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ठळक बातम्या
 सातत्यानुं रोजगार मेळावे भरवून कें द्र सरकार हजारो यवकाुंना रोजगार ममळवून
देत असल्याचुं प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंचुं प्रमतपादन
 पराचुं पाणी दष्ट्काळग्रस्त भागात वळवण्याच्या राज्याच्या महत्वाकाुंक्षी
प्रकल्पाला अर्थ सहाय्य करण्याचुं मख्यमुंत्रयाुंचुं जागमतक बँकेला आवाहन
 अमतृ महा आवास अमभयान २०२२-२३ चुं मख्यमुंत्रयाुंच्या हस्ते उद्घाटन
 महाराष्ट्रात कोमवड १९च्या रुग्णसुंख्येत लक्षणीय घट, उपचाराधीन रुग्णाुंची
सुंख्या ६०० च्या खाली
 मुंबई शेअर बाजाराच्या मनदेशाुंकाुंत ७६२ अुंकाुंची वाढ नोंदवत ६२ हजार
२७२ अुंकाुंवर बुंद
आणि
 स्पेनमध्ये सरू असलेल्या जागमतक यवा मष्टीयद्ध स्पधेत भारताचे सात
खेळाडू, तर ५५ व्या राष्ट्रीय खो-खो स्पधेत महाराष्ट्राचा परुष आमण ममहला
सुंघ अुंमतम फे रीत दाखल
<><><><><>
देशात मवमवध मिकाणी गेले काही मदवस सातत्यानुं रोजगार मेळावे भरवण्यात
येत असून कें द्र सरकार हजारो यवकाुंना रोजगार ममळवून देत असल्याचुं प्रधानमुंत्री
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नरेंद्र मोदी याुंनी आज साुंमगतलुं. गोव्यात आयोमजत रोजगार मेळ्याचुं उद्घाटन आज
प्रधानमुंत्रयाुंनी दूरस्र् पद्धतीनुं के लुं. त्यावेळी ते बोलत होते. रोजगार मेळ्याची
सुंकल्पना गेल्या धनत्रयोदशीला प्रधानमुंत्रयाुंनी सरू के ली. कें द्र सरकारच्या
पातळीवर १० लाख रोजगार ममळवून देण्याची ही मोहीम असून त्या अुंतगथ त
आतापयंत प्रधानमुंत्रयाुंनी गजरात, जम्मू काश्मीर आमण महाराष्ट्रात रोजगार मेळ्याुंना
सुंबोमधत के लुं आहे. नवीन भरती झालेल्या यवकाुंना मागथ दशथ न करण्यासािी कमथ योगी
प्रारुंभ हा उपक्रमही त्याुंनी सरु के ला आहे. या मेळ्याुंच्या माध्यमातून आतापयंत
समारे ७१ हजार मनयक्तीपत्राुंचुं वाटप करण्यात आलुं आहे.
स्वयुंपूणथ गोवा ही सुंकल्पना राबवून राज्याचा मवकास आमण रोजगारात वाढ ही
उमिष्टुं साध्य करायची आहेत असुं आवाहन प्रधानमुंत्रयाुंनी यवकाुंना या मव्हडीओ
सुंदेशात के लुं.
<><><><><>
मरािवाडा आमण मवदभथ भागातल्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासािी कृषी
प्रकल्पाुंसोबतच दष्ट्काळग्रस्त भागात पराचुं पाणी वळवण्याचा महत्वाकाुंक्षी प्रकल्प
राज्य शासनानुं तयार के ला असून त्यासािी जागमतक बँकेने अर्थ सहाय्य करावुं, असुं
आवाहन मख्यमुंत्री एकनार् मशुंदे याुंनी आज के लुं.
जागमतक बँकेचे भारतातले प्रमख ऑगस्टे तानो कौमे याुंच्या नेतत्ृ वाखालच्या
मशष्टमुंडळानुं मख्यमुंत्री एकनार् मशुंदे याुंची वषाथ मनवासस्र्ानी भेट घेतली, त्यावेळी
ते बोलत होते.
या बैिकीत महाराष्ट्र कौशल्य मवकास प्रकल्प, हवामान बदलाचा कृषी क्षेत्रावर
होणारा पररणाम, बाळासाहेब िाकरे कृषी व्यवसाय आमण ग्रामीण पररवतथ न स्माटथ
प्रकल्प, बेस्टसािी इलेक्ट्रीक बसेस याबाबत समवस्तर चचाथ झाली.
