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�ादे�शक बात�या (मराठ� – वेळ सायंकाळी ०६.००) 
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ठळक बात�या 

1. क/ 0 सरकारन रा1य तसच क/ 0शा�सत �देशांना व3तू आ4ण सेवा करातील 

नुकसान भरपाईपोट8 17 हजार  कोट8 <पये केले �वत=रत; 

महारा>?ाला �मळाले सवा@Aधक 2 हजार 81 कोट8 <पये.  

2. डॉ. पंजाबराव देशमुख यांHया नावान पिJचम नागपुरातील दाभा 

येथीलकृषी �वMयापीठाHया मैदानात आंतररा>?8य दजा@च  कृषी संमेलन 

क/ 0 3थापन  होणार- क/ 08य मंPी Qनतीन गडकर8 यांची घोषणा.  

3. )द-यांग सSमीकरणात महारा>?ाला 7 रा>?8य पुर3कार जाह8र, अकोला 

िजUहा प=रषदेचा पुर3कार �ाVत सं3थेत समावेश. 

आ4ण 

4. महाQन�म@तीतफX   सहाYयक अ�भयंता" आ4ण  "कQन>ठ अ�भयंता" या 

पदभरतीक=रता अज@ करणा[या सव@ उमेदवारानंा महारा>? रा1याच 

अAधवास �माणपP  बंधनकारक.   

****** 

नुकसानभरपाई  

क/ 0 सरकारने ए��ल ते जून 2022 या कालावधीतील जीएसट8 अथा@त व3तू 

आ4ण सेवा करातील उव@=रत नुकसानभरपाई �हणून 24 नो-ह/बर 2022 रोजी 

रा1यानंा 17 हजार  कोट8 <पये �वत=रत केले आहेत.  यापैक^ महारा>?ाला 

सवा@Aधक 2,081 कोट8 <पये �मळाले . 2021-22 या आAथ@क वषा@त जीएसट8 

भरपाई �हणून आतापय_त रा1य तसच क/ 0शा�सत �देशांना या रकमेसह 

एकूण 1 लाख 15 हजार 662 कोट8 <पये दे`यात आले आहेत. फेaवुार8 ते 

माच@ 2022 या काळासाठ�ची ताbपुरbया 3वcपातील जीएसट8 भरपाई �हणून 

क/ 0 सरकारन या वषd मे म)हeयात देखील 86 हजार ,912 कोट8 <पये �वतर8त 

केले होते.   

 



�भागQनहाय मतदार याMया  

�वधानसभा मतदारसंघाHया मतदार याMयांतील अपूण@ आ4ण चुक^चे प�े 

आ4ण bयात नfद�वलेUया मतदारांHया नावामुंळे महानगरपा�लकांHया �भागQनहाय 

मतदार याMया तयार करताना येणा[या अडचणी दरू कर`यासाठ� 

आवJयकतेनुसार इमारत, व3ती, कॉलनी रा)हवास SेPा�माणे पhयामiये दcु3ती 

कर`याक=रता तातडीन मोह8म राबवावी, असे QनदXश रा1य Qनवडणूक आयुjत यू. 

पी. एस. मदान आ4ण  मुkय Qनवडणूक अAधकार8 तथा �धान सAचव lीकांत 

देशपांड े यानंी काल संबAंधतानंा  )दले.भारत Qनवडणूक आयोगातफX  सiया 

�वधानसभा मतदार याMयांचा �वशषे संmSVत पुनर8Sण काय@(म राब�व`यात येत 

आहे. bयांतग@त 8 nडस/बर 2022 पय_त दावे आ4ण  हरकती 3वीकार`यात येणार 

आहेत. bयामुळे याच कालावधीत ह8 मोह8म राबवावी. एखाMया मतदाराचा संपणू@ 

प�ा असनूह8 तो चुक^Hया सेjशन ॲqसेमiये जोड`यात आला असUयास तो 

दcु3त करावा, अस आयुjत मदान यानंी सांAगतल आहे.  

