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****
** मु लम समाजात या ितहेरी तलाक प दतीवर सव
यायालय आज िनणय
देणार
** गोर कांवर ल ठेव यासाठी कले या ितबंधा मक उपाययोजनांसंदभात मुंबई
उ यायालयाकडन रा य सरकारला िवचारणा
** मीरा भा दर महानगरपािलक या िनवडणुक त भारतीय जनता प ाला प ब मत
आिण
** औरंगाबाद- चाळीसगाव महामाग दरड कोसळ यानं ७ ऑ टोबर पयत
वाहतुक साठी बंद
****
मु लम समाजात या ितहेरी तलाक प दतीवर सव
यायालय आज िनणय देणार
आहे. सर यायाधीश जे.एस.खेहर यां या अ य तेखालील पीठानं यापूव मे मिह यात
सलग सहा दवस या करणाची सुनावणी घेतली होती. यानंतर १८ मे रोजी या
करणाचा िनकाल राखून ठेवला होता. मु लम वैयि क काय ात या या थे या
वैधािनकतेसंदभात यायालय िनणय देईल. याचबरोबर मूलभूत अिधकार, ी- पु ष
समानतेचा िस ांत आिण मु लम मिहलां या ित ेला ध ा लावणारा हा िनणय आहे
का? याबाबतही यायालय िनणय देणार आहे. मु लम समाजातली ही ितहेरी
तलाकची था असंवधै ािनक असून ित यािवरोधात यायालयात सात यािचका दाखल
कर यात आ या आहेत.
****

२००८ साल या मालेगाव बॉ ब फोटातला आरोपी कनल ीकांत पुरोहीतला सव
यायालयानं सशत जामीन मंजूर कला आहे. या बॉ ब फोट करणातली दसरी आरोपी
सा वी ा िसंहला जामीन मंजूर क यानंतर पुरोहीतनं जामीनासाठी अज कला होता.
****
बकरी ईद दर यान गोर कांवर ल ठेव यासाठी रा य सरकारनं काय ितबंधा मक
उपाययोजना आख या आहेत अशी िवचारणा मुंबई उ यायालयानं कली आहे.
ईद या दर यान किथत गोर क ास दे याची श यता असून याबाबत हे पलाईन
मांक उपल ध करावा तसंच येक पोिलस ठा यात ह ीत या गोर कांची यादी
ठेव याचे िनदश ावेत अशी मागणी करणा या जनहीत यािचक या सुनावणी दर यान
कायदा आिण सु यव था राख याची जबाबदारी सरकारची असून याबाबतचे कोणतेही
िनदश आपण देणार नस याचं यायालयानं प कलं आहे. याबाबत सरकारनं
आखले या उपाययोजनांची मािहती यायालयाला ावी असं सांगत यायालयानं रा य
सरकारला शपथप दाखल करायला उ ा पयतची मुदत दली आहे.
****
बँकांचं एक ीकरण तसंच अ य माग यांसाठी देशभरातले १० लाख सावजिनक
े ातले बँक कमचारी आज देश यापी संपावर जात आहेत, याचा परीणाम आज या
बँक यवहारावर हो याची श यता आहे, मा आयसीआयसीआय, ॲ सस, कोटक
मिहं ा, आिण एचडीएफसी या खासगी बँका संपात सहभागी होणार नस याचं
याबाबत या वृ ात हटलं आहे.
****
समृ ी महामाग किथत गैर यवहार करणी, स या रजेवर पाठव यात आले या,
राधेशाम मोपलवार यां या िव चौकशी कर यासाठी माजी मु य सिचव, जॉनी
जोसेफ यां या अ य ते खाली िवशेष तपास पथकाची थापना कर याचे आदेश काल
मु यमं ी देव फडणवीस यांनी दले. या पथकानं तपास क न एका मिह यात आपला
अहवाल सरकारला सादर करायचा आहे.
****
सरपंचपदा या थेट िनवडणुक साठी ाम पंचायत या सद य सं येनुसार उमेदवारासाठी
५० हजार ते पावणेदोन लाख पये इतक खच मयादा िनि त झाली आहे. सद य

