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ठळक बातया
•
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मृदा आरोय पिकांवरची मािहती थािनक भाषेत दे%याचे पंतधानाचे कृ षी अिधका(यांना िनद)श.
मीरा भा*दर महानगर पािलके ,या िनवडणुक0त भाजपाला िन2व3वाद ब4मत.
ब4मत.
सरपंचपदा,या िनवडणुक0साठी उमेदवारांची खच3 मया3दा िनि8त.
िनि8त.
२००८,या
२००८,या मालेगाव बॉब फोटातील आरोपी ले;टनंट कन3ल पुरोिहत याला सशत3 जमीन मंजरू .
रा=या,या अनेक भागात कालही पावसाची हजेरी.
ी.
*****

पंतधान
शेतकयांना दे यात येणाया मृदा आरोय पिकांवरची मािहती सहजतेनं समजावी यासाठी

यांया

थािनक भाषेतच संपूण% तपशील न'दवावेत; असे िनद)श पंत*धान नर, - मोदी यांनी काल कृ षी अिधकायांना
.दले. मृदा आरोय पिका आिण *धानमंी पीक िवमा या दोन कृ षी िवषयक योजनांचा आढावा काल
पंत*धानांनी घेतला. यावेळी ते बोलत होते. नवी .द3ली इथं झाले3या या बैठक7त व8र9 कृ षी अिधकायांनी
पंत*धानांना या योजनांया *गतीबाबत मािहती .दली. गे3या वष;या खरीप हंगामात आिण २०१६ १७या र=बी हंगामात सुमारे ९० लाख शेतकयांना पीक िवमा योजनेचा लाभ िमळाला अस3याची मािहती
यावेळी पंत*धानांना दे यात आली. न?ा भारताचं व@ साकार कर यासाठी सव% राAयांनी एकित येऊन
काम करावं असं आवाहन पंत*धान नर, - मोदी यांनी काल भाजपा शािसत राAयांया मुDयमंEयांना के लं.
पंत*धान नर, - मोदी आिण भाजपचे राFीय अGयH अिमत शहा यांनी काल नवी .द3ली इथं देशभरातील
भाजपा शािसत १३ राAयांया मुDयमंी आिण उपमुDयमंEयांची एक बैठक घेतली. या बैठक7त पंत*धान
बोलत होते. गे3या तीन वषाJत क, - सरकारनं राबवले3या िविवध क3याणकारी योजनांया *गतीचा आढावा
या वेळी घे यात आला. २०१९मGये होणाया लोकसभा िनवडणुकांवर लH क, .-त कर याया सूचना अिमत
शहा यांनी या वेळी .द3या. क, -ीय मंी राजनाथ Lसंह आिण सुषमा वराज या बैठक7ला उपि थत होते.
२०१४मGये सMा िमळा3यानंतर पंत*धान नर, - मोदी यांनी घेतलेली कालची अशा *कारची ितसरी बैठक
होती.
*****
रा>पती
राFपती रामनाथ कोLवंद यांनी काल लडाख भागाचा दौरा के ला. एका िवशेष काय%Oमात यांनी लPकराकडू न
मानवंदना वीकारली. राFपतQया ह ते लडाख काउट बटािलयनला Gवज *दान कर यात आला. या
काय%Oमानंतर राFपतQनी लडाखमधील महाबोधी आंतरराFीय Gयान क, -ाला भेट .दली.
*****

