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1. इथेनॉलच्या खरदेी प्रक्रियेला कें द्रीय मंक्रिमंडळाची मंजरुी. 
2. प्रत्येक भारतीयाला कोरोना लस देणार, पंतप्रधानांची ग्वाही. 
3. स्थाक्रनक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकांना मदुतवाढ. 
4. कृषी कायद्ांच्या क्रवरोधात कॉगें्रसचा उद्ा राज्यव्यापी सत्याग्रह. आक्रण 

5. सांगलीत क्रकसान सन्मान क्रनधीचे 14 हजार बनावट लाभाथी. 

  

मंिीमंडळ क्रनणणय  

इथेनॉलच्या खरदेी प्रक्रियेला कें द्रीय मकं्रिमंडळानं काल मंजरुी क्रदली. या आधी देशभरात 

इथेनॉलला एकच दर क्रदला जात होता; माि आता नव्या क्रनणणयामळेु वेगवेगळ्या पद्धतीनं 

तयार केलेल्या इथेनॉलचा प्रतवारी नसुार वेगवेगळा दर असेल. साखरपेासून तयार 

केलेल्या इथेनॉलची क्रकंमत  62 रूपये 65 पैसे प्रक्रत लीटर असेल; मळीपासून बनवलेल्या 

इथेनॉलची क्रकंमत दजाणनसुार 57 रूपये 61 पैसे प्रती क्रलटर आक्रण 45 रुपये 69 पैसे प्रक्रत 

क्रलटर इतकी असेल.   

देशातल्या धरणांच्या दरुुस्ती आक्रण नूतनीकरणाच्या दूस-या आक्रण क्रतसऱ्या टप्पप्पयालाही 

कें द्रीय मंिी मंडळाच्या अथण क्रवषयक सक्रमतीनं मंजरुी क्रदली. या अंतगणत देशातल्या 19 

राज्यातल्या 736 धरणांमध्ये सधुारणा केली जाणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातल्या 167 

धरणांचा समावेश आहे.  एक्रप्रल 2021 ते माचण 2031 या कालावधीत केल्या जाणाऱ्या या 

कामासाठी 10 हजार 211 कोटी  रुपयांचा खचण अपेक्रित आहे. यातला 80 टक्के खचण  

जागक्रतक बकँ आक्रण आक्रशयाई इंफ्रास्रक्चर इन्वेस्टमेंट बकँ करणार आहे.  

तागाच्या क्रनक्रमणतीला आक्रण क्रविीला चालना देण्यासाठी यापढेु अन्न धान्याच्या 

साठवणकुीसाठी 100 टक्के आक्रण साखरचे्या साठवणकुीसाठी 20 टक्के तागाच्या 

क्रपशव्यांचा वापर अक्रनवायण करण्याचा क्रनणणयही मिंीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  



सवाांना लस पंतप्रधान  

कोरोनाची लस आल्यानंतर देशातील प्रत्येक नागररकाला ती देण्यात येईल. एकही 

भारतीय यापासून वकं्रचत राहणार नाही अशी ग्वाही पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्रदली आहे. 

सरकारकडून आतापासूनच कोरोना क्रवषाणवूरील लसीच्या क्रवतरणाची तयारी केली जात 

असल्याचं त्यांनी काल एका प्रक्रसद्धी माध्यमाला क्रदलेल्या मलुाखतीत सांक्रगतलं. 

देशवासीयांना कोरोनाची लस उपलब्ध करून देण्यासाठी 50 हजार कोटी रूपयांपयांतची 

तरतूद करण्याचा क्रनणणय घेतला आहे. एका व्यक्तीला कोरोनाची लस देण्यासाठी 

जवळपास 385 रूपयांपयांतचा खचण अपेक्रित आहे. असं ते म्हणाले. 

कोरोना  

देशातील कोक्रवड रुग्ण बर ेहोण्याचं प्रमाण क्रदवसेंक्रदवस वाढत असून आज ते 90 पूणाणक 

99 शतांश टक्क्यांवर पोहोचलं आहे. काल क्रदवसभरात एकंदर 56 हजार 480 रुग्ण बर े

झाले.  आतापयांत  देशातले  73 लाख 15 हजार  989 रुग्ण कोरोनामकु्त झाले आहेत. 