  

यशवंतराव च-हाण 3मQृत)दन  

महारा>?ाचे प)हले  मुkयमंPी यशवतंराव  च-हाण  यांचा आज ३९वा 3मQृत)दन 

आहे. bयाQन�म� bयानंा देशभरात अ�भवादन केलं जात आहे. रा1यातह8 �व�वध 

उप(माMवारे bयानंा आदरांजल8 वाह`यात आल8. मुkयमंPी एकनाथ �शदें यानंी 

कराड इथUया �ीQतसंगमावर असलेUया bयांHया 3मQृत3थळावर पु>पच( वाहून 

lMधांजल8 अप@ण केल8. यशवंतराव च-हाण यांची नाळ क>टकर8, शतेक[यांशी 

जुळलेल8 होती, पदाHया  माiयमातून bयानंी bयांचे  �Jन सोडवले आ4ण सव@च 

SेPाचा �वकास हे  bयांच iयेय होत, यासाठ�चे Qनण@य  bयांनी   घेतले, अस ं

वjत-य मुkयमंtयानंी कराड इथं केलं. यशवंतराव च-हाण कृषी-औMयोAगक, 

आ4ण पशु-पSी �दश@नाचं bयांHया ह3त े उदघाटन झालं. bयानंतर आयोिजत 

सभेत ते बोलत होते. यशवंतराव च-हाण यांनी शतेी, उMयोग, -यापार, �शSण, 

सहकार, �सचंन, आरोwय अशा अनेक SPेात महारा>?ाHया �वकासाचा भjकम 

पाया रचला, अशा शxदांत �वधानसभेचे �वरोधी पSनेते अिजत पवार यानंी 

च-हाण यांना अ�भवादन केलं आहे. 

 



सव@पSीय बैठक 

संसदेHया आगामी )हवाळी अAधवशेनाHया पाJव@भूमीवर सरकारनं येbया ६ 

nडस/बरला सव@पSीय बठैक बोलावल8 आहे. या अAधवेशनात संसदेHया दोeह8 

सभागहृांचं कामकाज सुरळीत चालाव,ं यासाठ� सव@ राजक^य पSांचं सहकाय@ 

�मळव`याकरता ह8 बैठक आयोिजत केल8 आहे. या अAधवेशनात �वधायक चचा@ 

होतील, अशी अपेSा क/ 08य संसद8य कामकाज मPंी �Uहाद जोशी यानंी -यjत 

केल8 आहे.)हवाळी अAधवशेन येbया ७ nडस/बरला सु< होणार आहे. हे २९ 

nडस/बरपय_त चालेल. 

 

ऍ{ोि-हजन कृषी �दश@न 

देशाचे प)हले कृषीमंPी 3वगdय डॉ. पंजाबराव देशमुख यांHया नावाने पिJचम 

नागपुरातील दाभा येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी �वMयापीठाHया मैदानात 