तािमळनाडू
तािमळनाडू मGये ई पळणीसामी आिण ओ प णीरचे3वम हे अ णा-मुकचे दोUही गट एक आले अस3याची
औपचा8रक घोषणा काल कर यात आली. ओ. प णीरचे3वम यांना उपमुDयमंीपद आिण अथ% खायाची
जबाबदारी दे यात आली आहे.
*****
मीरा भा*दर महानगरपािलका
मीरा भाWदर महानगरपािलका िनवडणुक7चा िनकाल काल जाहीर झाला. या िनवडणुक7त भाजपाला पX
बYमत िमळालं असून ९५ पैक7 ६१ जागा Lजंकत भाजपा सवा%त मोठा पH ठरला आहे. या खालोखाल
िशवसेनेला २२ तर कZ[ेसला १० जागा िमळा3या आहेत; २ जागांवर कZ[ेस पुर कृ त अपH उमेदवार
िनवडू न आले आहेत. राFवादी कZ[ेस पH एकही जागा िमळवू शकला नाही.
*****
सरपंच िनवडणूक
[ामपंचायतQया सरपंच पदाया थेट िनवडणुक7तील उमेदवारांसाठीची खच% मया%दा काल राAय िनवडणूक
आयोगानं जाहीर के ली. सरपंच पदासाठी [ामपंचायतQया सद य संDयेनुसार ५० हजार ते पावणे दोन लाख
\पयांपयJत खच% मया%दा िनि]त कर यात आली आहे; तर सद यपदाया िनवडणुक7तील उमेदवारांसाठी २५
हजार ते ५० हजार \पयांपयJत खच% मया%दा िनि]त के 3याचं राAय िनवडणूक आयु^ ज. स. सहा8रया यांनी
काल मुंबईत सांिगतलं.
*****
पुरोिहत जामीन
२००८ साली मालेगाव इथं झाले3या बॉ`ब फोटातील आरोपी लेbटनंट कन%ल cीकांत पुरोिहत याला सवde
Uयायालयानं मुंबई उe Uयायालयाचा आदेश बाजूला ठे वत काल सशत% जामीन मंजूर के ला. राFीय तपास
यंणेनं पुरोिहतला जामीन देऊ नये अशी िवनंती Uयायालयाला के ली होती. मा आपण राजकारणाचा बळी
ठरलो आहे असा बचाव पुरोिहतनं के ला होता. २९ सfट,बर,, २००८ साली नािशक िज3gातील मालेगाव इथं
झाले3या बॉ`ब फोटात सात जणांचा मृयू झाला होता.
*****
१२वी
१२वी िनकाल
महाराF राAय माGयिमक आिण उeमाGयिमक िशHण मंडळानं जुलैमGये घेतले3या १२वीया पुरवणी
परीHेचा ऑनलाईन िनकाल काल जाहीर कर यात आला. या परीHेसाठी राAयातून ९३ हजार २७१
िवiाथ; बसले होते यापैक7 २३ हजार २८३ िवiाथ; उMीण% झाले आहेत. िनकालाची टjे वारी २४ पूणाJक
९६ शतांश इतक7 आहे. सवा%त जा त िनकाल औरं गाबाद िवभागाचा ३७ टjे लागला असून सवा%त कमी
िनकाल मुंबई िवभागाचा १८ पूणाJक ७४ शतांश इतका लागला आहे. पुणे िवभागाया िनकालाची टjे वारी
२५ पूणाJक ८९ शतांश टjे इतक7 आहे. िवiाkयाJना गुणपिके ची *त गु\वारी दुपारी ३ वाजता संबंधीत
किन9 महािवiालयामधून िमळे ल. गुणपडताळणीसाठी िवiाkयाJना आजपासून ३१ ऑग टपयJत अज% करता
येतील;; तर उMरपिकांया छायां.कत *तीसाठीही आजपासून ११ सfट,बरपयJत अज% करता येतील.
*****
*****

