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ठळक बातम्या      

 भारताचा इशतहास म्हणजे ग लामशगरीची कहाणी नसून शौयय, त्याग आशण शनभययतेची 

गाथा असल्याचुं प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंचुं प्रशतपादन 

 

 सातारा शजल्यात पाचशे एकर के्षत्रात कृषी उद्योग उभारण्याची म ख्यमुंत्री एकनाथ शशुंदे 

याुंची घोषण 

 

 कें द्रीय नागरी हवाई वाहतूकमुंत्री जोशतराशदत्य शशुंद ेयाुंचा कागल इथुं य वा मतदाराुंशी 

थेट सुंवाद  

 

 केन्द्द्र सरकारकडून महाराष्ट्राला दोन हजार कोटी रुपयाुंपेक्षा जास्त थकीत जीएसटी 

भरपाई जारी 

 

आणि  

 ऑकलुंड इथुं झालेल्या पशहल्या एकशदवसीय शक्रकेट सामन्द्यात न्द्यूझीलुंडचा 

भारतावर ७ गडी राखून शवजय 

<><><><><><> 

भारताचा इशतहास म्हणजे ग लामशगरीची कहाणी नसून शौयय, त्याग आशण 

शनभययतेची गाथा आहे, असुं प्रशतपादन प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंनी आज केलुं. 

आसाममधले अहोम सेनापती लशचत बारफ कन याुंच्या ४०० व्या जयुंती महोत्सवाचा  

साुंगता समारुंभ शदल्लीत झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. च कीच्या पद्धतीनुं शलशहलेला 

इशतहास प न्द्हा नव्यानुं शलहायची गरज त्याुंनी अधोरशेखत केली. शिशटश काळानुंतर 

झालेल्या च का आता स धारल्या जात आहेत, असुंही त्याुंनी साुंशगतलुं.    
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लशचत बारफ कन याुंनी आपल्याला देशभक्तीची शशकवण शदल्याचुं ते म्हणाले. 

तलवारीच्या जोरावर भारताचा शाश्वत वारसा शमटवू पाहणाऱयाुंना कडक उत्तर देणुं 

भारताला चाुंगलुंच जमतुं, असा इशारा त्याुंनी यावेळी शदला.     

लशचत बारफ कन हे मूशतयमुंत शौयायचुं प्रतीक आहे, अशा शबदाुंत कें द्रीय मुंत्री 

सबायनुंद सोनोवाल याुंनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ईशान्द्य भारताच्या 

शवकासासाठी प्रधानमुंत्री मोदी सतत प्रयत्नशील असल्याचुं त्याुंनी साुंशगतलुं.     

<><><><><><> 

शेतकऱयाुंनी उत्पाशदत केलेल्या शेतमालाला चाुंगला भाव शमळावा यासाठी 

सातारा शजल्यात पाचशे एकर के्षत्रात कृषी उद्योग उभारण्याची घोषणा म ख्यमुंत्री 

एकनाथ शशुंद े याुंनी केली आहे. ते आज कराड इथुं, राज्याचे पशहले म ख्यमुंत्री 

यशवुंतराव चव्हाण याुंच्या प ण्यशतथी शनशमत्त आयोशजत कृषी प्रदशयनाचुं उद्घाटन 

केल्यानुंतर बोलत होते.  

यशवुंतराव चव्हाण याुंची नाळ शेतकरी आशण कष्टकऱयाुंबरोबर जोडलेली होती. 

त्याुंच्याच शवचारावर राज्य शासन काम करत आहे, असुं ते म्हणाले. पारुंपररक शेतीला 

अत्याध शनक शेतीची जोड देत शेतकरी सेंद्रीय शेतीकडेही वळत आहेत. या 

शेतकऱयाुंना अशतवषृ्टीचा मोठा फटका बसला आहे. एन.डी.आर.एफ. च्या शनकषात 

बदल करुन शेतकऱयाुंना 4 हजार 750 कोटी रुपयाुंच्या मदतीचुं वाटप केलुं, तसुंच 

शनयशमत कृषी कजय भरणाऱया शेतकऱयाुंच्या खात्यावर 50 हजाराची मदतही शदली, 

असुं त्याुंनी साुंशगतलुं. सातारा शजल्यात शवशवध शपकाुंचुं सुंशोधन होण्यासाठी 

बहुउदे्दशीय कृषी सुंशोधन कें द्र उभारणीसाठी 10 कोटी रूपयाुंची तरतूद केल्याची 

माशहतीही त्याुंनी शदली. कराड शवमानतळाच्या शवकासासाठी हे शवमानतळ  महाराष्ट्र 

औद्योशगक शवकास महामुंडळाकडे हस्ताुंतर करण्यात येईल, अशी घोषणा 

म ख्यमुंत्रयाुंनी यावेळी केली 
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कराड इथल्या ५ मजली नवीन प्रशासकीय इमारतीचुं लोकापयण आज त्याुंच्या 