<><><><><>
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२०२४ पयंत प्रत्येकाला घर हे प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंचुं स्वप्न साकार
करण्यासािी कालबद्ध कायथ क्रम राबवण्याची गरज असल्याचुं प्रमतपादन मख्यमुंत्री
एकनार् मशुंदे याुंनी के लुं आहे. स्वातुंत्रयप्राप्तीच्या सवणथ महोत्सवामनममत्त आज मुंबईत
अमतृ महा आवास अमभयान २०२२-२३चुं उद्घाटन के ल्यानुंतर ते बोलत होते.
राज्यातल्या सवथ समाजघटकाुंच्या महतरक्षणासािी शासन कमटबद्ध आहे असुं ते
म्हणाले. उपमख्यमुंत्री देवेंद्र फडनवीस याुंनी आपल्या भाषणात साुंमगतलुं की या
मोमहमेची अुंमलबजावणी प्रभावीरीत्या के ली जाईल आमण लौकरच महाराष्ट्र बेघरमक्त
राज्य म्हणून ओळखलुं जाईल. या अमभयानाच्या सवेक्षणात नोंद करायची राहून
गेलेल्याुंनाही घर ममळे ल, असुं ते म्हणाले.
या अमभयानातून ५ लाख गरीब, गरजू आमण भूमीहीनाुंचुं घरकलाचुं स्वप्न
साकार होईल असुं ग्राममवकास मुंत्री मगरीश महाजन याुंनी यावेळी साुंमगतलुं. ही मोहीम
३१ माचथ २०२३ पयंत चालणार आहे. या कायथ क्रमात महाआवास परस्काराुंचुं
वाटपही करण्यात आलुं.
<><><><><>
राज्यपाल ही एक सुंस्र्ा असून मतच्या काही मयाथ दा आमण बुंधन असतात. मात्र
छत्रपती मशवाजी महाराजाुंचा उल्लेख करताना राज्यपाल भगतमसुंह कोश्यारी याुंनी
सगळ्या मयाथ दा सोडल्या अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार याुंनी
के ली आहे. त्या प्रकरणानुंतर राज्यपालाुंनी छत्रपतींच कौतक करणारुं मवधान के लुं.
मात्र, राज्यभरातून उमटलेल्या प्रमतमक्रयाुंनुंतर के लेलुं हे मवधान म्हणजे उशीराचुं
शहाणपण आहे, असुं ते आज मुंबईत वाताथ हर पररषदेत म्हणाले. राज्यपालाुंच्या या
मवधानाची दखल आता राष्ट्रपती आमण प्रधानमुंत्रयाुंनी घ्यावी. अशा व्यक्तीकडे
राज्यपाल पदासारख्या जबाबदाऱ्या देणुं योग्य नाही, असुंही पवार म्हणाले.
<><><><><>
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राज्यपाल भगतमसुंह कोश्यारी वारुंवार महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्राच्या दैवताुंचा
अपमान करत आहेत, अशी टीका माजी मख्यमुंत्री उद्धव िाकरे याुंनी के ली असून,
पक्षीय राजकारण बाजूला िेवून तमाम महाराष्ट्रप्रेमींनी यामवरोधात एकत्र यावुं, असुं
आवाहनही त्याुंनी के लुं आहे. ते आज मातोश्री मनवासस्र्ानी आयोमजत वाताथ हर
पररषदेत बोलत होते. कें द्र सरकारनुं राज्यपालाुंना त्वररत माघारी बोलावून घेतलुं
नाही तर महाराष्ट्र प्रेमी आुंदोलन करतील, असा इशारा त्याुंनी यावेळी मदला. कें द्रात
सत्ता असणाऱ्या पक्षाच्या मवचारसरणीची व्यक्ती राज्यपाल म्हणून नेमली जाते,
याबिल रोष व्यक्त करत, राज्यपाल नेमणकीचे मनकष िरवण्याची गरज मनमाथ ण
झाल्याचुं ते म्हणाले.
राज्य मुंमत्रमुंडळाची बैिक काल झाली नाही कारण मुंत्री गजरातमध्ये प्रचाराला
गेले होते. त्याुंनी राज्य वाऱ्यावर सोडलुं आहे, या सरकारमळे ही महाराष्ट्राची
अवहेलना होत आहे, अशी टीका िाकरे याुंनी के ली.
