
आकाशवाणी पुणे 

प्रादेशशक वृत्त शवभाग 

प्रादेशशक बातमीपत्र 

सकाळी 07 वाजून 10 शम 

शदनाांकः 26.11.2022                                                      वारः शशनवार 

 

 ठळक बातम्या 

 

सवंिधान वदनावनवमत्त अज अयोवजत काययक्रमामध्ये पतंप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी होणार 

  

राज्यात अजपासून महापररवनिायण वदनापयंत ‘समता पिायच ंअयोजन 

  

पणेु विमानतळािर आंविगे्रिेड कागो िवमयनल सरुु करणार ऄसल्याची कें द्रीय हिाइ िाहतूक मंत्री 

ज्योवतरावदत्य व दंे याचंी मावहती 

  

राज्यातील 3 हजार कोिी रूपयाचं्या प्रकल्पाचं्या प्रस्तािाला मंजरुी देण्याची ईपमखु्यमंत्री देिेंद्र 

फडणिीस याचंी कें द्राकडे मागणी 

 

अवण 

  

2019, 20 अवण 21 साठीच्या सगंीत नािक ऄकादमी परुस्काराचंी घोषणा; राज्यातील नामिंत 

कलाकाराचंा समािे  

  

 

पीएम सांशवधान शदन 

सवंिधान वदनावनवमत्त अज सकाळी 10 िाजता सिोच्च न्यायालयात होणाऱ्या काययक्रमामध्ये 

पतंप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी होणार अहेत. या काययक्रमामध्ये इ-कोिय  प्रकल्पातंगयत विविध निीन 

ईपक्रमाचंा  भुारभं पतंप्रधानाचं्या हस्ते होणार अहे. हा प्रकल्प यावचकाकते, िकील अवण 

न्यायपावलका यांना मावहती अवण सपंकय  तंत्रज्ञानाद्वार े सेिा प्रदान करण्याचा प्रयत्न अहे.व्हच्युयऄल 

जवस्िस क्लॉक,जवस्िस मोबाइल ऄॅप 2.0, वडवजिल कोिय  अवण S3WaaS या सकेंतस्थळाचंा 

प्रारभं पतंप्रधानाचं्या हस्ते होणार अहे.राज्यात अजच्या सवंिधान वदनापासून 6 वडसेंबर या 



महापररवनिायण वदनापयंत सामावजक न्याय अवण वि ेष सहाय्य विभागान ं‘समता पिायच ंअयोजन केलं 

अहे.या कालािधीत राज्यात विविध ईपक्रम राबिण्यात येणार अहेत. प्रभात फेरी, सवंिधानाच्या 

प्रास्ताविकेचे िाचन,तज्ज्ञ व्यक्तीकडून मागयद यन, कायय ाळा,वनबधं स्पधाय,प्रश्नमंजषुा,यासह विविध 

काययक्रम होणार अहेत.पणु्यात काल सवंिधान वदनाच्या पूियसधं्येला 5 हजार दीप प्रज्िवलत करून 

डॉ.बाबासाहेब  अंबेडकरांना ऄवभिादन करण्यात अलं.   

  

ज्योशतराशदत्य शशांदे दौरा  

कला,ससं्कृतीच ं माहेरघर ऄसलेल्या पणु्यात व्यापार,ईद्योग,मावहती तंत्रज्ञान अदी के्षत्रही  विकवसत 

झाली अहेत, त्यामळेु पणु्याच्या विकासाला कें द्र सरकारच ंप्राधान्य राहील ऄ ी ग्िाही कें द्रीय नागरी 

हिाइ िाहतूक मंत्री ज्योवतरावदत्य व दंे यानंी काल वदली.पणु्यातील लोहगािं विमानतळािर 

ईभारलेल्या एरोमॉल मल्िीलेिल कार पावकंगच ंईदघािन काल व दंे याचं्या हस्ते झाले. त्यािेळी ते 

बोलत होते.ईच्च अवण तंत्रव क्षण मंत्री चदं्रकातं पािील,खासदार वगरी  बापि,िंदना चव्हाण,अमदार 

सवुनल विंगर ेयािेळी ईपवस्थत होते.लोहगािं विमानतळािरून अता अंतरराष्ट्रीय विमानाचंी ईड्डाणे 

होउ लागली ऄसून,ऄमेररका अवण यरुोपसाठी देखील भविष्ट्यात प्रयत्न करण्यात येतील,लोहगाि 

विमानतळािर निीन िवमयनल आमारतीच ंकाम सत्तर िक्के पूणय झाले ऄसून, पढुच्या िषी मेपयंत ही 

