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ठळक बातम्या  

1 सवंिधान वदनावनवमत्त पतंप्रधान ई-कोर्ट  प्रकल्पाच्या अंतगटत आज  पतंप्रधान नरेंद्र मोदी याचं्या हस्ते 

विविध उपक्रमाचंा आरभं 

२. भारत-फ्रान्सदरम्यान आज निी वदल्ली इथ ंचौथी सरंक्षणविषयक बैठक 

3. महाराष्ट्रात पणेु इथल्या लोहगाि विमानतळािर पढुच्या िषी मेपयंत निीन र्वमटनल इमारत पूणट  

क्षमतेने कायाटवन्ित होणार आवण 

४. सन 2019, 20 आवण 21 साठी सगंीत नार्क अकादमी परुस्काराचंी घोषणा; महाराष्ट्रातील 

नामिंत कलाकाराचंा समािेश 

 

 

सशंवधान शदन पतंप्रधान 

पतंप्रधान नरेंद्र मोदी आज सकाळी 10 िाजता सिोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सवंिधान वदनाच्या 

कायटक्रमात सहभागी होणार आहेत.यािेळी पतंप्रधान ई-कोर्ट  प्रकल्पातंगटत विविध निीन उपक्रमाचंा 

शभुारभं करतील. या प्रकल्पाद्वार े  यावचकाकते, िकील आवण न्यायव्यिस्था यानंा मावहती आवण 

सपें्रषण तंत्रज्ञानाद्वार ेसेिा प्रदान करण्यात येईल.व्हच्युटअल जवस्र्स क्लॉक, जवस्र्स मोबाईल अॅप 2, 

विवजर्ल कोर्ट  आवण S3 िास या सकेंतस्थळाचंा पंतप्रधान शभुारभं करणार आहेत. 

  

व्हच्युटअल जवस्र्स क्लॉकमळेु खर्ल्याचं्या वनकालाची वस्थती लोकांबरोबर सामावयक करता येऊन 

न्यायालयाचं ं कामकाज उत्तरदायी आवण पारदशटक होण्यास मदत होईल.वजल्हा न्यायालयाच्या 

िेबसाइर्िर कोणत्याही न्यायालयाच ंहे घि्याळ जनतेसाठी उपलब्ध असेल. जवस्र्स मोबाईल अॅप 2 

द्वार,ेउच्च न्यायालय आवण सिोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आता प्रलंवबत प्रकरणं आवण त्याच्या 

वनकालािर लक्ष ठेिू शकतील तर  विजीर्ल कोर्ाटद्वार े न्यायालयीन नोंदी विजीर्ल स्िरूपात 

न्यायावधशानंा उपलब्ध करून वदल्या जातील.वजल्हा न्यायव्यिस्थेशी सबंवंधत मावहती आवण सेिा 

प्रकावशत करण्यासाठी तसचं या मावहतीच्या वनमाटण आवण व्यिस्थापनासाठी  S3 िास सकेंत स्थळं 

सरुू करण्यात आली आहेत.  



 

महाराष्ट्रात आजच्या सवंिधान वदनापासून 6 विसेंबर या महापररवनिाटण वदनापयंत सामावजक न्याय 

आवण विशेष सहाय्य विभागान ं ‘समता पिाटच ं आयोजन केलं आहे.या कालािधीत राज्यात विविध 

उपक्रम राबिण्यात येणार आहेत.प्रभात फेरी, सवंिधानाच्या प्रास्ताविकेचे िाचन,तज्ज्ञ व्यक्तीकिून 

मागटदशटन,कायटशाळा,वनबंध स्पधाट,प्रश्नमंजषुा,यासह विविध कायटक्रम होणार आहेत.पणु्यात काल 

सवंिधान वदनाच्या पूिटसंध्येला 5 हजार दीप प्रज्िवलत करून िॉक्र्र बाबासाहेब  आंबेिकरानंा 

