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****

देशात या येक कटंबात मुल चं मह व वाढलं पािहजे, असं पंत धान नर मोदी यांनी
हटलं आहे. म य देशात या मंडला िज ात आज ाम वराज अिभयानाला सु वात
क यानंतर ते बोलत होते. मुलांना यां या जबाबदारीची जाणीव क न दली, तर मुल या
सुर ेची िचंता नाही, असं ते हणाले. गावं आिण गावक यांना सश बवन या या कायात,
क सरकार, लोक ितिनध ना सहकाय करणार असून, गावांम ये प रवतन झालं, तर देशाचं
प रवतन होईल, असं पंत धानांनी नमूद कलं. सरकार या सव योजना गावागावात पोहोचतात
क नाही, याकडे सव पंचायत राज ितिनध नी ल ावं, असं आवाहन यांनी यावेळी
कलं.
****
छ पती िशवाजी महाराज शेतकरी स मान योजनेचा लाभ २००१ ते २००९ मध या थक त
कज खातेदारांनाही दे याचा िनणय रा य मंि मंडळानं घेतला आहे. आज झाले या
मंि मंडळा या बैठक त हा िनणय घे यात आला. मुंबई इथ या रसायन तं ान सं थेच,ं
जालना इथं उपक थापन कर यासाठी ३९६ कोटी पयांचा खच आिण आव यक पदांना
या बैठक त मा यता दे यात आली. भारत-पािक तान फाळणी या वेळी पि म
पािक तानातून आले या िनवािसत-िव थािपतांना दे यात आले या जिमनी या
धारणािधकाराचं सव ण क न पुनिवलोकन करणं, तसंच रा य कामगार िवमा योजनेसाठी
रा य कामगार िवमा सं था थापन कर याचा िनणय यावेळी घे यात आला. कषी उ प
बाजार सिम यां या संचालक मंडळावर िनवडणुक साठी, यापारी आिण अडते या घटकांना
मतदानाचा अिधकार दे यासाठी महारा कषी उ प पणन अिधिनयम-१९६३ म ये सुधारणा
कर यासही रा य मंि मंडळानं मा यता दली. वन िवभागात या योजना-योजने र फडातून
वेतन घेणा या आिण िनयिमत कर यास पा असणा या उव रत ५६९ कामगारांना कायम
कर याचा िनणय, तसंच भूिमगत जलवािह या टाकणं आिण भूिमगत वािह या बांध यासाठी
जमीन वापर ह ाचं संपादन कर यासह इतर बाब या तरतुदीसाठी अ यादेश काढ याचा
िनणय रा य मंि मंडळानं घेतला आहे.
****

न ल त भागात या गडिचरोली िज ात लागोपाठ दोन दवस झाले या न लिवरोधी
चकमक म ये ठार झाले या न लवा ांची सं या ३७ झाली आहे. या प रसरात आज
राबव यात आले या शोधमोिहमेदर यान १५ मृतदेह सापडले. पोिलस जनसंपक अिधकारी
शांत दवटे यांनी ही मािहती दली. आतापयतची ही सवात मोठी न लिवरोधी कारवाई
आहे. कसनासूर आिण िजमलग ा जंगलात गे या दोन दवसांत झाले या चकमक त हे
न लवादी मारले गेले. मार या गेले या न लवा ांची सं या आणखी वाढ याची श यता
पोिलसांनी वतवली आहे.
****
जगातील इतर देशात र ते बांधकामासाठी वापर यात येणारं आधुिनक तं ान आिण
सािह याचा अ यास क न रा यात या र ते िनिमतीम ये सुधारणा करावी, असं सावजिनक
बांधकाम मं ी चं कांत पाटील यांनी हटलं आहे. मुंबई इथं आज रा यात या सावजिनक
बांधकाम िवभाग आिण ऊजा िवभागात या अिधका यांसाठी आयोिजत, ‘सावजिनक खरेदी
ि येम ये मू य िनि ती’ या िवषयावर या कायशाळेत ते बोलत होते. सावजिनक बांधकाम
िवभागा ारे र ते िनिमती करताना याचा दजा उ म रहावा, यासाठी य न सु कले
अस याचं यांनी सांिगतलं.
****
महारा िश क पा ता परी ा आठ जुलै रोजी घे याचं िनि त कर यात आलं आहे.
उ ापासून ये या १५ मे पयत यासाठी ऑनलाईन अज करता येणार आहेत. याबाबतचा
शासन िनणय आज जारी कर यात आला. या परी ेशी संबंिधत सव मािहती महारा रा य
परी ा प रषदे या संकत थळावर उपल ध अस याचं याबाबत या वृ ात हटलं आहे.
****
वाहन चालवताना सावध राह याचं आवाहन परभणीचे अ पर िज हािधकारी अ णासाहेब
िशंदे यांनी कलं आहे. परभणी इथं र ता सुर ा अिभयाना या उ ाटन संगी ते बोलत होते.
सव
यायालया या िनदशानुसार अपघात त य स मदत करणा या य ना पोिलस
कठ याही चौकशीला बोलावणार नाहीत, यामुळे अपघात त य स दवाखा यापयत
पोहोचवून याचा जीव वाचव यास मदत करावी असं आवाहनही यांनी कलं.
****
रा य शासनाचा ‘डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुर कार’ िमळा याब ल, ये
समी क, लेखक, सामािजक कायकत डॉ.ॠषीकश कांबळे यांचा, कलास प लकश स
आिण मराठवाडा सािह य प रषदे या वतीनं स कार कर यात येणार आहे. उ ा मसाप या
ना.गो.नांदापूरकर सभागृहात मराठवाडा सािह य प रषदेचे अ य कौितकराव ठाले पाटील
यां या ह ते, कांबळे यांचा स कार होणार आहे.
****

रा यात आज सवात जा त ४४ पूणाक पाच अंश से सअस तापमान चं पूर इथं न दवलं
गेलं. परभणी ४२ पूणाक नऊ, तर औरंगाबाद इथं ३९ पूणाक सहा अंश से सअस
तापमानाची न द झाली.
****