निीन िवमयनल आमारत पूणय क्षमतेने कायायवन्ित होइल.आथ ं आंविगे्रिेड कागो िवमयनलची देखील सवुिधा 

ऄसेल,येत्या 1 वडसेंबरपासून पणेु वसगंापूर विमान सरुू होइल.ऄ ी मावहती ज्योवतरावदत्य व दंे यानंी 

वदली.तत्पूिी ज्योवतरावदत्य व दंे यानंी काल कोल्हापूर वजल्यातील कागल आथ ंयिुा मतदाराचंी भेि 

घेउन त्याचं्या ी सिंाद साधला.8 िषांपूिी भारतीय ऄथयव्यिस्था जगात 11 व्या क्रमाकंािर होती; 

येत्या 8 िषायत ती 5 व्या क्रमाकंािर अणण्यात पतंप्रधान नरेंद्र मोदी याचं्या प्रयत्नानंा य  अल ं

ऄसल्याच ते यािेळी बोलताना म्हणाले. 

  

जीएसटी 

कें द्र सरकारनं यािषी एवप्रल ते जूनदरम्यानच्या िस्तू अवण सेिा कराच्या भरपाइपोिी राज्य अवण 

कें द्र  ावसत प्रदे ानंा 17 हजार कोिी रुपयाचंी रक्कम वितरीत केली अहे. महाराष्ट्र, कनायिक,ईत्तर 

प्रदे ,वदल्ली अवण तावमळनाडू या राज्यानंा मोठी भरपाइ वमळाली अहे. महाराष्ट्राला 2 हजार कोिी 

रुपये वितरीत करण्यात अले अहेत. 

 

फडणवीस  

महाराष्ट्राच्या अवथयक विकासाला गती वमळण्यासाठी राज्य  ासनाने केलेल्या समुार े3 हजार कोिी 

रुपयाचं्या ऄवतररक्त प्रकल्पाचं्या प्रस्तािाला मंजरुी द्यािी ऄ ी मागणी राज्याचे ईपमखु्यमंत्री अवण 

वित्तमंत्री देिेंद्र फडणिीस यानंी काल केली.निी वदल्लीत कें द्रीय ऄथयमंत्री वनमयला सीतारामन याचं्या 



ऄध्यक्षतेखाली झालेल्या ऄथयसकंल्पपूिय बैठकीत ते बोलत होते. कें द्रीय ऄथय राज्यमंत्री डॉ.भागित 

कराड,पकंज चौधरी याचं्यासह विविध राज्याचें वित्तमंत्री तसेच िरर्ठ  ऄवधकारी यािेळी ईपवस्थत 

होते. 

  

मोठ्या प्रकल्पाचं्या भूसपंादनासाठी बकँाकंडून कजय ईपलब्ध होत नाही, यासाठी कें द्र सरकारच्या 

स्तरािर योजना तयार करण्यात यािी, ऄ ी मागणी करत, याचा लाभ महाराष्ट्रासह आतर राज्यानंाही 

होइल, ऄस ं  फडणिीस म्हणाले.निीन 8 ,170 ऄगंणिाड्यानंा मंजरुी वमळािी, अरिीइच्या प्रभािी 

ऄंमलबजािणीसाठी 348 कोिी रुपयाचंा वनधी वमळािा,तसचं राज्यातील 6 वकल्ल्याचं्या 

सिंधयनासाठी 500 कोिींची रक्कम वमळािी ऄ ी मागणी फडणिीस यानंी यािेळी केली. 

  

अ ॅग्रो शहिहजन प्रदशशनन  

13 व्या ऄ ॅग्रो वव्हजन प्रद यनाला काल नागपूरमध्ये सरुुिात झाली. कें द्रीय मंत्री  वनतीन गडकरी याचं्या 

सकंल्पनेतून गेल्या 12 िषांपासून हा ईपक्रम राबिला जात अहे.दरिषी येणाऱ्या निनिीन  सकंल्पना, 

त्याचा  प्रत्यक्ष   ेतात िापर,  ेतकऱ्यानंा झालेला लाभ अदींची मावहती गडकरी यानंी ईद्घघािन 

प्रसगंी प्रास्ताविकातून वदली.  अगामी काळात दाभा आथ ं150 कोिी रुपये  खचूयन भव्य कन्व्हेन् न 

सेंिर ईभारण्यात येइल, तसचं िधाय रोडिर ऄ ॅग्रो वव्हजनच ं कायायलय, प्रव क्षण कें द्र अवण सेंवद्रय 

ईत्पादनांसाठी स्ितंत्र मॉल स्थापन करण्यािर भर देण्यात येणार  ऄसल्याच ं  गडकरी यानंी  

सावंगतलं. या काययक्रमाला मध्य प्रदे ाचे मखु्यमंत्री व िराज वसगं चौहान ईपवस्थत होते.  ‘ऄ ॅग्रो वव्हजन 

हे  ेतकऱ्याचं राहणीमान बदलण्याचे  तंत्र अहे’ ऄ ा  ब्दात त्यानंी ऄॅग्रो वव्हजनचा गौरि केला. 

