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ठळक बातया
∙ १० महानगरपालका, ११ िज+हाप,रषदा आ.ण ११८ पंचायत सम1यांसाठ2 आज
मतदान.
∙ 3व4छ धन मोहमेचा दस
ु रा ट9पा पुढ4या मह;यात राबवणार.
∙ बचतखा1यातून पैसे काढ?यासंदभा@तले AनबBध आणखी शथील, आता मया@दा ५०
हजार Eपये.
∙ बीसीसीआयची सFयि3थती 3पGट करा राHय IJकेट संघटनांची सवL4च
;यालयात

याMचका.

*****
राHय Aनवडणूक
वधानसभेची रं गीत तालम समजया जाणाया रायातील १० महानगरपालका,
तसंच दस
ु या ट""यातील ११ िजहा प$रषदा आ'ण (या अंतग*त येणाया एकशे
अठरा पंचायत सम(यां.या /नवडणुक1साठ2 आज मतदान होत आहे . १०
महानगरपालकां.या एक हजार दोनशे अडुस5ठ, िजहा प$रषदे .या सहाशे चोप6न
आ'ण पंचायत समती.या एक हजार दोनशे अ77यांशी अशा एकूण तीन हजार
दोनशे दहा जागांसाठ2 सतरा हजार तीनशे एकतीस उमेदवार $रंगणात आहे त.
(यासाठ2 संपूण* यं:णा सज झाल असन
ू , संबं=धत सव* >ठकाणी पोलस बंदोब?त
तैनात करAयात आला आहे, अशी मा>हती राय /नवडणूक आयुBत ज. स.
सहा$रया यांनी काल मब
ंु ईत प:कार प$रषदे त >दल.
मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, पंपर-=चंचवड, उहासनगर, नाशक, सोलापूर, अमरावती,
आ'ण

अकोला या दहा महानगरपालकांसाठ2, तर रायगड, र(ना=गर, संधद
ु ग
ु ,*

सातारा, सांगल, कोहापूर, पुणे, सोलापूर, नाशक, अमरावती आ'ण गड=चरोल
िजEयातील ४ पंचायत सम(यांसाठ2 आज मतदान होत आहे .
वधा* िजहा प$रषदे .या दोन आ'ण यवतमाळ िजहा प$रषदे .या सहा जागांबरोबरच
(याअंतग*त पंचायत समती.या १६ जागांसाठ2ह आज मतदान होत आहे .
रायातया तीन कोट ७७ लाख साठ हजार आठशे बारा मतदारांसाठ2 एकूण ४३
हजार एकशे साठ

मतदान कLMांमNये यं:णा सज करAयात आल आहे . या संपूण*

OPQयेसाठ2 दोन लाख ७३ हजार ८ शे ५९ कम*चार काम करणार आहे त.
या /नवडणक
ु 1 दरUयान आदश* आचारसं>हते.या अंमलबजावणीकडे काटे कोर लV
>दल गेलं. आचारसं>हते.या काळात सुमारे दोनशे अकरा अवैध श?: ज"त करAयात
आल,

सुमारे

७५ लाख ६६ हजार Wपयांची रोकड ज"त करAयात आल,

आचारसं>हताभंगाची

३ शे ३८ Oकरणं शोधून (यावर कारवाई करAयात आल, तर

तीनशे ७१ जणांना तडीपार करAयात आलं, असंह सहा$रया यांनी सां=गतलं.
मतदार जनजागत
ृ ीसाठ2

/नवडणूक आयोग, Oशासन यां.या बरोबरच अनेक

?वयंसेवी सं?था, संघटनांनीह यंदा ववध उपQम हाती घेतले होते. मतदारांनी
मतदान क[न लोकशाह बळकट करAयासाठ2 आपलं योगदान \यावं , असं आवाहन
सहा$रया यांनी केलं आहे . आज सकाळी साडे सात ते संNयाकाळी साडे पाच
वाजेपय]त मतदानाची वेळ आहे . गड=चरोल िजहयात मा: तीन वाजेपय]तच
मतदानाची वेळ आहे .
दरUयान, मतदारांना मतदानासाठ2 Oो(सा>हत करAयासाठ2 अनेक ?तरातून Oय(न
होताना >दसत आहे त. आज मतदान क[न येणाया म>हला आ'ण तWणींना मLद
काढून दे Aयाचा उपQम पुAयात राबवAयात येणार आहे .

कुठे मोफत कार वॉश, कुठे

हॉटे ल दरात सवलत, मोफत डेझट*, ?व?तात सनेमा अशा ऑफर दे Aयात आया
आहे त.
ाि9तकर
Oा"ती कर वभागा.या ?व.छ धन मो>हमेचा दस
ु रा ट"पा पुढल म>ह6यात राबवला
जाणार आहे. या मो>हमे अंतग*त पाच लाख Wपयांहून अ=धक रBकम असलेया बँक
खा(यांमधील रकमांची छाननी करAयात येणार आहे .

