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****
दहशतवाद हे जगासमोरचं सवा1त गंभीर आिण धोकादायक आ:हान अस=याचं
>ितपादन पररा@A सिचव एस जयशंकर, यांनी कDलं आहे. ते आज नवी GदHीत रायसीना
चचा1सIात बोलत होते. या आ:हानामुळे िनमा1ण झाले=या धोकादायक NOथतीला, सव1
देशांनी गांभीया1नं आिण एकजुटीनं >ितसाद Rायला हवा, असंही >ितपादन Sयांनी कDलं.
कDवळ एका सदOयाTया वत1णुकUमुळे साकV पGरषद िनXफळ ठर=याचं जयशंकर यांनी यावेळी
नमूद कDल.ं
****
उ]र >देशTया आगामी िवधानसभा िनवडणुकUTया पा_1भूमीवर सु` असले=या वाहन
तपासणीTया कारवाईदरbयान, सुमारे अठरा िकलो चांदी आिण दोन लाख dपयांची रोख रeम
जf करgयात आली आहे. मथुरा िज=hात=या वृंदावन इथ=या एका कारमkये आज सकाळी
ही रोख रeम सापडली तर गोवध1न इथे अlय एका कारमधून काल दmपारी ही चांदी जf
करgयात आ=याचं पीटीआयTया याबाबतTया वृ]ात bहटलं आहे.
****
िवमुिnकरणाTया िनण1य आिण >िoयेला िनषेध दश1वgयासाठी काँqेस पrाTया वतीनं
आज Gरझव1 बँकDTया देशभरात=या काया1लयांवर मोचs काढgयात आले. या िनण1याला स]र
Gदवस होऊनही बँकतD ून पैसे काढgयावर मया1दा आहेत आिण सव1सामाlयांना रोखीची समOया
भेडसावतच आहे, असा आरोप करत, काँqेसनं Gरझव1 बँकच
D े ग:हन1र उिज1त पटेल यांनी
राजीनामा Rावा, अशी मागणी कDली आहे.
****
पंजाब आिण गोवा िवधानसभेTया िनवडणुकUसाठी, तसंच, पंजाबमध=या अमृतसर
लोकसभा मतदारसंघाTया पोटिनवडणुकUसाठी नामांकनपIं दाखल करgयाची मुदत आज संपत
आहे. या दोlही राxयांमkये येSया चार फDyवु ारीला एका टzzयात मतदान होणार आहे.
नामांकनपIांची छाननी उRा होणार असून, एकवीस जानेवारी, ही नामांकनपIं मागे घेgयाची
अंितम तारीख आहे.
****

राxयात=या महानगरपािलका आिण िज=हा पGरषदांTया आगामी िनवडणुकांसाठी
भारतीय जनता पrासोबत जागा वाटपाबाबत चचा1 करgयाचा िनण1य GरपN|लकन पाट} ऑफ
इंिडया, आठवले गटानं घेतला आहे. भाजप आिण िशवसेनच
े ी युतीबाबतची बोलणी
संप=यानंतर आbही आमचा >Oताव ठेवणार होतो,माI काल मुयमंयांसोबत झाले=या
बैठकUनंतर, भाजप आिण आरपीआयनं जागावाटपाबाबत चचा1 करgयाचा िनण1य घेतला, असं
GरपN|लकन पाट} ऑफ इंिडया, आठवले गटाचे >देशाkयr भूपेश थूलकर, यांनी आज
सांिगतलं. राxयात=या >Sयेक िनवडणुकUमkये भाजप आिण आरपीआय िनितपणे सोबत
असतील, असंही थूलकर यांनी bहटलं आहे.
*****
राxयात=या सोयाबीन िपकाTया उSपादनात झाले=या मोा वाढीमुळे सोयाबीनचे दर
कमी होgयाTया पा_1भूमीवर सरकारनं अशा शेतकयांसाठी जाहीर कDलेलं >ित ि टल दोनशे
dपयांचं अनुदान अपुरं असून, यासाठी घातलेली पंचवीस ि ट लची मया1दा अ=प अस=याचं
राXवादी काँqेसनं bहटलं आहे. यािशवाय फ कषी उSप बाजार सिमतना सोयाबीन िवoU
कDल=े या शेतकयांनाच हे अनुदान देय असgयाची अटही अlयायकारक अस=याचं, पrाचे
िवधानसभा सदOय राणा जगिजतिसंह पाटील यांनी bहटलं आहे. पंचवीस ि ट लची मया1दा
वाढवून ती पास ि ट ल इतकU करावी आिण खाजगी :यापायांना सोयाबीन िवoU कDल=े या
शेतकयांनाही या योजनेचा लाभ Rावा, अशी मागणी पाटील यांनी मुयमंयांकडे एका
पIाारे कDली आहे.
****
नांदेड िज=hात=या बरबडा इथे येSया २१ आिण २२ जानेवारीला राxयOतरीय qामीण
सािहSय संमेलन आयोिजत करgयात आलं असून या संमेलनाTया अkयrपदी xये
सािहNSयक डॅा.जगदीश कदम यांची िनवड करgयात आली आहे.संमेलनाचं उाटन पंिडत
उkदवबापू आपेगावकर करणार असून xये लेखक रा.रं.बोराडे हे संमल
े नाचा समारोप करणार
आहेत.
*****
राxय शासनाTया वष1 २०१६ साठीTया उSक@ पIकाGरता पुरOकारांसाठी >वेिशका
पाठवgयाचं आवाहन राxय शासनाTया मािहती आिण जनसंपकV महासंचालनालयानं कDलं
आहे. हे पुरOकार उSक@ पIकाGरता, उSक@ लेखन, उSक@ दरिचIवाणी वृ]कथा, उSक@
छायािचIकार या ेणसाठी तसंच सोशल िमिडया आिण OवTछता अिभयानाबाबत कDल=े या
जनजागृतीपर िलखाणासाठी देgयात येणार आहेत. या Oपधsसाठी एक जानेवारी २०१६ ते
एकतीस िडसबर २०१६ या कालावधीत >िस झालेलं लेखन पाI राहील. >वेिशका
पाठवgयाची अंितम तारीख एकतीस जानेवारी ही असून, यासाठीचे >वेश अज1 िज=हा
मािहती काया1लयाकडन घेता येतील. हे अज1 www.maharashtra.gov.in या
संकDतOथळांवरही उपल|ध आहेत.
****

