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ठळक बातम्या
 पराचुं पाणी दष्काळग्रस्त भागात वळवण्याच्या राज्याच्या महत्वाकाुंक्षी
प्रकल्पाला अर्थ सहाय्य करण्याचुं मख्यमुंत्रयाुंचुं जागशतक बँकेला आवाहन
 अमतृ महा आवास अशभयान २0२२-२३ चुं मख्यमुंत्रयाुंच्या हस्ते उद्घाटन
 राज्यपालाुंनी सगळ्या मयाथ दा सोडल्या असल्याची शरद पवार याुंची टीका/
राज्यपालाुंच्या शवरोधात तमाम महाराष्रप्रेमींनी एकत्र येण्याचुं उद्धव ठाकरे
याुंचुं आवाहन, तर राज्यपालाुंना पदावरुन हटवण्याची भाजपा खासदार
उदयनराजे भोसले याुंचीहीी मागणी दाखल
 मुंबई शेअर बाजाराच्या शनदेशाुंकाुंत ७६२ अुंकाुंची वाढ नोंदवत ६२ हजार
२७२ अुंकाुंवर बुंद
आणि
 ५५ व्या राष्रीय खो-खो स्पधेत महाराष्राचा परुष आशण मशहला सुंघ
अुंशतम फे रीत दाखल
<><><><><>
मराठवाडा आशण शवदभथ भागातल्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कृषी
प्रकल्पाुंसोबतच दष्काळग्रस्त भागात पराचुं पाणी वळवण्याचा महत्वाकाुंक्षी प्रकल्प
राज्य शासनानुं तयार के ला असून त्यासाठी जागशतक बँकेने अर्थ सहाय्य करावुं, असुं
आवाहन मख्यमुंत्री एकनार् शशुंदे याुंनी आज के लुं.
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जागशतक बँकेचे भारतातले प्रमख ऑगस्टे तानो कौमे याुंच्या नेतत्ृ वाखालच्या
शशष्टमुंडळानुं मख्यमुंत्री एकनार् शशुंदे याुंची वषाथ शनवासस्र्ानी भेट घेतली, त्यावेळी
ते बोलत होते.
या बैठकीत महाराष्र कौशल्य शवकास प्रकल्प, हवामान बदलाचा कृषी क्षेत्रावर
होणारा पररणाम, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आशण ग्रामीण पररवतथ न स्माटथ
प्रकल्प, बेस्टसाठी इलेक्ट्रीक बसेस याबाबत सशवस्तर चचाथ झाली.
नानाजी देशमख कृषी सुंजीवनी प्रकल्पामळे मराठवाडा आशण शवदभाथ तल्या
समारे ५००० गावाुंना फायदा होत आहे. या प्रकल्पाला जागशतक बँकेचुं सहाय्य
लाभलुं असून प्रकल्पाच्या पशहल्या टप्पप्पयाच्या यशस्वीतेनुंतर दसऱ्या टप्पप्पयाला
मान्यता देण्याचुं आवाहनही मख्यमुंत्रयाुंनी यावेळी के लुं.
<><><><><>
२०२४ पयंत प्रत्येकाला घर हे प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंचुं स्वप्पन साकार
करण्यासाठी कालबद्ध कायथ क्रम राबवण्याची गरज असल्याचुं प्रशतपादन मख्यमुंत्री
एकनार् शशुंदे याुंनी के लुं आहे. स्वातुंत्रयप्राप्तीच्या सवणथ महोत्सवाशनशमत्त आज मबुं ईत
अमतृ महा आवास अशभयान २०२२-२३चुं उद्घाटन के ल्यानुंतर ते बोलत होते.