हस्ते  झालुं. कराड इथुं छत्रपती सुंभाजी महाराज स्मारकाचुं भूशमपूजनही म ख्यमुंत्रयाुंनी 

केलुं. यावेळी राज्य उत्पादन श ल्क मुंत्री तथा पालकमुंत्री शुंभूराज देसाई, उद्योग मुंत्री 

उदय सामुंत, माजी म ख्यमुंत्री तथा शवद्यमान आमदार पथृ्वीराज चव्हाण, आमदार महेश 

शशुंदे, आदी उपशस्थत होते. 

<><><><><><> 

कें द्रीय नागरी हवाई वाहतूकमुंत्री जोशतराशदत्य शशुंद ेयाुंनी आज कागल येथे य वा 

मतदाराुंची भेट घेऊन थेट सुंवाद साधला. त्याुंच्या अपेक्षा जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. 

आठ वषाांपूवी जगात भारतीय अथयव्यवस्था ११ व्या क्रमाुंका वर होती. आठ वषाांत 

भारतीय अथयव्यवस्था जगात ५ व्या क्रमाुंका वर  आणण्यात प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी 

याुंच्या प्रयत्नाुंना यश आलुं आहे. २०३० पयांत आपण जपान आशण जमयनीला मागे 

टाकून शतसऱया क्रमाुंकावर येण्याचे ध्येय ठेवलुं आहे. लोकशाहीत शवकास आशण 

प्रगतीचा मागय प्रशस्त आशण सवयसमावेशक झाला, तर देशाची प्रगती लवकर होते असुंही 

त्याुंनी साुंशगतलुं.  

<><><><><><> 

महाराष्ट्राचे पशहले  म ख्यमुंत्री यशवुंतराव  चव्हाण  याुंचा आज ३९वा स्मशृतशदन 

आह.े त्याशनशमत्त त्याुंना देशभरात अशभवादन केलुं जात आह.े राज्यातही शवशवध 

उपक्रमाद्वार ेत्याुंना आदराुंजली वाहण्यात आली. 

म ख्यमुंत्री एकनाथ शशुंदे याुंनी कराड इथल्या प्रीशतसुंगमावर असलेल्या त्याुंच्या 

स्मशृतस्थळावर प ष्ट्पचक्र वाहून श्रद्धाुंजली अपयण केली. यशवुंतराव चव्हाण याुंनी शेती, 

उद्योग, व्यापार, शशक्षण, सहकार, शसुंचन, आरोग्य अशा अनेक के्षत्रात महाराष्ट्राच्या 

शवकासाचा भक्कम पाया रचला, अशा शबदाुंत शवधानसभेचे शवरोधी पक्षनेते अशजत 

पवार याुंनी चव्हाण याुंना अशभवादन केलुं आहे.  
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'म ुंबई मराठी ग्रुंथसुंग्रहालया'त चव्हाण याुंच्या साशहत्याचुं प्रदशयन आयोशजत केलुं 

आह.े त्यात यशवुंतराव चव्हाण याुंनी शलशहलेली आशण त्याुंच्यावर शलशहलेली अशी 

शुंभर उत्तम शनवडक प स्तकुं  आहेत.  

<><><><><><> 

नागपूर इथुं डॉ. पुंजाबराव देशम ख कृषी शवद्यापीठाच्या मैदानात एक 

आुंतरराष्ट्रीय दजायचुं कृषी कन्द्वेंशन कें द्र स्थापन केलुं जाणार आहे . यासाठी 150 कोटी 

रुपयाुंचा प्रस्ताव कें द्रीय कृषी मुंत्रालयाकडे पाठवला असल्याची माशहती कें द्रीयमुंत्री 

शनतीन गडकरी याुंनी शदली. ते आज डॉ. पुंजाबराव कृषी शवद्यापीठाच्या मैदानावर 

आयोशजत 13 व्या ऍग्रो शव्हजन कृषी प्रदशयनाच्या उद्घाटन समारोहात बोलत होते. या 

कन्द्वेंशन कें द्राला आवश्यक ते सवय सहकायय करण्याचुं आश्वासन कें द्रीय कृषीमुंत्री 

नरेंद्रशसुंह तोमर याुंनी शदल्याचुं गडकरी याुंनी साुंशगतलुं. चार शदवस चालणाऱया या कृषी 

प्रदशयनात ऊस शेती , शवदभायत मत्स्य व्यवसायाचा शवकास , बाुंबू उत्पादनातून सुंधी , 

शवदभायचा द ग्ध शवकास या म ख्य पररषदाुंसह शवशवध शवषयाुंवर शवस्ततृ काययशाळा होणार 

आहेत, असुंही ते म्हणाले.  

