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आरबीआय बचत, चालू 
खात्याबाबत बदलणार िनयम
नवी िद ली (वृ सं था) :

१ जूनपासून बचत आिण 
चालू खा यात मोठा बदल होणार 
आहे. हा बदल दावा न कले या 
ठवींबाबत असेल. यासाठी 
आरबीआयने ‘१०० डज १०० पे’ 
मोहीम सु  कली आहे.

बँकांना या मुदतीच्या आत 
या ठवींची सेटलमट करावी 
लागेल. आरबीआयच्या मागदशक 
त वांनुसार, जर बचत आिण चालू 
खा यात १० वष चालू नसलेली 
र कम िश लक रािहली असेल 
िकवा मॅच्युिरटीच्या तारखेपासून १० 
वषाच्या आत कोणीही यावर दावा 

कला नसेल, तर ती दावा न कलेली 
ठव मानली जाईल. मागदशक 

त वानुसार १ जूनपासून बँकांना 
याची पूतता करावी लागणार आहे.
अिलकडच आरबीआयने 

अनेक बँकांमध्ये दावा न कले या 
ठवी शोध यासाठी वेबपोटल सु  
कले आहे. एि ल २०२३ मध्ये, 
ठवीदारांच्या पैशाच्या सुरि ततेच्या 
दृ टकोनातून, आरबीआयने 
सध्याची ह क नसलेली ठव र कम 
याच्या ह काच्या मालकांना परत 
कर याब ल मािहती िदली होती. 
यामुळ आरबीआयने अिलकडच 
अनेक बँकांमध्ये दावा न कले या 
ठवींचा मागोवा घे यासाठी एक 
वेब पोटल तयार कर याचा 
िनणय घेतला होता. आरबीआयचे 
ड युटी ग हनर राजे वर राव यांनी 
एि लमध्ये सांिगतले होते की, दावा 
न कले या  पान २ वर

३ लाख ४० हजार कोटींच्या नोटा कठ लप यात हे बाहेर यायलाच हवे : शेलार
मुंबई ( ितिनधी) :

पंत धान मोदींनी २ हजाराची 
नोट बंद कर याचा िनणय 
ामािणकपणे घेतला. मोदींवर 
देशातील ामािणक नागिरकांवरचा 
हा िव वास आहे. मोदींच्या 
िनणयानंतर आता लगेच काही 
लोक बोलायला लागले आहेत. 
२ हजाराच्या नोटवरची बंदी ही 
धरसोडवृ ी नसून जे सुटलेले 
आहेत यांना धर याचा हा काय म 
आहे. आरबीआयचे ' लीन नोट 
पॉिलसी' हे धोरण आहे, हे धोरण 

चचअंती झाले आहे. ते िविवध 
बैठकांमध्ये सादर झाले. ज्यावर 
त ांनी आपली मते मांडली आहेत, 
या धोरणाच्या अनुषंगाने हा िनणय 
घेतला आहे. तुमच्या गावात तरी 
हा िवषय आहे का? ज्यावेळी दोन 
हजाराची नोट बाजारात आली 
याचवेळी ही ता पुरती यव था 
आहे असे आरबीआय आिण 
मोदीजींनी घोिषत कले होते.याकड 
आिशष शेलार यांनी ल  वेधले.

आिशष शेलार हणाले, ६ लाख 
३२ कोटींच्या नोटा बाजारात हो या 

यापैकी ३ लाख कोटींच्या जर 
चलनात असतील; जर यव थेत 
असतील तर उरले या ३ लाख ४० 
हजार कोटींच्या नोटा कठ लप यात 
हे शोधणे ामािणकपणाचं काम 
आहे, हे जनतेला हवे आहे... चोर 
पकडले गेले पािहजेत. जे सुटले 
आहेत यांना धरले पािहजे आता 
हे राज ठाकरे यांना सांगा असेही 
ते हणाले. मोदी जे करतात ते 
ामािणक माणसाच्या पान २ वर

