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                                 ठऱक फातम्मा  

1. भ ॊफई, ऩ णेवश देळातीर प्रभ ख ळशयाॊभध्मे ऩाचव्मा पऩढीतीर भोफाईर नेटलकक  वेलाॊचा आऱॊब. 

2. भशायाष्ट्रातीर नली भ ॊफई शे बायतातीर ततवये स्लच्छ ळशय. 1 राखऩषेा कभी रोकवॊख्मा शे्रणीत  
वाताया जजल्ह्मातीर ऩाचगणी आणण कयाड माॊना अन क्रभे ऩहशरा आणण ततवया क्रभाॊक. 

3. यक्तदान अभतृ भशोत्वलात देळबयातीर अडीच राखाॊशून अधधक दात्माॊनी केरे यक्तदान. 

4. देळबयातीर 744 जजल्ह्माॊभध्मे स्लच्छ बायत 2022 भोहशभेचा आयॊब.  

आणण 

5. उत्तय प्रदेळात एका यस्त ेअऩघातात 26 जणाॊचा अॊत. 

 

 

पाईव जी ऩतंप्रधान  

भ ॊफई, ऩ ण्मावश देळातीर प्रभ ख ळशयाॊभध्मे भोफाईर नेटलकक  वेलाॊच्मा ऩाचव्मा पऩढीतीर वेलाॊचा आयॊब 
ऩॊतप्रधान नयेंद्र भोदी माॊच्मा शस्त ेकार नली हदल्हरी इथॊ कयण्मात आरा. पलनावामाव कलयेज, उच्च डाटा 
गती, कभी भॊदगती, आणण अततळम पलश्लावाशक देलाण-घेलाणीवाठी पाईल जी तॊत्रसान उऩम क्त आशे. माभ ऱे 
ऊजाक, स्ऩेक्रभ आणण नेटलकक  माॊची कामकषभता देखीर लाढणाय आशे. माप्रवॊगी फोरताना भोदी म्शणारे की 
दयूवॊचाय उद्मोगाकडून 1 ळ े30 कोटी बायतीमाॊना शी एक बेट अवनू एक नलॊ म ग तवॊच अभमाकद वॊधीॊचा 
आयॊबदेखीर मातनमभत्त शोत आशे. माऩलूीच्मा पऩढीतीर नेटलकक  वेलाॊवाठी बायत इतय देळाॊलय अलरॊफनू 
शोता ऩयॊत  पाईल जी वेला आता व रु झाल्हमाभ ऱॊ एक नला इततशाव घडरा आशे. दयूवॊचाय तॊत्रसानात 
बायतानॊ प्रथभच जागततक भानदॊड स्थापऩत केरा आशे.  डडजजटर इॊडडमा कामकक्रभाभध्मे पलकावाचा 
अततळम भोठा दृजष्ट्टकोन आशे आणण वलकवाभान्म रोकाॊवाठी काभ कयणायॊ तॊत्रसान त्माॊच्माऩमतं ऩोशोचलणॊ 



शा त्माभागीर उद्देळ अवल्हमाचॊ ऩॊतप्रधान म्शणारे. डडजजटर उऩकयणाची ककॊभत, डडजजटर कनेक्टीपलटी, 
डाटाची ककॊभत आणण डडजजटर प्रथभ शा दृजष्ट्टकोण मा चाय स्तॊबाॊलय डडजजटर इॊडडमाचॊ मळ आधारयत 
आशे. शय घय जर आणण उज्जज्जलरा मोजनेप्रभाणे वलांवाठी इॊटयनेट शे उद्हदष्ट्ट गाठण्मालय वयकाय काभ 
कयत अवल्हमाचॊ त ेम्शणारे. 2014 भध्मे बायतात 2 भोफाईर तनमभकती कॊ ऩन्मा शोत्मा, आता शी वॊख्मा 
दोनळचे्मा लय गेरी आशे, तवॊच आज कोट्मलधी रुऩमाॊचे भोफाईर वॊच  आऩण तनमाकत कयत आशोत. 2014 
भध्मे ब्रॉडफॅड लाऩयणाऱमाॊची वॊख्मा 6 कोटी शोती, आता शीच वॊख्मा व भाये 80 कोटी झारी अवल्हमाचॊ भोदी 
माॊनी नभदू केरॊ. 

