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ठळक बातम्या 

 ह ुंडेनबगग सुंस्थेनुं प्रकाहशत केलेल्या अ वालावरुन सुंसदेच्या दोन् ी सभाग ृाुंमधे 

हवरोधकाुंचा प्रचुंड गदारोळ / गोंधळाम ळे सभाग ृाचुं कामकाज द पारी 2 वाजेपयंत 

स्थहगत 

 

 भारतीय अन्न म ामुंडळाच्या ई हललावात पह ल्याच हदवशी  8 लाख मेरीक टन 

गव् ाची हवक्री 

 

 शाश्वत जीवनशैलीला व्यापक स्वरूप देण्यासाठी एकहत्रतपणे कायग करण्याचुं कें द्रीय 

आय ष मुंत्री सबागनुंद सोनोवाल याुंचुं जी-२० सदस्य देशाुंना आवा न 

 

 हवधानपररषदेच्या 5 मतदारसुंघातल्या हनवडण कीची मतमोजणी स रु  

 

आणि 

 श रातलुं वाढतुं बाुंधकाम आहण मुंदावलेल्या वाऱयाुंम ळे म ुंबईच्या  वामानाच्या दजागत 

घट 

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

अदानी उद्योगसमू ाबाबत ह ुंडेनबगग सुंस्थेने प्रकाहशत केलेल्या अ वालावरुन 

सुंसदेच्या दोन् ी सभाग ृाुंमधे हवरोधकाुंनी प्रचुंड गदारोळ केला. लोकसभेत कााँगे्रस, 

तणृमूल कााँगे्रस आहण द्रम कच्या सदस्याुंनी सभाग ृाचुं कामकाज स रु  ोताच 

याप्रकरणी चौकशीची मागणी करत  ौद्यात धाव घेतली. सदस्याुंनी आपापल्या जागी 

परत जावुं असुं सभापती ओम हबरला याुंनी वारुंवार साुंगून ी  े सदस्य  ौद्यातूनच 
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घोषणा देत राह ले. गोंधळाम ळे कामकाज चालवणुं अशक्य झालुं तेव् ा सभाग ृाचुं 

कामकाज द पारी 2 वाजेपयंत स्थहगत करण्यात आलुं.   

राज्यसभेत  अनेक सदस्याुंनी  स्थगन प्रस्तावाची नोटीस हदली  ोती. भारतीय 

आय हवगमा म ामुंडळ, आहण सावगजहनक के्षत्रातल्या बाँकाुंनी पैसा ग ुंतवलेल्या कुं पन्याुंचे 

समभाग बाजारात कोसळत असल्याबद्दल चचेची मागणी करणारा  ा स्थगन प्रस्ताव 

 ोता.  ा प्रस्ताव योग्य पद्धतीने माुंडला नसल्याचुं कारण देऊन  अध्यक्ष जगदीप 

धनखड याुंनी तो फेटाळून लावला. तेव् ा कााँगे्रस, तणृमूल कााँगे्रस, द्रम क, आप, 

समाजवादी पाटी आहण इतर हवरोधी पक्ष सदस्याुंनी गदारोळ स रु केला. अध्यक्षाुंनी 

सदस्याुंना शाुंतता राथायला साुंहगतलुं मात्र घोषणाबाजी चालूच राह ल्याने सभाग ृाचुं 

कामकाज द पारी दोन वाजेपयंत त कूब करावुं लागलुं.   

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

अमेररकेने सेमीकुं डक्टसगच्या के्षत्रात भारतातील पररहस्थतीजन्य तुंत्रज्ञान  

अथागत फॅहब्रकेशन इकोहसस्टमच्या हवकासाला पाहठुंबा हदला आ े. यासाठी उद्योग 

के्षत्रात सुंय क्तररत्या उद्योग आहण  भागीदारीला  प्रोत्सा न हदलुं असून, दोन् ी देश 

यासाठी एका कायग दलाची स्थापना करणार आ े. यामध्ये सेमीकुं डक्टर हमशन, 

इुंहडया इलेक्रॉहनक्स सेमीकुं डक्टर असोहसएशन आहण अमेररका सेमीकुं डक्टर 

इुंडस्री असोहसएशनचे प्रहतहनधी स भागी  ोतील. अमेररकेचे राष्टीय स रक्षा 

सल्लागार जेक स लहवन तसेच भारताचे राष्ट्रीय स रक्षा सल्लागार अहजत डोवाल 

काल व् ाईट  ाऊस इथुं 'हक्लष्ट आहण उदयोन्म ख तुंत्रज्ञान' याहवषयावर झालेल्या 

बैठकीत स भागी झाले. 