पैसे मया@दा
$रझdह* बँकेनं काल बचत खा(यातून पैसे काढAयाची मया*दा वाढवून प6नास हजार
Wपये केल. /नeचलनीकरणानंतर आतापय]त बचत खा(यातून चोवीस हजार Wपये
काढता येत होते. बँकेतून पैसे काढAया.या सव* मया*दा पढ
ु .या म>ह6या.या तेरा
तारखेपासून पूण* काढून टाकया जातील, असंह $रझdह*बँकेनं ?प5ट केलं आहे .
PवAन दष
ू ण
Nवनी Oदष
ू णावर लV ठे वAयासंदभा*तील समती राय सरकार कधी ?थापन
करणार आहे ,

अशी वचारणा काल मुंबई उ.च 6यायालयानं केल. 6यायमूतf ए

एस ओक आ'ण अनज
ु ा Oभद
ु े साई यां.या खंडपीठानं काल Nवनी Oदष
ू ण उलंघन
करAयासंदभा*तील अनेक जनहत या=चकांवरल सन
ु ावणी दरUयान राय सरकारनं
याबाबत काय उपाययोजना केल आहे असं वचारलं.
3टQ ट
hदयWiणांसाठ2.या ?टL टची कमाल Pकंमत /निeचत करताना (यामNये ८ टBके
dयावसा/यक नjयाचा समावेश करAयात आला असन
ू ?था/नक आ'ण मूयव=ध*त
करांdय/त$रBत आणखी कुठयाह दराचा समावेश होणार नाह, असं कLM सरकारतफk
काल ?प5ट करAयात आलं. (यामळ
ु े १३ फेlुवारला अ=धसू=चत केलेया Pकंमतीवर
कुठलाह अ6य दर आकारला जाणार नाह
पानसरे
ये5ठ कUयु/न?ट नेते कॉmेड गोवंदराव पानसरे यां.या ह(येला काल दोन वष] पूण*
झाल. तरह अजून पानसरे यांचे मारे कर शोधून काढAयात यश न आया.या
/नषेधाथ* काल कोहापुरात /नभ*य Oभात फेर काढAयात आल. पानसरे समथ*क
यामNये मो7या संnयेनं सहभागी झाले होते. कना*टकातील दहा लेखकांनी काढलेया
संवाद या:ेचाह यावेळी समारोप झाला. वधानसभेतील वरोधी पVनेते राधाकृ5ण
वखे पाटल यांनीह काल पानसरे कुटुंoबयांची भेट घेतल. सनातनसारnया
O/तगामी संघटनांवर सरकारनं बंद घालावी, अशी मागणी वखे पाटल यांनी यावेळी
केल.

पांगरमल - दाS
अहमदनगर

िजEयातील

पांगरमल

दा[कांडातील

आरोपींना

ता(काळ

अटक

करAयात यावी, या आरोपींवर मोका अंतग*त कारवाई करAयात यावी आ'ण या
Oकरणी उवल /नकम यांची सरकार वक1ल Uहणन
/नयB
ू
ु ती करावी या
मागAयांसाठ2 पांगरमलpाम?थांनी काल पांढरपूल इथं रा?तारोको आंदोलन केलं.
(यामळ
ु े नगर-औरं गाबाद र?(यावरल वाहतक
ू काह काल व?कळीत झाल होती.
तूर खरे दT
बल
ु डाणा िजEयातील मोताळा कLMावर नाफेडमाफ*त हमीभावाने होणार तरु ची
खरे द थांबयानं हजारो िBवंटल तरू या कLMावर उघsयावर पडून आहे . खरे द
केलेया तुरसाठ2 बारदानं आ'ण गोदामाची उपलtधता नसयाने ह तूर खरे द बंद
करAयात आल आहे . तुर.या साठवणीसाठ2 (व$रत पया*यी dयव?था करAयाची
मागणी संबं=धत शेतक-यांनी केल आहे .
कृऊबास
बुलडाणा िजEयातील खामगाव कृषी उ(प6न बाजार समतीचे सभापती, उपसभापती
आ'ण संचालकांना (यां.या पदाव[न बरखा?त करAयाचा सहाuयक /नबंधकांनी
>दलेला

आदे श

मंब
ु ई

उ.च 6यायालयाने

र\दबातल ठरवला

आहे .