राज्यातल्या सवथ समाजघटकाुंच्या शहतरक्षणासाठी शासन कशटबद्ध आहे असुं ते
म्हणाले. उपमख्यमुंत्री देवेंद्र फडणवीस याुंनी आपल्या भाषणात साुंशगतलुं की या
मोशहमेची अुंमलबजावणी प्रभावीरीत्या करण्यात येईल आशण लौकरच महाराष्र
बेघरमक्त राज्य म्हणून ओळखलुं जाईल. या अशभयानाच्या सवेक्षणात नोंद करायची
राहून गेलेल्याुंनाही घर शमळे ल असुं ते म्हणाले.
या अशभयानातून ५ लाख गरीब, गरजू आशण भूमीहीनाुंचुं घरकलाचुं स्वप्पन
साकार होईल असुं ग्रामशवकास मुंत्री शगरीश महाजन याुंनी यावेळी साुंशगतलुं. ही मोहीम
३१ माचथ २०२३ पयंत चालणार आहे. या कायथ क्रमात महाआवास परस्काराुंचुं
वाटपही करण्यात आलुं.
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<><><><><>
राज्यपाल ही एक सुंस्र्ा असून शतच्या काही मयाथ दा आशण बुंधन असतात. मात्र
छत्रपती शशवाजी महाराजाुंचा उल्लेख करताना राज्यपाल भगतशसुंह कोश्यारी याुंनी
सगळ्या मयाथ दा सोडल्या अशी टीका राष्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार याुंनी
के ली आहे. त्या प्रकरणानुंतर राज्यपालाुंनी छत्रपतींच कौतक करणारुं शवधान के लुं.
मात्र, राज्यभरातून उमटलेल्या प्रशतशक्रयाुंनुंतर के लेलुं हे शवधान म्हणजे उशीराचुं
शहाणपण आहे, असुं ते आज मुंबईत वाताथ हर पररषदेत म्हणाले. शवशवध शवषयाुंवर
त्याुंनी यावेळी भाष्य के लुं. तसुंच राज्यपालाुंच्या या शवधानाची दखल आता राष्रपती
आशण प्रधानमुंत्रयाुंनी घ्यावी. अशा व्यक्तीकडे राज्यपाल पदासारख्या जबाबदाऱ्या देणुं
योग्य नाही, असुंही पवार म्हणाले.
<><><><><>
राज्यपाल भगतशसुंह कोश्यारी वारुंवार महाराष्राचा, महाराष्राच्या दैवताुंचा
अपमान करत आहेत, अशी टीका माजी मख्यमुंत्री उद्धव ठाकरे याुंनी के ली असून,
पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून तमाम महाराष्रप्रेमींनी याशवरोधात एकत्र यावुं, असुं
आवाहनही त्याुंनी के लुं आहे. ते आज मातोश्री शनवासस्र्ानी आयोशजत वाताथ हर
पररषदेत बोलत होते. कें द्र सरकारनुं राज्यपालाुंना त्वररत माघारी बोलावून घेतलुं
नाही तर महाराष्र प्रेमी आुंदोलन करतील, असा इशारा त्याुंनी यावेळी शदला. कें द्रात
सत्ता असणाऱ्या पक्षाच्या शवचारसरणीची व्यक्ती राज्यपाल म्हणून नेमली जाते,
याबद्दल रोष व्यक्त करत, राज्यपाल नेमणकीचे शनकष ठरवण्याची गरज शनमाथ ण
झाल्याचुं ते म्हणाले.
राज्य मुंशत्रमुंडळाची बैठक काल झाली नाही कारण मुंत्री गजरातमध्ये प्रचाराला
गेले होते. त्याुंनी राज्य वाऱ्यावर सोडलुं आहे, या सरकारमळे ही महाराष्राची
अवहेलना होत आहे, अशी टीका ठाकरे याुंनी के ली.
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कनाथ टकचे मख्यमुंत्री महाराष्राच्या प्रदेशावर हक्ट्क साुंगताहेत, यामागे कणाचा
हात आहे, हे तपासलुं पाशहजे, असुंही ते म्हणाले.
