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ठळक बात�या 

1. �धानमं-ी नर./ मोद0 यां1या ह3ते नवी$द4ल0त ५ जी सेवेचा �ारंभ.  

2. न;ल<3त भागातील पो�लसांना द0डपट वेतन देणार- उपमुAयमं-ी देव./ 

फडणवीस यांची घोषणा.   

3. आजपासून चं/पूर िज4Gयातील  ताडोबा HयाI पयJटनाला सुKवात. 

आLण 

4. 5 ऑ'टोबर रोजी द0;ाभूमी वर अशोक Pवजयादशमी #न�मQ सायंकाळी 6 

वाजता ध�मचS �वतJन $दनाचा मुAय कायJSम होणार.  

******** 

फाईHह-जी  

दरूसंचारा	या फाईह-जी सेवेनं तं��ाना	या नया यगुात भारताचा �वेश होत 

अस�याचं पंत�धान नर"# मोद% यांनी &हटलं आहे. नवी +द�ल%त �गती मदैान इथं 

आज फाईह-जी सेवेचा शभुारंभ के�यानंतर त े बोलत होत.े या	या मा1यमातून 

भारत प+ह�यांदा टे2लकॉम 4े�ात जगात सव5	च 6थानी अस�याचं ते &हणाले. 

8वक2सत भारता	या संक�पात आपला देश इतर देशांसोबत बरोबर%न चालत असनू, 

:डिजटल इं:डयाचं हे मोठं यश अस�याचं >यांनी नमदू केलं. माच? २०२४ पयCत 

संपणू? देशात ह% सेवा सDु होईल, असा 8वEवास पंत�धानांनी यFत केला. फाईह-

जी तं��ानामाफ? त चांगलं कहरेज, जा6त डटेा, कमी 8वलंब आGण अ>यंत 

8वEवासाह? संवाद स8ुवधा �ाHत होणार आहेत. प+ह�या टHHयात देशात�या १४ 

शहरांम1ये ह% सेवा सDु होत असनू, याम1ये मुंबई, पणेु, +द�ल%, बंगळुD, हैदराबाद, 

कलकKा, अहमदाबाद, वाराणसी, चLेनई, लखनौ, चंद%गढ, गांधीनगर, गुDPाम, 

जामनगर या शहरांचा समावेश आहे. दर&यान, सहाया भारतीय मोबाईल काPेँसचं 

उSघाटन देखील पंत�धानां	या ह6ते यावेळी झालं. दर&यान, फाईह-जी नेटवक? 	या 



राVWयापी शभुारंभ काय?XमासाठY Zनवडले�या पनवेलमधील शाळेतील 8वSया[याCशी 

संवाद साधताना म\ुयमं�ी एकनाथ 2शदें 6वत: 8वSयाथ_ बनले. खुच_ ऐवजी >यांनी 

ब"चवर बसणे पसंत केलं आGण 8वSया[याCशी गHपा मारताना म\ुयमंaयांनी फाईह-

जीचं मह>व साbंगतलं. Xांतीकारक 4णाच े आपण सा4ीदार अस�याचं सांगत 

2श4ण, कृषी, आरोeय, बfकgगं यासह सव?च 4े�ात या तं��ानान Xांती होणार 

अस�याचं म\ुयमंaयानंी यावेळी साbंगतलं. 

 

#नःश4ुक उपकरण 

क" # सरकार	या राVW%य वयोhी आGण अपंग यFतींना सहाiय योजन"तग?त, 

'सामािजक स4मीकरण 2शkबर'	या मा1यमातून क" #%य मं�ी Zनतीन गडकर% यांनी 

आज lयेVठ नागmरक आGण उKर नागपरू 8वभागातील +दयागंजन, नागपरू शहर 

अ1य4 �वीण दटके यांना मोफत उपकरणे आGण सा+ह>य �दान केल%त जी, 

डॉ.2म2लदं माने आGण 6थाZनक लोक�ZतZनधी आGण अbधकाnयां	या उपि6थतीत, 

वाटप करoयात आल%त. या उपकरणां	या वाटपासाठY शहरातील सहाह% 8वधानसभा 
मतदारसंघात काय?Xमांचं आयोजन करoयात येत असनू, हा या मा2लकेतील पाचवा 

काय?Xम आहे. उKर नागपरू 8वधानसभा मतदारसंघातील ५,७९७ लाभा[याCना आGण 

उव?mरत सव? लाभा[याCना ६.१४ कोट% Dपये खचू?न एकूण ३४ हजार ४७१ उपकरणे 

देoयात आल%त. 