सध्या सहा लाख 3 हजार 687 रुग्ण उपचार घेत आहेत. काल देशात 527 कोक्रवड 

रुग्णांचा मतृ्यू झाला. या आजाराने आतापयांत देशातले 1 लाख 20 हजार 527 रुग्ण 

दगावले आहेत. सध्या देशाचा मतृ्यू दर दीड टक्के आहे.    

साखर क्रनयाणत आक्रण इथेनॉल क्रनक्रमणती  

यंदा साखरचंे क्रविमी उत्पादन होण्याची शक्यता असूनही साखरक्रनयाणत अनदुानाबद्दल 

कें द्र सरकारनं अद्ाप कोणतीही अक्रधकृत घोषणा केली नाही. त्यामळेु अनेक 

कारखान्यांच्या साखर क्रनयाणत कराराला खीळ बसली असल्याचं साखर क्रनयाणतदार 

संघटनेनं काल प्रक्रसद्धीला क्रदलेल्या पिकात म्हटलं आहे. दरम्यान इथेनॉलच्या क्रकमतीत 

वाढ करण्याच्या कें द्रसरकारच्या क्रनणणयामळेु इथेनॉल उत्पादनावर भर द्ावा जेणेकरून 

अक्रतररक्त साखरचेा प्रश्नच उद्भवणार नाही असं प्रक्रतपादन इस्मा आक्रण  साखर द्ोगातील 

इतर संघटनांनी केलं आहे.  

मंक्रिमंडळ क्रनणणय  

राज्यातल्या मदुत संपलेल्या आक्रण  कोरोना क्रवषाण ुसंिमणामळेु क्रनवडणूक न झालेल्या, 

स्थाक्रनक स्वराज्य संस्थांमध्ये क्रनयकु्त प्रशासकांचा कालावधी 6 मक्रहन्यांपयांत 

वाढवण्याचा क्रनणणय राज्य मंक्रिमंडळानं घेतला आहे. यासंदभाणत अध्यादेश जारी 



करायलाही मकं्रिमंडळानं काल मान्यता क्रदली. मे आक्रण  जून 2020 मध्ये मदुत संपलेल्या 

3 महानगरपाक्रलका, 8 नगरपररषदा आक्रण  एका नगरपंचयायतीची   क्रनवडणकुीची प्रक्रिया 

कोक्रवडमळेु स्थक्रगत करण्यात आली आहे.  

राज्यातील क्रशवभोजन थाळीचा दर 31 माचण 2021 पयांत 5 रुपये कायम ठेवण्याचा  

क्रनणणय काल झालेल्या राज्य मकं्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. कोरोनाच्या 

पार्श्णभूमीवर यापवुीचे थाळीचे दर दहावरून पाच रूपये करण्यात आले होते. या 

दरकपातीची मदुत संपत आली होती पण कोरोनाची साथ कायम असल्यानं ही सहा 

मक्रहन्यांची मदुतवाढ देण्यात आली आहे.  

याक्रशवाय, धारावी पनुक्रवणकास प्रकल्पासाठी नव्यानं क्रनक्रवदा मागवण्याचा क्रनणणय आजच्या 

मंक्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पाची सध्या सरुू असलेली क्रनक्रवदा प्रक्रिया 

रद्द करण्यात आली. मुंबई शहरातील जीणण आक्रण मोडकळीला आलेल्या उपकरप्राप्त 

इमारतींच्या जलद पनुक्रवणकासासाठी 11 सप्पटेंबर 2019 चा शासन क्रनणणय रद्द करून 

नवीन मागणदशणक सचुना जारी  करण्याचा क्रनणणयही आजच्या मंक्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात 

आला.  आता, उपकरप्राप्त इमारतींच्या पनुक्रवणकास योजनेमधील मालक आक्रण क्रवकासक 

यांनी भाडेकरु तसंच रक्रहवाशांचं एका  वषाणचं  भाडं आगाऊ जमा करण्यासाठी थेट 

रक्कम वळती होणार ं खातं  उघडणं  बंधनकारक राहील. राज्यात कायम वास्तव्य  

असलेल्या माजी सैक्रनक आक्रण त्यांच्या क्रवधवांना एका क्रनवासी मालमते्तचा कर आक्रण 

