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ठळक बातम्या 

 राष्ट्रपती द्रौपदी म म ु याुंच्याहस्ते युंदाचे ‘स्वच्छ सवेक्षण प रस्कार’ प्रदाि, राज्याला 

शतसरा प रस्कार, िवी म ुंबई, कराड, पाचगणी आशण देवळाली कॅम्पचाही गौरव 
 

 प्रधािमुंत्री िरेंद्र मोदी याुंच्या हस्ते िवीशदल्लीत 5-जी सेवेचा प्रारुंभ, २ वर्ाुत देशभर 

5-जी सेवा उपलब्ध होणार 
 

 िक्षलग्रस्त भागातल्या पोशलसाुंिा दीडपट वेति देण्याचा राज्य सरकारचा शिणुय 
 

आणि 

 आशशया चर्क मशहला टी-ट्वेंटी शिकेट स्पधेत भारताचा श्रीलुंकेवर ४१ धावाुंिी 

शवजय 

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

कें द्र सरकारच्या स्वच्छ भारत सवेक्षण २०२२ अुंतगुत देशातल्या सवाुत 

स्वच्छ राज्य तसुंच शहराुंिा आज िवी शदल्ली इथुं एका कायुिमात राष्ट्रपती द्रौपदी 

म ममु याुंच्या हस्ते प रस्कार प्रदाि करण्यात आले. महाराष्ट्राला स्वच्छतेबाबत 

राज्यस्तरीय ततृीय प रस्कार प्राप्त झाला आहे. मध्य प्रदेश आशण छत्तीसगड अि िमे 

पशहल्या आशण द सऱ्या िमाुंकाुंवर आहेत. राज्यातल्या कराड, पाचगणी तसुंच 

देवळाली कॅुंटोन्मेंट या शहराुंिा स्वच्छता प रस्कार प्राप्त झाले. िवी म ुंबई 

महापाशलकेला स्वच्छ शहराुंमध्ये ततृीय िमाुंकाचा प रस्कार शमळाला. माजी 

महापाशलका आय क्त अशभजीत बाुंगर याुंिी राष्ट्रपतींच्या हस्ते आज हा प रस्कार 

शस्वकारला. कचराम क्त शहराचे फाइव्ह स्टार मािाुंकि आशण हागणदारीम क्त शे्रणीत 
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वॉटरप्लस मािाुंकि शमळवणार ेिवी म ुंबई हे महाराष्ट्र राज्यातील एकमेव शहर ठरले 

आह.े 

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

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 िेटवकु सेवा अथाुत 5-G इुंटरिेट सेवेचा प्रारुंभ करतािा 

बोलत होते. आजच्या तारखेची इशतहासात िोंद होणार असमि आपण प्रत्येक 

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

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

साुंशगतलुं. शवद्यार्थयाांच्या शैक्षशणक कक्षा रुं दावणार असल्याचुं ते म्हणाले ग्रामीण 

भागात मोबाईलचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढत असमि एक लाख ७५ हजाराहूि 

अशधक ग्रामपुंचायतींपयांत ऑशप्टकल फायबर पोचल्याची माशहती प्रधािमुंत्रयाुंिी 

शदली. 5-G  सेवेसाठी पशहल्या टप्प्यात तेरा शहराुंचा समावेश असमि माचु २०२४ 

पयांत सुंपमणु देशात 5-G सेवा पोहोचणार असल्याचुं ते म्हणाले.   

मोबाईल उत्पादिात भारत द सऱ्या िमाुंकावर असल्याचुं साुंगमि  भारत 

कोणत्याही देशावर अवलुंबमि िसल्याचुं ते  म्हणाले. देशात मोठ्या प्रमाणावर डेटा 

िाुंती होत असमि 5-G म ळे तुंत्रज्ञािाच्या शवकासाला चालिा शमळणार असल्याचुं 

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

फोिवरचा सुंवाद शविाअडथळा होईल तसुंच सुंपमणु शचत्रपट केवळ दहा सेकुं दात 

डाउिलोड करता येईल असुं ते म्हणाले. १३० कोटी भारतीयाुंिा 5-G च्या 

माध्यमातमि अिोखी भेट देत असल्याचुं त्याुंिी साुंशगतलुं.   
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दरम्याि, 5-G सेवेम ळे सवुच के्षत्राुंसह शैक्षशणक के्षत्रातही मोठी िाुंती घडमि 

येईल, असुं म ख्यमुंत्री एकिाथ शशुंदे याुंिी म्हटलुं आहे. ते आज पिवेल इथुं 

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

शशक्षणाचा दजाु उुंचावेल असुं ते म्हणाले. 

