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ठळक बातम्या
अमतृ महाआवास अभभयानाचा मख्ु यमंत्री एकनाथ भ दं े यांच्या हस्ते प्रारंभ
दष्ु काळग्रस्त भागात परु ाचं पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पाला जागभतक ब ंके ने अथथ सहाय्य करण्याचं
मख्ु यमंत्रयांचं आवाहन
भदवयांग सक्षमीकरणात राज्याला सात परु स्कार जाहीर
55 वया राष्रीय अभजंक्यपद खो-खो स्पधेत महाराष्राच्या मभहला संघाला भवजेतेपद
आभण
भारत - न्यूझीलंड दरम्यान 50 षटकांचा पभहला सामना आज ऑकलंडमध्ये
अमतृ महाआवास
2024पयंत सवांसाठी घर देण्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं उभिष्ट असून आता ‘अमतृ महाआवास
योजना’ 2022 – 23 अभभयानातील 5 लाख घरं पढु ील 100 भदवसात बांधली जातील,असं
मख्ु यमंत्री एकनाथ भ दं े यांनी काल सांभगतलं.भवक्रमी वेळेत ही घरकुलं बांधली जाणार असून
पंतप्रधानांच्या उपभस्थतीत गहृ प्रवे करू, असा भवश्वास तयांनी वयक्त के ला.स्वातंत्रयाच्या अमतृ
महोतसवाभनभमत्त आयोभजत ‘अमतृ महाआवास अभभयान 2022-23’ चा राज्यस्तरीय भु ारंभ
आभण परु स्कार भवतरण कायथ क्रमात ते बोलत होते. उपमख्ु यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भवधानसभा
अध्यक्ष ॲड.राहुल नावेकर,ग्रामभवकास मंत्री भगरीष महाजन, यावेळी उपभस्थत होते.
जे नागररक महाआवास योजनेच्या भनकषात बसत नाहीत, अ ा नागररकांना भनकषात बसण्यासाठी
नवीन योजना तयार करण्याची घोषणा उपमख्ु यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कायथ क्रमात
के ली.उतकृष्ट काम के लेल्या अभधकाऱयांचा यावेळी गौरव करण्यात आला.
मख्ु यमांत्री
मराठवाडा आभण भवदभाथ तल्या ेतकरी आतमहतया रोखण्यासाठी कृषी प्रकल्पांसोबतच,
दष्ु काळग्रस्त भागात परु ाचे पाणी वळवण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्य ासनानं तयार के ला
असून,तयासाठी जागभतक ब ंके ने अथथ सहाय्य करावं,असं आवाहन मख्ु यमंत्री एकनाथ भ दं े यांनी
के लं.जागभतक ब ंके चे भारतातील प्रमख
ु ,ऑगस्टे तानो कौमे यांच्या नेततृ वाखालील भ ष्टमंडळानं
काल मख्ु यमंत्री एकनाथ भ दं े यांची मंबु ईत भेट घेतली.या बैठकीत महाराष्र कौ ल्य भवकास

प्रकल्प, हवामान बदल आभण तयामळ
ु े कृषी क्षेत्रावर होणारा पररणाम, बाळासाहेब ठाकरे कृषी
वयवसाय आभण ग्रामीण पररवतथ न स्माटथ प्रकल्प, बेस्टसाठी इलेक्रीक बसेस याबाबत सभवस्तर चचाथ
करण्यात आली.जागभतक ब ंके च्या अथथ सहाय्यातून महाराष्रात कौ ल्य भवकास कामं सरू
ु
असून,भभवष्यातही अ ाच प्रकारे राज्यातल्या भवभवध क्षेत्रातील प्रकल्पांना सहकायथ करण्याचं
आवाहनही मख्ु यमंत्रयांनी के लं.