 

भारतीय अWन महामंडळ 

भारतीय अLन महामंडळाकड े अLन सरु4ा कायSया अंतग?त	या तरतुद%ची पतू?ता 

तसंच अLनधाLय 8वषयक इतर योजना आGण पंत�धान गर%ब क�याण अLन 

योजने	या गरजेची पतू?ता करoयासाठY, अLनधाLयाचा परेुसा साठा उपलuध 

अस�याचं, क" # सरकारनं 6पVट केलं आहे. सSयि6थतीत भारतीय अLन 

महामंडळाकड,े गहाचा साठा २३२ लाख मे+Wक टन तर तांदळाचा साठा २०९ लाख 

मे+Wक टन इतका अस�याचं याबाबत	या Zनवेदनात &हटलं आहे. 

 



3व1छ भारत २०२२  

उKर �देशात �यागराज इथं राVWयापी 6व	छ भारत-२०२२ चा �ारंभ आज यवुा 

यवहार आGण Xgडामं�ी अनरुाग2सहं ठाकूर यां	या ह6त े झाला. हा काय?Xम 

म+हनाभर चालणार असनू नेहw यवुा क" # संघटने	या मा1यमातून देशभरात ७४४ 

िज�xयांतील सहा लाख गावांम1ये या काय?Xमाचं आयोजन केलं  जाणार आहे. 

काय?Xमा	या मा1यमातून यवुा यवहार 8वभागान एक कोट% yकलोPॅम Hलाि6टक 

कचnयाचं उ	चाटन करoयाचं  आहान समोर ठेवलं असनू, देशात 6व	छता संदेश 

देoयाबरोबरच यात लोकांचा सहभाग सZुनिEचत करणे, 6व	छ भारत-२०२२ चा 

उSदेश अस�याचं ठाकूर यांनी सांbगतलं. या उपXमात 8व8वध 4े�, भाषा आGण 

ZनरZनरा{या पाEव?भमूीच ेलोक एक� काम करणार असनू, सव?जण 6वे	छेनं कचरा 

Zनमू?लन करणार आहेत. 6व	छ भारत-२०२२ हा केवळ एक काय?Xम नसनू 

लोकांम1ये 6व	छतेचं मह|व 8वषद करoयाचा एक गंभीर �य>न अस�याचं ठाकूर 

यांनी साbंगतलं. 

 

वेळाप-क जाह0र 

महाराVW राlय मा1य2मक आGण उ	च मा1य2मक 2श4ण मंडळामाफ? त फे}वुार%-

माच? २०२३ म1ये घेoयात येणाnया, बारावी पर%4ेसाठY ऑनलाईन अज? करoयाचं 

वेळाप�क जाह%र झालं आहे. या पर%4ेच े अज?, ऑनलाईन पSधतीनं मंडळा	या 

संकेत6थळावर भरता येतील. इयKा बारावी पर%4ेच े अज? हे ऑनलाईन पSधतीनं 

6वीकारणार अस�यानं 8वSया[याCनी आपले अज? उ	च मा1य2मक शाळा-कZनVठ 

महा8वSयालयामाफ? त भरावेत असं मंडळातफ�  कळ8वoयात आलं आहे. 