मतदानानंतर शाईऐवजी 
लेझरचा वापर करणार

नवी िद ली  (वृ सं था) 

िनवडणुकीत होणा या अवैध 
मतदानाला ितबंध लाव यासाठी 
िनवडणूक आयोग आता नवीन 
तं ानाचा अवलंब करणार आहे.
मतदानादर यान बोटांवर शाई 
लाव याऐवजी आता लेझरचा वापर 
कला जाणार आहे. यासंदभात 
िमळाले या मािहतीनुसार, लेझरने 
कलेली खूण अनेक िदवस काढणे 
जवळपास अश य अस याचा दावा 
कला जात आहे तसेच इ हीएममध्ये 
एक कमेराही बसव यात येणार 
आहे, जो मतदाराचा फोटो िटपेल. 
या वष  होणा या पाच राज्यांच्या 

िवधानसभा िनवडणुकीत ही नवी 
णाली लागू कली जाऊ शकते. 
याच्या चाच या सु  झा या 
आहेत.

लेझर तं ानामुळ बोगस 
मतदान थांबेल. कारण, लेझर 
पॉट क यानंतर ती य ती 
पु हा मतदानासाठी आली तर, 
याला पकडले जाईल. दुसरीकड 
इ हीएममध्ये बसव यात आलेला 
कमेरा, कि म बुि म ा तं ानाने 
पु हा मतदान कर यासाठी 
आले या य तीची ओळख क न 
िनवडणूक अिधकायाला अलट 
पाठवेल. नवीन वषात १० राज्यांत 
िवधानसभा  पान २ वर

यु नमधील थती ही 
मानवी मू यांचा मु ा
िहरोिशमा/नवी िद ली 
(वृ सं था) :  

यु नमधील सध्याची 
पिर थती हा मानवतेचा आिण 
मानवी मू यांचा मु ा आहे आिण 
राजकारण िकवा अथ यव थेचा 
भाग नाही, असे ितपादन पंत धान 
नर  मोदी यांनी रिववारी कले.

चचा आिण मु स ेिगरी हाच 
संघष सोडव याचा एकमेव माग 
अस याचे मोदी यांनी प ट 
कले. िहरोिशमा येथील जी-७ 
अिधवेशनाला संबोिधत करताना 
मोदी हणाले की, सव देशांनी 
संयु त रा संघाची सनद, 

मोदी पापुआ न्यू िगनी दौ यावर :
परंपरा मोडत सूयार् तानंतर कले वागत

पोट मोरे बी : 

पंत धान नर  मोदी रिववारी 
संध्याकाळी पापुआ यू िगनी येथे 
पोहोचले. राजधानी पोट मोरे बी 
येथे पंत धान जे स मारेप यांनी 
यांचे वागत कले. मारेप यांनी 
मोदींचे चरण पश क न वागत 
कले. यानंतर िवमानतळावरच 
पंत धान मोदींना गाड ऑफ ऑनर 
दे यात आला. या इंडो पॅिसिफक 
देशाला भारतीय  पान २ वर

आयएनएस िव ांतचा कारवार 
नौदल तळावर नांगर

नवी िद ली (वृ सं था) 

वदेशी तं ानातून िवकिसत 
कर यात आलेली िवमानवाहू नौका 
आयएनएस िव ांतने पिह यांदाच 
धोरणा मकदृ ा अ यंत मह वाच्या 

कारवार नौदल तळावर नांगर 
टाकला आहे. भारतीय नौदलाने 
न याने बांधले या सुिवधेतील नौका 
ठव याच्या तळावर िवमानवाहू 
जहाजाने टाकलेला नांगर एक 
मह वपूण घटना         पान २ वर

अंमली पदाथाचे रॅकट मुंबई -गो यात खोलवर 
चार वषार्त समु माग पाठवले त बल २४०० कोटींचे  ज

पणजी (वृ सं था) 

