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ठळक बातम्या 

 श ुंडेनबगग सुंस्थेनुं प्रकाशशत केलेल्या अ वालावरुन सुंसदेच्या दोन् ी सभाग ृाुंमधे 

शवरोधकाुंचा प्रचुंड गदारोळ / गोंधळाम ळे सभाग ृाचुं कामकाज शदवसभरासाठी 

स्थशगत 

 

 शवधानपररषदेच्या 5 मतदारसुंघातल्या शनवडण कीची मतमोजणी स रु / कोकण 

शशक्षक मतदारसुंघात भाजपा उमेदवार ज्ञानेश्वर म् ाते्र शवजयी 

 

 भारतीय अन्न म ामुंडळाच्या ई शललावात पश ल्याच शदवशी  8 लाख मेट्रीक टन 

गव् ाची शवक्री 

 

आणि 

 श रातलुं वाढतुं बाुंधकाम आशण मुंदावलेल्या वाऱयाुंम ळे म ुंबईच्या  वामानाच्या 

दजागत घट 

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

अदानी उद्योगसमू ाबाबत श ुंडेनबगग सुंस्थेने प्रकाशशत केलेल्या अ वालावरुन 

सुंसदेच्या दोन् ी सभाग ृाुंमधे शवरोधकाुंनी प्रचुंड गदारोळ केला. त्याम ळुं  दोन् ी 

सभाग ृाुंचुं कामकाज स रुवातीला २ वाजेपयंत आशण नुंतर सुंपूणग शदवसभरासाठी 

त कूब करण्यात आलुं. 

लोकसभेत कााँगे्रस, तणृमूल कााँगे्रस आशण द्रम कच्या सदस्याुंनी सभाग ृाचुं 

कामकाज स रु  ोताच याप्रकरणी चौकशीची मागणी करत  ौद्यात धाव घेतली. 

सदस्याुंनी आपापल्या जागी परत जावुं असुं सभापती ओम शबरला याुंनी वारुंवार 
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साुंगून ी  े सदस्य  ौद्यातूनच घोषणा देत राश ले. गोंधळाम ळे कामकाज चालवणुं 

अशक्य झालुं तेव् ा सभाग ृाचुं कामकाज स रुवातीला 2 वाजेपयंत आशण नुंतर 

शदवसभरासाठी स्थशगत झालुं.  

राज्यसभेत  अनेक सदस्याुंनी  स्थगन प्रस्तावाची नोटीस शदली  ोती. भारतीय 

आय शवगमा म ामुंडळ, आशण सावगजशनक के्षत्रातल्या बाँकाुंनी पैसा ग ुंतवलेल्या कुं पन्याुंचे 

समभाग बाजारात कोसळत असल्याबद्दल चचेची मागणी करणारा  ा स्थगन प्रस्ताव 

 ोता.  ा प्रस्ताव योग्य पद्धतीने माुंडला नसल्याचुं कारण देऊन  अध्यक्ष जगदीप 

धनखड याुंनी तो फेटाळून लावला. तेव् ा कााँगे्रस, तणृमूल कााँगे्रस, द्रम क, आप, 

समाजवादी पाटी आशण इतर शवरोधी पक्ष सदस्याुंनी गदारोळ स रु केला. अध्यक्षाुंनी 

सदस्याुंना शाुंतता राखायला साुंशगतलुं. मात्र घोषणाबाजी चालूच राश ल्याने 

सभाग ृाचुं कामकाज स रुवातीला द पारी दोन वाजेपयंत आशण नुंतर शदवसभरासाठी 

त कूब करावुं लागलुं. 