 

उपमAुयमं-ी देव./ फडणवीस 

जीवाची बाजी लावनू न4�यांशी दोन हात करणाnया संवेदनशील भागातील पो2लस 

कम?चाnयांना द%डपट वेतन देoयाचा Zनण?य राlय शासनान घेतला असनू, ये>या 

सोमवार% >या8वषयीच पmरप�क काढoयात येणार अस�याची मा+हती राlयाच ेउप-

म\ुयमं�ी तथा गडbचरोल% िज�xयाच ेपालकमं�ी देव"# फडणवीस यांनी आज �सार 



मा1यमांशी बोलताना +दल%. नयान मंजरू झालेले वSैयकgय महा8वSयालय आGण 

ग�डवाना 8वSयापीठासाठY जमीन अbधPह%त करoयाची सचूना िज�हाbधकाnयांना 

करoयात आल% असनू तेलंगणा राlयातील मे:डग�डा 2सचंन �क�पात गडbचरोल% 

िज�xयातील lया शतेकnयां	या ज2मनी अbधPह%त करoयात येणार आहेत; >यांनाह% 

योeय मोबदला देoयात येईल, असं फडणवीस &हणाले. प�कार पmरषदेपवू_ 

फडणवीस यांनी िज�हा Zनयोजन स2मती	या कामकाजाचा आढावा घेतला. 

 

ताडोबा पयJटन  

चं#परू िज�xयातील ताडोबा या� �क�प आजपासनू पय?टकांना टायगर सफार%साठY 

खुला करoयात आला असनू, आज सकाळी �क�पा	या सव? वmरVठ अbधकाnयां	या 

उपि6थतीत मोहल� इथं म\ुय �वेशSवाराची पजूा कwन िजHसी आत सोडoयात 

आ�यात. गेल% दोन वष? कोरोनामळु अनेक ZनबCध अस�यान आता नवा पय?टन 

हंगाम पणू?पणे ZनबCध मFुत करoयात आला आहे. पावसा{यात या� �क�पातले 

क	च े र6त े वाहतकुgसाठY अयोeय असतात तसंच हा ऋत ू अनेक पश-ुप�यांसाठY 
�जननाचा काळ असतो. पय?टकां	या वद?ळीचा यावर 8वपर%त पmरणाम होऊ नये 

यासाठY तीन म+हने पय?टन बंद ठेवoयात येतं. मा� आजपासनू ताडोबा सDु 

झा�यामळु देश-8वदेशात�या पय?टकांना या� सफार%चा आनंद घेता येणार आहे. 

 

राYZ0य वWयजीव स[ताह 

बोmरवल%	या संजय गांधी राVW%य उSयानात राVW%य वLयजीव सHताह महो>सवाचं 

एक त े नऊ ऑFटोबर दर&यान आयोजन करoयात आलं असनू, याचं उSघाटन 

मुंबई पिEचम अHपर �धान म\ुय वन संर4क वLयजीव डॉ.ह%.Fलेम"ट बेन यां	या 

ह6ते करoयात आलं. यावेळी संजय गांधी राVW%य उSयानाच े वनसंर4क आGण 

संचालक जी.मि�लकाजु?न, अbधकार% आGण कम?चार% उपि6थत होत.े सHताहा	या 

प+ह�या +दवशी संजय गांधी राVW%य उSयानातून उगम पावणाnया द+हसर, 2मठY, 

पोईसर आGण ओ2शवरा या नSयांची मा+हती, पनु?�वाह यांचं �दश?न भरवoयात 

आलं. सHताहात Zनसग? �मंती, वLय जीव मा+हती आGण �Eनमंजुषा, आ+दवासी 



पा�यांम1ये 6व	छता अ2भयान, बचाव पथकांना वाहन आGण संसाधनां	या वापराची 

मा+हती काय?शाळा, शालेय 8वSया[याCची Zनसग? सहल आद% काय?Xमांचं आयोजन 

करoयात आलं आहे. 

 

भH य द0पो\सव/�दशJन 

महा>मा गांधी आंतरराVW%य +हदं% 8वEव8वSयालया	यावतीन राV W8पता महा> मा गांधी 

यां	या १५३या जयंती Zन2मK भ य द%पो>सवाचं आयोजन करoयात येणार आहे. 

