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21 वं शतक हे आिशयाचं असनू या शतकाचा िवकासाचा माग* हा िहंदी महासागरातून जातो असं धानमंी नर. मोदी यांनी
/हटलं आहे. INS कलवरी या 5कॉिप*न 7ेणीत8या पिह8या पाणबडु ीचं रा9:ाप*ण धानमं;यां<या ह5ते आज मबुं ईत माझगाव डॉक इथं
झालं. @यावेळी ते बोलत होते. क .सरकार<या धोरणांमBये िहंदी महासागराला िवशेष 5थान असनू सागरी िवकासामळ
ु े रा9:िनमा*णासाठी
आिथ*क गती साBय होते असं ते /हणाले. समु.मागE होणारी दहशतवादी कृ@य तसंच अमली पदाथाGची त5करी रोखIयासाठी भारतीय
नौसेना सLज अस8याचं @यांनी सांिगतलं. INS कलवरी<या िनिम*तीमBये MाNस सरकारनं के ले8या सहकाया*बOल @यांनी आभार मानले.
कलवरीची शPQ, भारतीय नौसेनल
े ा अिधक मजबतू करेल, असा िवRास @यांनी SयP के ला.
अ@याधुिनक आिण बहTिवध पैलू असले8या भारतीय नौसेनचे ं Vेीय जाळं मजबतू आहे असं धानमंी /हणाले. या
काय*Wमाला संरVण मंी िनम*ला सीतारमण, संरVण राLयमंी सुभाश भामरे, राLयपाल चे. िवXासागर राव, मYु यमंी देव. फडणवीस
नौदलमुख अडॅ िमरल सनु ील लांबा आिण नौदलातले व[र\ अिधकारी तसंच राLयसरकारचे मंी उपि5थत होते.
<><><><>
मिु लम आरणासंदभा त राय सरकारकडून समाधानकारक उर नं िमळा यामळ
ु े िवधानप#रषदेत आज िवरोधकांनी सरकार
िवरोधी घोषणा देत सभा)याग के ला . मिु लम समाजाला शासक-य सेवा आिण शैिणक सोयी सिु वधांम/ये पाच ट2के आरण दे3यासंदभा त
संबंिधत आमदार आिण अ4य लोकांची राया5या महािधव2)यांसोबत बैठक घेऊन महािधव2)यांची याबाबतची मतं जाणून 9यावीत असे
िनद:श सभापती रामराजे नाईक िनंबाळकर यांनी <=ोरा5या तासात राय सरकारला िदले .काँ?स
े चे संजय द यांनी यासंदभातला <=
उपि थत करत राय सरकारची भूिमका अ पसंAयकांिवरोधी अस याचा आरोप के ला तर या <=ाला उर देताना अ पसंAयाक िवकास
राय मंBी िदलीप कांबळे यांनी त)कालीन आघाडी सरकारनं मतांवर डोळा ठेऊन मिु लम समाजाला आरण दे3याचा िनण य घेतला असा
<)यारोप के ला. मिु लम समाजाला आरण Cायचं नस यास सरकारनं तसं पD सांगावं िदशाभूल कE नये असं सांगत िवरोधी पनेते
धनंजय मडंु े यांनी सरकारवर जोरदार टीका के ली .सरकारला मिु लम समाजाला आरण Cायचं नाही असं सांगत िवरोधकांनी सभा)याग के ला.
भिव9यात जातीय तेढ िनमा*ण होऊन िवXापीठा<या िनकोप िवकासात अडथळा िनमा*ण होऊ नये यासाठी सोलापूर
िवXापीठाचं नाव सोलापूर िवXापीठ असंच राहील हा पूवb सवा*नमु ते घेतलेला िनण*य कायम ठेवIयाबाबत िवXापीठानं राLय सरकारला
कळवलं आहे, अशी मािहती उ<च आिण तं िशVण मंी िवनोद तावडे यांनी आज िवधानप[रषदेत एका तारांिकत eा<या लेखी
उfरात िदली.
सोलापूर िवXापीठाचं नामकरण पुIयgोक अिह8याबाई होळकर करIयाची घोषणा मYु यमंी देव. फडणवीस यांनी के ली
होती. @यानंतर या संदभा*त 5ताव सादर करIयाचे आदेशही िदले होते.
हा e काँiेस गटनेते शरद रणिपसे यांनी उपि5थत के ला होता.