  अॅ ग्रोशव्हजन कृषी के्षत्रासाठी शदशादशयक आहे. मध्यप्रदेश सरकारनुं मागील 

अनेक वषाांपासून परुंपरागत शेती टाळून अॅ ग्रो शव्हजन‘धील सूचनाुंचा, तसेच नवीन 

तुंत्राचा वापर करून शेती समदृ्धीच्या स्तरावर नेऊन ठेवली आहे. हे सवय अॅ ग्रो 

शव्हजनच्या  मागयदशयकतेचुं तेच फशलत आहे, असुं यावेळी प्रम ख पाहुणे म्हणून उपशस्थत 

असलेले ‘मध्यप्रदेशचे म ख्यमुंत्री  शशवराजशसुंग  चौहान याुंनी म्हटलुं. युंदाच्या 

प्रदशयनाची  सुंकल्पना 'अन्द्न, चारा आशण इुंधन ' - भशवष्ट्यातील शेती ' अशी आहे. 

<><><><><><> 

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर याुंच्या जीवनाशी शनगडीत असलेली 

म ुंबईतली महत्त्वाची स्थळे  आशण  बौद्ध लेण्याुंवर आधाररत टूर सशकय टचुं  उद्या 
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म ख्यमुंत्रयाुंच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. सुंशवधान शदनाशनशमत्तानुं पययटन 

सुंचालनालयाननुं  हा उपक्रम हाती घेतला आहे.   चेंबूरच्या शद फाईन आटयस ्सोसायटी 

इथे सायुंकाळी 5 वाजता होणाऱया या काययक्रमाला उपम ख्यमुंत्री देवेंद्र फडणवीसही 

उपशस्थत राहणार आहेत, अशी माशहती पययटन मुंत्री मुंगलप्रभात लोढा याुंनी शदली.” 

या सफरीमध्ये चैत्यभूमी, राजगहृ, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आुंबेडकर भवन, 

बीआयटी चाळ आशण डॉ. बाबासाहेब आुंबेडकर महाशवद्यालय, वडाळा या स्थळाुंचा 

समावेश आहे. म ुंबईनुंतर कोकण, प णे, नाशशक, नागपूर, औरुंगाबाद इथुंही हा उपक्रम  

राबवण्यात येणार आहे. 

<><><><><><> 

शवधानसभा मतदारसुंघाच्या मतदार याद्याुंतील मतदाराुंच्या नावाुंमध्ये तसेच 

राहत्या पत्त्यामध्ये द रूस्ती करण्याकरता तातडीनुं मोहीम राबवावी, असे शनदेश राज्य 

शनवडणूक आय क्त यू. पी. एस. मदान आशण म ख्य शनवडणूक अशधकारी तथा प्रधान 

सशचव श्रीकाुंत देशपाुंडे याुंनी काल सुंबुंशधताुंना शदले. शवधानसभा मतदारसुंघाच्या 

मतदार याद्याुंवरून प्रभागशनहाय मतदार याद्या तयार करताना येणाऱया अडचणी दूर 

करण्यासुंदभायत मदान याुंच्या अध्यक्षतेखाली शजल्हाशधकारी आशण महानगरपाशलका 

आय क्त याुंची दूरदृश्य प्रणालीद्वार ेबैठक आयोशजत करण्यात आली होती, त्यावेळी ते 

बोलत होते. देशपाुंडे, राज्य शनवडणूक आयोगाचे सशचव शकरण क रुुं दकर यावेळी 

उपशस्थत होते. त्याुंतगयत 8 शडसेंबर 2022 पयांत दावे आशण हरकती शस्वकारल्या 

जाणार आहेत.  

<><><><><><> 

केन्द्द्र सरकारनुं, यावषी एशप्रल ते जून या काळातल्या थकीत जीएसटी भरपाई 

पोटी १७ हजार कोटी रुपये आज राज्य आशण केन्द्द्रशाशसत प्रदेशाुंना जारी केले.  

महाराष्ट्र, कनायटक, उत्तर प्रदेश आशण ताशमळनाडूला मोठी भरपाई शमळाली आहे. 