?संधद
ु ग
ु 3
Lसंधुदग
ु % िज3gात3या *Mेकजण संगणक साHर होऊन हा िज3हा राAयातला पिहला संगणक साHर िज3हा
mहावा यासाठी उपिज3हािधकारी िवजय जोशी यांनी मोहीम हाती घेतली आहे. या उपOमािवषयी अिधक
मािहती आमया *ितिनधीकडू न...
@हॉईस काट
Lसंधुदग
ु % िज3gात3या *Mेकजण संगणक साHर होऊन हा िज3हा राAयातला पिहला संगणक साHर िज3हा
mहावा यासाठी उपिज3हािधकारी िवजय जोशी यांनी मोहीम हाती घेतलीय. *Mेकाला मोफत िशHण आिण
िशकवणायाला मानधन असा दुहरे ी काय%Oम जोशी यांनी सु\ के लाय. Lसंधद
ु ग
ु % िज3हयात3या *येक
नागरीकाला संगणक7य nान िमळावे आिण यासाठी िज3हयात3या *येक नागरीकाला संगणकाशी संबंिधत
मुलभूत nान दे याची मोहीम Lसंधद
ु ग
ु %चे उपिज3हािधकारी िवजय जोशी यांनी हाती घेतलीय. भिवPयात
७/१२ या मागणी पासून तOारी अजा%पयJत आिण बस 8रझव)शन पासून हवामानाचा अंदाजा पयJत सव%
गोXी संगणकावर oकं वा मोबाईल वर उपल=ध होणार आहेत. आिण अशा प8रि थतीमGये संगणकाचे nान
महवाच आहे. `हणूनच िह मोहीम सु\ कर यात आली आहे. यासाठी *येक गावामGये संगणक िशकवणा-या
?^7ची नेमणूक कर यात येणार आहे. तसच संगणक िशकवणा-या ?^7ला *ित ?^7 .कमान \पये
तीनशे या*माणे मानधन .दले जाणार आहे. `हणजेच िज3हयात3या *िशHण घेणाया नागरीकांबरोबरच
*िशHण देणा-याला देखील फायदा होणार आहे. *िशHण कस iावे याचे *िशHण सुGदा *िशHकाला
शासक7य पातळीवर दे यात येणार आहे. यासाठी *येक गावात एक संगणक *िशHण क, - सु\ कर यास
इछु क असणा-या होतक\ त\ण-त\णQची शैHिणक अहत)ची कागदपे मागव यात आली आहेत. िज3gात
यासाठी साधारणत: ४०० जणांची िनयु^7 कर यात येणार आहे.
ितिनधी - िनलेश जोशी,
जोशी, ?संधद
ु ग
ु .3
*****
पोळा
कृ षी*धान महाराFात शेतकयांसोबत शेतात राबणाया बैलांिवषयी कृ तnता ?^ कर याचा सण `हणजे
पोळा होय. राAयात काल अनेक 8ठकाणी बैल पोpयाचा सण मोqा उसाहात साजरा कर यात आला.
बैलांना सजवून यांची िमरवणूक काढ यात आली. काही 8ठकाणी उकृ X बैलजोडQना पुर कार दे यात आले.
घरातील सुवािसनQनी बैलांची पूजा कrन यांना पुरणपोळीचा नैवi
े .दला.
*****
होळकर मारक
पु यsोक अिह3यादेवी होळकर यांया अहमदनगर िज3gातील चtडी इथ3या जUम थळ आिण प8रसर
िवकासासाठी राAय शासन भरीव िनधी उपल=ध क\न देईल;; अशी घोषणा पय%टन आिण रोजगार हमी
योजना मंी जयकु मार रावल यांनी के ली. पु यsोक अिह3यादेवी होळकर यांया २२३?ा पु यितथी
िनिमMानं चtडी इथं काल झाले3या काय%Oमात ते बोलत होते. पिह3या टffयात सं[हालय आिण भ^
िनवासासाठी ४ कोटी ९९ लाख \पये दे याची घोषणाही यांनी यावेळी के ली. यावेळी यांया ह ते िविवध
िवकासकामांचे भूमीपूजनही कर यात आले.
*****

