
 

 

 

� बँ�कंग �वषयात आरबीआयचा मह��वपणू� �नण�य : 

� देशात इ ला"मक बँ�कंग न आण#याचा �नण�य $रझ&ह� बँक ऑफ इं)डयाने घेतला आहे. 

सव� नाग$रकांना बँ�कंग आ.ण इतर आ/थ�क सेवांचा समान लाभ "मळावा, यासाठ4 हा 

�नण�य घे#यात आला आहे. 

� मा5हती अ/धकारातून ह8 मा5हती समोर आल8 आहे. 'भारतात इ ला"मक बँ�कंग 

आण#या:या ; तावावर क< = सरकार आ.ण $रझ&ह� बँकेने �वचार केला. मा> सवा?ना 

बँ�कंग आ.ण आ/थ�क सेवांचा समान लाभ घेता यावा, यासाठ4 हा ; ताव र@ कर#यात 

आला,' असे मा5हती अ/धकारांतग�त दाखल कर#यात आलेBया अजा�ला उ�तर देताना 

$रझ&ह� बँकेने Eहटले. 

� इ ला"मक �कंवा श$रया बँ�कंग &यव था &याज न घे#या:या "सGांतावर चालते. कारण 

&याज  वीकारणे इ लाममHये हराम समजले जाते. �यामुळे श$रयानुसार इ ला"मक 

बँ�कंग सुJ कर#यात यावी, असा ; ताव आरबीआयकडून अथ� मं>ालयाकडे पाठव#यात 

आला होता. याच पाKव�भूमीवर पीट8आय व�ृतसं थे:या एका ;�त�नधीने $रझ&ह� बँक 

ऑफ इं)डयाकडे मा5हती अ/धकारांतग�त �वचारणा केल8 होती. या अजा�ला $रझ&ह� 

बँकेकडून उ�तर दे#यात आले. 

� तसेच 'सव� नाग$रकांना बँ�कंग आ.ण आ/थ�क सेवा समान Jपात उपलNध आहेत. 

�यामुळे याब@ल:या ; तावाला मूत�  वJप न दे#याचा �नण�य घे#यात आला आहे,' 

असे $रझ&ह� बँकेने Eहटले आहे. 
 

� 5दBल8मधील वाय;ूदषूण धोOया:या पातळीवर : 
 

� उ�तर भारतामHये 7 नो&ह<बर रोजी पहाट गडद धुOयामHये उजाडल8 असून पंजाब, 

हरयाणा, उ�तर राज थान आ.ण उ�तर ;देश या राPयांना धुOयाने वेढा घातला. 

5दBल8मHये धुरOयाचे ;माण इतके होते कR �यामुळे सव� ;ाथ"मक शाळांना सुSी 

जाह8र करावी लागल8. 

� 'इं)डयन मे)डकल असो"सएशन'ने 5दBल8चे मुTयमं>ी अर�वदं केजर8वाल यांना 

पया�वरणीय आणीबाणी जाह8र कर#याची �वनंती केल8 आहे. या सं थेने सUयि थतीत 

घराबाहेर पडू नये असे आवाहन केले आहे. सुWढ &यOतीला Kवास घे#यासाठ4 वाईट 

असे वातावरण असBयाचे सं थेकडून  पYट कर#यात आले. 

� दरवषZ;माणे यंदाह8 थंडी सु[ होताच राजधानी 5दBल8त काळे धुके दाट#यास सुJवात 

झाल8 असून हा वाढ�या ;दषूणाचा प$रणाम आहे. �यामुळे 5दBल8, उ�तर ;देश व 

हरयाणा या राPयांनी हवेचा दजा� सुधार#यासाठ4 वेळीच उपाययोजना का केBया नाह8त 

अशा शNदात राY\8य ह$रत लवादानेह8 या राPयां:या सरकारांना फटकारले आहे.  