एक आंतररा>?8य दजा@च अ ॅ{ीकUचर कeवेशन स/टर- कृषीसंमेलन क/ 0 3थापन 

कर`यात येणार आहे. यासाठ� 150 कोट8 <पयाचा �3ताव क/ 08य कृषी 

मंPालयाकड ेपाठव`यात आलाआहे . यासंदभा@त आवJयक ते सहकाय@ कर`याच 

आJवासन क/ 08य कृ�षमंPी नर/0 तोमर यानंी  )दल आहे, अशी मा)हती, क/ 08य 

मंPी Qनतीन गडकर8 यांनी  )दल8. �वदभा@तील शतेक[यानंा कृषी SेPातील नवीन 

तंP}ानाची, जोड धंMयाची मा)हती -हावी bयाचा उपयोग bयांHया उbपeन 

वाढ8साठ� -हावा आ4ण bयांची शतेी लाभदायक -हावी या हेतून, क/ 08य मंPी 

Qनतीन गडकर8 यांHया सकंलपनेतून साकारलेUया  १३ -या  ऍ{ो ि-हजन कृषी 

�दश@नाच उMघाटन आज पंजाबराव कृषी �वMयापीठाHया पिJचम  नागपूरातील 

दाभा मैदानावर  झाल, bयावेळी ते बोलत होत.े या�संगी उMघाटक �हणून मiय 

�देशचे मुkयमंPी �शवराज�सहं चौहान  �ामुkयान उपि3थत  होते.  25 ते 28 

नो-ह/बर दर�यान आयोिजत चार )दवसीय ऍ{ो ि-हजन कृषी �दश@नात ऊस 

शतेी, �वदभा@त मb3य -यवसायाचा �वकास, बांबू उbपादनातून संधी, �वदभा@चा 

दwुध �वकास या मुkय प=रषदांसह �व�वध �वषयांवर �व3ततृ काय@शाळा होणार 

आहेत. या �संगी आयोिजत कृषी�दश@नात �व�वध कृषी Qन�व>ठाची  दालन, कृषी 

अवजार, पतपुरवठा सं3था, बँक, कृषी संशोधन सं3था यांची दालन आहेत 

यंदाHया अ{ॅोि-हजनची  संकUपना 'अeन, चारा आ4ण इंधन' - भ�व>यातील 



शतेीअशी आहे. या कृषी �दश@नात समुारे 450 दालन असून बायो सीएनजी वर 

चालणारा ?jॅटर देखील येथे आहे. मो�या �माणात शतेकर8, कृषी �वभागाचे 

अAधकार8, नाग=रक या काय@(मास उपि3थत राहणार आहेत. 

 

)द-यांग सSमीकरण पुर3कार  

क/ 08य सामािजक eयाय आ4ण सSमीकरण मंPालयाHया वतीनं दे`यात 

येणा[या )द-यांग सSमीकरणात महारा>?ाला सात पुर3कार जाह8र झाले 

आहेत. ‘सुग�य भारत अ�भयान’ ची अंमलबजावणी करणार सव@lे>ठ रा1य 

�हणून यंदाHया वषा@साठ� हा पुर3कार पु`याHया )द-यांग कUयाण 

आयुjतालयाला जाह8र झाला आहे.सव@lे>ठ )द-यांग -यिjत पुर3कार अशोक 

तुकाराम भोईर, �वमल ग-हाणे, डॉ. शुभम रामनारायण धूत, जय�सगं च-हाण 

याना जाह8र झाला असून,अकोला िजUहा प=रषद आ4ण औरंगाबादHया 

महाbमा गांधी सेवा संघ या सं3थाचाह8 या रा>?8य पुर3कारात समावेश 

आहे. अकोला िजUहा प=रषदेन आरोwय आ4ण समाज कUयाण �वभागाHया 

मदतीन िजU�यातील )द-यागं -यjतीचं सवXSण यश3वीपणे पणू@ केल. या 

सवXSणामुळे )द-यागंांसाठ� असलेUया क/ 0 आ4ण रा1य शासनाHया �व�वध 

कUयाणकार8 योजनाचंा लाभ �मळण िजU�यातील )द-यागं -यjतीनंा सुकर झाले 

आहे.या उUलेखनीय काया@मुळे अकोला िजUहा प=रषदेला२०२१ चा रा>?8य )द-यागं 

जन पुर3कार जाह8र झाला आहे.  जागQतक )द-यांग )दनाQन�म� येbया ३ 

nडस/बर रोजी रा>?पती 0ोपद8 मुमू@ यांHया ह3ते नवी )दUल8त या पुर3कारांच 

�वतरण होणार आहे.  

 

�दश@न 

द�ुम@ळ छायाAचPांMवारे सं�वधानाHया Qन�म@तीचा इQतहास व मा)हतीचे महbव 

सांगणारे "भारताचे सं�वधान"मUट8�मडीया छायाAचP �दश@न लाव`यात आले 

असून वधा@ िजU�यातील नागर8क व �वMया�या_साठ� �दश@नाला भेट Mयावी, असे 

आवाहन िजUहाAधकार8 राहुल कडdले यांनी आज केले. सं�वधान )दनाQन�म� 

क/ 08य मा)हती व �सारण मंPालयाHया क/ 08य संचार xयूरो, SेPीय काया@लय, 

वधा@ आ4ण सामािजक eयाय व �वशेष सहाYय �वभाग, महारा>? शासनHया 



सहाYयक आयुjत वधा@ यांHया संयुjत �वMयमाने सेवा{ाम मागा@वर8ल 

ल�मीनगरातील सामािजक eयाय भवनाHया प=रसरात भारताचे सं�वधान या 

�वषयावर आयोिजत केलेUया मUट8�मडीया छायाAचP �दश@नाचे �फत कापून 

िजUहाAधकार8 राहुल कडdले यांHया ह3ते उदघाटन कर`यात आले. bयावेळी 

सामािजक eयाय भवन सभागहृात आयोिजत केलेUया काय@(मात ते बोलत होते. 