कनाथ टकचे मख्यमुंत्री महाराष्ट्राच्या प्रदेशावर हक्ट्क साुंगताहेत, यामागे कणाचा
हात आहे, हे तपासलुं पामहजे, असुंही ते म्हणाले.
<><><><><>
राज्यपाल भगतमसुंह कोश्यारी याुंना पदावरुन हटवण्याची मागणी, भाजपा
खासदार उदयनराजे भोसले याुंनी के ली आहे. ते आज साताऱ्यात बातमीदाराुंशी
बोलत होते. प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी आमण कें द्रीय गहृ मुंत्री अममत शाह याुंना यासुंदभाथ त
पत्रुं मलमहलुं असल्याचुं त्याुंनी साुंमगतलुं.
<><><><><>
सीमाप्रश्न सवोच्च न्यायालयात असताना कनाथ टकच्या मख्यमुंत्रयाुंनी त्याबाबत
बेजबाबदार, प्रक्षोभक वक्तव्युं करणुं मनषेधाहथ असून हे महाराष्ट्र सहन करणार नाही,
अशी तीव्र प्रमतमक्रया मवधानसभेतले मवरोधी पक्षनेते अमजत पवार याुंनी मदली आहे.
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बेळगाव, कारवार, मनपाणी, मबदर, भालकीसह सीमाभागातली ८१४ मरािीभाषक
गावुं महाराष्ट्रात येणुं हा खरा मिा आहे. ही गावुं महाराष्ट्रात आल्यानुंतरच सुंयक्त
महाराष्ट्राचुं स्वप्न पूणथ होणार आहे. या स्वप्नपूतीसािी सुंपूणथ महाराष्ट्र एकजटीनुं
लढेल, असुं पवार याुंनी म्हटलुं आहे.
कनाथ टकचे मख्यमुंत्री भाजपाचे असून त्याुंनी अशी वक्तव्युं तात्काळ र्ाुंबवावीत,
कें द्र सरकारनुं याप्रकरणात लक्ष घालून त्याुंना आवरावुं, अशी मागणीही त्याुंनी के ली
आहे.
<><><><><>
कें द्रीय रस्ते पररवहन आमण महामागथ मुंत्री मनमतन गडकरी याुंनी भारत माला
प्रकल्पाुंतगथ त हररयाणा राज्याच्या महसार आमण मभवानी मजल्यातल्या राष्ट्रीय
महामागथ क्रमाुंक १४८-ब वरच्या मभवानी-हाुंसी दरम्यानच्या मागाथ ला चार पदरी
करण्यासािी मुंजरी मदली आहे. या चौपदरीकरणाकरता १ हजार ३०० कोटी रुपये
इतका खचथ होणार आहे. या प्रकल्पामळुं हररयाणा राज्यातल्या पररवहन आमण
मालवाहन सेवेत आणखी सधारणा होईल, असा मवश्वास गडकरी याुंनी यासुंदभाथ त
जारी के लेल्या प्रमसद्धीपत्रकात व्यक्त के ला आहे. या महामागाथ मळे हररयाणा राज्यातली
प्रवास समवधा सगम होण्यासह प्रवासा करता लागणाऱ्या वेळेत आमण खचाथ त घट
होईल असुंही गडकरी याुंनी म्हटलुं आहे.
<><><><><>
ज्यात कोमवड १९च्या रुग्णसुंख्येत लक्षणीय घट झाली असून उपचाराधीन
रुग्णाुंची सुंख्या ६०० च्या खाली आली आहे. आज राज्यात ५२ नव्या रुग्णाुंची नोंद
झाली, तर १०९ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. आज कोरोनामळे एकाही रुग्णाच्या
मत्ृ यूची नोंद झालेली नाही.
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सध्या राज्यात ५५७ रुग्णाुंवर उपचार सरू आहे. त्यापैकी सवाथ मधक २२५
रुग्ण पण्यात तर ८७ रुग्ण िाण्यात आहेत. मबुं ईत ८२ रूग्ण आहेत.
राज्यात रुग्ण बरे होण्याचा दर ९८ पूणांक १७ शताुंश टक्ट्के तर मत्ृ यू दर १ पूणांक
८२ शताुंश टक्ट्के आहे.
<><><><><>
मुंबई शेअर बाजाराच्या मनदेशाुंकाुंत आज ७६२ अुंकाुंची वाढ झाली आमण तो
६२ हजार २७२ अुंकाुंवर बुंद झाला. राष्ट्रीय शेअर बाजारचा मनफ्टीही २१७ अुंकाुंची
वाढ नोंदवत १८ हजार ४८४ अुंकाुंवर बुंद झाला.