ेटर नोएडा येथील सूरजपूर 
कोतवाली पिरसरात ज 
फ टरीतून काही डायरी ज त 
कर यात आ या असून, यातून 
ध कादायक बाबी समोर आ या 
आहेत. ेटर नोएडा येथे सु  
असले या कारखा यात बनवलेले 
एमडीएमए अमली पदाथही मुंबई 
आिण गो याला सागरी मागाने 
पाठवले जात अस याची मािहती 
पोिलसांना या डायरीतून िमळाली 
आहे. याव न ज रॅकट िकती 

खोलवर जले आहे याची 
ध कादायक माहीती उघड होत 
आहे. 

ेटर नोएडा ते वडोदरा या 
र याने जाणारे अमली पदाथ तेथून 
मुंबई आिण गो याला समु माग 
पुरवले जात होते. गे या चार 
वषात ेटर नोएडामध्ये बनवले या 
२,४०० कोटी पयांच्या जचा 
पुरवठा मुंबई आिण गो यात 
कर यात आला आहे, अशी मािहती 
या डायरीतून समोर आली आहे.

दर यान, यामुळ देशात मो ा 
माणात अंमली पदाथाची त करी 

होत अस याचे उघड झाले आहे. 
गुजरातमधील वडोदरा येथील 
सावली तालु यातील मोजी गावात 
आरोपींनी अंमली पदाथाचे मोठ 
गोदाम उभारले होते. ेटर नोएडा 
यथेून पुरव या जाणा या अमली 
पदाथाचा साठा इतर अनेक 
राज्यांमध्येही सापडला अस याची 
श यता पोिलसांनी य त कली 
आहे.

ेटर नोएडाच्या से टर थेटा 
II मध्ये असले या तीन मजली 
घरात सु  असले या आंतररा ीय 
अंमली पदाथ कारखा याचा १६ 

मेच्या रा ी पोिलसांनी पदाफाश 
कला. घटना थळाव न नऊ 
आि कन आरोपींना अटक 
कर यात आली आहे. यांच्या 
ता यातून ४६ िकलो अमली पदाथ 
ज त कर यात आले.

ज त कर यात आले या 
जची िकमत ३०० कोटी पये 

अस याचा दावा पोिलसांनी कला 
आहे. उ र देश पोिलसांनी 
पिह यांदाच अमली पदाथाचा 
एव ा मो ा माणात मु ेमाल 
ज त कला आहे. आरोपी गे या एक 
वषापासून कारखाना पान २ वर

वच्छता अिभयान लोकचळवळ हावी : मु यमं ी
मुंबई (वृ सं था) :

जी-२० पिरषदेच्या पयावरण 
आिण हवामान शा वतता 
कायगटाच्या ितस या बैठकीला 
'जी २० समु  िकनारा वच्छता' 
मोिहमेने सु वात कर यात आली.
राज्यपाल रमेश बैस आिण 
मु यमं ी एकनाथ िशंदे यांनी 
समु िकनारा वच्छतेची शपथ 
देवून वत: जी-२० पिरषदेतील 
सद य रा ांच्या ितिनधींसमवेत 
वच्छता कली. वच्छता 
अिभयानामध्ये लोकचळवळीची 

आव यकता अस याचे ितपादन 
मु यमं ी एकनाथ िशंदे यांनी 
यावेळी कले. जुहू बीच येथे 

आयोिजत या मोिहमेत क ीय 
पयावरण व वने मं ी भुप  यादव 
यांनीही उप थतांना  पान २ वर

 २२ करेट साेने दर : ५९,२००/-            चांदी दर : ७८,०००/- 

बेलवलकर वेलस
 ३८ वषाची परंपरा...