वाॅॅहशुंग्टन इथुं सरकारी अहधकारी आहण हवहभन्न सुंस्थाुंच्या अहधकाऱयाुंच्या 

उच्चस्तरीय बैठकीनुंतर अनेक सामुंजस्य करार करण्यात आले.दोन् ी देशाुंनी जेट 
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इुंहजन,आहटगलरी पध्दत आहण क्वाुंटम तुंत्रज्ञानाचे म त्त्व ओळखून, दोन् ी बाजूुंनी 

उद्योग आहण शैक्षहणक के्षत्रातील स भागास  क्वाुंटम समन्वय युंत्रणा स्थापन केली. 

सुंरक्षण उत्पादन के्षत्रात, दोन् ी बाजूुंनी परस्पर ह ताच्या म त्त्वाच्या वस्तूुंच्या सुंय क्त 

उत्पादनावर लक्ष कें हद्रत करण्याचे मान्य केले. 

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

     सुंसदेच्या दोन् ी सभाग ृात आज राष्ट्रपतींच्या अहभभाषणाबद्दल आभार 

प्रस्तावावर चचाग स रु  ोईल. लोकसभेत खासदार चुंद्रप्रकाश जोशी प्रस्ताव माुंडणार 

असून उदयप्रताप हसुं  त्याला अन मोदन देतील. राज्यसभेत खासदार के लक्ष्मण 

आभार प्रस्ताव माुंडणार असून खासदार प्रकाश जावडेकर अन मोदन देतील.  

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

यावषीच्या अथगसुंकल्पात  फामाग उद्योगासाठी ११ पूणांक ५ दशाुंश  पट वाढ 

केल्याबद्दल रसायन आहण खते मुंत्री मनस ख माुंडहवय याुंनी  कें द्रीय अथगसुंकल्पाचुं  

कौत क केल आ े. अमतृ काळ अथगसुंकल्प उद्योगाला अहधक उुंचीवर नेईल, अशी 

आशा मुंत्रयाुंनी यावेळी  व्यक्त केली.हवत्त मुंत्रालयानुं २०२२-२३  मधील १०० कोटी 

रुपयाुंच्या त लनेत २०२३-२४ या आहथगक वषागसाठी औषध उद्योगासाठी १  जार 

२५० कोटी रुपये हदले आ ेत.  

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

भारतीय अन्न म ामुंडळाने देशाुंतगगत ख ल्या बाजारात पह ल्याच हदवशी  8 

लाख मेरीक टन गव् ाची हवक्री केली. देशातल्या 22 राज्याुंमधे  ई- हललाव पद्धतीने 

 ी हवक्री झाली. कें द्रीय साठ्यातल्या एकूण 25 लाख मेरीक टन गव् ापैकी 22 लाख 

मेरीक टन ग ू अन्न म ामुंडळानुं हललावाद्वार ेहवक्रीला काढला आ े. देशभरात ग ू 

आहण ग ूहपठाचे दर वाढत असल्याच्या पाशगवभूमीवर त्यावर हनयुंत्रण ठेवण्याकरता 
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 ा हललाव करण्यात येत असल्याचुं कें द्रीय अन्न आहण नागरी प रवठा मुंत्रालयानुं 

साुंहगतलुं आ े. येत्या माचगच्या द सऱया आठवड्यापयंत दर ब धवारी  ा हललाव  ोणार 

असल्याचुं सरकारी पत्रकात म् टलुं आ े.  

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

कें द्रीय बुंदर,े ज ाजबाुंधणी, जलमागग आहण आय ष मुंत्री सबागनुंद सोनोवाल 

याुंनी जी-२० सदस्य देशाुंच्या प्रहतहनधींना  शाश्वत जीवनशैलीला व्यापक स्वरूप 

देण्यासाठी  एकहत्रतपणे कायग करण्याचुं  आवा न केलुं. आज सकाळी ग वा ाटी इथुं 

जी-२० च्या पह ल्या शाश्वत हवत्तीय कायगगटाच्या बैठकीच्या उद्घाटनाच्या वेळी ते 

बोलत  ोते.  जगानुं  स्वच्छ आहण  ररत समाजासाठी काम केलुं  पाह जे असुं 

साुंगताना, काबगन फूट हप्रुंट्स कमी करण्याच ी  आवा न  त्याुंनी केलुं . भारतानुं 

आपल्या राष्ट्रीय हवकासासाठी शाश्वत हवकासाचा अवलुंब केला असल्याची माह ती 

त्याुंनी यावेळी हदली. या दोन हदवसीय बैठकीत आम् ी  वामान कृतीसाठी शाश्वत 

हवत्तप रवठा आहण जगभरातल्या लोकाुंच्या कल्याणासाठी आहण समान 

हवकासासाठीच्या अडचणी ओळखण्याचा प्रयत्न करू, आहण या उदात्त कृतीसाठी 

शाश्वत हवत्त कसुं  जमवायचुं  याचा रोडमॅप या जी-२० सुंमेलनातून समोर येईल, असा 

हवश्वास त्याुंनी यावेळी व्यक्त केला.   