<><><><><>
स्पेनमध्ये सरू असलेल्या जागमतक यवा मष्टीयद्ध स्पधेत भारताच्या सात
खेळाडूुंनी अुंमतम फे री गािली आहे. परूषाुंच्या उपाुंत्य फे रीतल्या सामन्याुंमध्ये
वुंशज, मवश्वनार् सरेश आमण आमशष माके ड याुंनी मवजय ममळवत अुंमतम फे रीत प्रवेश
के ला. तर ममहलाुंच्या उपाुंत्य फे रीतल्या सामन्याुंमध्ये ८१ मकलो वजनी गटात कीती,
४८ मकलो वजनी गटात भावना शमाथ , ५२ मकलो वजनी गटात देमवका घोरपडे तर
६३ मकलो वजनी गटात रमवनानुं बाजी मारली.
<><><><><>
५५ व्या राष्ट्रीय खो खो स्पधेत महाराष्ट्राच्या परुष आमण ममहला, अशा दोन्ही
सुंघानी अुंमतम फे रीत प्रवेश के ला आहे.
उपाुंत्य फे रीच्या परुष गटाच्या सामन्यात महाराष्ट्रानुं कोल्हापूरला १९-१५
असुं नमवलुं. तर, ममहला गटात महाराष्ट्रानुं मदल्लीला १९-१० असुं पराभूत के लुं.
अुंमतम फे रीत महाराष्ट्राच्या परुषाुंची भारतीय रेल्वे मवरुध्द, तर ममहलाुंची
मवमान प्रामधकरणामवरुध्द लढत होईल.
<><><><><>
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मफफा मवश्वचषक स्पधेंतगथ त आज झालेल्या फटबॉल च्या सामन्यात
मस्वत्झलंडनुं कॅ मेरूनचा १-० नुं पराभव के ला. पमहल्या हाफमध्येच कॅ मरूननुं
आक्रमक चढाई करूनही त्याुंना गोल ममळवता आला नाही. मस्वत्झलंडलाही काही
वेळा सुंधी ममळूनही गोल करता आला नाही. मात्र दसऱ्या हाफमध्ये ब्रील एुंबोलोनुं
एकमेव गोल नोंदवत मस्वत्झलंडचा मवजय मनमित के ला.
<><><><><>
प्रधानमुंत्री पीक मवमा योजनेत हवामान बदलाचुं आव्हान तसुंच तुंत्रज्ञानाच्या
प्रगतीनसार शेतकऱ्याुंना अनकूल अशा सधारणा करण्यासािी कें द्र सरकार तयार
आहे, असुं कें द्रीय कृषी आमण शेतकरी कल्याण समचव मनोज आहुजा याुंनी
यासुंदभाथ त जारी के लेल्या अमधकृत मनवेदनात म्हटलुं आहे. जलद गतीनुं होणाऱ्या
नवसुंशोधनाच्या यगात, या योजनेची व्याप्ती आमण कायथ अचूक शेतीसह वाढवण्यात
मडमजटायझेशन आमण तुंत्रज्ञान महत्त्वपूणथ भूममका बजावत आहेत, असुं त्याुंनी म्हटलुं
आहे.
<><><><><>
पी १५ बी या श्रेणीतली मोरमगाव ही दसरी मवनामशका आज माझगाव डॉक
मशपमबल्डसथ नुं भारतीय नौदलाकडे सपूदथ के ली. भारतात बाुंधलेली ही सवाथ त मोिी
मवनामशका आहे. मतची लाुंबी १६४ मीटर असून वजन साडे सातहजार टनाुंहून
अमधक आहे. अत्याधमनक ब्राह्मोस आमण बराक क्षेपणास्त्र यावर बसवण्यात आली
आहेत.
<><><><><>
पण्याच्या भारतीय मचत्रपट आमण दूरमचत्रवाणी सुंस्र्ेतफे कला, मचत्रपट आमण
सौंदयथ शास्त्राशी सुंबमुं धत उपकरणाुंचुं एक प्रदशथ न भारतीय आुंतरराष्ट्रीय मचत्रपट
महोत्सवाअुंतगथ त पणजीच्या फूटबॉल मैदानावर भरवण्यात आलुं आहे. समकालीन
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मचत्रपट मनममथ तीत वापरले जाणारे अत्याधमनक कॅ मेर,े मभुंग, मवमवध प्रकारचे मदवे,
मचमटे अशी अनेक उपकरणुं प्रदशथ नात माुंडण्यात आली आहेत.