आकाशवाणी म ुंबई 

प्रादेशशक बातमीपत्र– सुंध्याकाळी ७  वाजता 

२५ नोव्हेंबर २०२२ – श क्रवार 

6 

यापैकी महाराष्ट्राला दोन हजार कोटींपेक्षा अशधक तर शदल्ली आशण उत्तर प्रदेशला एक 

हजार दोनशे कोटी, ताशमळनाडूला एक हजार नऊशे कोटी आशण कनायटकला स मार े

बारा हजार कोटी रुपये शमळाले आहेत. आत्तापययत २०२२-२३ या वषायत जीएसटी 

भरपाईपोटी एकूण, एक लाख पुंधरा हजार कोटी रुपये जारी झाले आहेत.  

<><><><><><> 

  भारत आशण न्द्यूझीलुंड याुंच्यात ऑकलुंड इथुं आज झालेल्या माशलकेतल्या 

पशहल्या एकशदवसीय शक्रकेट सामन्द्यात न्द्यूझीलडनुं भारताचा ७ गडी राखून सहज 

पराभव केला आशण ३ सामन्द्याुंच्या माशलकेत १- ० अशी आघाडी घेतली आहे.  

शवजयासाठी ३०७ धावाुंचुं लक्ष्य घेऊन मैदानात उतरलेल्या न्द्यूझीलुंडनुं ४८ व्या 

षटकातच लक्ष्य पूणय केलुं. त्याुंची ३ बाद ३०९ अशी धावसुंख्या झाली. टाॅ म 

ल थमनुं न्द्यूझीलुंडसाठी १०४ चेंडूत १४५ धावाुंची खेळी केली. तो नाबाद राशहला. 

त्यालाच सामनावीराचा सन्द्मान शमळाला.  केन शवल्यमसननुं ९४ धावा करून त्याला 

स रखे साथ शदली. 

           तत्पूवी भारतानुं ५० षटकात ७ गडी बाद ३०६ धावा केल्या. शे्रयस  अय्यरनुं 

७६ चेंडूत ८० धावा केल्या. शशखर धवननुं ७२, श भमन शगलनुं ५० धावा करून 

भारताच्या धावसुंख्येला आकार शदला. प ढचा एकशदवसीय सामना येत्या रशववारी 

ह शमल्टन इथुं होणार आहे. 

<><><><><><> 

पत्राचाळ आशथयक गैरव्यवहार प्रकरणात सहभागी असल्याचा ठपका असलेले 

शशवसेना ठाकर ेगटाचे खासदार सुंजय राऊत याुंचा जामीन रद्द करण्यासाठी ईडी, 

अथायत सक्तवस ली सुंचलनालयानुं याशचका दाखल केलेल्या याशचकेवर स नावणी 

घ्यायला म ुंबई उच्च न्द्यायालयानुं नकार शदला आहे. 



आकाशवाणी म ुंबई 

प्रादेशशक बातमीपत्र– सुंध्याकाळी ७  वाजता 

२५ नोव्हेंबर २०२२ – श क्रवार 

7 

गोरगेावच्या पत्रा चाळ कशथत घोटाळ्याप्रकरणी ईडीनुं सुंजय राऊत याुंना अटक 

केली होती. स मार े तीन मशहने अटकेत असणाऱया राऊत याुंना ९ शडसेंबर रोजी 

पीएमएलए न्द्यायालयानुं जामीन मुंजूर केला. या जाशमनाला स्थशगती शमळावी, यासाठी 

ईडीनुं तात्काळ म ुंबई उच्च न्द्यायालयात धाव घेतली होती. परुंत , उच्च न्द्यायालयानुं 

याप्रकरणी तातडीची स नावणी घेण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. त्यानुंतर ईडीनुं 

आपल्या याशचकेत काही स धारणा करत प न्द्हा एकदा उच्च न्द्यायालयात धाव घेतली. 

मात्र आज न्द्यायमूती एम.एस. कशणयक याुंच्या खुंडपीठानुं त्यावर स नावणी घ्यायला 

नकार शदला.  

<><><><><><> 

ज्येष्ठ अशभनेता अशमताभ बच्चन याुंच्या परवानगीशशवाय त्याुंचुं नाव, फोटो, 

आवाज शकुं वा इतर व्यशक्तशवशेष इतर कोणाला वापरता येणार नाही. या सुंदभायत बच्चन 

याुंनी दाखल केलेल्या याशचकेवरच्या स नावणी दरम्यान शदल्ली उच्च  न्द्यायालयाचे 

न्द्यायमूती नवीन चावला याुंनी हा अुंतररम आदेश शदला. ऑनलाईन लॉटरी, टी शटय  

यासारख्या उत्पादनाुंसाठी बच्चन याुंचा आवाज शकुं वा फोटो त्याुंच्या अन मतीशशवाय 

वापरले जात आहेत, असुं त्याुंचे वकील हरीश साळवे याुंनी न्द्यायालयात साुंशगतलुं. 