जी-२० चे सदस्य देश, अहतथी देश आहण हवहवध आुंतरराष्ट्रीय सुंस्थाुंचे १००  ून 

अहधक प्रहतहनधी या बैठकीला उपहस्थत आ ेत. दोन हदवसीय बैठकीत 

 वामानहवषयक कृतीसाठी म बलक सुंसाधनाुंची जमवाजमव करण्याच्या म दद््याुंवर 

चचाग करण्यासाठी चार सते्र  ोणार आ ेत.  

<><><><><><> 
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श्रीलुंकेत पेरोलच्या दरात हलटरमागे 30 रुपये वाढ झाली सून आता ऑक्टेन 

92 पेरोलचा दर 400 रुपये प्रहतहलटर झाला आ े. भारतीय कुं पनी इुंडीयन ऑईलची 

उपकुं पनी असलेल्या लुंका इुंडीयन ऑईल कुं पनीनुं  ी दरवाढ जा ीर केली आ .े 

श्रीलुंकेतली द सरी तेल कुं पनी हसलोन पेरोहलयम कॉपोरशेनने ी ऑक्टेन 92 

पेरोलच्या दरात वाढ केली असून त्याुंचुं उत्पादन ी 400 रुपये प्रहतलीटर भावाने 

उपलब्ध आ े. 

श्रीलुंकेने हवत्तीय तूट तातडीने कमी करण्याचा इशारा आुंतरराष्ट्रीय 

नाणेहनधीने हदला असल्याने हतथे काटकसरीचे आहण उत्पन्न वाढवण्याचे हनकराचे 

प्रयत्न स रु आ ेत.  

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

राज्यातल्या हवधानपररषदेच्या ३ हशक्षक आहण २  पदवीधर मतदारसुंघाच्या  

मतमोजणीला आज स रुवात झाली. कोकण हवभाग हशक्षक मतदारसुंघाच्या 

मतमोजणीला नेरुळ इथुं स रुवात झाली असून,  आत्तापयंत ९८  मतपेट्या 

उघडण्यात आल्या आ ेत.  ३० जानेवारीला पार पडलेल्या या हनवडण कीत 

कोकणातून ९१ पूणांक २० शताुंश  टक्के इतके मतदान झालुं  ोत. अमरावती 

पदवीधर मतदारसुंघाच्या मतमोजणीला बडनेरा इथल्या  नेमानी गोडाऊन इथुं 

स रुवात झाली आ े.अनेक उमेदवार मतमोजणी हठकाणी दाखल झाले असून, द पारी 

चार नुंतर हचत्र स्पष्ट  ोण्याचे सुंकेत आ ेत. नाहशक पदवीधर मतदारसुंघ 

हनवडणूकीच्या मतमोजणीस ी  स रुवात झाली आ े. नाहशक पदवीधर  

मतदारसुंघासाठी नाहशक हवभागात ४९ पूणांक ३२ शताुंश  टक्के मतदान झाले 

असून याची मतमोजणी सय्यद हपुंप्री इथल्या गोदामात स रू झाली आ े. 

<><><><><><> 
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३०४ एवढ्या  वामान ग णवत्ता हनदेशकाुंन सार काल म ुंबईतल्या  वेचा दजाग 

अत्युंत खालावला असल्याची नोंद झाली आ े. कमी तापमान आहण मुंदावलेले 

वाऱयाुंस  बाुंधकामाची कामे तसुंच  श रातील सुंथ गतीनुं   ोणारी वा तूक याम ळे 

ध ळीचुं प्रदूषण वाढत असल्याचुं मत तज्ञाुंनी व्यक्त केलुं आ े.  येत्या का ी हदवसाुंत 

म ुंबई आहण पररसरातील तापमानात प न् ा एकदा घट  ोण्याची शक्यता  वामान 

तज्ञाुंनी  वतगवली आ े. 