गोव्याचे मख्यमुंत्री प्रमोद सावुंत याुंनी आज या प्रदशथ नाला भेट मदली.
<><><><><>
कें द्रीय अर्थ मुंत्री मनमथ ला सीतारामन सध्या मवमवध क्षेत्रातल्या प्रमतमनधींशी
अर्थ सक
ुं ल्पपूवथ चचाथ करत आहेत. आज या चचेच्या पाचव्या फे रीत त्याुंनी सेवा आमण
व्यापार क्षेत्रातल्या प्रमतमनधींसोबत मवचारमवमनमय के ला. यावेळी कें द्रीय मुंत्री डॉक्ट्टर
भागवत कराड आमण पुंकज चौधरी, अर्थ समचव डॉक्ट्टर टी वी सोमनार्न तसुंच इतर
वररष्ठ अमधकारी उपमस्र्त होते.
<><><><><>
मशक्षण आमण कौशल्य मवकास तसुंच लघ उद्योग मुंत्री धमेंद्र प्रधान याुंनी आज
नवी मदल्ली इर्ुं मॉररशस, टाुंझामनया, मझम्बाब्वे आमण घानाच्या समपदस्र्ाुंशी
मिपक्षीय बैिका घेतल्या. आमिका आमण दमक्षण पूवथ आमशयाचे ज्ञान आमण कौशल्य
भाुंडार म्हणून मनममथ तीसािी भारत मॉररशससह काम करेल असुं आश्वासन त्याुंनी
यावेळी मदलुं. मझम्बाब्वे आमण टाुंझामनयामध्ये २१ व्या शतकातील कौशल्य कें द्र
मवकमसत करायला भारत उत्सक आहे तर घानामध्ये शाळापूवथ कायथ करणाऱ्या
गटाुंसािी सुंशोधन आमण सुंस्र्ात्मक पायाभूत सोयी समवधा उभारण्यात भारत
समक्रय मदत करेल असुं प्रधान यावेळी म्हणाले. परराष्ट्र व्यवहार मुंत्री एस जयशुंकर
याुंनीही आज ११ आमिकी देशाुंच्या मशक्षण मुंत्रयाुंसोबत चचाथ के ली. सुंयक्त राष्ट्र
शैक्षमणक, वैज्ञामनक आमण साुंस्कृमतक सुंघटना, भारत-आमिका हॅक्ट्यार्ॉन २०२२
सािी या देशाुंचे मशक्षणमुंत्री सध्या भारत दौऱ्यावर आले आहेत.
<><><><><>
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महसूल गप्तवाताथ सुंचालनालयाच्या मुंबई मवभागानुं आज छत्रपती मशवाजी
महाराज आुंतरराष्ट्रीय मवमानतळावर समारे २० कोटी रुपये मकमतीचुं कोके न जप्त
के लुं. लागोस इर्ून मुंबईत आलेल्या या सुंशमयतानुं मद्याच्या दोन बाटल्याुंमध्ये हा
अमली पदार्थ दडवला होता. आुंतरराष्ट्रीय तस्करीच्या या कटाबिल अमधक तपास
सरू आहे.
<><><><><>
भारतीय लेखापरीक्षण आमण लेखा मवभागानुं आयोमजत के लेल्या लेखापरीक्षण
सप्ताहाचा आज मुंबईत समारोप झाला. लेखापरीक्षण प्रमक्रयेमवषयी जनजागरूकता
मनमाथ ण करण्यासािी तसुंच प्रशासनातलुं लेखापरीक्षणाचुं महत्त्व अधोरेमखत
करण्यासािी ही पररषद आयोमजत करण्यात आली होती. आमर्थ क गैरव्यवहार
टाळण्याच्या दृष्टीनुं सेबीकडून त्रयस्र् पक्षी प्रमाणीकरणावर भर मदला जात आहे,
असुं सेबी अध्यक्ष माधवी परी बूच याुंनी यावेळी साुंमगतलुं. एखाद्या दस्तावेजात
मामहती वगळली जाणार नाही मकुं वा वेगळ्या पद्धतीनुं माुंडली जाणार नाही, हे
लेखापाल समनमित करू शकतात, असुं साुंगत सदसदम् ववेकबद्धी शाबूत िेवून काम
करण्याचुं आवाहन त्याुंनी यावेळी के लुं.
//<><><><>//
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