  

सीमा प्रश्न  

महाराष्ट्र- कनायिक सीमा भागातील विविध ससं्था अवण सघंिनाचं्या बळकिीकरणासाठी राज्य 

 ासनान ंमहत्त्िपूणय वनणयय घेतला अहे.या भागातील 865 गािामंधील सामावजक,  ैक्षवणक, धमायदाय, 

सासं्कृवतक तसेच वनम साियजवनक ससं्था सघंिनांना मखु्यमंत्री धमायदाय देणगी वनधीतून ऄथयसहाय 

देण्याचा वनणयय घेण्यात अला अहे. सीमाप्रश्नी ऄवलकडेच झालेल्या बैठकीत मखु्यमंत्री एकनाथ व दंे 

यानंी सीमा भागातील मराठी बांधि अवण ससं्थाना ऄथयसहाय देण्यासदंभायत सूचना वदल्या होत्या. 

गरुुिारी या बाबतचा  ासन वनणयय जारी करण्यात अला अहे. त्यानसुार मखु्यमंत्री धमायदाय 

वनधीसाठी पढुील िषायसाठी म्हणजे 2023-24 करता १० कोिी रुपये वनधी देण्यात येणार अहे. 

  

मखु्यमांत्री दौरा 

राज्याचे पवहले मखु्यमंत्री य िंतराि चव्हाण याचंी  ेतकरी अवण कष्टकऱ्याबंरोबर नाळ जोडलेली 

होती.त्याचं्याच विचारािर राज्य  ासन काम करत ऄसून, ेतकयांनी ईत्पावदत केलेल्या  ेतमालाला 



चागंला भाि वमळािा यासाठी सातारा वजल्यात पाच े एकर के्षत्रात  कृषी ईद्योग ईभारण्यात येइल. 

तसच ंकराड विमानतळाच्या विकासासाठी हे विमानतळ  महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामंडळाकडे  

हस्तातंर करण्यात येइल ऄ ी घोषणा मखु्यमंत्री एकनाथ व दंे यानंी काल कराड मध्ये केली. 

य िंतराि चव्हाण  याचं्या पणु्यवतथी वनवमत्त  य िंतराि चव्हाण कृषी औद्योवगक, प -ुपक्षी प्रद यन 

अवण  वजल्हा कृषी महोत्सिाच ंअयोजन करण्यात अलं होतं. याच ंईद्घािन एकनाथ व दंे याचं्या 

हस्ते झालं.यािेळी ते बोलत होते. सातारा वजल्याचे सपंकय मंत्री  भूंराज देसाइ,ईद्योगमंत्री ईदय सामंत 

यािेळी ईपवस्थत होते.तत्पूिी मखु्यमंत्री एकनाथ व दंे यानंी य िंतराि चव्हाण याचं्या 

पणु्यवतथीवनवमत्त कराडच्या प्रीवतसगंम या समाधीस्थळािर पषु्ट्पचक्र ऄपयण करून ऄवभिादन केलं. 

  

सांगीत अकादमी  

सगंीत नािक ऄकादमीने 2019, 2020 अवण 2021 या िषांसाठी सगंीत नािक ऄकादमी 

परुस्काराचंी काल घोषणा केली. या परुस्कारासाठी 128 कलाकाराचंी वनिड करण्यात अली अहे. 

तर कला के्षत्रातील दहा नामिंत व्यक्तींची ऄकादमी सहध्यायी म्हणून वनिड करण्यात अली 

अहे.ऄकादमी  सहाध्यायींच्या परुस्काराच ंस्िरूप तीन लाख रुपये अहे;तर ताम्रपत्र, ाल अवण  एक 

लाख रुपये ऄस ं ऄकादमी परुस्काराच ं स्िरूप अहे. हे  परुस्कार राष्ट्रपतींच्या हस्ते एका वि ेष 

समारभंात प्रदान केले जातील.राज्यातील विविध नामिंत कलाकारांचा यात समािे  अहे. प्रवसद्ध 

 ास्त्रीय गावयका मावलनी राजूरकर, अरती ऄंकलीकर विकेकर, कथक नतृ्य गरुु डॉ नदंवक ोर 

कपोते,  मा भािे, प्रवसद्ध ऄवभनेता प्र ातं दामले, वदग्द यक कुमार सोहोनी,  कठपतुली कला प्रकारात 

पारगंत ऄसलेल्या मीना नाइक यानंा हा मानाचा परुस्कार जाहीर झाला अहे.या परुस्काराचंी घोषणा 

झाल्यानतंर अमच्या प्रवतवनधी स्िाती महाळंक यानंी अरती ऄंकलीकर विकेकर, अवण डॉ 

नदंवक ोर कपोते याचं्या ी सिंाद साधत त्याचं्या प्रवतवक्रया जाणून घेतल्या ..... 