अवभिादन करण्यात आल.ं   

 

राजनाथ शसहं  

भारत-फ्रान्सदरम्यान चौथ्या सरंक्षणविषयक तीन वदिसाचं्या पररषदेला आजपासून निी वदल्ली इथ ं

सरुुिात होत आहे.फ्रान्सचे सशस्त्र दल मंत्री सेबॅवस्र्न लेकोनूट या पररषदेला उपवस्थत राहण्यासाठी 

भारत दौऱ्यािर आहेत. सरंक्षण मंत्री राजनाथ वसहं या बैठकीचे सह-अध्यक्ष असणार आहेत.परराष्ट्र 

मंत्री िॉ एस जयशकंर आवण राष्ट्रीय सरुक्षा सल्लागार अवजत िोिाल यांचीही लेकोनूट भेर् घेणार 

आहेत तसचं कोची इथल्या दवक्षणी नौदल कमािं मखु्यालयाला ते भेर् देणार असून, भारताची पवहली 

स्िदेशी विमानिाहू यदु्धनौका INS विक्रातंची पाहणी करणार  आहेत. 

 

ज्योशतराशदत्य शशंदे दौरा  

कला,ससं्कृतीच ं माहेरघर असलेल्या महाराष्ट्रातील पणु्यात व्यापार,उद्योग,मावहती तंत्रज्ञान आदी 

के्षत्रही  विकवसत झाली आहेत, त्यामळेु पणु्याच्या विकासाला कें द्र सरकारच ं प्राधान्य राहील अशी 

ग्िाही कें द्रीय नागरी हिाई िाहतूक मंत्री ज्योवतरावदत्य वशदंे यानंी काल वदली. पणु्यातील लोहगािं 

विमानतळािर उभारलेल्या एरोमॉल मल्र्ीलेिल कार पावकंगच ंउदघार्न काल वशदंे याचं्या हस्ते झाले. 

त्यािेळी ते बोलत होते. उच्च आवण  तंत्रवशक्षण मंत्री चदं्रकातं पार्ील,खासदार वगरीश बापर्,िंदना 

चव्हाण,आमदार सवुनल वरं्गर ेयािेळी उपवस्थत होते. लोहगािं विमानतळािरून आता आंतरराष्ट्रीय 

विमानाचंी उि्िाणे होऊ लागली असून, अमेररका आवण यरुोपसाठी देखील भविष्ट्यात प्रयत्न करण्यात 

येतील, लोहगाि विमानतळािर निीन र्वमटनल इमारतीच ंकाम सत्तर र्क्के पूणट झाले असून, पढुच्या 

िषी मेपयंत ही निीन र्वमटनल इमारत पूणट क्षमतेने कायाटवन्ित होईल. इथ ंइंवर््ेरे्ि कागो र्वमटनलची 

देखील सवुिधा असेल, येत्या 1 विसेंबरपासून पणेु वसगंापूर विमान सरुू होईल.अशी मावहती 

ज्योवतरावदत्य वशदंे यानंी वदली.  

 

प्राणी कू्ररता प्रशतबधंक कायदा  

कें द्र सरकारन ंसधुाररत प्राण्यािरील अत्याचार प्रवतबधंक कायदा विधेयक 2022 चा मसदुा प्रकावशत 

केला असून तो सािटजवनक सचुनासंाठी खलुा आहे. या मसदुयामध्ये 61 दरुुस्ती करण्याचा प्रस्ताि 



मािंला आहे. कू्ररतेच्या निीन शे्रणीमध्ये पाशिी ितटन हा गनु्हा म्हणून समाविष्ट करण्यात आला असून 

प्राणी मारल्यास जास्तीत जास्त पाच िषांच्या कारािासासह वकमान ७५ हजार रुपये दिंाची तरतूद 

करण्यात आली आहे. विधेयकाच्या मसदु्यामध्ये कलम 3अ अंतगटत तहान, भूक, कुपोषण, भीती आवण 

