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ठळक बातम्या 

 प्रधािमुंत्री िरेंद्र मोदी याुंच्या हस्ते िवी शदल्लीत 5-जी सेवेचा प्रारुंभ, २ वर्ाात 

देशभर 5-जी सेवा उपलब्ध होणार 

 िक्षलग्रस्त भागातल्या पोशलसाुंिा दीडपट वेति देण्याचा राज्य सरकारचा शिणाय 

 ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प आजपासूि पयाटकाुंिा टायगर सफारीसाठी ख ला 

आणि 

 आशशया चर्क मशहला टी-ट्वेंटी शिकेट स्पधेत भारताचुं श्रीलुंकेसमोर 

शवजयासाठी १५१ धावाुंचुं आव्हाि 

<><><><><> 

5-G सेवेच्या श भारुंभासह भारताचा िव्या य गात प्रवेश होत असल्याचुं  

प्रधािमुंत्री िरेंद्र मोदी याुंिी म्हटलुं आहे. ते आज िवी शदल्लीच्या प्रगती मैदािात 

पाचव्या शपढीतील मोबाईल िेटवका  सेवा अर्ाात 5-G इुंटरिेट सेवेचा प्रारुंभ करतािा 

बोलत होते. आजच्या तारखेची इशतहासात िोंद होणार असूि आपण प्रत्येक 

िागररकाला श भेच्छा देत असल्याचुं त्याुंिी यावेळी साुंशगतलुं. 5-G तुंत्रज्ञािाम ळे 

देशाच्या गावागावात िाुंती होणार असूि शैक्षशणक िाुंतीही होणार आहे, असुं त्याुंिी 

साुंशगतलुं. शवद्यार्थयाांच्या शैक्षशणक कक्षा रुं दावणार असल्याचुं ते म्हणाले ग्रामीण 

भागात मोबाईलचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढत असूि एक लाख ७५ हजाराहूि 

अशधक ग्रामपुंचायतींपयांत ऑशटटकल फायबर पोचल्याची माशहती प्रधािमुंत्रयाुंिी 

शदली. 5-G  सेवेसाठी पशहल्या टटटयात तेरा शहराुंचा समावेश असूि माचा २०२४ 

पयांत सुंपूणा देशात 5-G सेवा पोहोचणार असल्याचुं ते म्हणाले.   
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मोबाईल उत्पादिात भारत द सऱ्या िमाुंकावर असल्याचुं साुंगूि मोबाईल 

उत्पादिात भारत कोणत्याही देशावर अवलुंबूि िसल्याचुं ते  म्हणाले. देशात मोठ्या 

प्रमाणावर डेटा िाुंती होत असूि 5-G म ळे तुंत्रज्ञािाच्या शवकासाला चालिा शमळणार 

असल्याचुं मोदी याुंिी  साुंशगतलुं.  5-G सेवेम ळे इुंटरिेटचा वेग दहापट अशधक 

वाढणार असूि फोिवरचा सुंवाद शविाअडर्ळा होईल तसुंच सुंपूणा शचत्रपट केवळ 

दहा सेकुं दात डाउिलोड करता येईल असुं ते म्हणाले. १३० कोटी भारतीयाुंिा 5-G 

च्या माध्यमातूि अिोखी भेट देत असल्याचुं त्याुंिी साुंशगतलुं.   

दरम्याि, 5-G सेवेम ळे सवाच के्षत्राुंसह शैक्षशणक के्षत्रातही मोठी िाुंती घडूि 

येईल, असुं म ख्यमुंत्री एकिार् शशुंदे याुंिी म्हटलुं आहे. ते आज पिवेल इर्ुं 

महािगरपाशलकेच्या शालेय शवद्यार्ाांशी सुंवाद साधतािा बोलत होते. 5-G सेवेम ळे 

शशक्षणाचा दजाा उुंचावेल असुं ते म्हणाले. 