स्वच्छ सवेऺण  

कें द्र वयकायच्मा स्लच्छ बायत मभळन अॊतगकत स्लच्छ वलेषण 2021- 2022 भध्मे नली भ ॊफई भशाऩामरकेरा 
देळातीर स्लच्छ ळशयाॊभध्मे ततृीम क्रभाॊकाचा ऩ यस्काय जाशीय झारा आशे. नली हदल्हरी इथॊ याष्ट्रऩती द्रौऩदी 
भ भूक माॊच्मा शस्त ेभाजी भशाऩामरका आम क्त अमबजीत फाॊगय माॊनी कार शा ऩ यस्काय जस्लकायरा. 
कचयाभ क्त ळशयाचॊ ऩॊचतायाॊककत भानाॊकन आणण शागणदायीभ क्त शे्रणीत लॉटयप्रव भानाॊकन मभऱलणाये 
नली भ ॊफई शे भशायाष्ट्र याज्जमातीर एकभेल ळशय ठयरॊ आशे.  

स्लच्छता वलेषणात ‘वलोत्तभ नागरयक अमबप्राम’ माभध्मे पऩ ॊऩयी-धच ॊचलड ळशयारा देळात प्रथभ क्रभाॊकानॊ 
गौयपलण्मात आरॊ. कें द्रीम नगयपलकाव भॊत्री कौळर ककळोय, कें द्रीम नगयपलकाव वधचल भनोज जोळी माॊच्मा 
शस्त ेशा ऩ यस्काय पऩ ॊऩयी धचॊचलड भशाऩामरका आम क्त ळखेय मव ॊश माॊनी स्लीकायरा.  

कें द्र वयकायच्मा स्लच्छ वलेषणाॊतगकत देळ ऩातऱीलय ळशयाॊच्मा स्लच्छतफेाफतचे ऩयीषण कयण्मात आरे. 
त्मावाठी एपप्ररअखेयऩमतं लेगलेगऱी तीन ऩथकॊ  ळशयात शोती. नागरयकाॊचा अमबप्राम ऑनराइन ऩद्धतीनॊ 
घेण्मात आरा.  

देळातीर 1 राखाऩषेा कभी रोकवॊख्मेच्मा ळशयाॊच्मा शे्रणीत वाताया जजल्हशमातीर ऩाचगणी ळशयाने उत्तभ 
काभधगयी कयत ऩहशल्हमा क्रभाॊकाचा ऩ यस्काय ऩटकापलरा. जजल्हशाधधकायी रुचेळ जमलॊळी आणण ऩाचगणी 
नगयऩरयऴदेचे भ ख्माधधकायी धगयीऴ दाऩकेकय माॊनी शा ऩ यस्काय स्लीकायरा. माच शे्रणीत वाताया 
जजल्हशमातीरच  कयाड नगयऩरयऴदेरा ततवऱमा क्रभाॊकाच्मा ऩ यस्कायानॊ गौयपलण्मात आरे. कयाड 
नगयऩरयऴदेचे भ ख्माधधकायी यभाकाॊत डाके माॊनी शा ऩ यस्काय स्लीकायरा. 

 

राष्ट्रीय स्वचै्च्छक रक्तदान ददन 



याष्ट्रीम स्लजैच्छक यक्तदान हदनातनमभत्त आयोग्म आणण क ट ॊफ कल्हमाण भॊत्री डॉ.भनव ख भाॊडपलम माॊनी वलक 
नागरयकाॊनी तनममभत यक्तदान कयाले आणण गयजूॊचे प्राण लाचपलण्मावाठी वदैल तत्ऩय याशालॊ, अवॊ आलाशन 
केरॊ आशे. नली हदल्हरीतीर एम्व याष्ट्रीम यक्तदान हदनातनमभत्त वॊफोधधत कयताना त ेफोरत शोत.े मा 
यक्तदान अभतृ भशोत्वलाची व रुलात भाॊडपलम माॊनी गेल्हमा भहशन्माच्मा 17 तायखेरा नली हदल्हरी इथल्हमा 
वपदयजॊग शॉजस्ऩटर इथॊ यक्तदान मळबफयात यक्तदानाने केरी शोती. यक्तदान अभतृ भशोत्वलाॊतगकत दोन 
राख ऩन्नाव शजायाॊशून अधधक रोकाॊनी स्लेच्छेनॊ यक्तदान केरॊ आशे. मालेऱी भाॊडलीम माॊच्मा शस्त े
स्लजैच्छक यक्तदात्माॊचा आणण यक्तदान भोहशभेदयम्मान अन कयणीम कामक कयणाऱमा याज्जमे आणण 
कें द्रळामवत प्रदेळाॊचा वत्कायशी केरा. 