घरपट्टी माफ करणाऱ् या योजनेला बाळासाहेब ठाकर ेमाजी सैक्रनक सन्मान योजना असं  

नाव देण्याचा क्रनणणयही मंक्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

ईद शभेुच्छा   

महाराष्ट्र आक्रण गोव्याचे राज्यपाल भगतक्रसंह कोश्यारी यांनी ईद ए क्रमलाद क्रनक्रमत्त 

जनतेला शभेुच्छा क्रदल्या आहेत. पे्रक्रषत मोहम्मद पैगंबर यांचा जन्मक्रदवस असलेला 

क्रमलाद उन नबी त्यांच्या पे्रम, दया आक्रण त्यागाच्या क्रशकवणीचं स्मरण करुन देतो. ईद-

ए-क्रमलादच्या मंगल पवाणवर मी राज्यातील सवण लोकांना, क्रवशेषतः मकु्रस्लम बंध ु - 

भक्रगनींना हाक्रदणक शभेुच्छा देतो, असं राज्यपालांनी आपल्या संदेशात म्हटलं आहे. 

पिी सप्ताह  



INTRO 

राज्यात यावषीपासून 5 ते 12 नोव्हेंबर या कालावधीत पिी सप्ताह साजरा करण्यात 

येईल अशी माक्रहती वन मंिी संजय राठोड यांनी काल क्रदली. काय असणार आहे या 

सप्ताहात आक्रण या तारखांनाच का , ते सांगणारा हा वतृ्तांत. 

VOICE CAST 

पिी हा क्रनसगाणच्या जैक्रवक साखळी आक्रण जैवक्रवक्रवधतेतील महत्वाचा घटक आहे. त्या 

अनषुंगाने पिांबाबत जनसामान्यांमध्ये जागतृी क्रनमाणण व्हावी यासाठी पिी सप्ताह साजरा 

करण्याचे क्रनदेश मखु्यमंिी उद्धव ठाकर ेयांनी राज्य वन्यजीव मंडळांच्या 15 व्या बैठकीत 

क्रदले होते. वन्यजीव साक्रहत्य क्रनक्रमणतीत ज्यांचं नाव अग्रिमानं घेतलं जातं त्या मारुती 

क्रचतमपल्ली यांचा 5 नोव्हेंबर हा जन्मक्रदवस तर पिीतज्ञ पद्मभूषण डॉ. सलीम अली 

यांची जयंती 12 नोव्हेंबरला असते. या क्रदवसांचे औक्रचत्य साधून 5 ते 12 नोव्हेंबर 

दरम्यान पिी सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. या सप्ताहामध्ये पिांचं महत्व, 

स्थलांतर आक्रण अक्रधवास, संरिण, संवणधन याबाबत जागतृी करण्यात येईल. तसंच 

ऑनलाईन पिी छायाक्रचि प्रदशणन, पिी छायाक्रचि स्पधाण, क्रचिकला स्पधाण  घेण्यात 

येतील. पिी क्रनसगण माक्रहती पिकं, पसु्तकं, क्रभत्तीपिकं आक्रद साक्रहत्यही उपलब्ध करुन 

क्रदलं जाईल. वन क्रवभागाच्या समन्वयानं हा सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. 

आकाशवाणी बातम्यांसाठी लौक्रकका रास्ते पणेु. 

कॉगें्रस आंदोलन  

कें द्रसरकारनं  लादलेले नवे शेतकरी कायदे अन्याय्य असून ते रद्द करावेत या 

मागणीसाठी कागेँ्रसनं आंदोलन आणखी तीव्र केलं आहे. या आंदोलनाचा पढुचा टप्पपा 

म्हणून 31 ऑक्टोबरला राज्यव्यापी सत्याग्रह करण्यात येणार आहे. क्रदवंगत पतंप्रधान 

इंक्रदरा गांधी यांचा हुतात्मा क्रदन तसेच लोहपरुुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 

