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2ादेिशक बात7या 
9दनांक २२ ऑ<टोबर २०१९  दEपारी १.०० वा. 

**** 
डेमो%सी, डेमो(ाफ- आिण 1दमाग हे तीन डी भारताची श;-<थान ं आहेत. असं 
पंतBधान नरDE मोदी यांनी Gहटल ंआहे. भारत अमे1रका धोरणाKमक भािगदारी प1रषद 
अथाMत य ूएस आई एस पी एफ Qया सद<यांनी काल पंतBधान नरDE मोदी यांची भेट 
घेतली, Kयावेळी त ेबोलत होते. या सद<यांQया िशVमंडळाच ंनेतृKव जॉन चDGबसM यांनी 
कZल.ं भारतीय अथM[यव<थेवर िव\ास दाखव^या ब_ल मोदी यांनी या Bितिनध`च े
आभार मानल.े देशात सaया <टाटMअप साठी अनकुdल वातावरण अस^याचा उfखे 
Kयांनी यावळेी कZला. [यवसाय सुलभीकरणासाठी करकपात आिण gमसुधारhयाQया 
Bि%येचा Kयांनी आवMजून उfेख कZला.  

**** 
आय एन एiस मीडीया jVाचार Bकरणी माजी कkEीय मlंी पी िचदंबरम यांना सवmn 
oयायालयान ं आज जामीन मंजूर कZला. या Bकरणी कkEीय गुoहे अoवेषण िवभाग 
सीबीआयन ं दोन मिहoयापंूवp २१ ऑग<ट रोजी िचदंबरम यांना अटक कZली होती. 
oयायमूतp ए एस बोपtा आिण oयायमूतp हरी uिषकZश रॉय यांQया पीठान,ं िचदंबरम 
यांना एक लाख vपयाचंा जातमचुलका आिण िततiयाच रकमेQया सुरwा हमीवर आज 
जामीन मंजूर कZला. माl आय एन एiस मीडीया jVाचार BकरणाQया तपासावर या 
जामीनामळु े काहीही प1रणाम होणार नस^याच ं ही oयायालयान ं <पV कZलं. 
oयायालयाQया परवानगीिशवाय िचदंबरम देशाबाहेर जाव ू शकणार नाहीत, अस ं
oयायालयान ं सांिगतल.ं दरGयान, काळा पैसा वैध करhयाQया एका अoय Bकरणात, 
िचदंबरम सaया स;वसुली संचालनालय - ईडीQया अटकZत आहते. 



 
पंतBधान नरDE मोदी यKेया २७ ऑiटोबरला - या मिहoयाQया अखेरQया रिववारी 
पंतBधान, आकाशवाणीवरQया ‘मन क- बात’ या कायM%मातनू देशवािसयांशी संवाद 
साधणार आहते. या कायM%मासाठी नाग1रकानंी आप^या सूचना आिण िवचार 
मायजीओ[ही ओपन फोरमवर िक|वा नरDE मोदी ॲप वर न~दवhयाच ंआवाहन करhयात 
आल ंआह.े  

**** 
िहमाचल Bदेशात दोन िवधानसभा मतदारसंघांमध े काल झाले^या िनवडणकु-त 
एकोणस�र ट�Z मतदान झालं. धरमशाला मतदारसंघात ६५ तर पQछड मतदारसंघात 
७३ ट�Z मतदान झा^याची मािहती म�ुय िनवडणूक अिधका�यानंी 1दली. 

**** 
रा�यात काल 1ठक1ठकाणी परतीQया पावसाचा कमी अिधक Bमाणात जोर कायमच 
होता.  मुबंई, ठाण ेआिण पालघर िज^�ात काल सलग ितस�या 1दवशी पावसाची 
1रपरीप सुv होती. रायगड िज^हयात काल सलग चौ�या 1दवशी पावसाची संततधार 
सु� होती.  अहमदनगर, सांगलीसह मराठवा�ात  परभणी,जालना िज^�ात ब�तांश 
1ठकाणी पावसाची 1रपरीप सुv होती. तर, लातूर आिण उ<मानाबाद िज^�ात कालही 
पाऊस झाला. यKेया चोवीस तासात कोकण, मaय महाराV� आिण मराठवा�ात^या 
ब�तेक 1ठकाणी जोरदार तर , िवदभाMत तुरळक 1ठकाणी मुसळधार पावसाची शiयता 
हवामान िवभागान ं[य; कZली आह.े 

**** 
िहंगोलीच ेआमदार तानाजी मटुकdळ ेयांच ेवडील सखाराम मिहपती म�ुकdळ ेयांच ंआज 
पहाट ेपावणे ५ Qया सुमारास िनधन झाल.ं िहंगोलीत^या आडगाव इथ ंसकाळी ११ 
वाजता KयांQया पािथMव देहावर अंKयस<ंकार करhयात आल.े 

**** 
दिwण आि�कZिवv�Qया ितस�या कसोटीत भारतान ं एक डाव आिण दोनश े दोन 
धावानंी िवजय िमळवत, कसोटी मािलका तीन शoूय अशी िजकंली आह.े दिwण 
आि�का संघान ंआज सकाळी कालQया आठ बाद १३२ धावांव�न पुढे खळेhयास 
सुvवात कZली, माl अव�या एका धावेत Gहणजचे, १३३ धावांवर पा�hया संघाच े



अखेरच े दोन फलंदाज बाद झाले. ितस�या कसोटीत �ी शतक, आिण पिह^या 
कसोटीQया दोoही डावात शतक झळकावत, मािलकZत पाचश े एकोणतीस धावा 
करणारा रोिहत शमाM, सामनावीर तसंच मािलकावीर पुर<काराचा मानकरी ठरला.  

**** 
चीनQया वुहान इथ ं सुv असले^या सात[या ‘सी.आय.एस.एम. जागितक ल�करी 
<पध�त’ भारताच ेम�ुीयaुदपट� द�यmधन िसंग नेगी आिण जयदीप यांनी काल आपाप^या 
वजन गटात उप-उपाKंय फZरीत Bवशे िमळवला. या <पध�त नऊ वेगवेग या %-डा 
Bकारांमaय ेभारताच े५४ खेळाड� सहभागी झाले आहते. 

**** 
पंतBधान नरDE मोदी यांनी नोबेल पा1रतोिषक िवजते ेअथMत�¢ अिभजीत बॅनजp यांची 
आज भेटली. बनॅजp यांQयासोबत िविवध िवषयांवर BदीघM चचाM झा^याच,ं मोदी यांनी 
सांिगतल.ं मानवी सwमीकरणासाठी बॅनजp यांच े BयKन <पहृणीय अस^याच ं सांगत, 
KयांQया आगामी उप%मानंा पतंBधानांनी शुभQेछा 1द^या. 

**** 
 


