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ठळक बातम्या
थोर सेनानी लचित बारफुकन याांच्या जयांती महोत्सवािा समारोप आज पांतप्रधानाांच्या उपचथथतीत होणार
गज
ु रात चवधानसभा चनवडणक
ु ीच्या पचहल्या टप्पप्पयासाठीिा प्रिार चिगेला
चदवयाांग सक्षमीकरणात महाराष्ट्राला सात राष्ट्रीय परु थकार जाहीर
आचण
भारत - न्यूझीलांड दरम्यान 50 षटकाांच्या पचहल्या सामन्याला ऑकलांडमध्ये सरुु वात; न्यूझीलांड िा क्षेत्र
रक्षणािा चनणण य
लशित बारफुकन
अहोम राज्याच्या सेनेिे थोर सेनापती लचित बारफुकन याांच्या 400 वया जयांती महोत्सवाच्या समारोप
समारांभाला पांतप्रधान नरेंद्र मोदी आज नवी चदल्लीत उपचथथत राहणार आहेत. आसाम सरकारनां लचित
बारफुकन याांच्या िौयाण बद्दल आचण देिभक्तीबद्दल लोकाांना अचधक माचहती देण्यासाठी चदल्लीत तीन चदवसीय
कायण क्रम आयोचजत के ले आहेत.याचनचमत्तानां एक प्रदिण न आचण पॅनल ििाण ही आयोचजत करण्यात आली आहे.
लचित बारफुकन हे आसामच्या अहोम राज्यािे सेनापती होते.औरांगजेबाच्या नेतत्ृ वाखाली मघु लाांनी के लेल्या
िढायाांना चनधाण रानां तोंड चदलां.लचित बारफुकन हे अतल
ु नीय धैयाण िे प्रतीक असून,त्याांनी लोकाांच्या कल्याणाला
उच्ि थथान चदले,असां पांतप्रधानाांनी लचित चदनाचनचमत्त चदलेल्या िभु ेच्छा सांदेिात म्हटलां आहे.या वषी
फे ब्रवु ारीमध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोचवांद याांच्या हथते गवु ाहाटी इथां या उत्सवािां उद्घाटन करण्यात
आलां होतां. दरम्यान, लचित याांना श्रद्ाांजली म्हणनू मख्ु यमांत्री चहमांता चबथवा सरमा याांच्या आवाहनानांतर
आसामच्या लोकाांनी काल रात्री राज्यभर पणत्या लावून त्याांच्या िौयाण िे थमरण करत त्याांना आदराांजली
वाचहली.
मोदी-मलेशशया पंतप्रधान
मलेचियािे नवे पांतप्रधान म्हणून अन्वर इब्राचहम याांिी चनवड झाल्याबद्दल पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी त्याांिे
अचभनांदन के ले आहे.मलेचियासोबतिी धोरणात्मक भागीदारी आणखी दृढ करण्यासाठी एकत्र काम करण्यास
उत्सक
ु असल्यािे पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी आपल्या ट् चवटर सांदेिात म्हटलां आहे.अन्वर इब्राचहम याांनी काल
एका समारांभात पांतप्रधान पदािी िपथ घेतली. 1990 मध्ये ते मलेचियािे उपपांतप्रधान होते.
गज
ु रात शनवडणूक
आगामी गज
ु रात चवधानसभा चनवडणक
ु ीच्या पचहल्या टप्पप्पया साठीिा प्रिार आता चिगेला पोहिला असून,सवण ि
पक्षाांिे नेते प्रिारसभा,रोड िो आदी माध्यमातून उमेदवाराांिा जोरदार प्रिार करत आहेत.आज गज
ु रातमध्ये
माहुडा, जालोड, वाघारा आचण नरोडा इथ कें द्रीय गहृ मांत्री अचमत िहा याांच्या सभा होत असून,कें द्रीय मांत्री

थमतृ ी ईराणी वलसाड चजल्यात दोन प्रिारसभाांमध्ये भाग घेणार आहेत. कॉांग्रेसिे ज्येष्ठ नेते राजीव िक्ु ला
आचण अलोक िमाण अहमदाबाद इथ पत्रकार पररषद घेणार असून, आम आदमी पक्षािे अनेक ज्येष्ठ नेते तसि
पांजाबिे मख्ु यमांत्री भगवांत मान हे देखील अनेक चठकाणी रोड िो करणार आहेत.
दरम्यान, पचहल्या टप्पप्पयात गुजरात चवधानसभेच्या 89 जागाांसाठी येत्या 1 चडसेंबरला मतदान होणार
असून,यासाठी चवचवध पक्षाांिे 788 उमेदवार चनवडणक
ू ररांगणात आहेत . यापैकी 167 उमेदवाराांवर चवचवध गन्ु हे
दाखल असून,त्यापैकी 100 जणाांवर खून,बलात्कार आदी गांभीर थवरूपािे गन्ु हे दाखल आहेत .