जयंतीचे औक्रचत्य साधत या क्रदवशी राज्यभरात ‘क्रकसान अक्रधकार क्रदवस’ पाळला 

जाणार असून, कृषी कायद्ांक्रवरोधात सत्याग्रह करण्यात येणार आहे, अशी माक्रहती 

महाराष्ट्र प्रदेश कागेँ्रस कक्रमटीचे अध्यि बाळासाहेब थोरात यांनी काल मुंबईत 

वाताणहरांना क्रदली. वध्याणतील सेवाग्राम इथे सत्याग्रहाचा मखु्य कायणिम होणार असून 



राज्यभरातील सवण क्रजल्हा मखु्यालयात सकाळी 10 ते दपुारी 4 या वेळेत कागेँ्रसचे नेते, 

सत्याग्रह करतील असं ते म्हणाले. 

कव्हेकर  

कें द्र शासनानं मंजूर केलेल्या  कृषी कायद्ामळेु शेतकऱ् याला आक्रथणक क्रस्थरता क्रमळणार 

आहे याबाबतचे बहुतांश क्रनणणय कागेँ्रसच्याच जाहीरनाम्यात होते. त्या क्रनणणयाला मतुणरूप 

आणण्याचे काम मोदी सरकारने केलेले आहे असं प्रक्रतपादन भाजपा नेते आमदार 

क्रशवाजीराव पाटील कव्हेकर यांनी काल लातूर मध्ये बोलताना केलं. कृषी कायद्ाला 

कागेँ्रसचा क्रवरोध राजकीय असून जनता आक्रण शेतकरी कायद्ाचं स्वागतच करत आहेत  

असं ते म्हणाले 

क्रकसान सन्मान क्रनधी  

सांगली क्रजल्यात क्रकसान सन्मान क्रनधी योजनेचा गैरवापर करण्यात आल्याचं आढळून 

आलं आहे. बनावट लाभार्थयाांची संख्या 14 हजार 267 इतकी असून त्यांना  क्रनधीची 

रक्कम तात्काळ परत करण्यासंबंधीच्या नोटीसा क्रजल्हा प्रशासनातफे पाठवण्यात 

आल्या आहेत. गैरवापर करण्यात आलेली ही रक्कम 10 कोटी 90 लाख इतकी 

असल्याचं आमच्या प्रक्रतक्रनधीनं कळवलं आहे. 

क्रकसान रले्वे   

रले्वे बोडाणकडून काल, माल वाहतूक दरात जाहीर करण्यात आलेल्या सवलतीमळेु, 

क्रकसान रले्वे आता 50% अनदुानावर चालणार आहे. यामळेु सांगली क्रमरजसह पंढरपूर, 

सांगोला, कुडूणवाडी येथील शेतकरी, उद्ोग आक्रण व्यावसाक्रयकांना अत्यंत अल्प खचाणत 

आपली उत्पादनं क्रदल्लीपयांत पाठवणं शक्य होणार आहे.  

पालघर   

15 ऑगस्ट 2022 च्या भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमतृ महोत्सवापूवीच आक्रदवासींच्या 

क्रकमान मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक करून त्यांच्या दारात स्वातंत्र्याचा प्रकाश पोहचवण्या 

बाबत सरकार कक्रटबद्ध असल्याची ग्वाही मखु्यमंिी उद्धव ठाकर ेयांनी काल श्रमजीवी 

संघटनेच्या क्रशष्ट मंडळाला क्रदली. संघटनेचे संस्थापक तसेच राज्यस्तरीय आढावा 



सक्रमतीचे अध्यि क्रववेक पंक्रडत यांच्यासह संघटनेच्या क्रशष्टमंडळानं आक्रदवासींच्या 

प्रश्नांसंदभाणत मखु्यमंत्र्यांची त्यांच्या क्रनवासस्थानी काल भेट घेतली.  

चंद्रकांत पाटील  

मंक्रदर ंउघडण्याबाबत राज्यपाल राज  ठाकरेंना काय बोलले हे माहीत नाही, पण हे खर 

आहे की उद्धव ठाकर ेयांना भेटून काही उपयोग नाही, शरद पवार हेच राज्य चालवत 

आहेत, अशी टीका भाजपचे प्रदेशाध्यि चंद्रकांत पाटील यांनी केली. काल सांगली 

शहरातील क्रवकास कामांचा प्रारभं केल्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.    

