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ठळक बातम्या
 कें द्रीय नागरी हवाई वाहतूकमुंत्री जोशतराशदत्य शशुंदे याुंचा कागल इथुं यवा
मतदाराुंशी थेट सुंवाद /आठ वर्ाांपूवी जगात ११ क्रमाुंकावर असलेली भारतीय
अथथ व्यवस्था ५ व्या क्रमाुंकावर आणण्यात प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंच्या
प्रयत्नाुंना यश आलुं असल्याचुं प्रशतपादन.
 पयाथ वरण सुंरक्षण, कोरोनामळे शनमाथ ण झालेली पररशस्थती, आशण शवर्मते
शवरुध्द लढण्यासाठी सवथ देशाुंनी एकत्र येण्याचुं सुंरक्षणमुंत्री राजनाथ शसुंग याुंचुं
भारत प्रशाुंत क्षेत्रीय सुंवादात आवाहन
 ५५ व्या राष्ट्रीय खो-खो स्पधेत महाराष्ट्राच्या मशहला खो-खो सुंघाला
शवजेतेपद /परुर्ाुंमधे, भारतीय रेल्वे अशजुंक्य
 आणि
 ऑकलुंड इथुं झालेल्या पशहल्या एक शदवसीय सामन्यात न्यशझलुंडकडून भारत
पराभूत
<><><><><>
कें द्रीय नागरी हवाई वाहतूकमुंत्री जोशतराशदत्य शशुंदे याुंनी आज कागल येथे यवा
मतदाराुंची भेट घेऊन थेट सुंवाद साधला. त्याुंच्या अपेक्षा जाणून घेण्याचा प्रयत्न
के ला. आठ वर्ाांपूवी जगात भारतीय अथथ व्यवस्था ११ व्या क्रमाुंका वर होती. आठ
वर्ाांत भारतीय अथथ व्यवस्था जगात ५ व्या क्रमाुंका वर आणण्यात प्रधानमुंत्री नरेंद्र
मोदी याुंच्या प्रयत्नाुंना यश आले आहे. २०३० पयांत आपण जपान आशण जमथ नीला
मागे टाकून शतसऱ्या क्रमाुंकावर येण्याचे ध्येय ठेवले आहे. लोकशाहीत शवकास आशण
प्रगतीचा मागथ प्रशस्त आशण सवथ समावेशक झाला तर देशाची प्रगती लवकर होते
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असेही त्याुंनी साुंशगतले. शशुंदे याुंनी सरुवातीला छत्रपती शशवाजी महाराज याुंच्या
पतळ्याला अशभवादन करुन के लुं.
<><><><><>
पयाथ वरणाच्या सुंरक्षणासाठी, कोरोनामळे शनमाथ ण झालेल्या पररशस्थतीचा
सामना करण्यासाठी तसुंच व्यापक असमानते शवरुध्द लढण्यासाठी सवथ देशाुंनी एकत्र
येणुं गरजेचुं असल्याचुं मत सुंरक्षणमुंत्री राजनाथ शसुंग याुंनी व्यक्त के लुं आहे. ते आज
नवी शदल्ली इथुं आयोशजत भारत प्रशाुंत क्षेत्रीय सुंवाद २०२२ या कायथ क्रमात बोलत
होते. शवनाशकारी यध्द आशण सुंघर्ाथ ची पवाथ न करता सवथ देशाुंनी एकत्रीतपणे या
समस्याुंचा सामना करायला हवा, असुंही ते म्हणाले. ते पढे म्हणाले की, बाली इथुं
प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंनी यद्धाच्या यगाचा अस्त झाल्याचुं म्हटलुं होतुं.