दोन ऑFटोबर हा +दवस महा> मा गांधी यां	या 6 मतृींचं 6 मरण करoयाचा असनू, 

8वEव8वSयालय, वष? २०१९ पासनू वधा?वा2सया	ंया सहयोगान ‘आरोe य-द%प’ पव? 

आयोिजत करतो. यावष_ सSुधा शहरातील 8व8वध चौकात द%प �l l व2लत केलं 

जाईल. द%पो> सव हा जन-जनाचा उ> सव ठरेल आGण यातून पय?टनाबरोबरच रोजगार 

Zन2म?त होoयासाठY मदत होणार असनू, नागmरकांनी आपाप�या घर% पाच +दवे 

लावनू उ>सव साजरा करावा असं आवाहन 8वE व8वSयालयाच े कुलगुD �ो.रजनीश 

कुमार शFु ल केलं आहे. 8वE व8वSयालयात म\ु य आयोजन उSया सायंकाळी सात 
वाजता गांधी +ह�सवर होईल. दर&यान, क" # सरकार	या मा+हती आGण �सारण 

मं�ालया	या क" #%य  संचार uयुरो, अमरावती	यावतीन गांधीजीं	या जीवनावर 

आधाmरत, मोहनदास ते महा>मा, छायाbच� �दश?नीचं आयोजन करoयात आलं 

आहे. या द2ुम?ळ छायाbच� �दश?नीचं उदघाटन खासदार डॉ.अZनल बोLडे यां	या 

ह6ते होणार आहे. या �दश?ना	या मा1यमातून लोकांपय?त महा>मा गांधी यां	या 

जीवन �वासासोबत >यां	या यिFतम>वाची ओळख होणार असून, खाद% 

8वभागा	या वतीन खाद% �दश?न आGण 8वXg क" #, मनपा अमरावती	या वतीन 

पंत�धान आवास योजने	या �दश?नी 6टॉल लावoयात येणार आहे. उSयापासून 

ते चार ऑFटोबर दर&यान सकाळी दहा ते सायंकाळी सहा या वेळेत, Zनःशु�क 

आयोिजत �दश?नीस जनतेन मो�या सं\येन भेट देoयाचं आवाहन, 4े�ीय �चार 

अbधकार% इं# वदन 2सहं झाला, यांनी केलं आहे. 

 

 



माता सरु^;त तर घर सरु^;त  

भंडारा िज�हयात माता सरु�4त तर घर सरु�4त अ2भयान मो+हमेम1ये 

िज�हयातील १८ वषा?वर%ल सव? म+हला, माता आGण गरोदर ि6�या अशा एकुण चार 

लाख ८० हजार म+हलांची आरोeय तपासणी तसंच �Zतबंधा>मक आGण उपचारा>मक 

आरोeय स8ुवधा उपलuध कDन देoयात येत आहेत. >याच�माणे सरु�4त आGण 

स�ुढ आरोeयासाठY समपुदेशन सेवा परु8वoयात येत आहे. 

 

सां3कृ#तक कायJमं-ी- सधुीर मनुगंट0वार 

चला जाणू या नद%ला, या अ2भयानासाठYचं Zनयोजन आGण अंमलबजावणी 

करoयासाठY राlया	या म\ुय सbचवां	या अ1य4तखेाल% स2मती ग+ठत करावी असे 

Zनद�श, राlयाच ेसां6कृZतक काय?मं�ी सधुीर मनुगंट%वार यांनी +दलेत. 6वातंaयाचा 

अमतृ महो>सव आGण महा>मा गांधी या	ंया जयंतीचं औbच>य साधनू, राlयभरात 

उSयापासनू हे सDु केलं जाणार आहे. राlयातील नSयांचं संर4ण आGण संवध?न 

हावं या उSदेशानं हे अ2भयान राबवलं जाणार असनू, अ2भयाना	या Zनयोजन 
आGण अंमलबजावणी स2मतीत राlया	या म\ुय सbचवांसह महसलू आGण Pाम 