पदा या उमेदवारासाठी २५ ते ५० हजार पयांपयत सुधारीत खच मयादा ठरव यात
आली आहे. रा य िनवडणूक आयु ज.स.सहा रया यांनी काल मुंबईत ही मािहती
दली.
****
पंत धान नर मोदी ये या २७ ऑग टला आकाशवाणीवर या मन क बात या
काय मातून देशवािसयांशी संवाद साधणार आहेत. या ृंखलेचा हा ३५ वा भाग
असेल. आकाशवाणी आिण दरदशन या सव वािह यांव न सकाळी ११ वाजता हा
काय म सा रत होईल. या काय मासाठी नाग रकांनी आप या सूचना आिण िवचार
१८ ०० ११ ७८ ०० या िन:शु क मांकावर, माय जी ओ ही ओपन फोरम वर
िकवा नर मोदी ॲपवर न दवा यात, असं आवाहन पंत धानांनी कलं आहे.
****
हे बातमीप आकाशवाणी या औरंगाबाद क ाव न सा रत कलं जात आहे. आमचं
हे बातमीप यूज ऑन एआयआर डॉट कॉम या संकत थळावरही उपल ध आहे.
****
ठाणे िज ात या मीरा भा दर महानगरपािलक या िनवडणुक त भारतीय जनता
प ाला प ब मत िमळालं आहे. भाजपनं ९५ जागांपैक ६१ जागांवर िवजय
िमळवला तर िशवसेनल
े ा २२, काँ ेसला दहा जागा िमळा या, दोन जागांवर अप
उमेदवार िवजयी झाले आहेत.
****
औरंगाबाद महानगर पािलक या १९ ऑग ट रोजी झाले या सवसाधारण सभेत, ‘वंदे
मातरम’ सु असताना, ग धळ घालत तोडफोड क या करणी, दोन नगरसेवकां या
िवरोधात महानगर पािलकनं काल पोलीस ठा यात त ार न दवली. महानगर पािलकचे
आयु , डी.एम. मुगळीकर यांनी ही मािहती दली. सवसाधारण सभेत ‘वंदे मातरम’
सु असताना, मजिलस ए इ ेहादल मु लिमन-एम.आय.एम.चे नगरसेवक स यद
मतीन आिण काँ ेसचे नगरसेवक सोहेल शेख जागेवर बसून राही याने िशवसेने या
नगरसेवकांनी आ ेप घेत यानं, तणाव िनमाण झाला होता. या दोन सद यांिव गु हे
दाखल करणाचे आदेश महापौर भगवान घडामोडे यांनी दले होते.
****

दोन दवसांपासून सु असले या पावसामुळे औरंगाबाद- चाळीसगाव महामागावर या
औटम घाटात रिववारी दरड कोसळ यानं वाहतूक ठ प झाली होती. यासंदभात,
रा ीय महामाग ािधकरणाचे क प संचालक, यशवंत घोतकर यांनी काल या
महामागाची पाहणी क न, हा महामाग ७ ऑ टोबर पयत सव कार या
वाहतुक साठी बंद ठेव याचे आदेश दले. आता धुळे माग येणारी जड वाहनं नांदगाववैजापूर- िशऊर माग औरंगाबादकडे येतील. तर छोटी वाहनं क ड तालु यात या
नागद या हैसघाट माग वळव यात आली आहेत, असं घोतकर यांनी सांिगतलं.
****
बारावी या फर परी च
े ा िनकाल काल जाहीर झाला. यात रा याचा िनकाल २५ ट
लागला आहे. औरंगाबाद िवभागीय मंडळाचा िनकाल ३७ ट लागला असून
िवभागानं रा यात अ वल थान पटकावलं आहे. काल दपारी हा िनकाल
संकत थळावर जाहीर कर यात आला. ११ ते २८ जुलै या कालावधीत िवभागातील
पाच िज ातून ७ हजार १३८ िव ा यानी बारावीची फरपरी ा दली होती. यापैक
२ हजार ६४१ िव ाथ उ ीण झाले आहेत.
****
रा यात अनेक िज ात द काळ स य प र थीती िनमाण झा यानं शासनानं
शेतक यां या नुकसानीचे पंचनामे कर याचे आदेश ावेत अशी मागणी भाजपा िकसान
मोचा यावतीनं कषीमं ी पांडरंग फडकर यांना एका िनवेदना ारे कर यात आली आहे.
मोचाचे देश अ य भाई ानोबा मुंडे आिण देश सद य पंजाबराव वडजे पाटील
यांनी दले या या लेखी िनवेदनात नांदेड िज ात या लोहा, कधार, मुखेड तसंच
देगलूर तालु यात अ प पाऊस झाला असून शेतक यांचं झालेलं नुकसान भ न
काढ यासाठी िपक िवमा योजनेअंतगत २५ ट र म वरीत दे यात यावी, अशी
मागणीही कर यात आली आहे.
****
बैल पो याचा सण काल रा यात सव उ साहात कर यात आला. ठक ठकाणी
बैलांचे पुजन क न यांना पुरणपोळी खाऊ घाल यात आली. पावसा या ित ते
असणा या मराठवा ातही पावसाचं दमदार पुनरागमन झा यामुळं पो या या सणात
शेतक यांम ये िवशेष उ साह दसला.

****
परभणी महानगरपािलक या जाचक कर वाढीिवरोधात आंदोलन कर याचा इशारा
िशवसेनेनं दला आहे. आमदार राघव पाटील यांनी काल वाताहरांशी बोलताना ही
मािहती दली. महापािलकनं शहरात या नाग रकांना करवाढीसंदभात नोटीसा जारी
क यामुळे यां यात असंतोष आहे. ट याट यानं करवाढ करताना थम नागरी
सुिवधा देणं आव यक आहे. असं मतही पाटील यांनी य कल.
****