हे �दश@न 28 नो-ह/बर पय_त चालणार आहे.   

 

3माट@’ �कUप  

महारा>? रा1य कृषी -यवसाय व {ामीण प=रवत@न (3माट@) �कUप हा रा1यातील 

कृषी SPेासाठ� AचP पालटवणारा असेल असं उपमुkयमंPी देव/0 फडनवीस यानंी 

�हटलं आहे. जागQतक बँकेचे भारतातील संचालक ऑग3टे तानो कौमे यांHया 

अiयSतेखाल8ल �श>टमंडळानं उपमुkयमंtयांची काल मंुबई येथील  राजभवन 

इथं भेट घेतल8, bयावेळी ते बोलत होते. रा1यातलं कृ�षSेP, वातावरणीय 

बदलांना अनुकूल कर`याचे �यbन होत आहेत,  या �कUपादर�यान �वक�सत 

होणा[या काल-यांमुळे शतेी आ4ण शतेकर8 अAधक समMृध होणार आहे असं ते 

�हणाले. यावेळी �श>टमंडळातले माeयवर आ4ण व=र>ठ सनद8 अAधकार8 

उपि3थत होते. पो(ा–२  �या जवळपास  ६०० दशलS डॉलस@Hया गंुतवणूक  

�कUपाची  रा1यात अंमलबजावणी कर`याHया �>ट8नं यावेळी सकाराbमक चचा@ 

कर`यात आल8.    

 

इ�फ^  

गो-यात सु< असलेUया भारतीय आतंररा>?8य AचPपट महोbसव अथा@त 

इ�फ^मधे,भ�व>यातUया ७५ सजृनाbमक �Qतभा या , सPाHया दसु[या भागाची, 

५३ तासांHया आ-हानातील �वजेbयानंा पुर3कार देऊन सांगता झाल8. या 3पधXत 

देशभरातील ७५ �Qतभावंत )दwदश@कांची Qनवड क<न bयानंा इंडीया अटॅ हंqेड या 

�वषयावर ५३ तासात लघुपट बनव`याचं आ-हान )दलं होतं. क/ 08य मा)हती 

आ4ण �सारण मंPी अनुराग �सहं ठाकूर यांनी २१ नो-ह/बर रोजी याची घोषणा 

केल8 होती.  

 



सा)हbय संमेलन  

अ�भ-यjती वैधभdय ले4खका सं3था नागपूर आयोिजत ऐसी अSरे र�सके या 

पाच-या सव@ समावेशक सा)हbय संमेलनाच आयोजन 26 ते 27 नो-ह/बर 

दर�यान आयट8 पाक@  नागपूर येथील कवी कुलगुc का�लदास सभागहृात 

कर`यात आल आहे .उMया या समेंलनाच उMघाटन  �kयात सा)हिbयका  डॉ. 

�भा गणोरकर याHंया ह3त े होणार असून कांचन गडकर8 3वागताiयS   

असतील.  

 

अAधवास �माणपP 

महाQन�म@ती कंपनीनं "सहाYयक अ�भयंता" आ4ण "कQन>ठ अ�भयंता"  पदांची 

=रjत पदं सरळसेवा �वेशाMवारे भर`याकरता जा)हरात ��सMध केल8 आहे. 

यासाठ� अज@ करणा[या सव@ उमेदवारानंा, महारा>? रा1याचं अAधवास �माणपP 

बंधनकारक असUयाची अAधसूचना महाQन�म@तीनं २१ नो-ह/बर रोजी काढल8 आहे. 

bयाची �त महाQन�म@तीHया www.mahagenco.in या संकेत3थळावर उपलxध 

आहे. या पदांकरता अज@ सादर कर`याची अंQतम तार8ख १७ nडस/बर २०२२ आहे. 

****** 