<><><><><>
राज्यपाल भगतशसुंह कोश्यारी याुंना पदावरुन हटवण्याची मागणी, भाजपा
खासदार उदयनराजे भोसले याुंनी के ली आहे. ते आज साताऱ्यात बातमीदाराुंशी
बोलत होते. राज्यपाल कोश्यारी याुंनी छत्रपती शशवाजी महाराज याुंच्याबद्दल के लेल्या
वक्तव्यावर आश्चयथ वाटत असल्याचुं ते यावेळी म्हणाले. आदशथ भारताची सुंकल्पना
माुंडणाऱ्या शशवाजी महाराजाुंचे शवचार जने कसे, असा प्रश्न त्याुंनी यावेळी उपशस्र्त
के ला. प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी आशण कें द्रीय गहृ मुंत्री अशमत शाह याुंना यासुंदभाथ त पत्रुं
शलशहलुं असल्याचुं त्याुंनी साुंशगतलुं.
<><><><><>
सीमाप्रश्न सवोच्च न्यायालयात असताना कनाथ टकच्या मख्यमुंत्रयाुंनी त्याबाबत
बेजबाबदार, प्रक्षोभक वक्तव्युं करणुं शनषेधाहथ असून हे महाराष्र सहन करणार नाही,
अशी तीव्र प्रशतशक्रया शवधानसभेतले शवरोधी पक्षनेते अशजत पवार याुंनी शदली आहे.
जत आशण अक्ट्कलकोट तालक्ट्यातल्या गावाुंवरचा दावा त्याुंच्यासाठी 'खयाली
पलाव' ठरेल. बेळगाव, कारवार, शनपाणी, शबदर, भालकीसह सीमाभागातली ८१४
मराठीभाषक गावुं महाराष्रात येणुं हा खरा मद्दा आहे. ही गावुं महाराष्रात
आल्यानुंतरच सुंयक्त महाराष्राचुं स्वप्पन पूणथ होणार आहे. या स्वप्पनपूतीसाठी सुंपूणथ
महाराष्र 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.
<><><><><>
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मुंबईत चनीरोड इर्ुं मराठी भाषा भवन, आशण नवी मुंबईत ऐरोली इर्ुं उपकें द्र,
अशा दोन्ही प्रस्ताशवत इमरतींच्या उभारणीचुं काम येत्या दोन-तीन आठवड्यात सरू
होण्याची शक्ट्यता आहे. उद्योग मुंत्री उदय सामुंत याुंनी आज ऐरोली इर्ल्या प्रस्ताशवत
मराठी भाषा भवन उपकें द्राच्या जागेची पाहणी के ल्यानुंतर बातमीदाराुंशी बोलताना
ही माशहती शदली.
होल्ड-बाईट-उदय सामंत
<><><><><>
मुंबई शेअर बाजाराच्या शनदेशाुंकाुंत आज ७६२ अुंकाुंची वाढ झाली आशण तो
६२ हजार २७२ अुंकाुंवर बुंद झाला. राष्रीय शेअर बाजारचा शनफ्टीही २१७ अुंकाुंची
वाढ नोंदवत १८ हजार ४८४ अुंकाुंवर बुंद झाला.
<><><><><>
५५ व्या राष्रीय खो खो स्पधेत महाराष्राच्या परुष आशण मशहला, अशा दोन्ही
सुंघानी अुंशतम फे रीत प्रवेश के ला आहे.
उपाुंत्य फे रीच्या परुष गटाच्या सामन्यात महाराष्रानुं कोल्हापूरला १९-१५
असुं नमवलुं. तर, मशहला गटानुं महाराष्रानुं शदल्लीला १९-१० असुं पराभूत के लुं.
अुंशतम फे रीत महाराष्राच्या परुषाुंची भारतीय रेल्वे शवरुध्द, तर मशहलाुंची
शवमान प्राशधकरणाशवरुध्द लढत होईल.