शदवयाांग पुरस्कार
सामाभजक न्याय आभण सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या वतीनं देण्यात येणाऱया भदवयांग सक्षमीकरणात
महाराष्राला सात परु स्कार जाहीर झाले आहेत.‘सगु म्य भारत अभभयान’ ची अंमलबजावणी
करणारे सवथ श्रष्ठे राज्य म्हणून यंदाच्या वषाथ साठी हा परु स्कार पण्ु याच्या भदवयांग कल्याण
आयक्त
ु ालयाला जाहीर झाला आहे.सवथ श्रेष्ठ भदवयांग वयभक्त परु स्कार अ ोक तक
ु ाराम भोईर, भवमल
गवहाणे, डॉ. भु म रामनारायण धूत, जयभसंग चवहाण याना जाहीर झाला असून ,अकोला भजल्हा
पररषद आभण औरंगाबादच्या महातमा गांधी सेवा संघ यांचाही या राष्रीय परु स्कारात समावे
आहे.जागभतक भदवयांग भदनाभनभमत्त येतया 3 भडसेंबर रोजी राष्रपती द्रोपदी ममु थ ू यांच्या हस्ते नवी
भदल्लीत या परु स्कारांचे भवतरण होणार आहे,.
कुलगरू
ु
आतमभनभथ र भारताच्या अभभयानाला चालना देण्यासाठी भवद्यापीठाने आतमभनभथ र भवद्यापीठ
होण्याचा संकल्प करावा, असं आवाहन राज्यपाल भगत भसंह कोश्यारी यांनी काल के लं.
राजभवनात राज्यातील भवद्यापीठांच्या कुलगरू
ु ं च्या संयक्त
ु मंडळाची बैठक राज्यपालांच्या
अध्यक्षतेखाली झाली.तयावेळी ते बोलत होते.मुख्यमंत्री एकनाथ भ दं े,उपमख्ु यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस, उच्च आभण तंत्रभ क्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौ ल्य आभण रोजगार मंत्री मंगलप्रभात
लोढा यांच्यासह वररष्ठ अभधकारी आभण सवथ भवद्यापीठांचे कुलगरू
ु उपभस्थत होते.महाराष्र
ैक्षभणकदृष्ट्या अग्रेसर राज्य आहे; हा आलेख नेहमीच चढता ठेवण्यासाठी आपण प्रयतन करत
आहात असं प्रभतपादन कोश्यारी यांनी यावेळी के लं.राष्रीय ैक्षभणक धोरणाच्या अंमलबजावणीत
महाराष्र अग्रेसर राहील, असा भवश्वास मख्ु यमंत्री एकनाथ भ दं े यांनी यावेळी वयक्त के ला.भारतीय
अथथ वयवस्थेची वाटचाल 5 भरभलयन डॉलरच्या भद ेने सरू
ु असून 2030पयंत हे स्वप्न साकार
करण्यासाठी भवद्यापीठ ही मोठी क्ती आहे. तयामळ
ु े भवद्यापीठानी ैक्षभणक गणु वत्ता आभण सल
ु भता
याकडे भव ेष लक्ष द्यावे,असं उपमख्ु यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
प्रल्हादशसांह पटेल
कें द्र सरकारच्या महतवाकांक्षी जल जीवन अभभयानाअंतगथ त महाराष्रातील 100 टक्के कामे येतया
2 वषाथ त पूणथ होतील आभण राज्याच्या ग्रामीण भागातील प्रतयेक घरात नळाद्वारे स्वच्छ पाण्याचा
परु वठा होईल असा भवश्वास कें द्रीय जल क्ती आभण अन्न प्रभक्रया उद्योग राज्यमंत्री प्रल्हादभसंह

पटेल यांनी काल पण्ु यात पत्रकार पररषदेत वयक्त के ला.भ रुर लोकसभा मतदार संघाचा दोन
भदवसांचा दौरा के ल्यानंतर तयांनी पत्रकारां ी संवाद साधला. भ रुर लोकसभा मतदार संघात
भाजपने यापूवी कधीही भनवडणूक लढवली नसल्यानं या मतदार संघाकडे परु स
े े लक्ष भदलं गेलेलं
नाही हे मान्य करतानाच आगामी काळात भनवडणूक लढवायची झाल्यास बरीच तयारी करावी
लागेल असं पटेल म्हणाले.मात्र तयाचवेळी आम्ही भनवडणूक लढवतो ती भजकं ण्यासाठीच हे देखील
तयांनी स्पष्ट के लं.पणु े भजल्याच्या अनेक भागात कांदा आभण बटाट् याचे पीक मोठ् या प्रमाणावर येते
हे लक्षात घेऊन तयावरील प्रभक्रया उद्योग पणु े भजल्यात सरुु वहावेत अ ी अपेक्षा तयांनी वयक्त
के ली.