त्रासापासून मकु्तीसह प्राण्याचं्या पाच स्िातंत्र्य हक्काचा  समािेश आहे. यामध्ये िन्य प्राणी िगळता 

असे सामदुावयक प्राणी, ज्याचं्यािर कोणाचाही मालकी हक्क नाही अशा प्राण्यानंाही मान्यता 

देण्याचाही प्रस्ताि आहे.सामदुावयक प्राण्याचंी काळजी घेण्याची जबाबदारी स्थावनक सरकाराचंी 

असेल, अस ं या मसदु्यात म्हर्लं आहे. 

 

भारतीय बाळ जममनी  

जमटनीमध्ये सध्या सगंोपन कक्षात असलेल्या एका भारतीय बाळाच ं प्रकरण सिेंदनशील स्िरूपाच ं

असून ते न्यायप्रविष्ट आहे अस ंपरराष्ट्र मंत्रालयान ंकाल सांवगतलं. मंत्रालयाचे प्रिके्त अररदंम बागची 

यानंी काल बातमीदारांना सावंगतलं की, सरकार एका िषाटहून अवधक काळापासून या प्रकरणात जमटन 

अवधकाऱ्याशंी सिंाद साधत आहे. ते म्हणाले की सरकार गोपनीयतेच्या समस्याबंद्दल आवण या 

प्रकरणाच्या आजूबाजूच्या पररवस्थतीच्या सिेंदनशील स्िरूपाबद्दल जागरूक आहे. बवलटनमधील 

भारतीय दूतािास देखील या कुरंु्बाच्या सपंकाटत असून न्यायालयीन कायटिाही लिकर पूणट व्हािी 

यासाठी जमटन अवधकाऱ्या ंसमिेत िार्ाघार्ी चालू आहेत.  

 

G-20 शशष्टमडंळ  

G-20 वशष्टमंिळ काल दपुारी पोर्ट  ब्लेअर इथ ंभारतातील G20 देशाचं्या मंिळ  प्रमखुाचं्या चचेसाठी 

आलं आहे. पोर्ट  ब्लेअरमध्ये G-20 वशष्टमंिळाच ं  जोरदार स्िागत करण्यात आलं. त्याचं्या 

आगमनानतंर लगेचच वशष्टमंिळान ं राष्ट्रीय स्मारक असलेल्या सेल्यलुर जेल या राष्ट्रीय स्मारकाला 

भेर् वदली.माजी परराष्ट्र सवचि आवण G20 चे मखु्य समन्ियक हषटिधटन वसगंला,नीती आयोगाचे 

माजी अध्यक्ष आवण G20 शेपाट अवमताभ कातं या वशष्टमंिळात सहभागी आहेत. G20 मधील  

भारताच्या अध्यक्षपदाचा प्रिास पोर्ट  ब्लेअरमधील सेल्यलुर जेल इथ ं सरुू होत आहे ही सपूंणट 

देशासाठी अत्यंत अवभमानची बाब आहे.“आम्ही इथ ं तरंुुगिास भोगलेल्या आमच्या सिट स्िातंत्र्य 

सैवनकाचं्या शौयाटच ं आवण सेिेच ं स्मरण करतो अस ं अवमताभ कातं यानंी त्याचं्या र््विर् सदंेशात 

म्हर्लं आहे.  

