारकाचुं भूतमपूजनही 

म ख्यमुंत्रयाुंनी केलुं. यावेळी राज्य उत्पादन श ल्क मुंत्री तथा पालकमुंत्री शुंभूराज 

देसाई, उद्योग मुंत्री उदय सामुंत, माजी म ख्यमुंत्री तथा तवद्यमान आमदार पथृ्वीराज 

चव्हाण, आमदार महेश तशुंद,े आदी उपतथथत होते.  

<><><><><><> 

  भारत आतण न्यूझीलुंि याुंच्यात ऑकलुंि इथुं आज झालेल्या मातलकेतल्या 

पतहल्या एकतदवसीय तक्रकेट सामन्यात न्यूझीलिनुं भारताचा ७ गिी राखून सहज 

पराभव केला आतण ३ सामन्याुंच्या मातलकेत १- ० अशी आघािी घेतली आह.े  

तवजयासाठी ३०७ धावाुंचुं लक्ष्य घेऊन मैदानात उतरलेल्या न्यूझीलुंिनुं ४८ व्या 

षटकातच लक्ष्य पूणय केलुं. त्याुंची ३ बाद ३०९ अशी धावसुंख्या झाली. टाॅ म 

ल थमनुं न्यूझीलुंिसाठी १०४ चेंिूत १४५ धावाुंची खेळी केली. तो नाबाद रातहला. 

त्यालाच सामनावीराचा सन्मान तमळाला.  केन तवल्यमसननुं ९४ धावा करून 

त्याला स रखे साथ तदली. 

           तत्पूवी भारतानुं ५० षटकात ७ गिी बाद ३०६ धावा केल्या. शे्रयस  

अय्यरनुं ७६ चेंिूत ८० धावा केल्या. तशखर धवननुं ७२, श भमन तगलनुं ५० धावा 

करून भारताच्या धावसुंख्येला आकार तदला. प ढचा एकतदवसीय सामना येत्या 

रतववारी ह तमल्टन इथुं होणार आहे. 

<><><><><><> 
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तफफा तवर्श्चषक फूटबॉल थपधेत ब गटातल्या सामन्यात आज इराणनुं 

वेल्सवर २-० गोलफरकानुं तवजय तमळवला. रोमाुंचक सामन्यात शेवटच्या तमतनटाला 

रोझबेह छेशमी आतण रातमन रझेेयान याुंनी प्रत्येकी एक एक गोल करत इराणला तवजय 

तमळवून तदला. कतार आतण सेनेगल याुंच्यात अ गटातला सामना झाला.  

ततसरा सामना अ गटात नेदरल न्िस आतण इक्वेिोर याुंच्यात रात्री सािेनऊ 

ला होणार आहे. 

<><><><><><> 

जागततक नेत्याुंच्या क्रमवारीत प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी पतहल्या थथानावर कायम 

आह.े  अमेररकेतल्या मॉतनांग कन्सल्ट या मानाुंकन सुंथथेनुं प्रतसद्ध केलेल्या जागततक 

नेततृ्व मानाुंकनात मोदी सवायत लोकतप्रय नेते ठरले आहेत. त्याुंच्या पाठोपाठ 

मेतक्सकोचे अध्यक्ष अडेँ्रस म न्य एल लोपेस ओिािोर द सऱया, तर ऑथरतलयाचे 

प्रधानमुंत्री अथँनी अल्बातनस ततसऱया थथानावर आहेत.  

अमेररकेचे अध्यक्ष ज्यो बायिेन नवव्या, तर य नाएटेि तकुं गिमचे प्रधानमुंत्री 

ऋषी स नक त्याुंच्या मागुं आहे. १६ ते २२ नोव्हेंबर या काळात सुंकतलत केलेल्या 

मातहतीच्या आधार ेहे मानाुंकन तदलुं आहे.  

<><><><><><> 

   ग जरात तवधानसभा तनविणूकीच्या पतहल्या टप्पप्पयाचा प्रचार सुंपायला आता 

काहीच तदवस उरल्यानुं, सवयच राजकीय पक्ष, मतदाराुंना आकतषयत करण्यासाठी 

जीवाचुं रान करत आहेत. भाजपच्या प्रचाराची ध रा केन्द्रीय मुंत्री अतमत शहा 

याुंच्यासह अनेक वररष्ठ भाजपा नेते साुंभाळत आहेत. अतमत शहा याुंची आज महुधा 

मतदार सुंघातल्या नतियाद इथुं सभा झाली.  काुंगे्रसनुं लोकाुंमधे फूट पािण्यासाठी 

देशावर राज्य केलुं असुं ते म्हणाले.  
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<><><><><><> 

केन्द्र सरकारनुं, यावषी एतप्रल ते जून या काळातल्या थकीत जीएसटी भरपाई 

पोटी १७ हजार कोटी रुपये आज राज्य आतण केन्द्रशातसत प्रदेशाुंना जारी केले.   

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