सहाuयक

/नबंधकांनी >दलेया आदे शावW\ध बाजार समती.या संबं=धत पदा=धका-यांनी उ.च
6यायालयात धाव घेतल होती.
कापूस
सन २०१६-२०१७ या वषा*मNये तीनशे एBकेचाळीस लाख कापूस गाठ2चं उ(पादन
होईल असा अंदाज उ\योग संघटनेनं गेया म>ह6यातील अंदाजप:कात dयBत केला
आहे .
गVदया
धान उ(पादक िजहा अशी ओळख असलेया गw>दया िजहयात आध/ु नक शेतीला
चालना दे Aयासाठ2 तसंच पशुधनात वाढ होऊन सL>Mय शेती /नमा*ण dहावी या
उ\दे शानं िजहा प$रषदे .या कृषी वभागा.या वतीनं काल कृषी मेळाdयाचं आयोजन
करAयात आलं होतं.

वाशम - आरोWय तपासणी
रा5yय

बाल

आरोiय

काय*Qमाअंतग*त

वाशम

िजहयातील

शाळा

आ'ण

अंगणवाडीतया व\याzया]ची आरोiय तपासणी नक
ु तीच करAयात आल. यामNये
सुमारे १८ व\याzया]ना ववध Oकारचे hदयरोग झायाचं /न5प6न झालं आहे ; या
व\याzया]ना

मोफत hदयरोग श?:PQयेसाठ2

मब
ंु ईतया बालाजी Wiणालयात

संदभ*त करAयात आलं असयाची मा>हती िजहा आरोiय वभागानं >दल आहे .
जळगाव -

दश@न

pामीण भागातून वै{ा/नक तयार होAया.या उ\दे शानं व\याzया]ना बालपणापासून
वै{ा/नक |5टकोन ठे वAयास Oो(सा>हत करAयाची गरज आहे, असं O/तपादन
माNयमक शVण वभागाचे उपशVणा=धकार वकास पाटल यांनी काल जळगाव
इथं केलं. जळगाव िजहा मराठा व\या Oसारक सहकार समाज या सं?zो.या
शतको(तर महो(सवी वषा*/नम(त आयोिजत व{ान Oदश*ना.या उदघाटन Oसंगी ते
बोलत होते.
धुळे
धुळे महापालकेतया कम*चा-यांचे १५ फेlुवारपासून सु[ असलेलं काम बंद
आंदोलन काल मागे घेAयात आलं. आयुBत संगीता धायगड
ु े यांनी कम*चार
सम6वय समतीचे उपाNयV Oसाद जाधव यांचं /नलंबन मागे घेAयावषयी लवकरच
/नण*य घेAयाचे लेखी आeवासन >दयामळ
ु े समतीने हा /नण*य घेतला.
धुळे आरटTओ
थPकत वीज oबला.या वसुलसाठ2 काल धळ
ु े आरटओ काया*लयाची वीज जोडणी
कापAयात आल. आरटओकडे गेया वष*भराचं ४ लाख ७७ हजार ९३३ Wपयांचं वीज
बील थPकत आहे (या वसल
ु साठ2 याआधी बजावलेया नोटसीनंतरह oबल
भरAयात न आयामुळे महावतरणने काल ह कारवाई केल आहे .
Aनधन
माजी शVण संचालक आ'ण महारा5y राय शVण मंडळाचे माजी अNयV पं तु
महाजन यांचं काल सायंकाळी औरंगाबाद इथं hदयवकारानं /नधन झालं. ते ८६

वषा]चे होते. आज सकाळी अकरा वाजता (यां.या पा=थ*व दे हावर अं(यसं?कार केले
जाणार आहेत.
बीसीसीआय
भारतीय PQकेट /नयामक मंडळ अथा*त बीसीसीआयची स\यि?थती ?प5ट करावी
अशी मागणी करणार या=चका राय PQकेट संघटनानी आज सव}.च 6यायलयात
दाखल

केल.

6यायमत
ू f

लोढा

समती.या

शफारशींची

अंमलबजावणी

न

केयाब\दल 6यायालयानं गेया म>ह6यात बीसीसीआय आ'ण संबं=धत PQकेट
संघटनां.या पदा=धका-यांना अपा: ठरवलं होतं. या पा~व*भूमीवर ह या=चका दाखल
करAयात आल आहे .
हवामान
गेया चोवीस तासात वदभा*.या काह भागात सरासर.या तुलनेत Pकं=चत घट
झाल आहे. तर कोकण, मNय महारा5yा.या काह भागात तापमानात सरासर.या
तल
ु नेत

काहशी

वाढ

नwदवल

गेल.

उ\या

सकाळपय]त

Pकमान

सरासर.या जवळपास राहल, असा अंदाज पुणे वेधशाळे नं वत*वला आहे .

*****

तापमान