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

राज्यातल्या शवधानपररषदेच्या ३ शशक्षक आशण २ पदवीधर मतदारसुंघाच्या  

मतमोजणीला आज स रुवात झाली. कोकण शवभाग शशक्षक मतदारसुंघाच्या 

मतमोजणीला नेरुळ इथुं स रुवात झाली असून,  आत्तापयंत ९८  मतपेट्या 

उघडण्यात आल्या आ ेत.  ३० जानेवारीला पार पडलेल्या या शनवडण कीत 

कोकणातून ९१ पूणांक २० शताुंश  टक्के इतके मतदान झालुं  ोत. अमरावती 

पदवीधर मतदारसुंघाच्या मतमोजणीला बडनेरा इथल्या नेमानी गोडाऊन इथुं 

स रुवात झाली आ े. अनेक उमेदवार मतमोजणी शठकाणी दाखल झाले असून, द पारी 

चार नुंतर शचत्र स्पष्ट  ोण्याचे सुंकेत आ ेत. नाशशक पदवीधर मतदारसुंघ 

शनवडणूकीच्या मतमोजणीस ी स रुवात झाली आ े. नाशशक पदवीधर  
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मतदारसुंघासाठी नाशशक शवभागात ४९ पूणांक ३२ शताुंश  टक्के मतदान झाले 

असून याची मतमोजणी सय्यद शपुंप्री इथल्या गोदामात स रू झाली आ े. 

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

कोकण शवभाग शशक्षक मतदारसुंघाच्या दै्ववाशषगक शनवडण कीत भाजपचे 

उमेदवार ज्ञानेश्वर म् ाते्र  पश ल्या पसुंतीच्या क्रमान सार शवजयी झाले आ ेत.  या 

शनवडण कीत ३५  जार ६९ मतदाराुंनी मतदानाचा  क्क बजावलुं. त्यापैकी १  जार 

६१९ मते बाद झाल्यानुं ३३  जार ४५० मतुं वैध ठरली. शवजयासाठी पश ल्या 

पसुंतीची १६  जार ७२६ मतुं आवश्यक  ोती. भाजपा उमेदवार ज्ञानेश्वर म् ाते्र याुंना 

२०  जार ६४८ मतुं शमळाल्यानुं ते शवजयी झाले. शवद्यमान आमदार आशण 

म ाशवकास आघाडीचे उमेदवार बाळाराम पाटील याुंना १०  जार ९९७ मतुं 

शमळाली. मात्र म् ाते्र याुंच्या शवजयाची अशधकृत घोषणा झालेली ना ी. या शवजयाबद्दल 

उद्योग मुंत्री उदय सामुंत याुंनी ज्ञानेश्वर म् ाते्र याुंचुं अशभनुंदन केलुं आ े.  ा शवजय 

म् णजे शशुंदे-फडणवीस सरकारवर कोकणवाशसयाुंनी दाखवलेला शवश्वास असल्याचुं 

सामुंत याुंनी म् टलुं आ े.  

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

आज जागशतक पाणथळ जागा शदवस आ े. पयागवरणाच्या दृष्टीनुं  जैवशवशवधता 

जपण्यासाठी पाणथळ जागाुंचुं म त्त्व ठसवण्याकरता  ा शदवस दरवषी साजरा केला 

जातो. दशक्षण आशशयातली  सवागशधक  रामसर स्थळुं  भारतात असून स मार े13 लाख 

 ेक्टर के्षत्र त्याखाली आ े.  माँग्रोव्  जतन आशण सुंवधगनासाठी शमष्टी या नवीन 

उपक्रमाची घोषणा कालच कें द्रीय अथगमुंत्री शनमगला सीतारामन याुंनी अथगसुंकल्पात 

केली. 

<><><><><><> 
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काल सुंसदेत माुंडलेल्या कें द्रीय अथगसुंकल्पात पयागवरण शवषयावर काम 

करणाऱयाुंसाठी शवशेष समू  प्रकल्प तयार करण्याचुं धोरण शनशित झाल्यानुं, पयागवरण 

के्षत्रात काम करणाऱयाुंकडून आनुंद व्यक्त केला जात आ े. पयागवरण सुंरक्षण के्षत्रात 

काम करणार ेतज्ञ सुंजय ग रव म् णाले…. 