8वकास 8वभागाच े अपर म\ुय सbचव, वन जलसंपदा, जलसंधारण, कृषी, शालेय 

2श4ण, नगर8वकास, पया?वरण, उSयोग, पशसंुवध?न, म>6य यवसाय, पाणी परुवठा 

आGण 6व	छता या 8वभागांच े�धान सbचव यांचा समावेश असेल. या2शवाय इतर 

संबंbधत शासकgय सं6थांच ेअbधकार% आGण काह% अशासकgय यFतींचाह% स2मतीत 

सद6य &हणून समावेश केला जाणार आहे. परू आGण दVुकाळापासनू मFुततेसाठY 

नद% संवाद अ2भयान, उपाययोजना आGण अंमलबजावणी, महाराVWात�या ७५ नद% 

खोnयातंून नद% संवाद या�	ेया आयोजनाचा आराखडा तयार करणं आद% या 

स2मतीसमोरची उS+दVटं असणार आहेत. 

 

#नधीच ेPवतरण 

बलुडाणा िज�xयात राब8वoयात आले�या, +हरकणी नव-उSयोजक महाराVWाची, या 

योजनेतील १३० म+हला बचतगटांना ८५ लाख Dपयां	या Zनधीचं िज�हाbधकार% 



एस.रामामतु_ आGण म\ुय काय?कार% अbधकार% भाeयhी 8वसपतुे यां	या ह6त े

धनादेशाचं 8वतरण करoयात आलं. ह% योजना िज�xयात सन २०१९-२० या वषा?त 

राब8वल% गेल%. िज�हाbधकार% एस.रामामतु_ आGण िज�हा Zनयोजन अbधकार% सनुय 

लाड यां	या �य>नामळु Zनधी �ाHत झा�यान Zनधीचं 8वतरण करoयात आलं. 

 

द%4ाभमूी   

5 ऑFटोबर रोजी द%4ाभमूी वर अशोक 8वजयादशमी Zन2मK सायंकाळी 6 वाजता 

ध&मचX �वत?न +दनाचा म\ुय काय?Xम होणार असनू अ1य46थानी परमपlूय डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकर 6मारक स2मतीच ेअ1य4 भदLत आय? नागाजू?न सरेुई ससाई 

राहतील. तर �मखु पाहुणे &हणून क" #%य मं�ी Zनतीन गडकर%,  रामदास आठवले, 

आGण उपम\ुयमं�ी देव"# फडणवीस उपि6थत राहतील. 6मारक स2मती	या वतीने 2 

ते 5 ऑFटोबर दर&यान 8व8वध काय?Xमाच ेआयोजन द%4ाभमूीवर करoयात आले 

असनू 2 ऑFटोबर रोजी सायंकाळी म+हला ध&म मेळावा, 3 ऑFटोबर रोजी 

ध&मद%4ा काय?Xम, 4 ऑFटोबर रोजी द%4ाभमूीवर पंचशील 1वजारोहण आGण 
समता सZैनक दलातफ�  मानवंदना, थायलंड येथील 2भFख ू संघातफ�  56 फुट उंच 

बौSध �Zतमा 6थापoयासाठY जागेच े भमूीपजून होणार आहे. 5 तारखे	या म\ुय 

काय?Xमात सकाळी 9 वाजता भदंत सरेुई ससाई सामहु%क बSुधवंदना घेतील. 

द%4ाभमूीवर प6ुतकाच,े मतू_च े 6टॉ�स लागणार असनू अनयुायांसाठY सव? सोयी 

स8ुवधा नागपरू िज�हा �शासनाने के�या आहेत. कोरोना	या सावटातून बाहेर 

पड�यानंतर द%4ाभमूीवरचा 66 वा ध&मचX �वत?न +दन मो�या उ>साहात व 

वाजत-गाजत यावष_ साजरा होणार अस�याने द%4ाभमूी येथे लाखो	या सं\येने 

अनयुायी येतील, अशी मा+हती 6मारक स2मतीच ेसbचव डॉ. सधुीर फुलझलेे यांनी 

आज +दल%. 

****** 