हॅकेथॉन
उत्तर प्रदेिातील गौतम बद्
ु चवद्यापीठात यनु ेथको-इांचडया-आचिका हॅकेथॉनिा समारोप उपराष्ट्रपती जगदीप
धनखड याांच्या प्रमख
ु उपचथथतीत होणाऱ आहे.यावेळी ते उपचथथत यवु ा सांिोधकाांना सांबोचधत करणार
आहेत.22 नोवहेंबरपासून सरू
ु झालेल्या या हॅकेथॉनमध्ये भारतासह आचिकन देिातील यवु ा सांिोधक
सहभागी झाले आहेत.जगातील सामाचजक, पयाण वरणीय आचण ताांचत्रक आदी चवचवध समथया सोडवण्यासाठी
नवीन तांत्रज्ञानािा िोध घेण्यािी सांधी कायण क्रमातून चदली जाते.सांभावय थटाटण अपसाठी हे महत्त्वािे वयासपीठ
असून अनेक यवु ा चवद्यार्थयाांना आपल्या नावीन्यपूणण सांकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तज्ञाांिे मागण दिण न आचण
आचथण क मदत चमळते.
भारत
नामिेष होत िाललेल्या चलथ सॉफ्ट िेल कासवाच्या प्रजातींच्या सांरक्षणािा भारतानां माांडलेला प्रथताव पनामा
आांतरराष्ट्रीय वयापार अचधवेिनात मांजूर झाला आहे.यामळ
ु े या प्रजातींच्या कासवाांच्या अवैध वयापाराला आळा
बसण्यास मदत होईल. गेल्या 30 वषाां पासून कासवाांच्या या प्रजातीिी मोठ् या प्रमाणात चिकार होत असून,
परदेिात अवैध वयापार के ला जात आहे.त्यामळ
ु ां गेल्या 30 वषाांत त्याांिी सांख्या 90 टक्क्याांनी कमी झाल्यािा
अांदाज आहे. त्याांच्या सांवधण नासाठी भारतानां हा प्रथताव माांडला आहे.
इफ्फी
गोवयात सुरू असलेल्या आांतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव अथाण त इफ्फीतील ‘75 चक्रएचटवह माइांड्स ऑफ
टुमारो’ च्या दस
ृ ीिा समारोप ‚53-तासाांिे आवहान‛थपधेच्या परु थकार सोहळ्यानां झाला. िॉट्ण स
ु ऱ्या आवत्त
टीवहीच्या सहकायाण ने राष्ट्रीय चित्रपट चवकास महामांडळानां ही थपधाण आयोचजत के ली होती.िताब्दी वषाण तील
भारत या सांकल्पनेवर आधारीत लघपु ट 53 तासाांत तयार करण्यािे आवहान अिा थवरुपाच्या या थपधेत
देिभरातून चनवडलेल्या 75 थपधण काांनी पाि लघपु ट तयार के ले. कें द्रीय माचहती आचण प्रसारण मांत्री अनरु ाग
चसांह ठाकूर याांच्या हथते 21 तारखेला यािा प्रारांभ झाला होता.चित्रपट चनमाण त्याांनी चित्रीकरणापासून ते चित्रपट
चवतरणापयां त सवण काम या 53 तासाांत के ले.या थपधेत टीम पपण लने बनवलेला ‘चडयर डायरी’ हा लघुपट
सवोत्कृष्ट ठरला आहे.यात मचहलाांच्या सरु क्षेिा मुद्दा अधोरेचखत करण्यात आला आहे.याचिवाय अांतरदृष्टी (द
इनसाइट),द ररांग, ऑलमोथट आचण सौ का नोट हे अन्य िार लघुपट असून हे सवण पाि लघपु ट रचववारी रात्री 9
वाजता िॉट्ण स टीवहीवर प्रसाररत के ले जाणार आहेत.
शदवयांग पुरस्कार
सामाचजक न्याय आचण सक्षमीकरण मांत्रालयाच्या वतीनां देण्यात येणाऱ्या चदवयाांग सक्षमीकरणात महाराष्ट्राला
सात परु थकार जाहीर झाले आहेत. ‘सगु म्य भारत अचभयान’ िी अांमलबजावणी करणारे सवण श्रेष्ठ राज्य म्हणून

यांदाच्या वषाण साठी हा परु थकार पण्ु याच्या चदवयाांग कल्याण आयक्त
ु ालयाला जाहीर झाला आहे. सवण श्रेष्ठ चदवयाांग
वयचक्त परु थकार अिोक तक
ु ाराम भोईर, चवमल गवहाणे, डॉ. िभु म रामनारायण धूत, जयचसांग िवहाण याना
जाहीर झाला असून ,अकोला चजल्हा पररषद आचण औरांगाबादच्या महात्मा गाांधी सेवा सांघ याांिाही या राष्ट्रीय
परु थकारात समावेि आहे.जागचतक चदवयाांग चदनाचनचमत्त येत्या ३ चडसेंबर रोजी राष्ट्रपती द्रोपदी ममु ण ू याांच्या
हथते नवी चदल्लीत या परु थकाराांिे चवतरण होणार आहे.