 

खर म्हणजे ह ेअवॉडशन अांनौन्स झालां त्यानांतर माझे गुरुजी पांशडत उल्हासकरशाळकर पांशडत सुरशे तळवळकर 

याांचे मला अशभनांदन साठी फोन आले त्याांचे मला फोन आले आशण त्याांनी माझ्या अशभनांदन केलां हे खरां तर 

मला ह ेअवॉडशन शमळाल्यापेक्षाही मोठा अवॉडशन वाटतां आशण इतकी मोठी गुणी जन आम्ही लहानपणी पशहली 

त्याांचां सांगीत आम्ही अनुभवलां मला अस वाटत एक परमेश्वराची कृपा आमच्यावर त्या कृपेमळेुच मी इथपयंत 

वाटचाल करू शकले आशण मला असां वाटतां की प्रत्येक अवॉडशन खरांतर हे वचन घेत असतां कलाकाराकडून 

आशण तुझां की असांच मी सातत्य कायम ठेवीन आशण असांच मी काम करत राहील आशण मी खूप श्रोत्याांची 

पण आभारी आह ेज्याांनी वेळोवेळी मला पावती शदली माझ्या सांगीताला आशण मला प्रोत्साहन शदलां त्यामळेु 

माझे गुरुजन आशण माझे कुटुांबीय आशण अथाशनत परमेश्वर या सगळयाांच्या कृपेशशवाय ह ेहोणे शक्य नहिहतां 

 

आज मला जो नाटकादमी चा मानाचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे त्यामळेु मला खरोखर खूप आनांद झालेला 

आह ेह ेमाझ्या आई-वशडलाांचे आशण माझ्या गुरूां चे शबरजू महाराज याांचे आशीवाशनद आहते माझ्या पररवाराचा 



पाशठांबा आह ेआशण महाराज याांच्या शी माझे जे गुरु शशष्याचां नातां होतां ते जवळजवळ 45 वषशन होतां आशण 

आजही महाराजाांची आशीवाशनद माझ्या पाठीशी आहते अनेक कायशनक्रमाचे करत राहणाऱ्या युवा 

कलाकाराांसाठी ह ेत्याच पीठ मी देण्याचा प्रयत्न करतो आह ेकी त्याांनाही याच्यामध्ये शमळावा शनशमत्त पुढच्या 

मशहन्यात आम्ही तसाही कायशनक्रम करतो युवा कलाकाराांना घेऊन असां भरपूर काम करायची आहते कथक 

नृत्य क्षेत्रामध्ये 

  

बोलणार ंझाड  

चदं्रपूरच्या िन प्रबोधनीने बोलणार ंझाड हा ऄवभनि ईपक्रम राबिला अहे. िनमंत्री सधुीर मनुगंिीिार 

याचं्या हस्ते िन प्रबोधनीच्या पररसरात नकुतंच या ईपक्रमाच ंईद्घािन करण्यात अलं. काय अहे हा 

ईपक्रम ऐकुया अमच्या प्रवतवनधीकडून ----- 

झाडाची सांपूणशन माशहती, त्याचे उपयोग आदी बाबी जाणून घेण्यासाठी चांद्रपूरच्या वन प्रबोधनीने ‘टॉशकां ग ट्री’ 

म्हणजेच बोलणारां झाड हा उपक्रम राबवून झाडावर त्यासांदभाशनतला ‘क्यूआर कोड’ शवकशसत केला आह.े या 

क्यूआर कोडच्या माध्यमातून आता झाड स्वतःच स्वत:बद्दलची माशहती देणार आह.े यामळेु शवशवध प्रजातींची 

झाडां आता  मोबाईलद्वार े ओळखता येतील. प्रत्येक प्रजातीची सशवस्तर माशहती दृकश्राहिय माध्यमातून 

उपलब्ध होणार आह.े वन प्रबोधनी पररसरातील प्रत्येक झाडावर पाटी स्वरुपात क्यूआर कोड लावला 