ो ा. िदपक रा. बेलवलकर
क प कॉनर, कांबळी ग ली, बाजारपेठ कणकवली 

मो. ९४२२४३४५०१, फोन : (०२३६७) २३२८९२

अिवरत सेवा, शु  सोने, मनोवेधक िडझाई स, खा ीशीर दर 
िकसना डायमंड वेलरी िमळल
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महाश द कोड

पान ७ वर

मोदी यांचे शांततेचे 
आवाहन
देशांच्या ादेिशक 
अखंडतेचा सवानी आदर 
करायला हवा: चीनला टोला 

जगात कोणत्याही सम येवर गौतम बु ां या िशकवणीतून तोडगा

जागावाटपाच्या वेळी 
‘मोठा भाऊ’ अडचणीचा ठरणार?
मुंबई (िवशेष ितिनधी):

उ व ठाकरे गटाचे खासदार 
संजय राऊत यांनी आज पु हा 
ल ो क स भे स ा ठ ी 
१९ जागेचा राग 
आ ळ व य ा नं त र 
रा वादी काँ ेसचे नेते 
आिण िवधानसभेचे 
िवरोधी प नेते अिजत 
पवार यांनी महािवकास 
आघाडीत आपणच मोठ 
भाऊ अस याचा दावा 
क यामुळ महािवकास आघाडीतली 
मतिभ नता आणखीनच ती  झाली 
आहे. काँ ेसच्या ने यांनी यावर 
जरी मवाळ भूिमका घेतली असली 
तरी य  जागावाटपाच्या वेळी 
महािवकास आघाडीतला मोठा 
भाऊ अनेकांना ासदायक ठरणार 

अस याची ही िच हे आहेत, असे 
जाणकारांना वाटते.

दोनच िदवसांपूव  संजय 
राऊत यांनी लोकसभेच्या ४८ 

जागांपैकी महािवकास 
आघाडी सव जागा 
लढवेल आिण यात या 
१९ जागा ते हाच्या 
िशवसेनेच्या हो या, 
तेव ा जागा आमच्या 
कायम राहतील, असा 
दावा कला. आज याचा 
पुन च्चार करताना 

पु हा यांनी ४८ पैकी १९ जागा 
िशवसेनेच्या असतील असे नमूद 
कले. यामुळ महािवकास आघाडीत 
िनमाण झालेला असंतोष खदखदत 
असतानाच आज एका मेळा यात 
अिजत पवार यांनी काँ सेच्या 
ने यांना सुनावले.  पान २ वर

कजर्तच्या फामर्हाऊसच्या 
जागेत या २०००च्या नोटा सापडतील

मुंबई (िवशेष ितिनधी)

भारतीय िरझव बँकने दोन 
हजार पयांच्या नोटा मागे घे याचा 
िनणय जाहीर क यानंतर गे या 
दोन िदवसांपासून लीलावती 
हॉ पटलमधले िकती डॉ टर, 
िकती वेळा मातो ीमध्ये लड ेशर 
तपासायला गेले होते, असा सवाल 
भारतीय जनता पाट चे नेते आमदार 
िनतेश राणे यांनी रिववारी एका 
प कार पिरषदेत कला. काळा 
पैशांचा सवात मोठा दलाल 
कलानगरमध्येच बसला आहे. 

यांच्या कजत फामहाऊसच्या 
जिमनीखाली दोन हजारांच्या 

िकती नोटा दडव या गे या आहेत 
याची चौकशी झाली पािहजे, अशी 

मागणीही यांनी कली.
काल बीडमध्ये उबाठा सेनेची 

महा बोधन या ा झाली. ही या ा 
उबाठा सेनेची होती की रा वादीची, 
हेच समजले नाही. संध्याकाळची 
पाचची वेळ िदली होती. रा ी आठ 
वाजता सभा सु  झाली. कायकत 
िफरकले नाहीत. खुच्या िरका या 
हो या. थािनक आमदार आिण 
रा वादीचे नेते धनंजय मुंड यांना 
िकती वेळा फोन कले गेले, याचा 
थांगप ा नाही. वतःला जागितक 
नेते समजणारे दोन व ते सभेला 
साधी  पान २ वर