<><><><><>  

िक्षलग्रस्त भागातल्या पोलीस कमाचाऱ्याुंिा दीडपट वेति देण्याचा शिणाय 

राज्य सरकारिुं घेतला असूि तसुं पररपत्रक सोमवारी काढण्यात येईल अशी माशहती 

राज्याचे उपम ख्यमुंत्री देवेंद्र फडणवीस याुंिी गडशचरोली इर्ुं आज वातााहाराुंशी 

बोलतािा शदली. गडशचरोली इर्ुं िव्यािे मुंजूर झालेलुं वैद्यकीय महाशवद्यालय आशण 

गोंडवािा शवद्यापीठासाठी जमीि अशधग्रहीत करण्याची सूचिा त्याुंिी 

शजल्हाशधकाऱ्याुंिा केली. पत्रकार पररर्देपूवी उपम ख्यमुंत्रयाुंिी शजल्हा शियोजि 

सशमतीच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. 

<><><><><> 

चला जाणूया िदीला या अशभयािासाठीचुं शियोजि आशण अुंमलबजावणी 

करण्यासाठी राज्याच्या म ख्य सशचवाुंच्या अध्यक्षतेखाली सशमती गशठत करावी असे 
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शिदेश राज्याचे साुंस्कृशतक काया मुंत्री स धीर म िगुंटीवार याुंिी शदले आहेत. 

स्वातुंत्रयाचा अमतृ महोत्सव आशण महात्मा गाुंधी याुंच्या जयुंतीचुं औशचत्य साधूि 

राज्यभरात उद्यापासूि ह ेस र केलुं जाणार आहे. राज्यातील िद्याुंचुं सुंरक्षण आशण 

सुंवधाि व्हावुं या उदे्दशािुं ह ेअशभयाि राबवलुं जाईल. या अशभयािाच्या शियोजि 

आशण अुंमलबजावणी सशमतीत राज्याच्या म ख्य सशचवाुंसह महसूल आशण ग्राम 

शवकास शवभागाचे अपर म ख्य सशचव, वि जलसुंपदा, जलसुंधारण, कृर्ी, शालेय 

शशक्षण, िगरशवकास -२, पयाावरण, उद्योग, पश सुंवधाि, मत्स्य व्यवसाय, पाणी प रवठा 

आशण स्वच्छता या शवभागाुंचे प्रधाि सशचव याुंचा समावेश असेल. याशशवाय इतर 

सुंबुंशधत शासकीय सुंस्र्ाुंचे अशधकारी आशण काही अशासकीय व्यक्तींचाही सशमतीत 

सदस्य म्हणूि समावेश केला जाणार आहे.  

पूर आशण द ष्काळापासूि म क्ततेसाठी िदी सुंवाद अशभयािाचुं आयोजि, िदी 

साक्षरतेसाठीच्या उपाययोजिा आशण अुंमलबजावणी, अमतृ वाशहिीचा मस दा तयार 

करणुं, िदीचे स्वास्र् आशण मािवी आरोग्यशवर्यक प्रचार प्रसाराची रपररे्ा ठरवणुं, 

िदीशवर्यक पररसुंस्रे्शी सुंबुंशधत जैवशवशवधतेच्या प्रचार प्रसाराचुं शियोजि, िदीच्या 

पाणलोट के्षत्राचा अभ्यास आशण कायावाही, पावसाचे पाणी अडवूि भूजल स्तर 

उुंचावणुं, अशतिमण शोर्ण आशण प्रदूर्णामागची कारणुं आशण त्याचा मािवी 

जीविावर होणारा पररणाम अभ्यासणुं, महाराष्रातल्या ७५ िदी खोऱ्याुंतूि िदी 

सुंवाद याते्रच्या आयोजिाचा आराखडा तयार करणुं, शासि आशण समाज आशण 

िद्याुंशवर्यी काम करणाऱ्या सुंस्र्ाुंमध्ये स सूत्रता घडवूि आणणुं, स्र्ाशिक स्वराज्य 

सुंस्र्ाुंच्या जलव्यवस्र्ापिाची तपासणी ही या सशमतीसमोरची ध्येय उशद्दष्टुं असणार 

आहेत. 

