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24 एिल, 2018 – मंगळवार
न%ल&'त भागात)या गडिचरोली िज).ात लागोपाठ दोन िदवस झाले)या न%लिवरोधी चकमक3म4ये ठार झाले)या न%ल3ची
सं5या 37 झाली अस)याचं पोिलस जनसंपक9 अिधकारी शांत िदवटे यांनी सांिगतलं. आतापय;तची ही सवा9 त मोठी न%लिवरोधी कारवाई
आहे. कसनासरु जंगलात रिववारी झाले)या चकमक=त 16 न%ली ठार झाले होते. ?यात)या 11 मृतदेहांची ओळख पटली आहे. हे मृतदेह
गडिचरोिलत आणCयात आले असून, 5 जणांची ओळख पटवCयाचं काम सEु आहे.
दरFयान ?याच िठकाणी आणखी 15 मृतदेह सापडले आहेत. िजमलगGा पHरसरात)या राजाराम खांडला जंगलात काल झाले)या
चकमक=त आणखी 6 न%ली ठार झाले. िज)हा पोिलसांIया सी-60 कमांडो पथकानं ही कारवाई के ली.
<><><><>
िकमान आधारभूत दर योजनNतग9 त 2017-18 या हंगामासाठी तरू खरेदीची मदु त राOय शासनाIया िवशेष िवनंतीवQन 15 मे 2018
पय;त वाढवून िद)याबSल म5ु यमंी देवTN फडणवीस यांनी कN Tीय कृ िषमंी राधामोहन िसंह यांचे आभार मानले आहेत. यामळ
ु े अिधकािधक
शेतकVयांना तरु ीला आWािसत िकं मत िमळू शकणार आहे, असे म5ु यमंXयांनी सांिगतलं. राOयात हमीभावाने तूर खरेदीची मदु त18 एिल पय;तच
होती.
<><><><>
राOयात)या िविवध 25 िज).ांमध)या 654 &ामपंचायत3Iया साव9 िक आिण 33 िज).ांत)या समु ारे 2 हजार 812
&ामपंचायत3मधील 4 हजार 771 HरY पदांIया पोटिनवडणक
ु ांसाठी 27 मे रोजी मतदान होणार अस)याची घोषणा राOय िनवडणूक आयोगाने
के ली आहे. यात सद'यपदांबरोबरच सरपंचपदाIया थेट िनवडणक
ु ांचाही समावेश आहे. &ामपंचायत3Iया या िनवडणक
ु ांसाठी 7 ते 12 मे या
कालावधीत नामिनद[शनपं 'वीकारली जातील. ?यांची छाननी 14 मे रोजी होईल. नामिनद[शनपे 16 मे पय;त मागे घेता येतील आिण ?याच
िदवशी िच]ह वाटप होईल. मतदान 27 मे रोजी तर मतमोजणी 28 मे रोजी होईल असं आयोगाIया िस^ीपाकात Fहटले आहे
<><><><>
उ'मानाबाद, लातरू , बीड या 'थािनक ािधकारी मतदार संघातून िवधानपHरषदेवर िनवडून देCयाIया एका जागेसाठी 26 एिल ते 3
मे दरFयान उमेदवारी अज9 'वीकारले जातील. 4 मे रोजी अजा;ची छाननी होईल, तर 21 मे रोजी मतदान होणार अस)याची मिहती
उ'मानाबादIया िज)हािधकाVयांनी पकार पHरषदेत िदली. या िनवडणक
ु =साठी लातरू , बीड, उ'मानाबाद िज).ात 1 हजार सहा मतदार
असून, 29 मतदान कN Tावर मतदान होईल.
<><><><>
परभणी िज)हा म4यवतa सहकारी बँकेIया अ4य% पदाची िनवडणक
ू आजIया ऐवजी उdा घेCयाचे आदेश मबंु ई उIच ]यायालयाIया
औरंगाबाद खंडपीठानं िदले आहेत. बँकेचे संचालक आमदार बाबाजानी दरु ा9 णी यांचं संचालकपद सहकार खा?यानं रS के लं होतं. या
िनण9 यािवरोधात दरु ा9 णी यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. या यािचके वर सनु ावणी होऊन 25 एिलला िनवडणक
ू घेCयाचे आदेश
देCयात आले.