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

मोबाइल आशण टीव्ही वापराचे जसे फायदे आहेत तसेच अशतवापराचे तोटेही 

आहेत. त्याम ळुं  साुंगली शजल्यातल्या ‘मोशहत्याुंचुं वडगाव’ या गावािुं रोज रात्री ७ ते 

साडे ८ या दीड तासात टीव्ही आशण मोबाइल बुंद ठेवण्याचा शिणुय घेतला आहे. या 

शिणुयाची आठवण करूि देण्यासाठी मुंशदरावर भोंगाही बसशवण्यात आला आह.े 

स मार ेदीड मशहन्यापासमि या उपिमाची अुंमलबजावणी स रू आहे. यावेळेत शवद्याथी 

अभ्यास करतात, मशहला घरकाम करतात, प स्तक वाचतात. याउपिमाच्या 

फायद्याुंशवर्यी सरपुंच शवजय मोशहते याुंिी अशधक माशहती शदली.  

होल्ड बाइट सरपचं  

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

   जीएसटी अथाुत वस्तम आशण सेवा कराच गेल्या मशहन्यातलुं एकम ण सुंकलि  एक 

लाख ४७ हजार ६८६ कोटी रपये इतकुं  झालुं आहे. एकाच मशहन्यात माशसक 

जीएसटी महसमल एक लाख ४० हजार कोटी रपयाुंतमि अशधक राहण्याचा हा 

आतापयांत आठवा तर सलग सातवा मशहिा आहे. गेल्यावर्ीच्या सप्टेंबरच्या त लिेत 

युंदा वस लीत २६ टक्के वाढ झाली. गेल्या वर्ी याच कालावधीत हे सुंकलि ९७ 

हजार ८२१ कोटी रपये होतुं. या मशहन्यात वस्तमुंच्या आयातीतमि  शिमाुण झालेला 

महसमल गेल्यावर्ीच्या त लिेत ३९ टक्क्याुंिी जास्त तर देशाुंतगुत व्यवहारातमि 

शिमाुण झालेला महसमल २२ टक्क्याुंिी जास्त असल्याची माशहती अथुमुंत्रालयािुं 
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शदली आहे. अथु मुंत्रालयाच्या आकडेवारीि सार ऑगस्ट २०२२ मध्ये ७ कोटी ७० 

लाख  ई -वे शबल्स ची शिशमुती झाली होती जी ज लै मशहन्याच्या त लिेत  शकुं शचत 

अशधक आहे. राज्यातमि सप्टेंबर मशहन्यात २१ हजार ४०३ कोटी रपये जीएसटी 

गोळा झाला. गेल्यावर्ीच्या सप्टेंबरच्या १६ हजार ५८४ कोटी रपयाुंच्या त लिेत ही 

वाढ २९ टक्के आहे.  

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

िक्षलग्रस्त भागातल्या पोलीस कमुचाऱ्याुंिा दीडपट वेति देण्याचा शिणुय 

राज्य सरकारिुं घेतला असमि तसुं पररपत्रक सोमवारी काढण्यात येईल अशी माशहती 

राज्याचे उपम ख्यमुंत्री देवेंद्र फडणवीस याुंिी गडशचरोली इथुं आज वाताुहाराुंशी 

बोलतािा शदली. गडशचरोली इथुं िव्यािुं मुंजमर झालेलुं वैद्यकीय महाशवद्यालय आशण 

गोंडवािा शवद्यापीठासाठी जमीि अशधग्रहीत करण्याची समचिा त्याुंिी 

शजल्हाशधकाऱ्याुंिा केली. पत्रकार पररर्देपमवी उपम ख्यमुंत्रयाुंिी शजल्हा शियोजि 

सशमतीच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. 