<><><><><>
कोल्हापूर शजल्याच्या क्रीडा शवकासासाठी 'शवशेष पॅकेज' देण्यासाठी प्रयत्न
करु असुं आश्वासन पालकमुंत्री दीपक के सरकर याुंनी आज शदलुं. कोल्हापूर
शजल्याच्या पयथ टन शवकासाच्या दृष्टीनुं आज पालकमुंत्रयाुंनी शहरात शवशवध
शठकाणाुंना भेटी देऊन पाहणी के ली. पुंचगुंगा घाट, शाहू तालीम, मोतीबाग तालीम,
शाहू शमल, अुंबाबाई मुंशदर या पररसराचा त्यात समावेश होता.
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कोल्हापूरला खेळाचा वारसा आहे. ऑशलशम्पक स्पधेत खाशाबा जाधवाुंनी
कस्तीमध्ये पशहलुं पदक आपल्या देशाला शमळवून शदलुं. भशवष्यात देशाला
ऑशलुंशपकमध्ये अशधकाशधक सवणथ पदके शमळवून देण्यासाठी खेळाडू कोल्हापूरच्या
मातीत घडण्यासाठी आवश्यक त्या सवथ सेवा सशवधा देण्यात येतील, असुं के सरकर
याुंनी साुंशगतलुं.
<><><><><>
राज्यात कोशवड 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. राज्यात आतापयंत ८१ लाख ३५ हजार ४५० जणाुंना
कोरोनाची लागण झाली. त्यापैकी आतापयंत ७९ लाख ८६ हजार ४८९ रुग्ण
कोरोनामक्त झाले तर १ लाख ४८ हजार ४०४ रुग्ण दगावले. सध्या राज्यात ५५७
रुग्णाुंवर उपचार सरू आहे. त्यापैकी सवाथ शधक २२५ रुग्ण पण्यात तर ८७ रुग्ण
ठाण्यात 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.
<><><><><>
महसूल गप्तवाताथ सुंचालनालयाच्या मुंबई शवभागानुं आज छत्रपती शशवाजी
महाराज आुंतरराष्रीय शवमानतळावर समारे २० कोटी रुपये शकमतीचुं कोके न जप्त
के लुं. लागोस इर्ून मुंबईत आलेल्या या सुंशशयतानुं मद्याच्या दोन बाटल्याुंमध्ये हा
अमली पदार्थ दडवला होता. आुंतरराष्रीय तस्करीच्या या कटाबद्दल अशधक तपास
सरू आहे.
<><><><><>
भारतीय लेखापरीक्षण आशण लेखा शवभागानुं आयोशजत के लेल्या लेखापरीक्षण
सप्ताहाचा आज मुंबईत समारोप झाला. लेखापरीक्षण प्रशक्रयेशवषयी जनजागरूकता
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शनमाथ ण करण्यासाठी तसुंच प्रशासनातलुं लेखापरीक्षणाचुं महत्त्व अधोरेशखत
करण्यासाठी ही पररषद आयोशजत करण्यात आली होती. आशर्थ क गैरव्यवहार
टाळण्याच्या दृष्टीनुं सेबीकडून त्रयस्र् पक्षी प्रमाणीकरणावर भर शदला जात आहे, असुं
सेबी अध्यक्ष माधवी परी बूच याुंनी यावेळी साुंशगतलुं. एखाद्या दस्तावेजात माशहती
वगळली जाणार नाही शकुं वा वेगळ्या पद्धतीनुं माुंडली जाणार नाही, हे लेखापाल
सशनशश्चत करू शकतात, असुं साुंगत सदसदश् ववेकबद्धी शाबूत ठे वून काम करण्याचुं
आवाहन त्याुंनी यावेळी के लुं.