वारी गोदावरी
नमािम गोदा फाऊंडेशनया वतीने गोदावरी नदीया सUमानासाठी राबिव यात आले3या 'वारी गोदावरी''
उपOमाचा समारोप काल नािशक इथं रामकुं डावर कर यात आला. जलतAn राज,-Lसंह यांया उपि थतीत
झाले3या या काय%Oमाला िविवध Hेातील माUयवर उपि थत होते. गोदावरी शुuीकरणासाठी कटीबu
हो याचा संक3प यावेळी कर यात आला.
*****
बैठक - जळगाव
जळगाव िज3gातील नवसंजीवनी योजनेची आढावा बैठक िज3हािधकारी .कशोर राजे Lनंबाऴकर यांया
अGयHतेखाली काल झाली. जळगाव िज3gातील दूग%म आ.दवासी भागातील जनतेया आरोयाशी संबंिधत
करावयाया उपाययोजनांबाबतचे िनयोजन आ.दवासी िवकास िवभाग,, आरोय िवभाग तसच मिहला आिण
बाल िवकास िवभाग यांनी एकमेकांशी समUवय राखून कर याया सूचना िज3हािधकायांनी यावेळी .द3या.
*****
िनधी
जवाहरलाल नेहr राFीय शहर पुनwन%मा%ण अिभयान अथा%त जे एन एन यू आर एम अंतग%त सु\ कर यात
आलेले मा नंतर िनधीअभावी बंद पडलेले िवकास *क3प पूण% कर याचा िनण%य राAय सरकारनं घेतला आहे.
देशात राFीय लोकशाही आघाडीचं सरकार सMाrढ झा3यानंतर या *क3पासाठीचा िनधी थांबिव याचा
िनण%य घे यात आला होता. आता हा िनधी राAय सरकार आिण थािनक वराAय सं थांमाफ% त .दला जाणार
असून या १८ *क3पांची यादी कालच नगर िवकास िवभागान जाहीर के ली.
*****
अहमदनगर
अहमदनगर शहराचं [ामदैवत असले3या िवशाल गणेश मं.दराया जीणdGदाराचं काम अंितम टffयात आलं
असून आजपासून मं.दरात िवशाल गणेशाया पुन*%ित9ापनेचा महोसव सुr होत आहे. येया गणेशोसवात
सुमारे दोन वषाJया कालावधीनंतर अहमदनगरया नाग8रकांना cी िवशाल गणेशाचं दश%न िमळणार
अस3याची मािहती माळीवाडा पंच देव थान सिमतीचे अGयH अॅड.अभय आगरकर यांनी काल
अहमदनगरमGये .दली.
*****
कोकण गणेशोBसव
गणेशोसव काळात कोकणात जाणाया भािवकांनी मुंबई गोवा महामागा%वरील वाहतूक क'डी टाळ यासाठी
पया%यी मागा%चा वापर करावा. तसेच कोकणात जाणाया मागा%वर टोलमाफ7 कर यात आली असून यासाठी
जवळया पोलीस थानकात जावून पाससाठी मािहती iावी,, अशी मािहती गृह राAयमंी दीपक के सरकर
यांनी .दली आहे. रायगडमGये जाणायांनी -ुतगतीमाग) खोपोली,, पाली मागा%चा वापर करावा. रyािगरीत
जाणायांनी कराड-िचपळू न मागा%चा तर Lसंधुदग
ु %ला जाणायांनी को3हापूर, गगनबावडा माग) तसेच
सावंतवाडीला जाणायांनी िनपाणी,, अंबोली घाट मागा%चा वापर करावा, असंही के सरकर `हणाले.
*****

बॅडिमनटन
लासगो इथं कालपासून सु\ झाले3या जागितक बॅडिमनटन पध)त पु\ष एके रीया सामUयात भारताया
.कदंबी cीकांत यानं आपला *ित पध; रिशयाचा राFीय िवजेता सज; िसरांत याला २१ - २३ आिण २१ १२ असं सहज पणे पराभूत के लं आिण िवजय िमळवला.
*****
पाऊस
नािशक शहर आिण प8रसरात कालही पावसानं हजेरी लावली. यामुळे िज3gातील धरणातील पाणी
साqात मोठी वाढ झाली असून धरणसाठा ७८ टzzयावर पोहचला आहे. काल Eयंबके {र,,
इगतपुरी,,सुरगाणा,, पेठ आिण नािशक तालुzयात मुसळधार वrपाचा पाऊस झाला आहे. या पावसामुळे
शेतकरी वगा%त आनंदाचे वातावरण असून या पावसाने िपकांना जीवनदान िमऴाले आहे. नािशक आिण
नगर|न मराठवा}ातील जायकवाडी धरणात पाणी येत अस3याने काल जायकवाडी धरणसाठयात ५७ टjे
पाणी वाढले आहे.
*****
अहमदनगर पाऊस
गे3या दोन .दवसात झाले3या पावसाने अहमदनगर िज3gात जनजीवन िव कळीत झालं आहे. या काळात
राAयात सवा%िधक पावसाची न'द नगर िज3gात कर यात आली आहे. पावसामुळे झाले3या दुघ%टनेत शेवगाव
तालुzयातील एका ?^7चा मृयु झाला आहे. Lसंधुदग
ु % िज3gातही काल पावसाया काही सरी कोसळ3या.
*****
*****
हवामान
राAयाया बYतांश भागात कालही पावसानं हजेरी लावली. कोकण,, मGय महाराF आिण मराठवा}ात काही
8ठकाणी मुसळधार पाऊस झाला. िवदभा%तही अनेक 8ठकाणी जोरदार पाऊस झाला. उiा सकाळपयJतया
हवामानाया अंदाजानुसार,, कोकणासह मGय महाराF आिण िवदभा%त बYतांश 8ठकाणी तर मराठवा}ात
काही 8ठकाणी पावसाची शzयता अस3याचं वेधशाळे न `हटलं आहे.
*****