<><><><>
कुF रोगी आिण महारोगी शोध मोिहमेला गती िदली जाईल असं आज िवधानसभेत रायाचे सावजिनक आरोGय मंBी डॉ.िदपक सावंत
यांनी जाहीर के लं. भाजपचे आमदार डॉ. िमिलंद माने, संजय के ळकर, काँ?स
े चे आमदार सिु नल के दार, आदी आमदारांनी कुFरोगी बालकां5या
संAयेत वाढ झाली झाली असून )यावर उपाय योजना कर3यासाठी सरकारचं ल वेधलं .महारोगी आिण कुFरोGयांसाठी काम करणाKया
सं5थांना दे3यात येणा-या शासना<या अनदु ानात वाढ करIयाबाबत सकारा)मक िवचार के ला जाईल आिण )यांची थक-त असलेली अनदु ानाची
र2कम ये)या 3 मिह4यात िदली जाईल अशी घोषणा आरोGय मंBी डॉ.िदपक साव4त यांनी िवधानसभेत के ली.
<><><><>
ठाणे िज हाप#रषदे<या 53 गटांसाठी झाले या िनवडणक
ु -ची मतमोजणी सE
ु असून खोणी गटात काँ?ेसचा उमेदवार िबनिवरोध िनवडून
आला आहे. िभंवडी, शहापूर, मरु बाड, क याण आिण अंबरनाथ पंचायतसिम)या िमळून 106 गाणांम/येही मतदान झालं होतं. )यापैक- शेलार
आिण कोिलवली या दोन गणांम/ये चक
ु -5या मतपिBका वाट या गे यामळ
ु े ितथं फे रमतदान होणार आहे. )यामळ
ु े 106 पैक- 104 गणांचीच
मतमोजणी होणार आहे. िज हा प#रषदे5या नेवाळी गटासह एकूण 12 गटांम/ये िशवसेननं आतापयOत बाजी मारली आहे. अंबरनाथ पंचायत
सिमती5या चोण आिण चरगांव गणांतूनही िशवसेननं िवजय िमळवला आहे.

<><><><>
को हापूर िज Pात या हQपरी नगरपािलका िनवडणक
ु -त सव 18 जागांचे िनकाल लागले असून भाजपानं सवा िधक 7, तर ताराराणी
िज हा िवकास आघाडीनं 5, मनसे <िणत अंबाबाई िवकास आघाडी 2, तर िशवसेना आिण अपांनी <)येक- 2 जागा पटकाव या आहेत.
नगरा/यपदी भाजपा5या जयRी गाट िवजयी झा या आहेत.
<><><><>
धळ
ु े िज Pात या िशंदखेडा नगरपंचायती5या िनवडणक
ु -त अपेेनस
ु ार भारतीय जनता पाटSने मोठा िवजय िमळिवत कॉंगे्रस,
िशवसेनेसह सवच िवरोधकांना धळ
ु चारली आहे. भाजप5या रजनीताई वानखेडे या लोकिनयU
ु नगरा/यV Vहणून ३ हजार मतांनी िवजयी
झा या असून एकूण 17 पैक- भाजपाचे 9 नगरसेवक िनवडणून आले आहे.
िशंदखेडा नगरपंचायतीसाठी काल ७२ ट2के मतदान झाले होते. <मख
ु <ित पधS कॉ ँ?ेसला सहा आिण समाजवादी पाला दोन
जागांवर समाधान मानावं लागलं. िशवसेना आिण मनसेला या िनवडणक
ु -त खातंही उघडता आलं नाही.
<><><><>
अहमदनगर िज Pात बेलापूर-Rीरामपूर र )यावर बेलापूर खदु जवळ काल राBी स[वा बारा वाजता, तीन वाहनांम/ये भीषण अपघात
झाला. या अपघातात पाच त\णांचा जागीच मृ)यू झाला तर एकजण गंभीर जखमी झाला आहे.हे सव ि व^ट कारमधून वाढिदवसा5या
पाटSसाठी देवळाली <वरा इथं गेले होते. परत येत असताना बेलापूर खदु  इथं वाहनावरील िनयंBण सटु यानं, कार पलट् या घेत समो\न येणाया टँकरवर आदळली. )याचवेळी भरधाव वेगानं येणारी इंिडका कारही या कारवर येऊन आदळली. यात ि व^ट कारमधले पाच जण जागीच
ठार झाले तर एकजण गंभीर जखमी झाला. जखमीला \Gणालयात उपचारासाठी दाखल कर3यात आलंआहे.
//<><><><>//