<><><><><> 
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महाराष्र राज्य माध्यशमक आशण उच्च माध्यशमक शशक्षण मुंडळामाफा त 

फेब्र वारी-माचा २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या बारावी परीके्षसाठी ऑिलाईि अजा 

करण्याचुं वेळापत्रक जाहीर केलुं आहे. या परीके्षचे अजा ऑिलाईि पद्धतीिुं मुंडळाच्या 

सुंकेतस्र्ळावर भरता येतील. इयत्ता बारावी परीके्षचे अजा हे ऑिलाईि पद्धतीिुं 

स्वीकारणार असल्यािुं शवद्यार्थयाांिी आपले अजा उच्च माध्यशमक शाळा-कशिष्ठ 

महाशवद्यालयामाफा त भरावेत असुं मुंडळातफे साुंगण्यात आलुं आहे. 

<><><><><> 

रायगड शजल्यात पीएम शकसाि सन्माि योजिेचे १ लाख ७४ हजार २१६ 

लाभार्ी असूि त्यातल्या १ लाख १६ हजार ५४० लाभार्थयाांिी केवायसी पूणा केलुं 

आह.े ५७ हजार ६७६ जणाुंचे केवायसी पूणा झाले िाही. लाभार्थयाांपैकी ८ हजार 

जणाुंचा मतृ्यू झाला आह.े शिधि झालेल्याुंची माशहती सुंकलीत केली जात आहे. 

<><><><><> 

रायगड शजल्यातल्या २० ग्रामपुंचायतींच्या शिवडण का १६ ऑक्टोबर रोजी 

होत असूि २० रे्ट सरपुंच पदासाठी ३७ उमेदवार, तर १८४ सदस्याुंसाठी २९८ 

उमेदवार ररुंगणात आहेत. काल उमेदवारी अजा मागे घेण्याची शेवटची तारीख होती. 

१४७ उमेदवाराुंिी आपले अजा मागे घेतले. मतमोजणी १७ ऑक्टोबरला होणार 

आह.े  

<><><><><>  

आगामी काळात कृर्ी उद्योगाुंिा चालिा देऊि त्या माध्यमातूि रोजगार 

वाढवला जाईल, असुं प्रशतपादि राज्याचे बुंदर ेआशण खिी कमा आशण िाशशक 

शजल्याचे पालकमुंत्री दादा भ से याुंिी केलुं. िाशशक इर्ुं काल  भ से याुंिी उद्योजक 

तसुंच शशक्षण तज्ञ आशण सुंस्र्ा चालकाुंच्या बैठका घेतल्या त्यावेळी त्याुंिी ही माशहती 
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शदली. िाशशक शजल्यातील बुंद उद्योगाुंचे प रज्जीवि करण्यात येईल, असुं साुंगतािा 

त्याुंिी उद्योजकाुंच्या समस्या सोडवण्यासाठी शजल्हा प्रशासिाला पुंधरा शदवसाुंत 

बैठक घेण्याचे आदेश शदले. िाशशक शजल्याला शैक्षशणक हब म्हणूि तयार करण्यात 

येईल असुंही ते म्हणाले. 

<><><><><> 

६८ व्या राष्रीय शचत्रपट प रस्काराुंचुं शवतरण राष्रपती द्रौपदी म मूा याुंिी काल 

िवी शदल्लीत केलुं. राष्रीय पातळीवर कौट ुंशबक म ल्यावरचा सवोत्कृष्ट शचत्रपटाचा 

प रस्कार मराठी शचत्रपट क मक माचािला देण्यात आला. रजत कमळ आशण ५० हजार 

रपये, असुं या प रस्काराचुं स्वरप आहे. याशवर्यी शदग्दशाक अरशवुंद दळवी याुंिी 

आकाशवाणीला अशधक माशहती शदली.  

होल्ड --बाइट- (अरण िंद दळ ी)... 

