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ठळक बातम्या 

 5-जी सेवेच्या श भारुंभासह भारताचा िव्या य गात प्रवेश होत असल्याचुं  

प्रधािमुंत्री िरेंद्र मोदी याुंचुं प्रनतपादि  

 एमएसएमईच्या माध्यमातूि देशातील अनतदूर के्षत्रात नवकनसत होणाऱ्या उद्योग 

सुंस्कृतीचा फायदा घेण्याचुं उपराष्ट्रपती जगदीप धिखड याुंचुं व्यापार आनण 

उद्योग सुंस््ाुंिा आवाहि 

 स्वच्छ भारत या मनहिाभर चालणाऱ्या देशव्यापी उपक्रमाचुं उद्घाटि य वा 

कल्याण आनण क्रर ी़डा मुंत्री अि राग ठाकूर याुंच्या हस्ते  

आणि 

 चुंद्रपूर नजल्यातला राष्ट्रीय ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प आजपासूि पययटकाुंिा टायगर 

सफारीसाठी ख ला 

<><><><><> 

5-G सेवेच्या श भारुंभासह भारताचा िव्या य गात प्रवेश होत असल्याचुं  

प्रधािमुंत्री िरेंद्र मोदी याुंिी म्हटलुं आहे. ते आज िवी नदल्लीच्या प्रगती मैदािात 

पाचव्या नपढीतील मोबाईल िेटवकय  सेवा अ्ायत 5-G इुंटरिेट सेवेचा प्रारुंभ करतािा 

बोलत होते. आजच्या तारखेची इनतहासात िोंद होणार असूि आपण प्रत्येक 

िागररकाला श भेच्छा देत असल्याचुं त्याुंिी यावेळी साुंनगतलुं. 5-G तुंत्रज्ञािाम ळे 

देशाच्या गावागावात क्राुंती होणार असूि शैक्षनणक क्राुंतीही होणार आहे, असुं त्याुंिी 

साुंनगतलुं. नवद्यार्थयाांच्या शैक्षनणक कक्षा रुं दावणार असल्याचुं ते म्हणाले ग्रामीण 

भागात मोबाईलचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढत असूि एक लाख ७५ हजाराहूि 

अनधक ग्रामपुंचायतींपयांत ऑनटटकल फायबर पोचल्याची मानहती प्रधािमुंत्रयाुंिी 

नदली. 5-G  सेवेसाठी पनहल्या टटटयात तेरा शहराुंचा समावेश असूि माचय २०२४ 

पयांत सुंपूणय देशात 5-G सेवा पोहोचणार असल्याचुं ते म्हणाले.   
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मोबाईल उत्पादिात भारत द सऱ्या क्रमाुंकावर असल्याचुं साुंगूि मोबाईल 

उत्पादिात भारत कोणत्याही देशावर अवलुंबूि िसल्याचुं ते  म्हणाले. देशात मोठ्या 

प्रमाणावर डेटा क्राुंती होत असूि 5-G म ळे तुंत्रज्ञािाच्या नवकासाला चालिा नमळणार 

असल्याचुं मोदी याुंिी  साुंनगतलुं.  5-G सेवेम ळे इुंटरिेटचा वेग दहापट अनधक 

वाढणार असूि फोिवरचा सुंवाद नविाअड्ळा होईल तसुंच सुंपूणय नचत्रपट केवळ 

दहा सेकुं दात डाउिलोड करता येईल असुं ते म्हणाले. १३० कोटी भारतीयाुंिा 5-G 

च्या माध्यमातूि अिोखी भेट देत असल्याचुं त्याुंिी साुंनगतलुं.   

दरम्याि, 5-G सेवेम ळे सवयच के्षत्राुंसह शैक्षनणक के्षत्रातही मोठी क्राुंती घडूि 

येईल, असुं म ख्यमुंत्री एकिा् नशुंदे याुंिी म्हटलुं आहे. ते आज पिवेल इ ु्ं 

महािगरपानलकेच्या शालेय नवद्या्ाांशी सुंवाद साधतािा बोलत होते. 5-G सेवेम ळे 

नशक्षणाचा दजाय उुंचावेल असुं ते म्हणाले. 