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

     म ुंबई कोस्टल रोड अथाुत सागरी शकिारा रस्त्यालगतच्या भराव भममीमध्ये शवशवध 

िागरी सेवा स शवधा द्यायला सवोच्च न्यायालयािुं म ुंबई महािगरपाशलकेला परवािगी 

शदली आहे. दशक्षण म ुंबईतल्या शप्रन्सेस स्रीट फ्लायओव्हरपासमि वाुंदे्र-वरळी सी 

शलुंकपयांत हा रस्ता बाुंधण्यात येणार आहे. या रस्त्याला शमळालेल्या शवशवध 

परवािग्या या केवळ रस्त्यासाठी असमि इतर िागरी सेवा स शवधाुंसाठी िाहीत, असा 

याशचकाकत्याांचा दावा न्यायालयािुं फेटाळला. या शिणुयाम ळे हा प्रकल्प शिधाुररत 

वेळेत पमणु व्हायला मदत होईल, असा शवश्वास महापाशलका आय क्त इक्बाल शसुंह चहल 

याुंिी व्यक्त केला आहे. भराव के्षत्रापैकी २५ ते ३० टक्के के्षत्रात सागरी शकिारा 
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रस्त्याचे बाुंधकाम करण्यात येणार आहे. तर उवुररत स मार े७० ते ७५ टक्के के्षत्रात 

प्रसाधि गहृ, जॉशगुंग रॅक, सायकल रॅक, फ लपाखर उद्याि, सागरी पदपथ, ख ले 

िाट्यगहृ, लहाि म लाुंसाठीची उद्यािे व खेळाची मैदािे, पोलीस चौकी वगैर ेस शवधा 

उभारल्या जातील, अशी माशहती महापाशलकेिुं शदली आहे.  

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

िागप रात दीक्षाभममी इथुं शवजयादशमी शिशमत्त येत्या ५ ऑक्टोबरला सुंध्याकाळी ६ 

वाजता धम्मचि प्रवतुि शदिाचा म ख्य कायुिम होणार आहे. कायुिमाच्या 

अध्यक्षस्थािी डॉ. बाबासाहेब आुंबेडकर स्मारक सशमतीचे अध्यक्ष भदन्त आयु 

िागाजमुि स रईे ससाई राहतील. प्रम ख पाहुणे म्हणमि कें द्रीय मुंत्री शितीि गडकरी, 

रामदास आठवले आशण उपम ख्यमुंत्री देवेंद्र फडणवीस उपशस्थत राहतील. स्मारक 

सशमतीच्या वतीिुं २ ते ५ ऑक्टोबर दरम्याि शवशवध कायुिमाुंच आयोजि 

दीक्षाभममीवर केलुं आहे. दीक्षाभममीवर प स्तकाचे, ममतीचे स्टॉल्स लागणार असमि 

अि यायाुंसाठी सवु सोयी स शवधा िागपमर शजल्हा प्रशासिािुं केल्या आहेत.  

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

िाशशक शहरात सुंरक्षण खात्याच्या सुंवेदिशील के्षत्रात ड्रोि उडवण्याच्या 

प्रकाराची गुंभीर दखल िाशशक पोशलसाुंिी घेतली आहे. शहरातील सवु खासगी 

व्यक्तींकडील ड्रोि पोलीस ठाण्यामध्ये जमा करण्याचे आदेश िाशशकचे पोलीस 

आय क्त जयुंत िाईकिवर ेयाुंिी काढले आहेत. ड्रोि मालकाुंिा खासगी कामासाठी 

ड्रोि लागल्यास सुंबुंशधत पोलीस ठाण्याकडे तपशील देत परवािगीसाठी अजु सादर 

करूि सश ल्क पोलीस कमुचाऱ्याच्या शिगराणीखाली ड्रोि उडवावुं लागणार आह.े 

िाशशक मध्ये आमी एव्हीएशि स्क ल आशण डीआरडीओच्या कायाुलायिजीक अज्ञात 
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व्यक्तीिुं ड्रोि उडवल्याबद्दल ग न्हा दाखल झाल्याच्या पाशु्वभममीवर पोलीस आय क्ताुंिी 

ह ेआदेश शदले आहेत. 