 

शाकाहार ददवस 

जागततक ळाकाशाय हदलव ऑक्टोफयच्मा ऩहशल्हमा हदलळी वाजया केरा जातो. मातनमभत्ताने ळाकाशायी 
जागरुकता भहशनादेखीर व रू कयण्मात आरा. ळाकाशायाच्मा राबाॊपलऴमी जागरुकता तनभाकण कयण्मावाठी 
शा हदलव वाजया केरा जातो. ळाकाशायी आशाय तनयोगी रृदम याखण्माव भदत कयतो आणण भध भेशाचा 
धोका कभी कयतो. ळाकाशायाभ ऱे प्राण्माॊची कत्तर थाॊफलण्माव भदत शोत आशे. 1977 भध्मे नॉथक अभेरयकन 
व्शेजजटेरयमन वोवामटी द्लाये प्राण्माॊचे जीलन लाचलण्मावश ळाकाशायाचे पामदे अधोयेणखत कयण्मावाठी 
जागततक ळाकाशायी हदनाची स्थाऩना कयण्मात आरी. त्मानॊतय 1978 भध्मे आॊतययाष्ट्रीम ळाकाशायी वॊघाने 
मारा भान्मता हदरी.  

 

जयतंी  

देळबयात याष्ट्रपऩता भशात्भा गाॊधी माॊना आज त्माॊच्मा 153 व्मा जमॊतीतनमभत्त आदयाॊजरी लाहशरी जात 
आशे. मातनमभत्त पलपलध हठकाणी कामकक्रभाॊच ेआमोजन कयण्मात आरॊ आशे. हदल्हरीभध्मे याजघाट इथल्हमा 
फाऩूॊच्मा वभाधीस्थऱी वलक धभक प्राथकना वबेचॊ आमोजन कयण्मात आरॊ.  

त्माचफयोफय भाजी ऩॊतप्रधान रारफशादयू ळास्त्री माॊची आज जमॊती अवनू त्मातनमभत्त देळबयात त्माॊना 
आदयाॊजरी लाहशरी जात आशे. ळास्त्री माॊच्मा नेततृ्लाखारी बायतानॊ 1965 भध्मे ऩाककस्तानपलरुद्धचे म द्ध 
जजॊकरॊ शोतॊ. ळास्त्रीॊनी जम जलान, जम ककवानचा वॊदेळ देत वतैनक आणण ळतेकऱमाॊचा उत्वाश लाढलरा 
शोता.  



याष्ट्रऩती द्रौऩदी भ भूक, उऩयाष्ट्रऩती जगदीऩ धनखड, ऩॊतप्रधान नयेंद्र भोदी, गशृभॊत्री अमभत ळाश माॊनी भशात्भा 
गाॊधी आणण रारफशादयू ळास्त्री माॊना वभाधीस्थऱी श्रद्धाॊजरी अऩकण केरी. 

 

राष्ट्रऩती-स्वच्छ भारत ददवस 

जरळक्ती भॊत्रारमातीर ऩेमजर आणण स्लच्छता पलबाग आज स्लच्छ बायत हदलव वाजया कयणाय आशे.  
माप्रवॊगी याष्ट्रऩती द्रौऩदी भ भूक माॊच्मा शस्त ेनली हदल्हरीत स्लच्छ वलेषण ग्राभीण 2022, स्लच्छता शी वेला 
2022, व जराभ 1 आणण 2, जरजीलन मभळन कामाकत्भक भलू्हमाॊकन , शय घय जर प्रभाणन आणण स्टाटक-अऩ 
ग्रॉड चॅरेंजवाठी ऩ यस्काय प्रदान कयण्मात मेणाय आशेत. 

 

अनरुाग – स्वच्छ भारत 

कें द्रीम म ला व्मलशाय आणण क्रीडा भॊत्री अन याग मवॊश ठाकूय माॊनी कार उत्तय प्रदेळातीर प्रमागयाज इथॊ 
भहशनाबय चारणाऱमा स्लच्छ बायत 2022 चा ळ बायॊब केरा. ‘ स्लच्छ बायत अमबमान व दृढ बायत ’ 