प्रधानमुंत्रयाुंच्या या सुंदेशाचुं सवथ देशाच्या नेत्याुंनी स्वागत के लुं. सामशहक सरक्षेचा
मापदुंड बदलण्याची गरज शसुंग याुंनी व्यक्त के ली. जगाच्या आशथथ क स्थैयाथ साठी भारत
- प्रशाुंत क्षेत्राचा शवकास होणुं गरजेचुं आहे. शवशभन्न देशातल्या सागरी मागाांमळे
व्यापार वाढीला चालना शमळाली असल्याचुं ते म्हणाले. भारत- प्रशाुंत क्षेत्रात
आशसयानची मध्यवती भूशमका स्वागताहथ आहे. बहुपक्षीय शनतीचुं ध्येय वताथ लाप
करुनच साध्य होईल, यावर त्याुंनी जोर शदला.
<><><><><>
महाराष्ट्राचे पशहले मख्यमुंत्री यशवुंतराव चव्हाण याुंचा आज ३९वा स्मशृ तशदन
आहे. त्याशनशमत्त त्याुंना देशभरात अशभवादन के लुं जात आहे. राज्यातही शवशवध
उपक्रमाद्वारे त्याुंना आदराुंजली वाहण्यात आली. मख्यमुंत्री एकनाथ शशुंदे याुंनी कराड
इथल्या प्रीशतसुंगमावर असलेल्या त्याुंच्या स्मशृ तस्थळावर पष्ट्पचक्र वाहून श्रद्धाुंजली
अपथ ण के ली. यशवुंतराव चव्हाण याुंची नाळ कर्ट् करी, शेतकऱ्याुंशी जळलेली होती,
पदाचय् ा माधय् मातून त्याुंनी त्याुंचे प्रश्न सोडवले आशण सवथ च क्षेत्राचा शवकास हे
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त्याुंचे धय् ेय होते, यासाठीचे शनणथ य त्याुंनी घेतले, असुं वक्तव्य मखय् मुंत्रयाुंनी कराड
इथुं के लुं. यशवुंतराव चवह् ाण कृर्ी-औद्योशगक, आशण पश-पक्षी प्रदशथ नाचुं त्याुंचय् ा
हसत् े उदघाटन झालुं. त्यानुंतर आयोशजत सभेत ते बोलत होते. यावेळी पालकमुंत्री
शुंभराज देसाई, मुंत्री उदय सामुंत, खासदार श्रीशनवास पाटील, आमदार बाळासाहेब
पाटील आशण इतर लोकप्रशतशनधी उपसश् थत होते. राज्य सरकारनुं सवथ सामान्याुंना
कें द्रशबुंदू मानत अनेक शनणथ य घेतले आहेत आशण हे शनणथ य सवथ सामान्याुंना न्याय
देणारे असल्यामळे त्याुंना आवडल्याचुं मख्यमुंत्री म्हणाले. कराड शवमानतळाचा
शवकास करणय् ासाठी आवशय् क असणारा शवकास आराखडा तयार करून तो सादर
करणय् ाच्या सूचनाही त्याुंनी यावेळी शदल्या. यशवुंतराव चव्हाण याुंनी शेती, उद्योग,
व्यापार, शशक्षण, सहकार, शसुंचन, आरोग्य अशा अनेक क्षेत्रात महाराष्ट्राच्या
शवकासाचा भक्कम पाया रचला, अशा शबदाुंत शवधानसभेचे शवरोधी पक्षनेते अशजत
पवार याुंनी चव्हाण याुंना अशभवादन के लुं आहे. समाजातल्या मागास, आशदवासी,
अल्पसुंख्याक, मशहला, यवक या घटकाुंना मख्य प्रवाहात आणून यशवुंतरावाुंनी
शवकासाची सुंधी शदली. त्याुंनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला, समाजकारणाला
ससुंस्कृत चेहरा शदला. त्याुंनी रचलेल्या पायावरच आजचा आधशनक, प्रगत, परोगामी
महाराष्ट्र उभा आहे. त्याुंच्या स्वप्नातला महाराष्ट्र घडवणुं हीच त्याुंना खरी
आदराुंजली ठरेल असुं ते म्हणाले. 'मुंबई मराठी ग्रुंथसुंग्रहालया'त चव्हाण याुंच्या
साशहत्याचुं प्रदशथ न आयोशजत करण्यात आलुं आहे. त्यात यशवुंतराव चव्हाण याुंनी
शलशहलेली आशण त्याुंच्यावर शलशहलेली अशी शुंभर उत्तम शनवडक पस्तकुं आहेत.