<><><><>
पाणी फाऊंडेशनIया वॉटर कप 'पध[त उ'मानाबाद िज).ात)या चार तालhु यातली 194 गावं सहभागी झाली आहेत. महाराij िदनी
होणाVया महाkमदान चळवळीत शहरी भागातील नागHरकांनी जलिम Fहणून सहभागी lहावं असं आवाहन अिभनेते िगरीश कुलकणa यांनी काल
उ'मानाबद इथं पकार पHरषदेत के लं.
परभणी िज).ात)या पारोळा आिण अमळनेर या दोन तालुhयांची स?यमेव जयते वॉटर कप 'पध[साठी िनवड झाली आहे, अशी
मािहती िज)हािधकारी िकशोर राजे िनंबाळकर यांनी िदली. या 'पध[त तालुhयातली 50हnन अिधक गावं सहभागी झाली आहेत.
<><><><>

उoर महाराij िवdापीठाIया पदवी िमळवले)या िवdाpया;नी नॅशनल अक
ॅ ॅ डिमक िडपॉिझटरी अंतग9 त आप)या पदवी माणपाची
?वHरत नrदणी कEन sयावी, असं आवाहन परी%ा आिण मू)यमापन मंडळाचे भारी संचालक ा.ए.बी.चौधरी यांनी के लं आहे. कN Tीय मनiु यबळ
िवकास िवभागानं िडिजटल इंिडया अंतग9 त हा उपuम सEु के ला आहे. उoर महाराij िवdापीठानं गे)या वषa याबाबत सामंज'य करार के ला
आहे.
<><><><>
महािवतरणने काल राOयात 23 हजार 700 मेगावॅट िवजेचा यश'वीपणे परु वठा के ला. मागील काही वषा9 त वीज यंणेचे मोठया
माणात स%मीकरण आिण आधिु नक=करण करCयात आ)यामळ
ु े िवजेIया एवढया िवuमी मागणीचा परु वठा करणे महािवतरणला शhय झाले.
राOयात महािवतरणIया काय9 %ेात काल 23 हजार 700 मेगावॅट एवढया िवजेची कमाल मागणी नrदिवCयात आली. मंबु ईची िवजेची मागणी 3
हजार 375 मेगावॅट एवढी नrदिवCयात आली तर संपूण9 राOयाची िवजेची कमाल मागणी 23 हजार 700 एवढी नrदिवCयात आली. एवढ् या
मोठ् या माणात वीज परु वठा करताना वीज िवतरण यंणेत कोणताही िबघाड न होता वीज परु वठा झाला.
<><><><>
मंबु ई-गोवा महामागा9 चे चौपदरीकरण सQ
ु अस)याने कोकणात जाणाVया वाशांIया सरु ि%ततेIया wxीकोनातून आवyयक ?या
उपाययोजना ता?काळ करCयात याlयात. तसे िनद[श या महामागा9 Iया चौपदरीकरणाचे काम करणाVया कं ादटरांना देCयात यावेत, अशी सूचना
र?नािगरी िज).ाचे पालकमंी रिवंT वायकर यांनी ‘भारतीय राijीय महामाग9 ािधकरणाIया काय9 कारी अिभयं?यांना लेखी पा{ारे के ली
आहे. मागील काही िदवसांम4ये िदवाण खावटी तसेच कशेडी घाट येथे २ - ३ अपघात झाले असून यात काही वाशांना आपले ाणही गमवावे
लागले आहे. तसेच कशेडी घाटात देखील अपघात झा)याचे पालकमंी वायकर यांनी संबिं धत िवभागाIया अिधकाVयांIया िनदश9 नास आणून
िदलं. <><><><>