ज्योशतराशदत्य शशांदे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भवचार आभण भवकासाचं धोरण पढु े नेण्यासाठी तसंच संघटनातमक
मोचेबांधणी करुन कायथ कतयांमध्ये नवी क्ती भनमाथ ण करण्यासाठी प्रयतन करणार आहे,असं कें द्रीय
नागरी हवाई वाहतूक मंत्री जोभतराभदतय भ दं े यांनी काल कोल््परु ात सांभगतलं.भाजपाच्या
लोकसभा मतदार संघाच्या प्रवास योजने अंतगथ त कोल्हापूर मतदार संघाच्या दौऱयावर ते आले
होते;तयावेळी तयांनी पत्रकारां ी संवाद साधला. राजषी छत्रपती ाहू महाराज यांच्या समाधी साठी
अभभवादन करुन तयांनी आपल्या दौऱयाची सरुु वात एकली.राजषी ाहू महाराज यांचे कायथ सदैव
प्रेरणादायी असल्याचे तयांनी सांभगतले.या दौऱयात तयांनी भवधानसभा मतदार संघातील
नेते,पदाभधकारी, आघाडी-मोचाथ पदाभधकारी यांच्यासोबत संघटनातमक आढावा बैठक घेतली
तसंच स्थाभनक नागररकांसह कायथ कतयांसोबत तयांनी संवाद साधला.
प्राचीन भारतीय योग ास्त्र आयवु ेद अ ा भवभवध ास्त्रांचं महत्त्व आता जगातल्या भवभवध दे ांना
पटायला लागलं आहे.तयातून या अभ्यासाचं आभण माभहतीच आदान प्रदान वाढभवण्याच्या दृष्टीने
अनेक प्रयतन के ले जात आहेत.तयातूनच एक अभभनव उपक्रम नक
ु ताच पण्ु यामध्ये आकाराला
आला...
जपानमधील 40 भवद्यार्थयांनी पण्ु यामध्ये येऊन आयवु ेदाचे धडे भगरभवण्याचा ! तयाबाबतचा हा
भव ेष वत्त
ृ ांत...