<><><><><>
सुंसदेच्या आगामी शहवाळी अशधवेशनाच्या पार्श्थभूमीवर सरकारनुं येत्या ६
शडसेंबरला सवथ पक्षीय बैठक बोलावली आहे. या अशधवेशनात सुंसदेच्या दोन्ही
सभागहृ ाुंचुं कामकाज सरळीत चालावुं, यासाठी सवथ राजकीय पक्षाुंचुं सहकायथ
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शमळवण्याकरता ही बैठक आयोशजत के ली आहे. या अशधवेशनात शवधायक चचाथ
होतील, अशी अपेक्षा कें द्रीय सुंसदीय कामकाज मुंत्री प्रल्हाद जोशी याुंनी व्यक्त के ली
आहे. शहवाळी अशधवेशन येत्या ७ शडसेंबरला सरु होणार आहे. हे २९ शडसेंबरपयांत
चालेल.
<><><><><>
लीथ सॉफ्ट शेल प्रजातीच्या कासवाुंचुं सुंरक्षण वाढवण्याच्या भारताच्या
प्रसत् ावाला पनामा वनय् जीव शशखर सुंमेलनात मान्यता शमळाली आहे. लपत् प्राय
प्रजातींच्या आुंतररार््रीय व्यापार कराराअुंतगथ त लीथ सॉफ्ट शेल कासवाुंचुं सरुंक्षण
वाढवण्यासाठी या प्रजाशतला पररशशष्ट- दोन मधून पररशशष्ट- एक मध्ये सथ् ानाुंतररत
करण्याचा प्रसत् ाव भारतानुं ठेवला होता. हा प्रस्ताव मुंजूर झाल्यामळुं या
कासवाुंच्या आुंतररार््रीय व्यापाराला आळा बसू शके ल. लीथ सॉफ्ट शेल प्रकारची
कासवुं भारतात काही शनवडक नद्या आशण तलावाुंमध्ये आढळतात. गेल्या तीस
वर्ाांमध्ये याुंची सुंख्या ९० टक्के घटली आहे.
<><><><><>
‘स्माटथ ’ प्रकल्प हा राज्यातील कृर्ी क्षेत्रासाठी शचत्र पालटवणारा असेल असुं
उपमख्यमुंत्री देवेंद्र फडनवीस याुंनी म्हटलुं आहे. जागशतक बँकेचे भारतातील
सुंचालक ऑगस्टे तानो कौमे याुंच्या अध्यक्षतेखालील शशष्टमुंडळानुं उपमख्यमुंत्रयाुंची
काल राजभवन इथुं भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यातलुं कृशर्क्षेत्र,
वातावरणीय बदलाुंना अनकूल करण्याचे प्रयत्न होत आहेत, या प्रकल्पादरम्यान
शवकशसत होणाऱ्या कालव्याुंमळे शेती आशण शेतकरी अशधक समद्ध
ृ होणार आहे असुं
ते म्हणाले. यावेळी शशष्टमुंडळातले मान्यवर आशण वररष्ठ सनदी अशधकारी उपशस्थत
होते. पोक्रा – २ हा जवळपास ६०० दशलक्ष डॉलसथ च्या गुंतवणूक प्रकल्पाची
राज्यात अुंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीनुं यावेळी सकारात्मक चचाथ करण्यात
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आली. राज्यात यवकाुंची सुंख्या मोठ्या प्रमाणात असून या तरुणाुंना कौशल्य
आधाररत शशक्षण देण्यासाठी कौशल्य शवकासाशी सुंबशुं धत पायाभूत सशवधाुंच्या
बळकटीकरणावर भर देण्यात येत आहे असुं फडनवीस याुंनी साुंशगतलुं.