जाणार आह.े ‘टॉशकां ग ट्री’ या मोबाईल ॲपद्वार े क्यूआर कोड स्कॅ न केल्यानांतर सांबांशधत झाड स्वत:बद्दल 

शवशवध भाषाांमध्ये माशहती देणार आह.े प्रबोधनीच्या पररसरात शवशवध प्रजातींची झाडां आशण पररसरातील जैव 

शवशवधतेबद्दल अशधकाशधक माशहती जाणून घेणां यामळेु आता शक्य होणार आह.ेआकाशवाणी बातम्याांसाठी 

पूजा दीशक्षत पुणे 

  

26/11 – महासांवाद  

दे ाची अवथयक राजधानी अवण दे ाच्या साियभौमत्िािर झालेला 26/11 चा हल्ला हा कधीही भरून 

न येणारा घाि अहे; मात्र ऄसे दःुसाहस करणाऱ्यानंा सिय क्तीवन ी नेस्तनाबूत केले जाइल हे दे ाने 

कृतीतून दाखिून वदले अहे, ऄस ं ईपमखु्यमंत्री देिेंद्र फडणिीस यानंी सावंगतलं. मुंबइत हॉिेल 

ताजमहल पॅलेस आथ ंअयोवजत ’26/11 मुंबइ सकंल्प’ या काययक्रमात ते बोलत होते. 

  

 दीनदयाळ योजना  

जागवतक मवहला वहसंाचार प्रवतबधं वदिसाच्या‛ पार्श्यभूमीिर दे भरात वि ेष मोवहमेच ं अयोजन 

करण्यात अलं अहे. राज्यातील ४ कें द्राचं्या माध्यमातून ही मोहीम राबिली जाणार अहे. 

ईस्मानाबाद वजल्यातील ईमेद ऄवभयान ऄंतगयत स्थापन करण्यात अलेल्या ‚निी चेतना वलंगभाि 

ससंाधन कें द्राचा त्यात समािे  अहे. वलंगभेदभािाच्या समस्या ओळखून त्यासदंभायत समाज प्रबोधन 

करणं , मवहलाचें हक्क अवण ऄवधकार सवुनवित करणं या दृष्टीन ंहे कें द्र काम करणार अहे. 

  



जाांब राममूती  

जालना वजल्यातल्या घनसािंगी तालकु्यातल्या जांबसमथय आथल्या श्रीराम मंवदरातून चोरीला गेलेल्या 

मूतीचंा पनुस्थायपना सोहळा कालपासून सरुु झाला. दोन वदिसाच्या या भव्य सोहळ्याला सतं, 

महतंासंह वजल्यातील लोकप्रवतवनधी अवण प्र ासकीय ऄवधकारी, कमयचारी ईपवस्थत राहणार 

ऄसल्याची मावहती सयंोजक अवण समथय मंवदर ससं्थानचे ईत्तरावधकारी भूषण महारूद्र स्िामी 

महाराज यानंी वदली. 

  

सांजय राऊत  

पत्राचाळ अवथयक गैरव्यिहार प्रकरणात सहभागी ऄसल्याचा ठपका ऄसलेले व िसेना ठाकर ेगिाचे 

खासदार सजंय राउत याचंा जामीन रद्द करण्यासाठी सक्तिसलुी सचंलनालयान ं दाखल केलेल्या 

यावचकेिर सनुािणी घ्यायला मुंबइ ईच्च न्यायालयान ं नकार वदला अहे. पत्रा चाळ अवथयक 

गैरव्यिहार प्रकरणात इडीन ं सजंय राउत यानंा ऄिक केली होती. समुार े तीन मवहने ऄिकेत 

ऄसलेल्या राउत यानंा पीएमएलए न्यायालयान ंजामीन मंजूर केला. या जावमनाला स्थवगती वमळािी, 

यासाठी इडीन ंतात्काळ मुंबइ ईच्च न्यायालयात धाि घेतली होती. 

  

 

हवामान 

वसधंदुगुय  वजल्याच्या काही भागात काल दपुारी पािसान ंहजेरी लािली. या पािसाचा फिका अंबा, 

काजू मोहोराला बसण्याची  क्यता अहे. सातारा वजल्यातल्या विविध भागातही काल ढगाळ 

िातािरण होतं. येत्या दोन वदिसात कोकणात तरुळक वठकाणी पािसाची  क्यता अहे. राज्यात 

आतरत्र हिामान कोरडं राहील, ऄसा हिामान विभागाचा ऄंदाज अहे. 

  

आकाशवाणी पुणे कें द्रावरचां प्रादेशशक बातमीपत्र सांपलां, नमस्कार. 

 