बऱयाचशा वेबसाइटची  डोमेनही अशमताभ बच्चन याुंच्या नावे  नोंदवण्यात आल्याचुं ते 

म्हणाले. न्द्यायालयानुं टेशलफोन ऑपरटेसयनाही  यासुंदभायत शनदेश जारी केले आहेत. 

<><><><><><> 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामाफय त येत्या १ शडसेंबरला घेण्यात येणाऱया  वररष्ठ 

सुंशोधन अशधकारी, गट-अ आशण मराठी अन वादक , गट-क  या दोन सुंवगायसाठी  

सुंगणक प्रणालीवर आधाररत चाळणी परीक्षा होणार आहे. या परीके्षच्या उमेदवाराुंची 

प्रवेश प्रमाणपत्र आयोगाच्या ऑनलाईन अजयप्रणालीच्या 
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https://mpsconline.gov.in या सुंकेतस्थळावर उपलबध करुन देण्यात आली 

आहेत. 

<><><><><><> 

महाशनशमयती कुं पनीनुं "सहाय्यक अशभयुंता" आशण "कशनष्ठ अशभयुंता"  पदाुंची 

ररक्त पदुं सरळसेवा प्रवेशाद्वार ेभरण्याकरता जाशहरात प्रशसद्ध केली आहे. यासाठी अजय 

करणाऱया सवय उमेदवाराुंना, महाराष्ट्र राज्याचुं अशधवास प्रमाणपत्र बुंधनकारक 

असल्याची अशधसूचना महाशनशमयतीनुं २१ नोव्हेंबर रोजी काढली आहे. त्याची प्रत 

महाशनशमयतीच्या www.mahagenco.in या सुंकेतस्थळावर उपलबध आहे. या 

पदाुंकरता अजय सादर करण्याची अुंशतम तारीख १७ शडसेंबर २०२२ आहे. 

<><><><><><> 

जागशतक नेत्याुंच्या क्रमवारीत प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी पशहल्या स्थानावर कायम 

आह.े  अमेररकेतल्या माशनांक कन्द्सल्ट या मानाुंकन सुंस्थेनुं प्रशसद्ध केलेल्या जागशतक 

नेततृ्व मानाुंकनात मोदी सवायत लोकशप्रय नेते ठरले आहेत. त्याुंच्या पाठोपाठ 

मेशक्सकोचे अध्यक्ष अडेँ्रस म न्द्य एल लोपेस ओिाडोर द सऱया, तर ऑस्रशलयाचे 

प्रधानमुंत्री अथँनी अल्बाशनस शतसऱया स्थानावर आहेत.  

अमेररकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन नवव्या, तर य नाएटेड शकुं गडमचे प्रधानमुंत्री ऋषी 

स नक त्याुंच्या मागुं आह.े १६ ते २२ नोव्हेंबर या काळात सुंकशलत केलेल्या माशहतीच्या 

आधार ेहे मानाुंकन शदलुं आहे.  

<><><><><><> 

अवकाळी पावसानुं ण िंधुदुर्ग शजल्यातल्या काही भागात आज द पारी पावसानुं 

हजेरी लावली. क डाळ ताल क्यात  ओरोस, कसाल, पणदूर, हुमरमळा, शडगस 

सहयाद्रीच्या काही भागात तसेच सावुंतवाडी शहरासह आसपासच्या पररसरात जोरदार 

पाऊस झाला.  या पावसाचा फटका आुंबा, काजू मोहोराला बसण्याची शक्यता आहे. 

https://mpsconline.gov.in/
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 ातारा शजल्यातल्या शवशवध भागातही वातावरण ढगाळ असून आज 

सुंध्याकाळी काही भागात थोडा वेळ हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडला. 

काल मध्य महाराष्ट्रात त रळक शठकाणी हलका पाऊस पडला.  

येत्या दोन शदवसात कोकणात त रळक शठकाणी पावसाची शक्यता आहे. याच 

कालावधीत राज्यात इतरत्र हवामान कोरडुं राहील, असा हवामान शवभागाचा अुंदाज 

आह.े  

//<><><><><><>// 