<><><><><>
जागशतक नेत्याुंच्या क्रमवारीत प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी पशहल्या स्थानावर कायम
आहे. अमेररके तल्या माशनांक कन्सल्ट या मानाुंकन सुंस्थेनुं प्रशसद्ध के लेल्या जागशतक
नेतत्ृ व मानाुंकनात मोदी सवाथ त लोकशप्रय नेते ठरले आहेत. त्याुंच्या पाठोपाठ
मेशक्सकोचे अध्यक्ष अँड्रेस मॅन्यएल लोपेस ओब्राडोर दसऱ्या, तर ऑस्रशलयाचे
प्रधानमुंत्री अँथनी अल्बाशनस शतसऱ्या स्थानावर आहेत. अमेररके चे अध्यक्ष ज्यो
बायडेन नवव्या, तर यनाएटेड शकुं गडमचे प्रधानमुंत्री ऋर्ी सनक त्याुंच्या मागुं आहे.
१६ ते २२ नोव्हेंबर या काळात सुंकशलत के लेल्या माशहतीच्या आधारे हे मानाुंकन
शदलुं आहे.
<><><><><>
गोव्यात सरु असलेल्या भारतीय आुंतरराष्ट्रीय शचत्रपट महोत्सव अथाथ त
इफ्फीमधे,भशवष्ट्यातल्या ७५ सज
ृ नात्मक प्रशतभा या , सत्राच्या दसऱ्या भागाची, ५३
तासाुंच्या आव्हानातील शवजेत्याुंना परस्कार देऊन साुंगता झाली. या स्पधेत
देशभरातील ७५ प्रशतभावुंत शदग्दशथ काुंची शनवड करुन त्याुंना इुंडीया अॅट हुंड्रेड या
शवर्यावर ५३ तासात लघपट बनवण्याचुं आव्हान शदलुं होतुं. माशहती आशण प्रसारण
मुंत्री अनराग शसुंह ठाकूर याुंनी २१ नोव्हेंबर रोजी याची घोर्णा के ली होती. ५३
तासात ५ लघपट बनवण्यात आले. टीम पपथ लच्या, शडयर डायरीला सवथ श्रेष्ठ
लघपटाचा परस्कार शमळाला. अुंतरदृशष्ट (द इनसाइट), द ररुंग, ऑलमोसट् आशण सौ
का नोट हे यातले इतर चार शचत्रपट आहेत. येत्या रशववारी रात्री नऊ वाजता शॉट्थस
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शटव्हीवर देशभरात हे शचत्रपट दाखवले जातील. या स्पधेचुं आयोजन रार्र् ीय शचत्रपट
शवकास प्राशधकरणानुं शॉट्थस शटव्हीच्या सहकायाथ नुं के लुं होत.
<><><><><>
शसुंधदगथ शजल्यात देवगड तालक्यातल्या कातवण इथून देवगड हापूसची
पशहली पेटी मुंबई-वाशी बाजारात रवाना झाली आहे. शदनेश शशुंदे आशण प्रशाुंत शशुंदे
या दोन यवा आुंबा बागायतदाराुंनी हा आुंबा त्या शठकाणी पाठवला आहे. शशुंदे बुंधूच्या
बागेतल्या हापूस कलमाुंना १५ ऑगस्ट पासूनच मोहर येण्यास सरुवात झाली होती.
मात्र काही कलमावर आलेला मोहर गळून पडला. यातल्या चार ते पाच कलमावरचा
मोहोर तसाच शटकून राशहला. तो शटकवण्यासाठी या बुंधूनुं ी खूप मेहनत घेतली. या
दोन डझनच्या आुंबा पेटीला साधारणतः सात ते आठ हजारच्या आसपास भाव
शमळे ल, असा अुंदाज शेतकरी वगाथ तून व्यक्त होत आहे.