<><><><><> 

भारतािुं अमेररका आनण अल्बानिया याुंच्यामधील सुंय क्त राष्ट्र स रक्षा पररषदेत 

सादर केलेल्या अशा मस द्यावरील मतदािात सहभाग घेतला िाही ज्यामधे रनशयािे 

अवैध लोकमत आनण चार य के्रिी के्षत्राुंवर ताबा घेतल्याची  निुंदा केली आह.े 

य के्रिमध ि सैन्य माघारी घेण्याबाबत या प्रस्तावात रनशयाला साुंगण्यात आले आह.े 

१५ सदस्य असलेल्या सुंय क्त राष्ट्र स रक्षा पररषदेत प्रस्तावावर मतदाि झालुं असूि, 

रनशयािुं या प्रस्तावावर मतदाि केल्यािुं हा प्रस्ताव स्वीकारता आला िाही. १५ 

देशाुंच्या स रक्षा पररषदेमधे १० देशाुंिी प्रस्तावाच्या पक्षात मतदाि केलुं तर भारतासह 

चार देश मतदािाच्यावेळी अि पनस््त होते.  

<><><><><> 

सुंय क्त राष्ट्रसुंघाचे महासनचव एुंटोनियो ग टेरसे याुंिी काब ल इ ु्ं दश्त-ए-बारची 

के्षत्रात शैक्षनणक कें द्रावर झालेल्या बॉम्ब हल्ल्याची निुंदा केली आहे. या हल्ल्यात 
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कमीत कमी १९ लोकाुंचा मतृ्यू तर अिेक लोक जखमी झाले आहेत. यामधे जास्तीत 

जास्त मनहलाुंचा समावेश आहे. ग टेरसे याुंिी जखमींच्या क ट ुंनबयाुंप्रती सुंवेदिा व्यक्त 

केली असूि जखमींिा आराम नमळो, अशा श भेच्छा नदल्या आहेत. महासनचवाुंिी 

िागररकाुंच्या स रक्षा स निनित करण्यासाठी सवय राष्ट्रीय पक्षाुंिा नविुंती केली. याआधी 

य निसेफिी स द्धा स्फोटाची निुंदा केली होती आनण शैक्षनणक प्रनतष्ठाि नकुं वा त्याच्या 

आसपास होणाऱ्या नहुंसाचा स्वीकार केला जाणार िाही, असुंही म्हटलुं आहे. 

<><><><><> 

कृनतशील, स क्ष्म, लघ  आनण मध्यम उद्योग अ्ायत एम एस एम ई च्या 

माध्यमाद्वार ेदेशातील अनतदूर के्षत्रात नवकनसत होणाऱ्या उद्योग सुंस्कृतीचा भरपूर 

फायदा घ्यावा, असुं आवाहि उपराष्ट्रपती जगदीप धिखड याुंिी व्यापार आनण 

उद्योग सुंस््ाुंिा केलुं आह.े त्याुंिी  िवीि उद्योगाुंिा आश्रय देणे आनण त्याुंच्या क्षमता 

नवकनसत करण्यासाठी मदत करण्याचे आवाहिही केलुं. ते आज िवी नदल्लीत 

पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमसय एुंड इुंडस्री पीएचडीसीसीआईच्या ११७ व्या वानषयक 

सत्राला सुंबोनधत करतािा बोलत होते. उपराष्ट्रपतींिी नवकासशील भारतीय 

स्टाटयअप के्षत्राची यावेळी प्रशुंसा केली. भारतीय व्यापार के्षत्रात अिेक पररवतयिकारी 

स्टाटयअप आहेत. भारताच्या अ य्व्यवस््ेत य ग पररवतयिकारक पयायप्त कौशल्य 

नवकासाम ळे भारताच्या लोकसुंख्येचा प रपे र फायदा उठवणुं गरजेचुं असल्याचही 

त्याुंिी यावेळी साुंनगतलुं. या सत्राचा नवषय "इुंनडया @ 75: सेनलबे्रनटुंग इुंनडयाज़ 

परसूट फॉर सेल्फ ररलायुंस" असूि, आत्मनिभयर भारत एक प्रकार े नपढ्यािनपढ्या 

चालू असलेल्या स्वतुंत्रता चळवळीच्या स्वदेशी आुंदोलिाचुं प्रनतनबुंब आहे, असुं ते 

म्हणाले.  