<><><><><>
नुंदरबार शजल्यातल्या १ हजार ५०० कोटी रुपयाुंच्या पाणी परवठा योजनाुंचुं
ऑनलाईन उद्घाटन आज पाणी परवठा मुंत्री गलाबराव पाटील याुंनी के लुं. गावा गावात
लोकाुंना पाणी परवण्याच्या या कामात कणीही राजकारण करू नये, असुं गलाबराव
पाटील यावेळी म्हणाले. शजल्यात चाुंगल काम करणाऱ्या सरपुंचाुंना जलदूत परस्कार
देण्याची घोषणा त्याुंनी के ली. या कायथ क्रमाला खासदार शहना गाशवत, आमदार
आमश्या पाडवी, शजल्हा पररषद अध्यक्ष सशप्रया गाशवत याुंच्या सह शजल्हा पररषद
सदस्य उपशस्र्त होते.
<><><><><>
शदव्याुंग सक्षमीकरणात महाराष्रानुं तब्बल सात परस्कार पटकावले आहेत.
सगम्य भारत अशभयानाच्या अुंमलबजावणीत महाराष्र हे सवथ श्रेष्ठ राज्य ठरलुं असून,
हा परस्कार शदव्याुंग कल्याण आयक्तालय, पणे याुंना जाहीर झाला आहे. कें द्र
सरकारच्या शदव्याुंग जन सक्षमीकरण शवभागाद्वारे हे परस्कार शदले जातात.
<><><><><>
पी १५ बी या श्रेणीतली मोरमगाव ही दसरी शवनाशशका आज माझगाव डॉक
शशपशबल्डसथ नुं भारतीय नौदलाकडे सपूदथ के ली. भारतात बाुंधलेली ही सवाथ त मोठी
शवनाशशका आहे. शतची लाुंबी १६४ मीटर असून वजन साडे सातहजार टनाुंहून
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अशधक आहे. अत्याधशनक ब्राह्मोस आशण बराक क्षेपणास्त्र यावर बसवण्यात आली
आहेत.
<><><><><>
मनी लाँडररुंग प्रकरणी माजी मुंत्री नवाब मशलक याुंच्या जामीन अजाथ वर येत्या
३0 नोव्हेंबरला न्यायालयाचा शनणथ य येण्याची शक्ट्यता आहे. शवशेष न्यायाधीश आर.
एन. रोकडे याुंनी दोन्ही बाजूुंचुं म्हणणुं ऐकून घेतल्यावर गेल्या १४ नोव्हेंबरला आजची
तारीख शदली होती. मात्र आज आदेश तयार नसल्यानुं न्यायालयानुं पढची तारीख
३0 नोव्हेंबर शदली.
<><><><><>
पण्याच्या भारतीय शचत्रपट आशण दूरशचत्रवाणी सुंस्र्ेतफे कला, शचत्रपट आशण
सौंदयथ शास्त्राशी सुंबशुं धत उपकरणाुंचुं एक प्रदशथ न भारतीय आुंतरराष्रीय शचत्रपट
महोत्सवाअुंतगथ त पणजीच्या फूटबॉल मैदानावर भरवण्यात आलुं आहे. समकालीन
शचत्रपट शनशमथ तीत वापरले जाणारे अत्याधशनक कॅ मेर,े शभुंग, शवशवध प्रकारचे शदवे,
शचमटे अशी अनेक उपकरणुं प्रदशथ नात माुंडण्यात आली आहेत. गोव्याचे मख्यमुंत्री
प्रमोद सावुंत याुंनी आज या प्रदशथ नाला भेट शदली.
<><><><><>
गेल्या २४ तासात कोकणात तरळक शठकाणी पाऊस पडला. मध्य महाराष्रात
काही शठकाणी शकमान तापमानात सरासरीच्या तलनेत शकुं शचत वाढ झाली. शवदभाथ त
बऱ्याच शठकाणी, तर कोकणात काही शठकाणी शकमान तापमानात शकुं शचत घट झाली.
येत्या दोन शदवसात कोकणात तरळक शठकाणी पावसाची शक्ट्यता पणे वेधशाळे नुं
व्यक्त के ली आहे. अन्यत्र हवामान कोरडुं राहील.
//<><><><><>//
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