पीएम नर  मोद या 
जॅकटची चचार्; जगाला 
िदला महत्वाचा संदेश

 पीएम मोदींच्या अनेक फोटो 
आिण हिड नी सवाचे ल  
वेधून घेतले. यात पंत धान 
मोदींचे जॅकट सवािधक चचचा 
िवषय ठरत आहे. यासंदभात 
यांनी जी-७ च्या यासपीठाव न 
जगाला एक खास संदेशही िदला 
आहे.पीएम नर  मोदींनी िशखर 
जी-७ पिरषदेत िरसायकल 
मटिरयलपासून बनवलेले जॅकट 
घातले होते.            पान २ वर

आंतररा ीय कायदा आिण 
सावभौम व तसेच सव देशांच्या 
ादेिशक अखंडतेचा आदर कला 

पािहजे आिण थती बदल याच्या 
एकतफ  य नांिव  एकि त 
आवाज उठवला पािहजे, असे 

आवाहन मोदी यांनी कले.
पूव लडाखमध्ये चीनसोबत 

रखडलेला सीमावाद पान २ वर

आ.िनतेश राणे यांची
उ व ठाकरवर टीका

का या पैशांचा सवात मोठा 
दलाल कलानगरम ये

महािवकास 
आघाडीतली 
मतिभन्नता 
आणखीन ती

रामललाची मूत  
असणार सुवणर्जिडत

अयोध्या (वृ सं था) :  
अयोध्येत राम मंिदराचे बांधकाम 
वेगाने सु  आहे. तर दुसरीकड 
भू रामचं ाच्या मूत साठी 
आणले या दगडावर काम सु  

आहे. या मूत ला 
बनव य ास ा ठ ी 
दगड घडव याचं 
काम कले जात 
आहे. मंिदराच्या 
बांधकामासोबतच 
भू रामचं ाची 
मूत  तयार 

कर याचे काम सु  झाले आहे. 
यासाठी कनाटकसह बंगळ च्या ५ 
मूितकारांची टीम अयोध्येत दाखल 
झालीय. कनाटकातील हैसूरहून 
आले या दगडातून रामललाची 
मूत  तयार कर यात येणार आहे. 
पाच वषाच्या बाळाच्या पात राम 
मंिदरात रामललाची पान २ वर

कनार्टकचे 
मूत कार 
अयो येत 
दाखल

मोदींच्या वागतासाठी पापुआ न्यू िगनीतील कलाकारांनी पोट मोरे बी िवमानतळावर 
पारंपिरक नृत्य सादर कले.

मोदीच नंबर १ !  लोकि यता 
वाढ याने जगात ठरले भारी

नवी िद ली :

भारताचे पंत धान नर  
मोदी यांची लोकि यता दरवष  
वाढतच आहे. अमेिरकन फम 
मॉिनग क स टने कले या 
सव णानुसार पंत धान नर  
मोदी यांची लोकि यता इतर 
कोण याही ने यापे ा जा त 
वाढली अस याचे समोर 
आले आहे. या सव णात 
पंत धान मोदी हे अ वल 
थानावर असून यांचे रेिटग 
७८ ट क आहे. यापाठोपाठ 

वस रा ाध्य  ऍलेन बेसट, 
मे सकन रा ाध्य  आं ेस 
मॅ युएल लोपेझ ओ ाडोर आिण 
ऑ िलयाचे पंत धान अँथनी 
अ बानीज यांचा मांक लागतो. 
दोन मिह यांपूव च्या सव णात 
मोदींचे रेिटग ७६ ट क होते.