राष्ट्रपती भवन
येत्या 1 तारखेपासून चडसेंबरच्या पचहल्या आठवड् यात 5 चदवस, नवी चदल्लीतील राष्ट्रपती भवन सवण सामान्य
नागररकाांना पाहण्यासाठी खुल राहणार आहे.चडसेंबरच्या पचहल्या आठवड् यात बधु वार ते रचववार असे पाि
चदवस सरकारी सट्टु ् या सोडून,सकाळी 10 ते 4 या वेळेत एक तासािे चवभाग पाडण्यात असून,त्यासाठी
नागररक वेळ आरचक्षत करू िकतात.तसि राष्ट्रपती भवनाच्या सांग्रहालयाला ही नागररक भेट देऊ
िकतात.दर िचनवारी सकाळी 8 ते 9 या वेळेत राष्ट्रपतींच्या अांगरक्षकाांिा सरु क्षा खाांदेपालट कायण क्रम ही
नागररक पाहू िकतात.या सवाांि आरक्षण नागररक राष्ट्रपती भवन सचिवालयाच्या सांकेतथथळावर करू
िकतात.
मख्ु यमंत्री
मराठवाडा आचण चवदभाण तल्या िेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कृषी प्रकल्पाांसोबति, दष्ट्ु काळग्रथत भागात
परु ािे पाणी वळवण्यािा महत्त्वाकाांक्षी प्रकल्प राज्य िासनानां तयार के ला असून ,त्यासाठी जागचतक बॅकेां ने
अथण सहाय्य करावां,असां आवाहन मख्ु यमांत्री एकनाथ चिांदे याांनी के लां.जागचतक बॅकेां िे भारतातील प्रमख
ु , ऑगथटे
तानो कौमे याांच्या नेतत्ृ वाखालील चिष्टमांडळानां काल मख्ु यमांत्री एकनाथ चिांदे याांिी मांबु ईत भेट घेतली. या
बैठकीत चवचवध चवषयाांवर सचवथतर ििाण करण्यात आली.
शक्रके ट
भारत आचण न्यूझीलांड दरम्यान 50 षटकाांच्या तीन सामन्याांच्या माचलके तला पचहला सामना न्यूझीलांडमधील
ऑकलांड इथल्या इडन पाकण मैदानावर सरू
ु आहे.रोचहत िमाण आचण के एल राहुल याांच्या अनपु चथथतीत
भारतीय सांघाच्या कणण धारपदािी धरु ा चिखर धवन याच्याकडां आहे. नाणेफेक चजांकलेल्या न्यझ
ु ीलांडने प्रथम
क्षेत्ररक्षणािा चनणण य घेतला आहे. िेवटिां वृत्त हाती आलां तेवहा भारताच्या 20षटकाांत 2िेंडूत चबनबाद 96 धावा
झाल्या होत्या.या माचलके तला दस
ु रा सामना येत्या रचववारी तर चतसरा सामना बधु वारी खेळला जाईल.
शफफा
चफफा चवश्विषक फुटबॉल थपधेत काल रात्री दोहा इथ एि गटात झालेल्या रोमाांिक सामन्यात पोतण गु ालने
घानाच्या सांघाला 3-2 ने पराभूत के ल पोतण गु ालिा कणण धार चक्रथटीयानो रोनाल्डो याने कालच्या सामन्यात
गोल करून चवश्वचवक्रम के ला .2005, 2010 ,2014 ,2018 आचण 2022 अिा पाि चफफा थपधेत गोल
करण्यािा चवश्वचवक्रम त्याच्या नावावर काल नोंदवण्यात आला.या थपधेच्या जी गटात काल ब्राझील ने सचबण या
ला 2-0 ने हरवलां ,तर दचक्षण कोररया आचण उरूग्वे याांच्यातील सामना अचनणीत राचहला.आज या थपधेत
चवचवध गटात िार सामने होणार आहेत.

भारोत्तोलन
पढु ील मचहन्यात कोलांचबया इथां होणाऱ्या जागचतक भारोत्तोलन अचजांक्यपद थपधेत ऑचलचम्पक रौप्पयपदक
चवजेत्या मीराबाई िानूच्या नेतत्ृ वाखाली भारतािा पाि खेळाडूांिा सांघ मैदानात उतरणार आहे. 5 ते 16
चडसेंबर दरम्यान होणाऱ्या या थपधेतून 2024 मध्ये होणाऱ्या पॅररस ऑचलचम्पकसाठी खेळाडूांिी चनवड होणार
आहे. त्यामळ
ु े ही थपधाण मीराबाई िानूसह सवाां साठी महत्त्वािी थपधाण आहे.
याबरोबरि हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं; नमस्कार.