जपानमधील भवभवध भागातील 40 भवद्यार्थयांनी आयवु ेद अध्ययनासाठी पण्ु यात मक्ु काम के ला
आभण संपूणथ गरुु कुल पद्धतीने या ज्ञानाची तोंडओळख करून घेत आयवु ेदाबरोबरच भारतीय
योग ास्त्र,पाक ास्त्र,संगीत ास्त्र, क्रीडा प्रकार,लोककला, नतृ यकला, ास्त्रीय संगीत यांचीही
ओळख करून घेतली.पण्ु याजवळील वाघोली इथल्या भारतीय संस्कृती द थ न रस्टमध्ये हा
उपक्रम पार पडला. अ ा पद्धतीचे उपक्रम मोठ् या प्रमाणात कायाथ भन्वत करण्याच्या दृष्टीने आपल्या
अपेक्षा वयक्त करताना वैद्य सक
ु ु मार सरदे मख
ु म्हणाले,

तुम्हाला नवल वाटेल की 40 आांतरराष्ट्रीय शवद्याथी जपान मधला या गुरुकुलाला आले आशण सहभागी
झाले याच्यामध्ये आयुवेदातील मागगदशगन शवशवध शवषयाांवर करून बरोबर असलेल्या त्याांचां चचाग
त्याचबरोबर वनस्पती दशगन गोशाळा योगा आशण आपल्या ज्या बाकीच्या कला आहेत की आपली शास्त्र
आहेत आपले जे वेद आहेत त्याच्या बाबतीतले ते त्याांची ओळख होण्यासाठी तोंड ओळखून देणे हे
याच्या मागचा येत होता व त्याच्यामध्ये धन्वांतरी याग असेल त्याच्यानांतर आपण आांघोळी असेल
दानपट्टा व सारखे जी मदागनी खेळ आहेत ढोल ताशा शकां वा सांगीतामध्ये आपलां सांतूर वादन आहे का भरत
नाट् यम आहे अशी शवशवध प्रकारच्या गोष्टींची त्याांची आपण तोंड ओळख करून शदली आशण हेच आपलां
हे होतां माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली आयुष मांत्रालयाचा सुरुवात झाली आशण आयसीसीआर
हे पण आता आयवु ेद प्रसार करण्यासाठी प्रचांड प्रयत्न करीत आहे पण माझी एवढीच शवनांती आहे की
गुरुकुल पद्धतीने परत रुजवली गेली पाशहजे आशण त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त अांतरराष्ट्रीय शवद्याथी
आपल्याकडे कशी येतील हे त्याच्यामागे सरकारने आपल्याला मदत के ली तर आपण नक्की पूवीसारखे
गुरुकुल पद्धतीचे शशक्षण होता गुरु आशण शशष्ट्याचा ते परत आपण रोज होऊ शकतो असां मला वाटतां

जपानी भवद्यार्थयांचा हा प्रयतन उगवतया सूयाथ च्या दे ात भनरामय जीवनाची नवी पहाट
उगभवण्यासाठी प्र स
ं नीयच म्हणायला हवा.आका वाणी बातम्यांसाठी पण्ु याहून स्वाती महाळं क.
पवार ठाकरे
राष्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष रद पवार आभण भ वसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे प्रमख
ु उद्धव
ठाकरे यांनी;काल पत्रकार पररषद घेऊन;राज्यपाल भगतभसंग कोश्यारी यांनी छत्रपती भ वाजी
महाराजांबिल के लेल्या वक्तवयाचा भनषेध के ला.राज्यपालांच्या या भवधानाची दखल आता राष्रपती
आभण पंतप्रधानांनी घ्यावी, असं पवार म्हणाले.तर कें द्र सरकारनं राज्यपालांना तवररत माघारी
बोलावून घेतलं नाही तर महाराष्र प्रेमी आंदोलन करतील,असा इ ारा ठाकरे यांनी भदला.
सीमाप्रश्न
सीमाप्रश्न सवोच्च न्यायालयात असताना कनाथ टकच्या मख्ु यमंत्रयांनी तयाबाबत बेजबाबदार,प्रक्षोभक
वक्तवयं करणं भनषेधाहथ असून हे महाराष्र सहन करणार नाही,अ ी प्रभतभक्रया भवधानसभेतले
भवरोधी पक्षनेते अभजत पवार यांनी भदली आहे.तयावर उत्तर देताना महाराष्रातील एक इंचही जागा
कुठे जाऊ देणार नाही,सीमा भागातील ज्या 40 गावांच्या समस्या आहेत तया सोडवण्याची
जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचं मख्ु यमंत्री एकनाथ भ दं े यांनी काल माध्यमां ी बोलताना
सांभगतलं.राज्याची भनभमथ ती झाली तेवहापासून कनाथ टक - महाराष्र सीमावाद सरुु आहे; तयामळ
ु े या
सीमावादात कोणीही पक्षीय वाद आणू नये; याप्रकरणी सवोच्च न्यायालय योग्य तो भनणथ य
घेईल,आपला सीमाभाग आपल्याला परत भमळे ल, असं उपमख्ु यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल
माध्यमां ी बोलताना स्पष्ट के लं.