<><><><><>  

चुंद्रपूर शजल्यातील ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प आजपासूि पयाटकाुंिा टायगर 

सफारीसाठी ख ला केला आह.े आज सकाळी ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या सवा वररष्ठ 

अशधकाऱ्याुंच्या उपशस्र्तीत मोहली इर्ुं म ख्य प्रवेशद्वाराची पूजा करूि शजटसी गाड्या 

आत सोडण्यात आल्या. 

गेली दोि वर्ा कोरोिाम ळे अिेक शिबांध  होते. दोि वर्ाािुंतर आता िवा पयाटि 

हुंगाम पूणापणे शिबांध म क्त करण्यात आला आहे. पावसाळ्यात ताडोबा व्याघ्र 

प्रकल्पातले कच्चे रस्ते वाहत कीसाठी अयोग्य असतात तसुंच पावसाळ्याचा ऋतू हा 

अिेक पश -पक्षयाुंसाठी प्रजििाचा काळ असतो. पयाटकाुंच्या वदाळीचा यावर शवपरीत 

पररणाम होऊ िये यासाठी पावसाळ्याचे तीि मशहिे म्हणजे १ ज लै ते ३० 

सटटेंबरपयांत पयाटि बुंद ठेवण्यात येतुं. मात्र आजपासूि ताडोबा स र झाल्याम ळे देश-
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शवदेशातल्या पयाटकाुंिा व्याघ्र सफारीचा आिुंद घेता येणार आहे. युंदा पाऊस अशधक 

झाल्यािुं ताडोबात एक वेगळा अि भव येणार  आहे.  

याबात अशधक माशहती देत आहेत ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचे के्षत्र सुंचालक  डॉ. 

शजतेंद्र रामगावकर…. 

होल्ड--बाईट--( डॉ. णितेंद्र रामगा कर)... 

<><><><><>  

बोररवलीच्या सुंजय गाुंधी राष्रीय उद्यािात आयोशजत राष्रीय वन्यजीव सप्ताह 

महोत्सवाचुं  म ुंबई पशिम अटपर प्रधाि म ख्य वि सुंरक्षक क्लेमेंट बेि याुंच्या हस्ते 

आज उद्घाटि झालुं. या महोत्सवाचुं ९ ऑक्टोबर पयांत आयोजि करण्यात आलुं 

आह.े वन्यजीव सप्ताहाच्या पशहल्या शदवशी आज सुंजय गाुंधी राष्रीय उद्यािातूि 

उगम पावणाऱ्या दशहसर, शमठी, पोईसर आशण ओशशवरा या िद्याुंची माशहती, प िाप्रवाह 

माशहती याुंचे प्रदशाि भरवण्यात आलुं आहे.  

<><><><><> 

अशधकृतपणे पावसाळ्याचे चार मशहिे काल सुंपले तरी मान्सूििुं अजूि सुंपूणा 

देशाची रजा घेतलेली िाही. युंदाच्या पावसाळ्यात देशात सरासरीच्या आसपास 

पाऊस झाला असला; तरी उत्तर प्रदेश, शबहार, झारखुंड आशण ईशान्येच्या काही 

भागात सरासरीपेक्षा २५ ते ३० टक्के कमी पाऊस झाला आहे. महाराष्रात हवामाि 

शवभागाच्या सुंकेतस्र्ळावरील माशहतीि सार राज्यात युंदा जवळपास १ हजार २२० 

शमलीमीटर पावसाची िोंद झाली. हे प्रमाण सरासरीपेक्षा २३ टक्क्यािी जास्त आहे. 

<><><><><>  
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 माशहती आशण प्रसारण मुंत्रालय, कें शद्रय सुंचार ब्य रो याुंच्या सोलापूर के्षत्रीय 

कायाालयाच्या वतीिुं सेवा पुंधरावड्याशिशमत्त अक्कलकोट इर्ुं महात्मा गाुंधी याुंचा 

समग्र जीविपट छायाशचत्र प्रदशािातूि प ढे आणला आहे.  

