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दहशतवादी संघटनां(या बचावासाठी राजक+य सोयीचे यिु .वाद आता ऐकून घेतले जाणार नाहीत, असा इशारा भारतानं
पािक4तान(या संदभा5 नं िदला आहे. चीनमधे बीिजंग इथं ‘शांघाय सहकाय5 संघटने(या संर9ण मं:यां(या बैठक+त काल संर9ण मंी िनम5 ला
सीतारामन यांनी ही भूिमका 4प< के ली. यावेळी >यांनी सीमेपिलकडून येणारा दहशतवाद, सायबर सरु 9ा आिण अंमली पदाथा@ (या त4करीचा
मAु ा उपि4थत के ला. या Cां(या सोडवणक
ु +साठी सव5 देशांनी आिण प9ांनी एकितपणे कारवाई करDयाची गरज >यांनी Eय. के ली.
-----------------------------------------------ये>या एक मे अथा5 त महाराGH िदनापासून िडिजटल 4वा9री सातबारा Iायला सरु वात होणार आहे. महसूल मंी चंJकांत पाटील यांनी काल
मंबु ईत ही मािहती िदली. राKयातLया ४३ हजार ९४८ महसुली गावांपैक+ ४० हजार गावांचं सातबारा संगणक+करणाचं काम पूण5 झालं आहे. या
संगणक+य सातबाSयावर तलाठ् या(या 4वा9रीची आवUयकता नाही, िडिजटल 4वा9री असलेला हा सातबारा सव5 शासक+य तसंच
िनमशासक+य कामासाठी VाW धरला जाईल.
----------------------------------------------कX J सरकार(या िविवध योजना Vामीण भागात यश4वीपणे पोहोचवDयासाठी आधिु नक तंYानाचा उ>कृ < वापर के LयाबAल राKया(या
Vामिवकास िवभागाला राGHीय ई पंचायत तृतीय परु 4कार िमळाला आहे. काल राGHीय पंचायत राज िदनािनिम[, म\यदेशात मंडला इथं,
धानमंी नरXJ मोदी यांनी राKया(या Vामिवकास मंी पंकजा मंडु े यांना हा परु 4कार दान के ला. िडजीटल इंिडया अंतग5 त देDयात येणारा हा
परु 4कार राKयाला दस
ु Sयांदा िमळाला असून महाराGHाचा Vामिवकास िवभाग चांगली कामिगरी करत असLयाचे गौरवो^ार यावेळी धानमं:यांनी
काढले.
-----------------------------------------------कX Jीय मा\यिमक िश9ण मंडळा(या बारावी अ`यासaमा(या िवIाbया@ ची अथ5 शाc िवषयाची फे रपरी9ा आज होत आहे. पूवf(या वेशपांवर
पूवf(याच परी9ा कX Jांवर ही परी9ा होणार असLयाचं, मंडळानं 4प< के लं आहे. िनयोिजत वेळापकानस
ु ार अथ5 शाc िवषयाची Cपिका
परी9ेपूवf फुटLयामळ
ु े ही फे रपरी9ा घेतली जात आहे.
------------------------------------------------फरार उIोगपती िवजय मLLया, नीरव मोदी आिण मेहgल चोhसी यांची संप[ी जi करDयाची िaया स.वसल
ु ी संचालनालयानं सjु के ली
आहे. कX Jीय मंीमंडळानं फरार आिथ5क गkु हेगार अ\यदेशाला मंजूरी िदLयानंतर संचालनालयानं जiीची िaया सjु के ली आहे. या
ितघांिवरोधात Kया Kया kयायालयांमधे आिथ5 क गैरEयवहाराचे खटले दाखल आहेत, >या kयायालयांनी या ितघाना फरार घोिषत करावं यासाठी
स.वसुली संचालनालय या kयायालयांकडे अज5 करणार आहे.
--------------------------------------------------आंतरबँक परदेशी चलन िविनमयात आज jपया २१ पैशांनी कमकुवत झाला. सकाळी िविनमय मूLय ितडॉलर ६६ jपये ५९ पैसे होतं. मंबु ई
शेअर बाजारा(या िनदsशांकातही आज सकाळ(या सात ८० अंकांची घसरण झाली.