<><><><><>
देशव्यापी कोशवड प्रशतबुंधक लसीकरण मोशहमेत आज सकाळपासून ३९
हजाराुंपक्षे ा जास्त नागररकाुंचुं लसीकरण झालुं. त्यामळे आतापयांत लाभार्थयाांना
शदलेल्या मात्राुंची एकूण सुंख्या २१९ कोटी ८९ लाखाच्या वर गेली आहे. त्यात २२
कोटी १२ लाखापेक्षा जास्त लाभार्थयाांनी खबरदारीची लसमात्रा घेतली आहे.
राज्यात आज सकाळपासून १ हजार ७३१ नागररकाुंचुं लसीकरण झालुं. राज्यात
आत्तापयांत लाभार्थयाांना शदलेल्या मात्राुंची एकूण सुंख्या १७ कोटी ७५ लाखाच्या वर
गेली आहे. त्यात ९४ लाख ५ हजाराुंपेक्षा जास्त नागररकाुंनी खबरदारीची लसमात्रा
घेतली आहे.
<><><><><>
उस्मानाबाद इथुं आयोशजत ५५ व्या राष्ट्रीय खो-खो स्पधेत यजमान
महाराष्ट्राच्या मशहला खो-खो सुंघानुं शवजेतेपद कायम राखलुं. काल झालेल्या अुंशतम
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सामन्यात त्याुंनी भारतीय शवमान प्राशधकरण सुंघावर ११-९ असा डावानुं शानदार
शवजय शमळवला. महाराष्ट्राच्या मशहला सुंघाचुं हे २३ वुं शवजेतेपद आहे. परुर्ाुंमधे,
भारतीय रेल्वेनुं यजमान महाराष्ट्रावर १४-१२ असा ४५ सेकुंद राखून शवजय
शमळवला. रेल्वेचुं हे ११ वुं शवजेतेपद आहे. भारतीय खोखो महासुंघ आशण महाराष्ट्र
खो-खो असोशसएशन याुंच्या मान्यतेनुं उस्मानाबाद शजल्हा खोखो असोशसएशननुं ही
स्पधाथ आयोशजत के ली होती. महाराष्ट्राची अपेक्षा सतार राणी लक्ष्मीबाई परस्काराची
मानकरी ठरली, तर रेल्वेचा अक्षय गणपले एकलव्य परस्कारचा मानकरी ठरला.
परस्कारप्राप्त परुर् आशण मशहला खेळाडूना उस्मानाबाद जनता सहकारी बँकेतफे
प्रत्येकी पाच हजार रुपयाुंचुं पाररतोशर्क देण्यात आलुं.
<><><><><>
भारत आशण न्यूझीलुंड याुंच्यात ऑकलुंड इथुं आज झालेल्या
माशलके तल्या पशहल्या एकशदवसीय शक्रके ट सामन्यात न्यूझीलडनुं भारताचा
७ गडी राखून पराभव के ला. शवजयासाठी ३०७ धावाुंचुं लक्ष्य घेऊन मैदानात
उतरलेल्या न्यूझीलुंडनुं ४८ व्या र्टकातच लक्ष्य पूणथ के लुं. त्याुंची ३ बाद
३०९ अशी धावसुंख्या झाली. टाॅॅम लॅथम १४५ धावाुंवर नाबाद राशहला.
के न शवल्यमसननुं ९४ धावा करून त्याला सरेख साथ शदली. तत्पूवी भारतानुं
५० र्टकात ७ गडी बाद ३०६ धावा के ल्या. श्रेयस अय्यरनुं ८०, शशखर
धवननुं ७२, शभमन शगलनुं ५० धावा करून भारताच्या धावसुंख्येला आकार
शदला.