होल्ड -बाईट-  सजंय गरुव 

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

यावषीच्या अथगसुंकल्पात औषध शनमागण उद्योगासाठीच्या तरत दीत साडेअकरा 

पट वाढ केल्याबद्दल रसायन आशण खते मुंत्री मनस ख माुंडशवय याुंनी  कें द्रीय 

अथगसुंकल्पाचुं  कौत क केल आ े. अमतृ काळ अथगसुंकल्प उद्योगाला अशधक उुंचीवर 

नेईल, अशी आशा मुंत्रयाुंनी यावेळी  व्यक्त केली. २०२२-२३ मधले १०० कोटी 

रुपयाुंच्या त लनेत २०२३-२४ या आशथगक वषागसाठी औषध उद्योगासाठी १  जार 

२५० कोटी रुपये शदले आ ेत.  

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

लातूर इथल्या रले्वे डबे शनशमगती कारखान्यात वुंदे भारत एक्स्पे्रसची शनशमगती 

केली जाणार असल्याचुं रले्वे मुंत्री अशश्वनी वैष्णव याुंनी साुंशगतलुं. ते काल नवी 

शदल्लीत वाताग राुंशी बोलत  ोते. दोन वषांपूवी  ा कारखाना स रू झाला असला तरी 

कोणत्या ी मोठ्या प्रकल्पातल्या रले्वे गाड्याुंची बाुंधणी अद्याप ी  ोऊ शकलेली 

ना ी. मात्र आता वुंदे भारतची शनशमगती या कारखान्यात स रू  ोणार आ े. लातूरस  

चेन्नई, सोनीपत, रायबरलेी इथुं वुंदे भारत एक्सपे्रसची शनशमगती  ोणार असल्याचुं 

वैष्णव याुंनी साुंशगतलुं. आत्मशनभगर भारत योजनेअुंतगगत स्वदेशी  ायड्रोजन टे्रनची 

स रुवात शडसेंबर २०२३ मध्ये करण्यात येणार असून, यावषी ब लेट टे्रनच्या कामावर 

शवशेष लक्ष कें द्रीत करणार असल्याची माश ती ी रले्वेमुंत्रयाुंनी यावेळी शदली. 
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<><><><><><> 

भारतीय अन्न म ामुंडळाने देशाुंतगगत ख ल्या बाजारात पश ल्याच शदवशी  8 

लाख मेट्रीक टन गव् ाची शवक्री केली. देशातल्या 22 राज्याुंमधे  ई- शललाव पद्धतीने 

 ी शवक्री झाली. कें द्रीय साठ्यातल्या एकूण 25 लाख मेट्रीक टन गव् ापैकी 22 लाख 

मेट्रीक टन ग ू अन्न म ामुंडळानुं शललावाद्वार ेशवक्रीला काढला आ े. देशभरात ग ू 

आशण ग ूशपठाचे दर वाढत असल्याच्या पाशगवभूमीवर त्यावर शनयुंत्रण ठेवण्याकरता 

 ा शललाव केला जात असल्याचुं कें द्रीय अन्न आशण नागरी प रवठा मुंत्रालयानुं 

साुंशगतलुं आ े. येत्या माचगच्या द सऱया आठवड्यापयंत दर ब धवारी  ा शललाव  ोणार 

असल्याचुं सरकारी पत्रकात म् टलुं आ े.  

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

ठाणे शजल्यात शभवुंडीतल्या तळवली नाका इथुं ज्वलनशील रसायनाने 

भरलेल्या ड्रमचा स्फोट  ोऊन दोन भुंगार शवके्रत्याुंचा मतृ्यू झाला. ठाणे 

म ापाशलकेच्या प्रादेशशक आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने  ी माश ती शदली. अशग्नशमन 

दलाच्या जवानाुंनी घटनास्थळी पो ोचून आग शवझवली. शभवुंडी शनजामपूर पोलीस 

या प्रकरणाचा तपास करत आ ेत.  