उदय सामांत
मंबु ईतल्या चनीरोड इथं मराठी भाषा भवन आभण नवी मंबु ईतल्या ऐरोली इथं उपकें द्र अ ा दोनही
प्रस्ताभवत इमरतींच्या उभारणीच्या कामाला येतया पंधरा भदवसांत सरू
ु वात होणार असल्याची
माभहती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी काल नवी मंबु ईत भदली. ऐरोली इथल्या प्रस्ताभवत मराठी
भाषा भवन उपकें द्राच्या जागेची पाहणी के ल्यानंतर सामंत यांनी तयानंतर पत्रकारां ी संवाद
साधला.
नाशशक ग्रांथोत्सव
ग्रंथोतसवाच्या माध्यमातून हरासोबतच तालक
ृ ींगत होण्यासाठी
ु ा पातळीवर वाचन संस्कृती वद्ध
प्रयतन करणार असल्याचं नाभ क भजल्याचे संपकथमंत्री दादाजी भस
ु े यांनी के लं.नाभ क
ग्रंथोतसवाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते काल बोलत होते.
ग्रांथ शदांडी
धळ
ु े इथल्या भजल्हा ग्रंथालय अभधकारी कायाथ लयातही कालपासून ग्रंथ भदंडी काढून ग्रंथोतसवाला
सरु वात झाली.
अथेलेशटक
अमरावतीमध्ये आयोभजत भवभागीय क्रीडा स्पधेमध्ये ासकीय तंत्रभनके तन भवद्यार्थयांनी
अथेलेभटक्समध्ये वैयभक्तक आभण सांभघक स्वरूपात भवजेतेपदाची 5 पदकं आभण उपभवजेता म्हणून
4 पदकं भमळभवली.
खोखो
उस्मानाबादमध्ये झालेल्या 55 वया राष्रीय अभजंक्यपद खो-खो स्पधेत यजमान महाराष्राच्या
मभहला संघाने भवजेतेपद कायम राखलं आहे.तळ
ु जाभवानी भजल्हा क्रीडा संकुलात झालेल्या अंभतम
सामन्यात महाराष्राच्या मभहला संघाने भारतीय भवमान प्राभधकरण संघावर 11-9 असा ानदार
भवजय भमळवला.महाराष्राच्या मभहलांचं हे 24 वं अभजंक्यपद ठरलं आहे. परुु ष गटात भारतीय
रेल्वेने यजमान महाराष्रावर 14-12 असा भवजय भमळभवत हटभरक के ली.अपेक्षा सतु ार राणी
लक्ष्मीबाई परु स्काराची मानकरी तर अक्षय गणपल
ु े एकलवय परु स्कारचा मानकरी ठरला.
शक्रके ट
भारत आभण न्यूझीलंड दरम्यान 50 षटकांच्या तीन सामन्यांच्या माभलके तला पभहला सामना आज
न्यूझीलंडमधील ऑकलंड इथल्या इडन पाकथ मैदानावर खेळला जाणार आहे. भारतीय प्रमाण
वेळेनस
ु ार सकाळी सात वाजता सामना सरू
ु झाला आहे. रोभहत माथ आभण के एल राहुल यांच्या

अनपु भस्थतीत भ खर धवन याच्याकडे कणथ धारपदाची धरु ा आहे. या माभलके तला दस
ु रा सामना
येतया रभववारी तर भतसरा सामना बधु वारी खेळला जाईल.
हवामान
येतया दोन भदवसात कोकणात तरु ळक भठकाणी पावसाची क्यता आहे; राज्यात अन्यत्र हवामान
कोरडं राहील, असा हवामान भवभागाचा अंदाज आहे.
आकाशवाणी पुणे कें द्रावरचां प्रादेशशक बातमीपत्र सांपलां, नमस्कार.