<><><><><>
फीफा शवर्श्चर्कात काल दोहा इथुं एच गटात झालेल्या रोमाुंचक सामन्यात
पतथ गालनुं ३-२ ने घानाला पराभूत के लुं. पतथ गालचा कणथ धार शक्रशस्टयानो रोनाल्डोनुं
स्पधेत पशहल्याच सामन्यात गोल करुन शवश्वशवक्रम रचला. २००६, २०१०,
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२०१४, २०१८ आशण २०२२ या पाच शवर्श्चर्कात गोल करणारा तो पशहला
फटबॉलपटू बनला आहे. जी गटाच्या दसऱ्या एका सामन्यात ब्राजीलनुं २-० ने
सशबथ याला हरवत दमदार सरुवात के ली. तर उरुगव् े आशण दशक्षण कोररया याुंच्यातला
सामना अशनशणथ त राशहला. फटबॉल शवश्वचर्कात आज तीन सामने खेळले जाणार
आहेत. बी गटात वेल्स आशण ईराण याुंच्यात लढत होईल, ए गटात कतर आशण
सेनेगल याुंच्यात सामना होईल तर नेदरलॅ ुंडचा सामना इक्वाडोर बरोबर होणार आहे.
<><><><><>
महाशनशमथ ती कुं पनीनुं "सहाय्यक अशभयुंता" आशण "कशनष्ठ अशभयुंता" पदाुंची
ररक्त पदुं सरळसेवा प्रवेशाद्वारे भरण्याकरता जाशहरात प्रशसद्ध के ली आहे. यासाठी
अजथ करणाऱ्या सवथ उमेदवाराुंना, महाराष्ट्र राज्याचुं अशधवास प्रमाणपत्र बुंधनकारक
असल्याची अशधसूचना महाशनशमथ तीनुं २१ नोव्हेंबर रोजी काढली आहे. त्याची प्रत
महाशनशमथ तीच्या www.mahagenco.in या सुंकेतस्थळावर उपलबध आहे. या
पदाुंकरता अजथ सादर करण्याची अुंशतम तारीख १७ शडसेंबर २०२२ आहे.
<><><><><>
गजरात शवधानसभा शनवडणूकीला आता काहीच शदवस उरल्यानुं प्रचार शशगेला
पोहचला आहे. के न्द्रीय मुंत्री अशमत शहा याुंच्यासह अनेक वररष्ठ भाजपा नेत्याुंच्या
आज राज्यात जाहीर सभा आशण रोड शो होणार आहेत. के न्द्रीय मुंत्री स्मतृ ी इराणी
याुंची वलसाड इथुं, धमेन्द्र प्रधान याुंची सरत, परर्ोत्तम रुपाला याुंची नवसारीत
प्रचारसभा होणार आहे. तर ज्येष्ठ कॉग्रुं ेस नेते राजीव शक्ला आशण अलोक शमाथ याुंची
अहमदाबाद इथुं वाताथ हर पररर्द होणार आहे.
<><><><><>
बीड शजल्यातल्या ७०४ ग्रामपुंचायतीच्या शनवडणका घोशर्त झाल्या आहेत.
१८ शडसेंबरला मतदान होणार आहे, तर २० शडसेंबर ला मतमोजणी आहे. आदशथ
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आचारसुंशहतेच्या प्रभावी अुंमलबजावणीसाठी वररष्ठ अशधकाऱ्याुंनी सूचना शदल्या
आहेत.
<><><><><>
नवी शदल्लीतल्या प्रगती मैदानावर ४१ वा आुंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्याला
१४ नोव्हेंबरपासून सरूवात झाली आहे. महाराष्ट्र या यावर्ी ‘भागीदार राज्य’ म्हणून
सहभागी झाला आहे. महाराष्ट्र दालन हे सवथ सामवेश असे दालन आहे. या दालनात
बचत गट, लघ उद्योजक, शवशवध वस्तू उत्पादन समूह कें द्राुंच्यावतीनुं शवशवध स्टॉल
लावलेले आहेत. बचत गट, लघ उद्योजकाुंनी उत्पाशदत के लेल्या मालाला या व्यापार
मेळाव्यात उत्स्फूतथ प्रशतसाद शमळत असल्याची प्रशतशक्रया स्टॉल धारकाुंनी शदली.
फळ प्रशक्रया उद्योगा पासून ऑटोमोबाईल उद्योगापयांत सगळ्याुंचे स्टॉल लक्ष वेधून
घेत आहेत. येत्या २७ तारखेपयांत हा मेळावा सरू राहणार आहे .
//<><><><><>//
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