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

अ मदनगर शजल्यात रा ुरी इथल्या म ात्मा फ ले कृषी शवद्यापीठात, जागशतक 

बाँक अथगस ाय्यीत उच्च शशक्षण प्रकल्प आशण भारतीय कृषी सुंशोधन पररषदेच्या 

वतीनुं,  वामान अद्ययावत शेती आशण जल व्यवस्थापनाचे आध शनक कृषी शवज्ञान 

आशण तुंत्रज्ञान प्रकल्पाुंतगगत भशवष्यकालीन कृषी तुंत्रज्ञान, या शवषयावर एक शदवसीय 

कायगशाळा घेण्यात आली. कृषी के्षत्रातील आयओटी, ड्रोन आशण रोबोटीक्स 

इत्यादींचा वापर शपकाुंचुं शनरीक्षण, सवेक्षण आशण प्रके्षत्राचे नम ने तसुंच शडशजटल 
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तुंत्रज्ञानाम ळे शेतकऱयाुंचुं उत्पन्न द प्पट करण्यासाठी उपय क्त ठरले, असा शवश्वास 

शवद्यापीठाचे क लग रु डॉ. पी.जी. पाटील याुंनी यावेळी व्यक्त केला. 

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

राज्यातल्या अुंगणवाडी मदतनीस आशण सेशवकाुंची अुंशतम शनवड करण्याचा 

अशधकार बालशवकास प्रकल्प अशधकाऱयाुंकडे देण्यात आला आ े. कें द्र सरकारच्या 

नवीन मागगदशगक सूचनाुंन सार, सेशवकाुंसाठी शैक्षशणक पात्रता द ावीऐवजी बारावी 

करण्यात येणार असून, त्यासुंबुंधीच्या शासन शनणगयाला अुंशतम मान्यता 

शमळाल्यानुंतर तात्काळ भरतीला स रवात  ोणार असल्याचुं याबाबतच्या वतृ्तात 

म् टलुं आ .े 

 

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

राज्यातील बाजार सशमत्याुंमध्ये येणाऱया शेतकऱयाुंना अद्यावत स शवधा 

शमळाव्यात यासाठी सवग बाजार सशमत्याुंच्या पायाभूत स शवधाुंचा तपशीलवार 

आराखडा तयार करण्याचे  शनदेश म ख्यमुंत्री एकनाथ शशुंद ेयाुंनी म ुंबई इथुं  शदले. 

सयाद्री अशतथीग ृ इथुं राज्याच्या पणन शवभागाची आढावा बैठक म ख्यमुंत्री  

शशुंदे याुंच्या अध्यक्षतेखाली काल झाली तेव् ा ते बोलत  ोते. 

काळाची गरज लक्षात घेऊन बाजार सशमत्याुंचा प नशवगकास, शतथुं येणार े शेतकरी, 

मजूर, कामगार याुंच्यासाठी स शवधा शनमागण कराव्यात असे शनदेश ी शशुंद ेयाुंनी शदले. 

या बैठकीत म ख्यमुंत्रयाुंनी पाण्याची उपलब्धता, स्वच्छता, अुंतगगत रस्ते बाुंधणी आशण 

इतर स शवधाुंचा आराखडा ी तयार करण्याच्या सूचना शदल्या आ ेत. 

<><><><><><> 
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म ाराष्ट्र पयगटन शवकास म ामुंडळातफे राज्यभरात पयगटक शनवासस्थानी 

तणृधान्य म ोत्सवाुंचा प्रारुंभ काल म ख्यमुंत्री एकनाथ शशुंदे, उपम ख्यमुंत्री देवेंद्र 

फडणवीस, पयगटनमुंत्री मुंगलप्रभात लोढा याुंच्या उपशस्थतीत द रदृश्य प्रणालीच्या 

माध्यमातून करण्यात आला. राज्यातल्या पयगटक शनवासामध्ये आता बाजरी, 

ज्वारीच्या भाकरीस , लसणाची चटणी आशण पौशष्टक तणृधान्यापासून तयार केलेले 

पदाथग उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या सूचना व्यवस्थापनाला शदल्या असल्याचुं लोढा 

