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****
रा#$ीय पंचायत राज ,दनािनिम1 पंत2धान नर45 मोदी यांनी आज
म8य2देशात;या मांडला इथं @ाम Aवराज अिभयानाला सुGवात कIली. पंचायत राज
संAथांम8ये ई 2शासन GजवLयाMया N#ीनं 2िशOण आिण पायाभूत सुिवधा देLयावर
या योजनेचा भर आहे. ही योजना देशभरात लागू होणार असून, िजथं पंचायती
नाहीत ितथ;या Aथािनक AवराUय संAथांचाही Vयात समावेश आहे. पंचायत राज
संAथा लोकशाहीचा आVमा असून, Vया नाग,रकांMया िवकासाMया N#ीनं 2ोVसािहत
करत अस;याचं पंत2धानांनी िWटर संदेशात Yहटलं आहे.
****
जYमू का[मीरमध;या पुलवामा िज;\ात लाम जंगल प,रसरात सुरOा बलाचे
जवान आिण दहशतवा^ांम8ये सुG असले;या चकमक_त एक लaकरी जवान आिण
एक पोिलस शहीद झाले, तर एक जवान जखमी झा;याचं वृ1 आहे. या भागात
दोन ते तीन दहशतवादी लपले अस;याची मािहती िमळा;यानंतर जवानांनी
शोधमोहीम सुG कIली. दोfही बाजुंनी मोgा 2माणात गोळीबार सुG अस;याचं
पीटीआयMया वृ1ात Yहटलं आहे.
****
कनाhटकात होणाiया िवधानसभा िनवडणुक_साठी उमेदवारी अजh दाखल
करLयाचा आज शेवटचा ,दवस आहे. काँ@ेसचे Uयेm नेते कागोडn िथमoपा यांनी
काल तेराpयांदा आपला उमेदवारी अजh दाखल कIला. १९६२ पासून ते िवधानसभा

िनवडणूक लढवत आहेत. बदामी आिण वGणा इथ;या चार मतदार संघात भाजपानं
अजून उमेदवारांची घोषणा कIलेली नाही.
****
पंत2धान नर45 मोदी येVया रिववारी २९ एि2लला आकाशवाणीवरMया मन
क_ बात या कायhxमातून देशावािसयांशी संवाद साधणार आहेत. या मािलकIचा हा
४३वा भाग आहे. या कायhxमासाठी नाग,रकांनी आप;या सूचना आिण िवचार एक
आठ शूfय शूfय एक एक सात आठ शूfय शूfय या िन:शु;क xमांकावर, माय
जीओpही ओपन फोरमवर िक~वा नर45 मोदी ॲप वर नदवाpयात असं आवाहन
करLयात आलं आहे.
****
िकमान आधारभूत दर योजने अंतगhत २०१७-१८ या हंगामासाठी तूर
खरेदीची मुदत राUय शासनाMया िवशेष िवनंतीवन महारा#$ासाठी १५ मे २०१८
पयत वाढवून ,द;याबल मुयमंी देव45 फडणवीस यांनी क5ीय कषीमंी
राधामोहन िसंह यांचे आभार मानले आहेत. यामुळे अिधकािधक संयेनं
शेतकiयांना VयांMया तुरीला आािसत िक~मत िमळn शकणार आहे, असं
मुयमंयांनी सांिगतलं. राUयात हमीभावानं तुर खरेदीची मुदत १८ एि2ल पयत
होती, राUय शासनानं मुदत वाढवLयासाठी क5ाकडे िवनंती कI;यानंतर ती आता
१५ मे करLयात आली आहे.
****
पाणी फाऊ~डेशनMया वॉटर कप Aपधत उAमानाबाद िज;\ात;या चार
तालुयातले १९४ गावं सहभागी झाले असून, या चळवळीत शहरी भागात;या
नाग,रकांनी सहभागी pहावं, असं आवाहन, िचपट अिभनेते िगरीश कलकण यांनी
यांनी कIलं आहे. ते उAमानाबाद इथं वाताhहर प,रषदेत बोलत होते. वॉटर कप
Aपधत सहभागी होणाiया गावांना जलसंधारण कामासाठी वापरLयात येणाiया
यंांMया िडझेलMया खचाhसाठी दीड लाख Gपयांचं अनुदान देLयाचे अिधकार
तहिसलदारांना देLयात आले अस;याचं, उAमानाबाद िज;\ाचे िज;हािधकारी
राधाकaण गमे यांनी यावेळी सांिगतलं.
****

नागपूर-मुंबई समृी महामागाhवर जालना तालुयात;या गुंडेवाडी,
तांदळवाडी आिण जामवाडी िशवारात 2Aतािवत इंटरच4ज पॉट, अथाhत चढ-उतार
Aथळ, इतर हलवलं जाऊ नये, या मागणीसाठी या ितfही गावात;या शेतकiयांनी
काल जालना-राजूर मागाhवर राAतारोको आंदोलन कIलं. काही उ^ोजक,
अिधकाiयांशी संगनमत कन हा पॉट खादगाव िशवारात हलवLयाचा 2यVन करत
अस;याचा आरोप करत, शेतकiयांनी, नायब तहसीलदार संदीप ठाकणे यांना
मागLयांचं िनवेदन ,दलं.
****
औरंगाबाद शहरात साचले;या ८० टI कचiयाचं िवलगीकरण झालं असून,
ओला कचरा शेतकiयांनी क~पोAट खतासाठी घेऊन जावा, असं आवाहन िवभागीय
आयु डॉ. पुषो1म भापकर यांनी कIलं आहे. काल िवभागीय आयुालयात
कचरा pयवAथापनासंबंधी आढावा बैठक_नंतर ते बोलत होते.
****
भारतानं आठवी दिOण आिशयाई जुडो अिजंयपद Aपधाh िजंकली आहे.
नेपाळम8ये लिलतपूर इथं AपधMया कालMया शेवटMया ,दवशी भारतीय मिहला
आिण पुGष संघानं आपापले सामने िजंकले. अंितम सामfयात भारतीय मिहलांनी
यजमान नेपाळचा पाच - शुfय असा, तर पुGष संघानं पािकAतानचा तीन - दोन
असा पराभव कIला. वैयिक गटात १० सुवणh आिण तीन कांAय पदक~ िमळवून
भारतानं पदक तािलकIत अpवल Aथान पटकावलं.
*****
***