फनलणाय अवनू मा भोहशभेत तरुणाॊची बमूभका भशत्त्लाची अवल्हमाचॊ ठाकूय मालेऱी म्शणारे. स्लच्छ 
ऩमाकलयणावाठी काभ कयणे आणण ऩ ढीर पऩढीवाठी आऩण काम भागे ठेलणाय आशोत, माचा पलचाय कयणे शी 
प्रत्मेक नागरयकाची जफाफदायी आशे, मा भ द्द्माकड ेदेखीर ठाकूय माॊनी रष लेधरॊ. देळाची वाधनवॊऩत्ती 
लाचलनू याष्ट्र उबायणीत शातबाय रालाला, अवॊ आलाशन कयत ;  देळातीर 1 शजाय 8 ळ े50 ळशयाॊभध्मे 
आमोजजत कयण्मात आरले्हमा “ इॊडडमन स्लच्छता रीग “ भध्मे प्रमागयाज प्रथभ क्रभाॊकालय अवल्हमाची 
भाहशती ठाकूय माॊनी मालेऱी हदरी. त्मानॊतय ठाकूय माॊनी ळशयातीर वॊगभ ऩरयवयात स्लच्छता भोहशभेत 
वशबाग घेतरा. मालेऱी अनेक पलद्माथी, वाभाजजक आणण याजकीम कामककत,े नेशरू म ला कें द्राॊच ेवदस्म 
आणण वलकवाभान्म नागरयक मा भोहशभेत वशबागी झारे शोत.े स्लच्छ बायत 2022 कामकक्रभ देळबयातीर 
744 जजल्ह्माॊतीर वशा राख गालाॊभध्मे नेशरू म ला कें द्र वॊघटना वॊरग्न म थ क्रफ आणण याष्ट्रीम वेला 
मोजना वॊरग्न वॊस्थाॊच्मा भाध्मभातनू आमोजजत केरा जात आशे. स्लच्छ बायत 2022 च्मा भाध्मभातनू 
एक कोटी ककरो प्राजस्टक कचया गोऱा करून त्माची पलल्हशेलाट रालण्माचॊ उद्हदष्ट्ट म ला व्मलशाय 
पलबागानॊ ठेलरॊ आशे.  

 

 

उप्र  



उत्तय प्रदेळच्मा कानऩयू जजल्ह्मात मात्रकेरूॊ ना घेऊन जाणाऱ मा लाशनारा झारले्हमा अऩघातात 26 जणाॊचा 
भतृ्म ूझारा आशे. घाटभऩयू इथल्हमा वाध ऩरयवयात कार वामॊकाऱी उमळया शा अऩघात झारा. 
उन्नालभधीर चॊहद्रका देली भॊहदयाभधून शे बापलक रॅक्टय - रॉरीने ऩयत मेत अवल्हमाची भाहशती 
कानऩयूनगयचे जजल्हशाधधकायी पलळाख जी माॊनी  हदरी आशे. अनेक जखभीॊची प्रकृती गॊबीय अवल्हमाने 
भतृाॊची वॊख्मा लाढण्माची ळक्मता आशे. 

मा द घकटनेफद्दर ऩॊतप्रधान नयेंद्र भोदी माॊनी द :ख व्मक्त केरॊ आशे. जखभी रोक रलकयात रलकय फये 
शोलो शोण्मावाठी भोदी माॊनी प्राथकना केरी. तवच भतृ व्मक्तीच्मा नातलेाईकाॊना दोन राख रुऩमाॊची तय 
जखभीॊना 50 शजाय रुऩमाॊची भदत देण्मात मेणाय आशे. भ ख्मभॊत्री मोगी आहदत्मनाथ आणण वॊयषण भॊत्री 
याजनाथ मवॊश माॊनीशी मा द घकटनेफद्दर द :ख व्मक्त केरॊ आशे.  

 

टे टे  

चीनभधीर चेंगडू इथॊ व रु अवरेल्हमा  ITTF च्मा जागततक टेफर टेतनव स्ऩधेत बायतीम ऩ रुऴ वॊघानॊ 
उझफकेकस्तानचा 3-0 अवा ऩयाबल केरा. जागततक क्रभलायीत 37 व्मा स्थानालय अवरेल्हमा वाधथमान 
सानवेकयनने ; खोमरकोव्श एरभ योडचा 3-0 , शयभीत देवाईने एनोयफोएल अब्द र अजीझलय 3-0,  भानल 
ठक्कयने इस्कॊ दायोल ळोखरुखचा 3-0 अवा ऩयाबल करून पलजमालय मळक्काभोतकफ केरॊ.  

 

मदहऱा क्रिकेट 

भहशराॊच्मा लीव ऴटकाॊच्मा आमळमा कयॊडक कक्रकेट स्ऩधेच्मा आऩल्हमा ऩहशल्हमा वाभन्मात बायतानॊ कार 
श्रीरॊकेचा 41 धालाॊनी ऩयाबल केरा.  

दयम्मान बायतीम ऩ रुऴ वॊघाचा दक्षषण आकिकेपलरुद्ध 20 ऴटकाॊचा द वया कक्रकेट वाभना आज ग लाशाटी 
इथॊ खेऱरा जाणाय आशे.  

                माफयोफयच शे याष्ट्रीम फातभीऩत्र वॊऩरॊ. नभस्काय.  

 