 राष्रिेता ते राष्रशपता या सेवा पुंधरावड्याशिशमत्त श्री स्वामी समर्ा अन्िछत्र 

मुंडळ याुंच्या सहकायाािे ह े द मीळ छायाशचत्राचे प्रदशाि भरवले आहे. याुंचे उद्घाटि 

खासदार जयशसद्धशे्वर महास्वामी, शजल्हाशधकारी शमशलुंद शुंभरकर , के्षत्रीय प्रसार 

अशधकारी अुंक श चव्हाण, अुंबादास यादव याुंच्या उपशस्र्तीत सुंपन्ि झाले. या 

प्रदशािात सि १८६९ पासूि १९४७ पयांतच्या महात्मा गाुंधी याुंच्या सुंपूणा 

जीविपटाचा आढावा घेतला आहे.  

<><><><><> 

श्री त ळजाभवािी शारदीय िवरात्र महोत्सव, कोजाशगरी पौशणामा या सणाच्या 

काळात त ळजपूर इर्ुं वाहत कीची कोंडी होवू िये, यासाठी वाहत कीच्या मागाांमध्ये 

बदल करण्यात आला आहे. सात ऑक्टोबर ते दहा ऑक्टोबर दरम्याि त ळजापूर 

घाट सवा प्रकारच्या वाहत कीस बुंद असेल असुं शजल्हा प्रशासिािुं साुंशगतलुं आहे. 

<><><><><> 

दशक्षण मध्य रले्वेिुं आजपासूि गाड्याुंच्या वेळापत्रकात बदल केला आहे. 

प्रवाशाुंिी िवीि वेळापत्रक तपासूि त्याि सार प्रवास करावा, असुं दशक्षण मध्य 

रले्वेच्या िाुंदेड शवभागातफे साुंगण्यात आलुं आहे. िवीि वेळापत्रका शवर्यीची माशहती 

१३९ या हेल्प लाईिवर, शकुं वा िॅशिल रेि इन्क्वायरी शसस्टम या सुंकेत स्र्ळावर 

उपल्ब्ध असल्याचुं शवभागािुं कळवलुं आहे. 

<><><><><> 
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म ुंबई दूरदशािचा प्रारुंभ २ ऑक्टोबर, १९७२ रोजी झाला. त्या ऐशतहाशसक 

घटिेला उद्या ५० वर्े पूणा होत आहेत. त्याशिशमत्त म ुंबई मराठी पत्रकार सुंघात आज 

सुंध्याकाळी ५ वाजता स वणामहोत्सवी म ुंबई दूरदशाि - मुंतरलेले शदवस; हा शवशेर् 

कायािम आयोशजत केला आहे. म ुंबई दूरदशािच्या गेल्या ५० वर्ाांच्या वाटचालीतील 

आपलुं योगदाि देणार ेअिेक मान्यवर या कायािमाला उपशस्र्त राहणार आहेत. 

<><><><><> 

कृशतशील, स क्षम, लघ  आशण मध्यम उद्योग अर्ाात एम एस एम ई च्या 

माध्यमाद्वार ेदेशातील अशतदूर के्षत्रात शवकशसत होणाऱ्या उद्योग सुंस्कृतीचा भरपूर 

फायदा घ्यावा, असुं आवाहि उपराष्रपती जगदीप धिखड याुंिी व्यापार आशण 

उद्योग सुंस्र्ाुंिा केलुं आह.े त्याुंिी  िवीि उद्योगाुंिा आश्रय देणे आशण त्याुंच्या क्षमता 

शवकशसत करण्यासाठी मदत करण्याचे आवाहिही केलुं. ते आज िवी शदल्लीत 

पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमसा एुंड इुंडस्री पीएचडीसीसीआईच्या ११७ व्या वाशर्ाक 