अकोला  

अकोला महापाक्रलकेच्या सवणसाधारण सभेत काल जोरदार गोंधळ झाला. चचेला 

आलेल्या क्रवषयांवर कागेँ्रस आक्रण क्रशवसेनेच्या नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली.  सेनेचे 

नगरसेवक राजेश क्रमश्रा यांनी गदारोळात हातातील माईक आक्रण डायसही फेकला. तर 

शक्रशकांत चोपडे यांनी मंडपाचा खांब ओढून मंडप पाडण्याचा प्रयत्न केला. या 

प्रकारामळेु महापौर अचणना मसणे यांनी त्यांना दोन सभांसाठी क्रनलंक्रबत करण्याचे आदेश 

क्रदले. 

वैद्कीय महाक्रवद्ालय  

रत्नाक्रगरीच्या वैद्कीय महाक्रवद्ालयाची अक्रनक्रितता संपली आहे. येत्या 2021-22 च्या 

शैिक्रणक वषाणपासून या महाक्रवद्ालयात प्रवेशप्रक्रिया सरुू होईल, अशी माक्रहती उच्च 

आक्रण तंिक्रशिण मंिी उदय सामंत यांनी काल रत्नाक्रगरीत वाताणहर पररषदेत क्रदली. 

रत्नाक्रगरीजवळच्या दांडेआडोम आक्रण कापडगाव इथं महाक्रवद्ालयासाठी आवश्यक  25 

एकर जागेची क्रनक्रिती झाली आहे, असंही ते म्हणाले. रत्नाक्रगरीजवळ क्रमऱ्या इथं 22 एकर 

िेिावर प्राक्रणसंग्रहालय साकारण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांक्रगतलं. 

नारायण सवेु कला अकादमी परुस्कार 

नांदेड इथले कक्रव देक्रवदास फुलारी यांना नारायण सवेु कला अकादमीचा कुसमुाग्रज 

काव्य परुस्कार जाक्रहर झाला असून सन्मानक्रचन्ह, मानक्रचन्ह, ग्रंथ आक्रण रोख रक्कम 

असं परुस्काराचं स्वरूप आहे. या परुस्काराचे क्रवतरण नेरळ इथ  8 नोव्हेंबर रोजी होणार 

आहे अशी माक्रहती नारायण सवेु आकादमीच्या पदाक्रधकाऱ् यांनी काल क्रदली.  



बछडे   

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील बफर िेिाच्या खडसंगी वनपररिेिात काल वाक्रघणीचे 

3 बछडे अशक्त क्रस्थतीत आढळले. त्यातील एकाला उपचाराकररता चंद्रपरुात आणताना 

वाटेत त्याचा मतृ्यू झाला आहे. इतर 2 बछड यांवर चंद्रपूर येथील प्राथक्रमक उपचार 

कें द्रात उपचार केले जात असून वाक्रघणीचा शोध घेण्यात येत आहे.  

हवामान  

अपेिेप्रमाणे काल राज्यात सवणि हवामान कोरडं होतं. कोकणात माि तरुळक क्रठकाणी 

क्रकरकोळ सरी आल्या. आज आक्रण उद्ाही संपूणण राज्यात हवामान कोरडंच राहील असा 

वेधशाळेचा अंदाज आहे. 

आकाशवाणी पणेु कें द्रावरचं प्रादेक्रशक बातमीपि संपलं. पण यानंतर सकाळी 10 वाजून 

10 क्रमक्रनटांनी ऐका, कोरोना संकटाशी सरुु असलेल्या यदु्धाच्या, राज्यभरातल्या बातम्या 

“कोरोना महाराष्ट्र” या क्रवशेष बातमीपिात. कोरोना क्रवरुद्धचा हा लढा आपल्याला 

क्रजंकायचा आहे; म्हणनूच मास्क वापरा; स्वच्छता पाळा; अंतर राखा आक्रण क्रवर्श्ासाहण 

बातम्यांसाठी ऐकत रहा, आकाशवाणी, नमस्कार.    

 