 

गजुरात शनवडणकुा  

गजुरातमध्ये पवहल्या र्प्पप्पयातील वनििणकुीच्या प्रचाराला अिघे चार वदिस उरले असताना सिट 

राजकीय पक्षाचें नेते मतदारानंा आपल्या बाजून ंकरण्यासाठी सिटतोपरी प्रयत्न करत आहेत. गहृमंत्री 

अवमत शहा, स्मतृी इराणी,धमेद्र प्रधान,परसोत्तम रुपाला, रविशकंर प्रसाद याचं्यासह भाजप नेते 



आवण कें द्रीय मंत्र्यानंी राज्यात जोरदार प्रचार केला.काा्ँ ेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शक्तीवसहं गोवहल,रघ ुशमाट 

आवण राजीि शकु्ला यानंी अहमदाबादमध्ये पत्रकार पररषद घेतली तर आपचे ज्येष्ठ नेते राघि 

चि्ढा,भगिंत मान,मनीष वससोवदया यानंीही त्याचं्या पक्षाचा प्रचार केला. पत्रकार पररषदेला सबंोवधत 

करताना, आपचे नेते मनोज सोरवठया म्हणाले की, ताज्या सिेक्षणानसुार त्याचंा पक्ष एक बळकर् 

पयाटय म्हणून स्थान वमळित आहे. 

 

कथाकार  

कें द्रीय मंत्री वकरण ररवजजू आवण राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी आज निी वदल्लीत कथाकारच्या 15 व्या 

सत्राच ंउद्घार्न करणार आहेत. हा कायटक्रम सेंरल वव्हस्र्ा इंविया गेर् इथ ंआज दपुारी होणार आहे. 

कथाकथनाचे कायटक्रम वदल्लीतील सुदंर नसटरी, हेरररे्ज पाकट  आवण सेंरल वव्हस्र्ा, इंविया गेर् इथं 

होणार आहेत.यनुायरे्ि वकंगिम, ऑस्रेवलया; मंगोवलया; इस्रायल; वसएरा वलओन आवण कोररया या 

देशामंधील भारतीय आवण आंतरराष्ट्रीय लेखकाचं्या विविध कथा आवण सगंीत या महोत्सिात सादर 

केलं जाईल.  

 

FIFA शवश्वचषक  

FIFA विश्वचषक फुर्बॉल 2022 मध्ये, आज रात्री कतारमधील अल बायत स्रे्वियमिर इंग्लिं आवण 

अमेररका याचं्यातील ब गर्ातील सामना एकही गोल न ंहोता  बरोबरीत सरु्ला. अ गर्ातील आणखी 

एका सामन्यात, यजमान कतारला सेनेगलन ं३-१ न ंपराभूत केलं. या पराभिामळेु कतार या स्पधेतून 

बाहेर पिला आहे.  

 

सगंीत ऄकादमी  

सगंीत नार्क अकादमीने 2019, 2020 आवण 2021 या िषांसाठी सगंीत नार्क अकादमी 

परुस्काराचंी काल घोषणा केली. या परुस्कारासाठी 128 कलाकाराचंी वनिि करण्यात आली आहे. 

तर कला के्षत्रातील दहा नामिंत व्यक्तींची अकादमी सहध्यायी म्हणून वनिि करण्यात आली आहे. 

अकादमी सहाध्यायींच्या परुस्काराच ंस्िरूप तीन लाख रुपये आहे;तर ताम्रपत्र, शाल आवण  एक लाख 

रुपये अस ंअकादमी परुस्काराच ंस्िरूप आहे. हे  परुस्कार राष्ट्रपतींच्या हस्ते एका विशेष समारभंात 

प्रदान केले जातील.राज्यातील विविध नामिंत कलाकाराचंा यात समािेश आहे. प्रवसद्ध शास्त्रीय 

गावयका मावलनी राजूरकर,आरती अंकलीकर वर्केकर,कथक नतृ्य गरुु िॉ नदंवकशोर कपोते, शमा 

भारे्, प्रवसद्ध अवभनेता प्रशातं दामले, वदग्दशटक कुमार सोहोनी,कठपतुली कला प्रकारात पारगंत 

असलेल्या मीना नाईक यांना हा मानाचा परुस्कार जाहीर झाला आहे. 

 

याबरोबरच ह ेराष्ट्रीय बातमीपत्र सपंल.ंनमस्कार. 