सत्राला सुंबोशधत करतािा बोलत होते. उपराष्रपतींिी शवकासशील भारतीय 

स्टाटाअप के्षत्राची यावेळी प्रशुंसा केली. भारतीय व्यापार के्षत्रात अिेक पररवतािकारी 

स्टाटाअप आहेत. भारताच्या अर्ाव्यवस्रे्त य ग पररवतािकारक पयााप्त कौशल्य 

शवकासाम ळे भारताच्या लोकसुंख्येचा प रपे र फायदा उठवणुं गरजेचुं असल्याचही 

त्याुंिी साुंशगतलुं. या सत्राचा शवर्य "इुंशडया @ 75: सेशलबे्रशटुंग इुंशडयाज़ परसूट फॉर 

सेल्फ ररलायुंस" असूि, आत्मशिभार भारत एक प्रकार े शपढ्यािशपढ्या चालू 

असलेल्या स्वतुंत्रता चळवळीच्या स्वदेशी आुंदोलिाचुं प्रशतशबुंब आहे, असुं ते म्हणाले.  

<><><><><> 

उत्तर प्रदेशात प्रयागराज इर्ुं राष्रव्यापी स्वच्छ भारत २०२२ चा प्रारुंभ आज 

य वा व्यवहार आशण िीडामुंत्री अि रागशसुंह ठाकूर याुंच्या हस्ते होत आहे. हा कायािम 
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मशहिाभर चालणार आहे. िेहरू य वा कें द्र सुंघटिेच्या माध्यमातूि देशभरात ७४४ 

शजल्याुंमध्ये सहा लाख गावाुंमध्ये स्वच्छ भारत कायािमाचुं आयोजि केलुं  जाणार 

आह.े   या कायािमाच्या माध्यमातूि य वा व्यवहार शवभागाि एक कोटी शकलोगॅ्रम 

टलाशस्टक कचऱ्याचुं उच्चाटि करण्याचुं  आव्हाि समोर ठेवलुं आहे. देशात स्वच्छता 

सुंदेश देण्याबरोबरच यात लोकाुंचा सहभाग स शिशित करणे स्वच्छ भारत २०२२ चा 

उदे्दश असल्याचुं ठाकूर याुंिी साुंशगतलुं. या उपिमात शवशवध के्षत्र, भार्ा आशण 

शिरशिराळ्या पाश्वाभूमीचे लोक एकत्र काम करणार असूि सवाजण स्वेच्छेिुं कचरा 

शिमूालि करणार आहेत. स्वच्छ भारत २०२२ हा केवळ एक कायािम िसूि 

लोकाुंमध्ये स्वच्छतेचुं  महत्त्व शवर्द  करण्याचा एक गुंभीर प्रयत्ि असल्याचुं ठाकूर 

याुंिी साुंशगतलुं आहे.  

<><><><><>  

बाुंग्लादेशात शसल्हेट इर्ुं स र असलेल्या आशशया चर्क मशहला टी-ट्वेंटी 

शिकेट स्पधेत भारतािुं श्रीलुंकेसमोर शवजयासाठी २० र्टकाुंत १५१ धावाुंचुं लक्षय 

ठेवलुं आहे. श्रीलुंकेिुं िाणेफेक शजुंकूि प्रर्म के्षत्ररक्षणाचा शिणाय घेतला. भारतािुं 

शिधााररत २० र्टकाुंत ६ गड्याुंच्या मोबदल्यात १५० धावा  केल्या.  जेशममा 

रॉशिग्जिुं ७६ तर हरमिप्रीत कौरिुं ३३ धावा केल्या.  

शेवटचुं वतृ्त हाती आलुं तेव्हा श्रीलुंकेच्या ५ र्टकात १ बाद ३९ धावा झाल्या 

होत्या.  

भारत, पाशकस्ताि, बाुंगलादेश, श्रीलुंका, र्ायलुंड, मलेशशया आशण सुंय क्त 

अरब अशमराती असे एकूण सात सुंघ आशशया चर्क मशहला शिकेट स्पधेत सहभागी 

झाले आहेत. 

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