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

बॅररस्टर िाथ पै ह े लोकशाही जपणार े िेते होते त्याुंचा आदशु आजच्या 

राजकारण्याुंिी घेणुं आवश्यक आहे. असुं प्रशतपादि राष्ट्रवादी कााँगे्रसचे अध्यक्ष शरद 

पवार याुंिी केल. बॅररस्टर िाथ पै याुंचा जन्मशताब्दी सोहळा आज वेंग ल्याुत साजरा 

झाला त्यावेळी ते बोलत होते. या सोहळ्याचा श भारुंभ शरद पवार याुंच्या हस्ते 

करण्यात आला. यावेळी सुंसदीय लोकशाही शटकवणुं हीच िाथ पै याुंिा श्रद्ाुंजली 

ठरले असुं शरद पवार याुंिी म्हटलुं.  

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

राज्यातल्या सवु राष्ट्रीय महामागाुवर असणार ेटोल वस ली िाके बुंद करावेत 

अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस अध्यक्ष िािा पटोले याुंिी कें द्रीय पररवहि आशण  

रस्ते वाहतमक मुंत्री शितीि गडकरी याुंिा केली आहे. कें द्र सरकार पेरोल आशण शडझेल 

खरदेी करणाऱ्या ग्राहकाकडमि रस्ते पायाभमत स शवधा अशधभार आशण कृर्ी अशधभार 

अगोदरच वसमल करते. त्याम ळे मागाुवरूि प्रवास करणाऱ्या वाहिधारकाुंकडमि टोल 

आशण पेरोल शडझेलवरचा अशधभार असा द हेरी कर वसमल केला जातोय. ही 

वाहिधारकाुंची लमट असमि ती त्वररत थाुंबवावी असुं त्याुंिी या पत्रात म्हटलुं 

आहे.महाराष्ट्रात राष्ट्रीय महामागाुचा दजाु शमळालेल्या काही महामागाांची कामुं अद्याप 

स रू असमि या महामागाुचा वापर स रू करण्यापमवी राष्ट्रीय महामागु प्राशधकरणाकडमि 

या रस्त्याुंवर टोल लावण्यात आला आहे, असुंही त्याुंिी गडकरी याुंिी शलशहलेल्या 

पत्रात म्हटलुं आहे.  

<><><><><><> 
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चुंद्रपमर शजल्यातील ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प आजपासमि पयुटकाुंिा टायगर 

सफारीसाठी ख ला झाला. दोि वर्ाुिुंतर आता िवा पयुटि हुंगाम पमणुपणे शिबांध म क्त 

करण्यात आला आहे. पावसाळ्याचा ऋतम हा अिेक पश -पक्षयाुंसाठी प्रजििाचा काळ 

असतो. पयुटकाुंच्या वदुळीचा यावर शवपरीत पररणाम होऊ िये यासाठी पावसाळ्याचे 

तीि मशहिे म्हणजे १ ज लै ते ३० सप्टेंबरपयांत पयुटि बुंद होतुं.  

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

गरोदर माता आशण बालमतृ्यमचुं प्रमाण रोखण्यासाठी शासिाकडमि राबशवण्यात 

येणारय्ा मातवृुंदिा योजिेच्या अुंमलबजावणीत ध ळे महापाशलका आरोग्य शवभागाला 

राज्यात द सरा िमाुंक शमळाला आहे. पशहल्या िमाुंकावर अहमदिगर तर शतसरय्ा 

िमाुंकावर साुंगली महापाशलका आहे. या योजिेसाठी ध ळे मिपा आरोग्य कें द्राकडमि 

१ जािेवारी २०२२ पासमि घरोघरी जाऊि िोंदणी केली जात आहे. २०२२-२३ 

साठी ८ हजार ९३७ लाभार्थयाांचे उशद्दष्ट देण्यात आले होते. ध ळे मिपा आरोग्य 

शवभागािे १० हजार ६७२ गरोदर माताुंिा योजिेचा लाभ देत ११९ टक्के काम केलुं 

आह.े  

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

बोररवलीच्या सुंजय गाुंधी राष्ट्रीय उद्यािात आयोशजत राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 

महोत्सवाचुं  म ुंबई पशिम अप्पर 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 राष्ट्रीय उद्यािातमि 

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

माशहती याुंचे प्रदशुि भरवण्यात आलुं आहे.  