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

राज्यातील बाजार सहमत्याुंमध्ये येणाऱया शेतकऱयाुंना अद्यावत स हवधा 

हमळाव्यात यासाठी सवग बाजार सहमत्याुंच्या पायाभूत स हवधाुंचा तपशीलवार 

आराखडा तयार करण्याचे  हनदेश म ख्यमुंत्री एकनाथ हशुंद ेयाुंनी म ुंबई इथुं  हदले. 

सह्याद्री अहतथीग ृ इथुं राज्याच्या पणन हवभागाची आढावा बैठक म ख्यमुंत्री  

हशुंदे याुंच्या अध्यक्षतेखाली काल झाली तेव् ा ते बोलत  ोते. 

काळाची गरज लक्षात घेऊन बाजार सहमत्याुंचा प नहवगकास, हतथुं येणार े शेतकरी, 

मजूर, कामगार याुंच्यासाठी स हवधा हनमागण कराव्यात असे हनदेश ी हशुंद ेयाुंनी हदले.  

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

बुंगालच्या उपसागरावर हनमागण झालेलुं कमी दाबाचुं के्षत्र श्रीलुंकेच्या पूवग 

हकनारय्ापयंत पसरलुं  असून ते श्रीलुंकेकडे सरकत आ े. पररणामी  बेटाच्या ब ुताुंश 

भागात ढगाळ वातावरण रा ील तसुंच उत्तर, उत्तर-मध्य आहण पूवग प्राुंताुंमध्ये १०० 

हममी पेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची  आहण जोरदार वार ेवा ण्याची शक्यता आ .े 

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

राष्ट्रीय स रक्षा सल्लागार अहजत डोवाल याुंनी काल वॉहशुंग्टनमध्ये परराष्ट्र 

सहचव अाँटनी हब्लुंकन याुंची भेट घेतली. हवहवध जागहतक आहण प्रादेहशक म दद््याुंवर 
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भारत-अमेररका व्यापक जागहतक धोरणात्मक भागीदारी आणखी मजबूत कशी करता 

येईल त्याुंनी हवचाराुंची देवाणघेवाण केली. 

एका ट्हवटमध्ये श्री हब्लुंकन म् णाले की, जागहतक आव् ानाुंना तोंड देण्यासाठी 

अमेररका भारतासोबत स कायग वाढवत आ े.अमेररकेचे सुंरक्षण उपसहचव डॉ. 

कॅथलीन ह क्स याुंनी श्री डोवाल याुंची भेट घेतली. त्याुंनी अमेररका-भारत सुंरक्षण 

स कायग आहण प्रादेहशक स रक्षा समस्याुंस  अनेक हवषयाुंवर चचाग केली. 

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

हफुं गर बाउल मध्ये  ात ध ण्याची पद्धत ह  मौहखक आरोग्याच्या दृष्टीनुं अयोग्य 

असल्यानुं,  दुंत वैद्याुंनी   ी पद्धत बुंद करण्यासाठी जनजागतृी करावी असुं आवा न 

राज्यपाल कोश्यारी याुंनी केलुं आ े. एक्सलन्स इन डेहन्टस्री प रस्काराच्या हवतरण 

समारुंभावेळी ते बोलत  ोते.  'मेहडय ष' या दुंतवैद्याुंच्या सुंघटनेच्या वतीनुं   े प रस्कार 

देण्यात आले असून, यावेळी म ाराष्ट्र शासनाच्या स्वच्छ म ख अहभयानाच्या 

बोधहचन् ाचुं  तसुंच  बोधवाक्याचुं  राज्यपालाुंच्या  स्ते अनावरण करण्यात आलुं 

.वैद्यकीय सेवा  ा एक पहवत्र पेशा असून त्याचे पाहवत्रय हटकवून ठेवण्यासाठी 

डॉक्टराुंनी प्रयत्न करावेत आहण रुग्णाुंना देव मानून त्याुंची सेवा करावी असुं  

आवा न ी यावेळी  राज्यपालाुंनी  केलुं.  

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

पाहकस्तानातला द शतवादी अब्द ल र मान मक्की ला सुंय क्त राष्ट्राुंनी 

द शतवादी घोहषत केल्याची नोंद भारताने घेतली असून सुंय क्त राष्ट्राुंनी घोहषत 

केलेल्या यादीत मक्कीचुं नाव समाहवष्ट केलुं आ े.  ा सरकारी आदेश कालपासून 

ताताडीने लागू झाल्याचुं परराष्ट्र व्यव ार मुंत्रालयाने म् टलुं आ े. 

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