याुंनी यावेळी साुंशगतलुं. म ाराष्ट्र पयगटन शवकास म ामुंडळामाफग त औरुंगाबाद, 

अशजुंठा, भुंडारदरा, नाशशक, म ाबळेश्वर,लोणार,बोधलकसा,तारकली आशण 

गणपतीप ळे इथल्या पयगटक शनवासस्थानी या म ोत्सवाुंचुं आयोजन केलुं जाणार 

आ .े 

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

३०४ एवढ्या  वामान ग णवत्ता शनदेशकाुंन सार काल म ुंबईतल्या  वेचा दजाग 

अत्युंत खालावला असल्याची नोंद झाली आ े. कमी तापमान आशण मुंदावलेले 

वाऱयाुंस  बाुंधकामाची कामे तसुंच  श रातील सुंथ गतीनुं   ोणारी वा तूक याम ळे 

ध ळीचुं प्रदूषण वाढत असल्याचुं मत तज्ञाुंनी व्यक्त केलुं आ े.  येत्या का ी शदवसाुंत 

म ुंबई आशण पररसरातील तापमानात प न् ा एकदा घट  ोण्याची शक्यता  वामान 

तज्ञाुंनी  वतगवली आ े. 

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

कशववयग राजा बढे शलशखत ‘जय जय म ाराष्ट्र माझा’ या गीताला राज्य गीताचा 

दजाग देण्याचा शासन शनणगय काल जारी झाला. या मूळगीतातले दोन चरण राज्यगीत 

म् णून घोशषत करण्यात आले असून, येत्या १९ फेब्र वारी पासून म् णजेच छत्रपती 

शशवाजी म ाराज याुंच्या जयुंती शदनापासून  ा शनणगय लागू  ोईल. सवग शासकीय 
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कायगक्रमाुंमधे १ मे रोजी म ाराष्ट्र शदनाशनशमत्त  ोणाऱया ध्वाजरो ण कायगक्रमात 

शाळाुंमधे दैशनक सत्र स रु  ोण्यापूवी राष्ट्रगीतावर  े राज्यगीत गायलुं शकुं वा वाजवलुं 

जाईल. राज्यशशक्षण मुंडळाच्या पाठयप स्तकाुंमधे येत्या शैक्षशणक वषागपासून या 

राज्यगीताचा समावेश  ोईल. राष्ट्रगीताच्या सन्मानाथग पाळल्या जाणाऱया सवग बाबी 

राज्यगीताबाबत ी लागू  ोतील, मात्र राष्ट्रगीताचा मान सन्मान आशण प्रशतष्ठा सवोच्च 

रा ील, असुं या आदेशात म् टलुं आ े. 

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

शसुंध द गग शजलयात आुंगणेवाडी इथल्या भराडी देवी याते्रला आता दोन शदवस 

उरले आ ेत. या याते्रसाठी बा ेरुन मोठ्या सुंख्येने भाशवक येतात या पाश्वगभूमीवर 

आुंगणेवाडीत जय्यत तयारी स रु आ े. या याते्रसाठी म ख्यमुंत्री एकनाथ शशुंद,े उप 

म ख्यमुंत्री देवेंद्र फडणवीस, कें द्रीय मुंत्री नारायण राणे आदी नेतेमुंडळी उपास्थीत 

रा णार आ ेत. युंदा भाशवकाुंना देवीचे दशगन नऊ राुंगाुंद्वार े ोणार असून शवशेष दक्षता 

घेण्यात येणार असल्याचुं ग्रामस्थ मुंडळाच्या प्रशतशनधींनी साुंशगतलुं. कोकण रले्वेने 

म ुंबई ून येणाऱया चाकरमान्याुंसाठी जादा फेऱयाुंच शनयोजन करण्यात आल असून 

श क्रवारी रात्री श  गाडी म ुंबई ून स टणार आ े. या जादा गाडीला शसुंध द गागतल्या सवग 

स्थानकाुंवर थाुंबे देण्यात आले आ े. तसेच रले्वेच्या वेळापत्रकान सार कणकवली 

आशण ओरोस स्टेशन वरून आुंगणेवाडीसाठी जादा बस फेऱयाुंच शनयोजन एसटीकडून 

करण्यात आले  आ े. 