<><><><><><> 
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आशशया चर्क मशहला टी-ट्वेंटी शिकेट स्पधेत आज झालेल्या सामन्यात 

भारतािुं श्रीलुंकेवर ४१ धावाुंिी शवजय शमळवला. बाुंग्लादेशात झालेल्या सामन्यात 

श्रीलुंकेिुं िाणेफेक शजुंकम ि भारताला पशहल्याुंदा फलुंदाजी करण्याची सुंधी शदली. 

भारतीय सुंघािुं ६ बाद १५० धावा करि श्रीलुंकेसमोर शवजयासाठी १५१ धावाुंचुं 

आव्हाि ठेवलुं. मात्र १८ र्टक आशण २ चेंडमत १०९ धावा करि श्रीलुंकेचा पमणु सुंघ 

तुंबमत परतला. भारताच्या दयालि हेमलतािुं १५ धावात ३ खेळाडम ुंिा बाद केलुं. ५३ 

चेंडमत ७६ धावा करणारी जेशममा रॉशड्रग्ज सामिावीर प रस्काराची मािकरी ठरली.  

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

राष्ट्रपती द्रौपदी म ममु याुंच्या हस्ते काल िवी शदल्लीत राष्ट्रीय शचत्रपट प रस्कार 

प्रदाि करण्यात आले. गोदाकाठ आशण अवाुंशछत या शचत्रपटाुंसाठी अशभिेते शकशोर 

कदम याुंिा परीक्षकाुंतफे शवशेर् प्रमाणपत्र देऊि गौरवण्यात आलुं. याशवर्यी त्याुंिी 

आकाशवाणीशी बोलतािा साुंशगतलुं.  

होल्ड - णकशोर कदम 

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

राष्ट्रीय िीडा स्पधेत ३ स वणु, ४ रौप्य आशण १० काुंस्य पदकासह महाराष्ट्र 

७ व्या स्थािी आहे. हररयाणा, सैन्य दल आशण उत्तर प्रदेश पशहल्या ३ स्थािाुंवर 

आहेत.  

 प रर्ाुंच्या ४०० मीटर धावण्याच्या शयुतीत ऐश्वयु शमश्रा यािुं स वणुपदक 

पटकावलुं. तलवारबाजीत अशजुंक्य द धार े आशण शगरीश जकाते या खेळाडम ुंिी 

आपापल्या गटात काुंस्य पदकुं  पटकावली. तर २५ मीटर शपस्तमल स्पधेत अशभज्ञा 

पाटील शहिुं काुंस्य पदक पटकावलुं.    
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स्िेहल शशुंदेच्या िेततृ्वाखाली महाराष्ट्र मशहला कबड्डी सुंघ राष्ट्रीय स्पधेत 

उपशवजेता ठरला आहे. सुंघाला अुंशतम सामन्यात पराभवाला सामाेेरुं जावुं लागलुं. 

राष्ट्रीय शवजेत्या शहमाचल प्रदेश सुंघािुं  २७-२२ अशी मात केल्यािुं महाराष्ट्र 

सुंघाला राेैप्यपदकावर समाधाि मािावुं लागलुं. शवजयासाठी आुंतरराष्ट्रीय रडेर 

साेेिाली शशुंगटे आशण प जा यादविुं सवाुेेत्तम कामशगरी केली. मात्र, अवघ्या पाच 

ग णाुंच्या शपछाडीिुं महाराष्ट्राच्या सुंघाला पराभवाचा सामिा करावा लागला.  

बॅडशमुंटि सुंघािे शदल्ली सुंघाचा ३-१ असा सहज पराभव करि उपाुंत्य फेरीत धडक 

मारली आहे. मशहला आशण प रर् खोखो सुंघाुंिी साखळी सामन्यात सलग दोि शवजय 

िोंदवमि पदकाच्या शदशेिुं भक्कम वाटचाल केली आहे.  

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