<><><><><> 
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रनशयाि य के्रिचे चार भूभाग ताब्यात घेण्याच्या पार्श्यभूमीवर य के्रिि िाटोकडे 

जलदगती सदस्यत्वाची मागणी केली असल्याचुं य के्रिचे राष्ट्रपती व्लानदनमर 

झेलेन्स्कर याुंिी साुंनगतलुं आहे. रनशयाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लानदमीर प नति सते्तत 

असेपयांत य के्रि रानशयासोबत कोणतीही चचाय करणार िाही असुंही ते म्हणाले. 

के्रमलीि इ ु्ं झालेल्या एका भव्य समारुंभात य के्रिचे डोिेट्स्क, खेरसॉि, ल गाुंस्क 

आनण झापोररनझया हे चार भूभाग रनशयाबरोबर जोडण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या 

झाल्यािुंतर झेलेन्स्कर याुंिी हे वक्तव्य केल आहे. या भूभागातल्या जितेि रनशयाचा 

नहस्सा बिण्याच्या बाजूिुं मतदाि केल्याचुं प्रनतपादि रनशयाच्या सम य्क िेत्याुंिी 

केलुं. मात्र, पानिमात्य देश आनण आुंतरराष्ट्रीय सुंघटिाुंिी अशा प्रकारच्या 

जिमताला नवरोध दशयवला आह.े 

<><><><><> 

य के्रिमधील चार प्रदेशाुंवर कब्जा केल्याच्या पार्श्यभूमीवर अमेररकेिे रनशयावर 

अिेक प्रनतबुंध लागू करत असल्याची घोषणा केली आहे. रनशयाच्या सैनिकर- 

औद्योनगकर पररसरा सनहत शेकडो िागररक आनण कुं पन्याुंवर हे निबांध लागू केले 

आहेत. रनशयाचे राष्ट्रपनत व्लानदनमर प तीि याुंिी, द सऱ्या महाय द्धािुंतर य रोपमध्ये 

झालेलुं ह ेसवायत मोठुं नवलीिीकरण असल्याची घोषणा केल्यािुंतर अमेररकेिे हे निबांध 

जारी केले. य के्रिच्या १५ टक्के भूभागावर रनशयि सैन्यािुं ताबा नमळवला आहे. 

<><><><><> 

प्रधािमुंत्री िरेंद्र मोदी याुंिी नहुंदी नचत्रपट के्षत्रातल्या प्रख्यात अनभिेत्री आशा 

पारखे याुंिा दादा साहब फाळके प रस्कारािुं सन्मानित केल्याबद्दल  अनभिुंदि केलुं 

आह.े आपल्या कारकरदीत आशा पारखेिुं अनभिेनत्रच्या रपात नवनवध भूनमका सादर 

केल्या आहेत, असुं प्रधािमुंत्री म्हणाले. राष्ट्रीय नचत्रपट प रस्कार नमळालेल्या सवय 

कलाकाराुंचुं अनभिुंदि प्रधािमुंत्रयाुंिी केलुं आहे. 
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<><><><><> 

म ुंबई दूरदशयिचा प्रारुंभ २ ऑक्टोबर, १९७२ रोजी झाला. त्या ऐनतहानसक 

घटिेला उद्या ५० वषे पूणय होत आहेत. त्यानिनमत्त म ुंबई मराठी पत्रकार सुंघात आज 

सुंध्याकाळी ५ वाजता स वणयमहोत्सवी म ुंबई दूरदशयि - मुंतरलेले नदवस; हा नवशेष 

काययक्रम आयोनजत केला आह.े म ुंबई दूरदशयिच्या गेल्या ५० वषाांच्या वाटचालीत 

आपलुं योगदाि देणार ेअिेक मान्यवर या काययक्रमाला उपनस््त राहणार आहेत. 

<><><><><> 

अत्युंत प्रनतषे्ठच्या मािल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय प रस्काराची घोषणा काल 

करण्यात आली. युंदा राष्ट्रीय प रस्काराुंमधे मराठी नचत्रपटाुंिी बाजी मारली असूि, 

अनभिेत्री सायली सुंजीव आनण अनभिेता शशाुंक केतकर याुंच्या प्रम ख भूनमका 

असलेल्या गोष्ट एका पैठणीची या नचत्रपटाला सवोत्कृष्ट मराठी नचत्रपटाचा प रस्कार 

जाहीर झाला. यानवषयी मानहती देत आहेत नचत्रपट नदग्दशयक आनण निमायता शाुंतिू 

रोडे…. 