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

शफुं गर बाउल मध्ये  ात ध ण्याची पद्धत मौशखक आरोग्याच्या दृष्टीनुं अयोग्य 

असल्यानुं,  दुंत वैद्याुंनी  ी पद्धत बुंद करण्यासाठी जनजागतृी करावी असुं आवा न 

राज्यपाल कोश्यारी याुंनी केलुं आ े. एक्सलन्स इन डेशन्टस्ट्री प रस्काराच्या शवतरण 
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समारुंभावेळी ते बोलत  ोते.  'मेशडय ष' या दुंतवैद्याुंच्या सुंघटनेच्या वतीनुं  े प रस्कार 

देण्यात आले असून, यावेळी म ाराष्ट्र शासनाच्या स्वच्छ म ख अशभयानाच्या 

बोधशचन् ाचुं  तसुंच  बोधवाक्याचुं  राज्यपालाुंच्या  स्ते अनावरण करण्यात आलुं. 

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

पालघर शजल्यात आज सकाळी  म ुंबई-अ मदाबाद म ामागागवर ट्रकच्या धडकेत 

ग जरातमधील एका ३८ वषीय व्यक्तीचा मतृ्यू झाला. अरुणक मार पारखे  े म ुंबईच्या 

शदशेने येत असताना सकाळी साडे नऊच्या स माराला शवरारजवळ टायर फ टल्यानुं 

 ा अपघात झाला अशी माश ती माुंडवी पोलीसाुंनी शदली. यात  पारखे याुंचा जागीच 

मतृ्यू झाला.  

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

दादर इथल्या स्वातुंत्रयवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकात व्युंगशचत्रकाराुंचे 

बाळासा ेब' या जागशतक व्युंगशचत्र प्रदशगनाच आयोजन करण्यात आलुं आ .े  

काटूग शनस्टस ्कुं बाईन आशण शशवपे्ररणा याुंनी  े आयोजन केल आ े. 'व्युंगशचत्रकाराुंचे 

बाळासा ेब' या जागशतक व्युंगशचत्र प्रदशगनात अमेररका, चीन, पोलुंड, य के्रन, ब्राझील, 

रुमाशनया, इराक अशा जगभरातील देशातून आलेली शनवडक व्युंगशचत्रुं प ायला 

शमळतील. माजी उद्योगमुंत्री स भाष देसाई याुंनी याुंनी आज  'व्युंगशचत्रकाराुंचे 

बाळासा ेब' जागशतक व्युंगशचत्र प्रदशगनाचुं उद्धघाटन केलुं. रशसकाुंना आज आशण 

उद्या सकाळी १० ते रात्री ८ वाजेपयंत शवनामूल्य व्युंगशचत्र प्रदशगन पा ता येणार आ .े  

 

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

ठाणे शजल्यातल्या  शभवुंडीतील तळवली नाका इथुं काल  सकाळी ज्वलनशील 

रसायनाने भरलेल्या ड्रमचा स्फोट  ोऊन दोन भुंगार शवके्रत्याुंचा मतृ्यू झाला. ठाणे 
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म ापाशलकेच्या प्रादेशशक आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने  ी माश ती  शदली.अशग्नशमन 

दलाच्या जवानाुंनी घटनास्थळी पो ोचून आग शवझवली. शभवुंडी शनजामपूर पोलीस 

या प्रकरणाचा तपास करत आ ेत.  

 

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

पाशकस्तानातला द शतवादी अब्द ल र मान मक्की ला सुंय क्त राष्ट्राुंनी 

द शतवादी घोशषत केल्याची नोंद भारताने घेतली असून सुंय क्त राष्ट्राुंनी घोशषत 

केलेल्या यादीत मक्कीचुं नाव समाशवष्ट केलुं आ े.  ा सरकारी आदेश कालपासून 

ताताडीने लागू झाल्याचुं परराष्ट्र व्यव ार मुंत्रालयाने म् टलुं आ े. 

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