‘मॉिनग क स ट’ने जागितक 
ने यांबाबत सव ण कले होते. 
या सव णात २२ देशांच्या 
रा मुखांचा समावेश आहे. 
जपानमधील िहरोिशमा येथे 
होणा या जी-७ िशखर पिरषदेत 
यावेळी फारसे         पान २ वर

आरबीआयचे  हे 'क्लीन नोट पॉिलसी' धोरण

चं  वारीसाठी 
इ ाे पु हा स ज
बंगळ  (वृ सं था) : 

भारतीय अंतराळ संशोधन सं था 
अथा  इ ो भारताच्या मह वाकां ी 
चां  मोिहमेसाठी सज्ज झाली 
आहे. चां यान-३ च्या ेपणाची 
तयारी अंितम ट यात आली 
आहे.अंतराळयान यू. आर. राव 
उप ह क ात पेलो च्या अंितम 
जुळवणीच्या तयारीत आहे. यान 

ेपणाची अंितम तारीख अ ाप 
ठरली नसली तरी, जुलैच्या पिह या 
िकवा दुसया आठव ात इ ो 
चां यान-३ चे ेपण पान २ वर

१ जून पासून 
१०० डज 
१०० पे

दोन हजारांच्या नोटा बदल यासाठी आयडी नको
मुंबई (वृ सं था)

 दोन हजारांच्या नोटा 
बदल यासाठी कोण याही 
फॉमची िकवा कोण याही ओळख 
माणप ाची आव यकता 
नस याचे एसबीआयने प ट 
क याने सवसामा य नागिरकांना 
मोठा िदलासा वाटत आहे.  
एसबीआयकडन आप या सव 
मंडळांच्या मु य कायालयांना 
पाठवले या प ात ही बाब नमूद 
क याने आता  टट बँकसोबत इतर 
बँका देखील या िनयमाचे पालन 
करतील अशी मािहती िमळत आहे.

टट बँक ऑफ इंिडयाने कले प ट    नागिरकांनी ग धळन न जा याचे बँकांचे आवाहन
आरबीआयने नागिरकांना उपल ध क न िदलेले पयार्य
१. ज्यांच्याकड २००० पयांच्या नोटा आहेत, ते नागिरक २००० पयांच्या नोटा बँक खा यात जमा क  शकतात 
िकवा बँकच्या शाखेत जाऊन इतर नोटां ारे बदलू शकतात.
२. बँकांमध्ये २००० पयांच्या नोटा बदलून घे याबाबत कोणतेही िनबध नाहीत. बँकांना याबाबत वतं पणे 
िनयम जारी कर यात येणार आहे.

३. २३ मे २०२३ पासून २००० पयांच्या नोटा २० हजार पयांच्या मयादेपयत बदलता येतील.
४. ज्यांच्याकड २००० पयांच्या नोटा आहेत ते ३० स टबर २०२३ पयत २००० पयांची नोट बदलू 

शकतात. आरबीआयने यासंदभात बँकांना वतं पणे मागदशक सूचना जारी क या आहेत.
५. २३ मे २०२३ पासून, आरबीआयच्या १९ ादेिशक कायालयांमध्ये २० हजार 

पयांच्या मयादेपयत, २००० पयांच्या नोटांची देवाणघेवाण करता येईल.
६. आरबीआयने बँकांना २००० पयांच्या नोटा ता काळ जारी क  नयेत असे 
सांिगतले आहे.

७. आयबीआयने सवसामा य लोकांना ३० स टबर २०२३ पयत २००० पयांची नोट 
बदलून घे यासाठी िकवा बँकत जमा कर यासाठीची मुदत िदली आहे.

भारतीय िरझ ह बँकने ३० 
स टबरनंतर २००० च्या नोटा 
चलनातून र  कर याची घोषणा 
कली आहे. यानंतर नागिरकांमध्ये 
एकच ग धळ उडाला आहे. न की 
कशा कारे या नोटा बँकत जमा 
करायच्या हा देखील सं म 
नागिरकांमध्ये िनमाण झाला आहे. 
तसेच या संदभातली िनयमावली 
वेळोवेळी बँकांकडन देखील 
जाहीर कर यात येत आहे. यामुळ 
नागिरकांनी ग धळन न जा याचे 
आवाहन बँकांकडन  कर यात येत 
आहे. तसेच  दोव हजारांच्या नोटा 
बदलून देताना एक पान २ 
वर