होल्ड--बाईट--(शाांतनू रोडे)... 

<><><><><> 

उत्तर प्रदेशात प्रयागराज इ ु्ं राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत २०२२ चा प्रारुंभ आज 

य वा व्यवहार आनण क्ररडामुंत्री अि रागनसुंह ठाकूर याुंच्या हस्ते होत आहे. हा काययक्रम 

मनहिाभर चालणार आहे. िेहरू य वा कें द्र सुंघटिेच्या माध्यमातूि देशभरात ७४४ 

नजल्याुंमध्ये सहा लाख गावाुंमध्ये स्वच्छ भारत काययक्रमाचुं आयोजि केलुं  जाणार 

आह.े  स्वच्छ भारत २०२२ हा केवळ एक काययक्रम िसूि लोकाुंमध्ये स्वच्छतेचुं 

महत्त्व नवषद करण्याचा एक गुंभीर प्रयत्ि असल्याचुं ठाकूर याुंिी साुंनगतलुं आहे.  

<><><><><>  
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चुंद्रपूर नजल्यातील ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प आजपासूि पययटकाुंिा टायगर 

सफारीसाठी ख ला केला आह.े आज सकाळी ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या सवय वररष्ठ 

अनधकाऱ्याुंच्या उपनस््तीत मोहली इ ु्ं म ख्य प्रवेशद्वाराची पूजा करूि नजटसी गाड्या 

आत सोडण्यात आल्या. 

गेली दोि वषय कोरोिाम ळे अिेक निबांध  होते. दोि वषायिुंतर आता िवा पययटि 

हुंगाम पूणयपणे निबांध म क्त करण्यात आला आहे. 

<><><><><> 

देशव्यापी कोनवड प्रनतबुंधक लसीकरण मोनहमेत आज सकाळपासूि २ 

लाखापेक्षा जास्त िागररकाुंचुं लसीकरण झालुं. त्याम ळे आतापयांत लाभार्थयाांिा 

नदलेल्या मात्राुंची एकूण सुंख्या २१८ कोटी ७१ लाखाच्या वर गेली आहे. आज २ 

लाखापेक्षा जास्त िागररकाुंिी खबरदारीची लसमात्रा घेतली. आत्तापयांत २१ कोटी 

२० लाखापेक्षा जास्त लाभार्थयाांिी खबरदारीची लसमात्रा घेतली आहे. 

राज्यात आज सकाळपासूि स मार े७ हजार िागररकाुंचुं लसीकरण झालुं. 

राज्यात आत्तापयांत लाभार्थयाांिा नदलेल्या मात्राुंची एकूण सुंख्या १७ कोटी ७१ 

लाखाच्या वर गेली आहे. त्यात ९१ लाख ४६ हजारापेक्षा जास्त िागररकाुंिी 

खबरदारीची लसमात्रा घेतली आहे. 

<><><><><>  

प्रधािमुंत्री िरेंद्र मोदी याुंिी राजस््ािात नसरोही नजल्यातल्या अबू रोड इ ु्ं 

आपण सुंबोनधत करू ि शकल्याबद्दल लोकाुंची माफर मानगतली आनण आपण प न्हा 

नसरोही इ ु्ं येऊ असुं आर्श्ासि नदलुं आहे. ते काल रात्री  

नसरोही इ ु्ं काययक्रमाच्या नठकाणी उनशरा पोहोचल्यािुं जितेला सुंबोनधत करू शकले 

िाहीत. आपल्याला ध्वनिके्षपकाुंच्या नियमाुंचुं पालि करावुं लागेल असुं त्याुंिी 

यावेळी साुंनगतलुं.  
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याआधी  राज्य भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया, कें द्रीय मुंत्री गजेंद्र नसुंह शेखावत, 

राज्य नवधािसभा नवरोधी पक्ष िेता ग लाब चुंद कटाररया आनण उपिेता राजेंद्र राठौर 

याुंिी प्रधािमुंत्रयाुंचुं  स्वागत केलुं.  

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


