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• बड अळीया मु ावन िवधानसभेत गदारोळ,, लयवेधी ठे वली राखून.
• िवधान परषदेत शेतक यांया मु ांवन कामकाज पु#हा तहकू ब.
• मया%&दत षटकांया &(के ट मािलके त भारत-+ीलंकेची बरोबरी.
• सवाई गंधव% भीमसेन महो0सवाचा &दमाखात आरं भ.
------------------------अिधवे
अिधवेशन
िवदभ% आिण मराठवा3ात कापूस िपकावरील बड अळीचा 4ादुभा%व रोख5यात ''बीजी
टू '''' हे
''
बीटी कापसाचं वाण अपयशी ठर6यामुळं शेतक यांना त0काळ मदत दे5यासंदभा%त ६९ आमदारांनी
दाखल के लेली लयवेधी सूचना काल िवधानसभेत राखून ठे वावी लागली. कृ षी िवभागाया
अिधका यांकडू न पुरेशी मािहती उपल9ध झाली नस6याया कारणावन अ;य< हरभाऊ बागडे यांनी
ही लयवेधी राखून ठे वली. 0यामुळं सरकार िबयाणे उ0पादकांना पाठीशी घालत अस6याचा आरोप
िवरोधकांनी के ला आिण सरकारला बड अळीया 4ादुभा%वाची पुरेशी पूव%क6पना असतानाही मािहती
उपल9ध का नाही,, असा सवाल के ला. मािहती उपल9ध नस6याब?ल सरकारनं माफA मागावी,, अशी
मागणी िवरोधी प<नेते राधाकृ Bण िवखे-पाटील यांनी के ली. या मु ावर कामकाज चारवेळा Cथिगत
करावं लागलं.
िवधान परषदेत ितस या &दवशीही शेतक यांया 4Eासंदभा%त चचFसाठी िवरोधकांनी Cथगन
4Cताव मांड5याची परवानगी मािगतली होती;; उप-सभापती मािणकराव ठाकरे यांनी ती फे टाळू न
लावली. 0यानंतर झाले6या गधळामुळं कामकाज 4थम चारवेळा आिण अखेर &दवसभरासाठी Cथिगत
कर5यात आलं. िवधानकाय% मंGी िगरीश बापट यांनी सरकार राHयात6या िवशेषतः िवदभ% आिण
मराठव3ात6या सव% 4Eांवर चचFला तयार अस6याचं सांिगतलं. सभागृह नेते चंJकांत पाटील यांनीही
यावेळी बोलताना Cथगन 4Cताव वारं वार फे टाळला जातोय,, 0यामुळे चचFची मागणी िवरोधकांनी
करावी,, असं सांिगतलं.
------------------------िविधमं
िविधमंडळ
दूध उ0पादक शेतक यांया दुधाला चांगला भाव िमळाला पािहजे आिण 0याचवेळी सहकारी दूध
उ0पादक संघही टकले पािहजेत यादृKीनं िहवाळी अिधवेशन काळातच बैठक घेऊन िनण%य घेतला
जाईल,, असं मुMयमंGी देवNJ फडणवीस यांनी काल िवधानसभेत या िवषयावरील ल<वेधी सूचनेला

उOर देताना सांिगतलं. दूध उ0पादक शेतक यांना 4ित लीटर २७ पये इतका दर सहकारी दूध
संCथांनी

ावा,, असे आदेश दे5यात आले आहेत. अनेक सहकारी दूध संCथांनी इतका दर दे5यास

असमथ%ता दश%वली आहे. जानेवारी २०१२ ते ऑRटोबर २०१७ दरSयान मािहती तंGTान काय ांतग%त
१२ हजारUन अिधक गु#हे दाखल झाले अस6याचं मुMयमंVयांनी िवधान परषदेत लेखी उOरात
सांिगतलं.
राHयात आजवर ६० हजारUन अिधक कं प#या बंद कर5यात आ6या अस6याचं उ ोग मंGी
सुभाष देसाई यांनी िवधानसभेत लेखी उOरात सांिगतलं. मागासवगXय िव ाYयाZसाठीया िशBयवृOी
योजनेत १८०० कोटी [पये िवतरत कर5यात अिनयिमतता झाली अस6याचं राHयाचे सामािजक #याय
मंGी राजकु मार बडोले यांनी िवधानसभेत एका 4Eाया लेखी उOरात सांिगतलं. तर मुंबई िज6हा
म;यवतX सहकारी बँकेया दोन शाखांम;ये कज% िवतरणात काही अिनयिमतता झाली अस6याची
मािहती सहकार मंGी सुभाष देशमुख यांनी िवधानसभेत &दली. महािवतरणला ^ाहकांकडू न ३४ हजार
४९५ कोटी [पये येणं अस6याचं ऊजा% मंGी चंJशेखर बावनकु ळे यांनी िवधानसभेत लेखी उOरात
सांिगतलं.
राHयातील भटRया आिण िवमु_ जाती,, इतर मागासवगXय आिण िवशेष मागास4वगा%तील
अिधकािधक मुलांना आर<णाचा लाभ िमळावा याकरीता 0यांया उ0प` मया%दत
े २ लाख [पयांनी
वाढ क[न ती ८ लाख पये कर5यात आ6याचं िनवेदन इतर मागासवग% खा0याचे मंGी राम bशंदे यांनी
िवधानसभेत के लं.
------------------------कलवरी पाणबुडी
कलवरी या पाणबुडीचं जलावतरण पंत4धान नरN J मोदी यांया हCते आज मुंबईतील माजगाव
गोदी इथं कर5यात येईल. Cकॉdप%न-+ेणीया सहा पाणबुडeपैकA ही पिहली पाणबुडी माझगाव गोदीत
बांध5यात आली आहे. या पाणबुडीची समुJात १२० &दवस चाचणी घे5यात आली. टायगर शाक%
माशाया नावावन कलवरी हे नाव घे5यात आलं आहे.
------------------------चचास
संर<ण <ेGात लढ़ाऊ िवमानं आिण जहाज खरे दी करताना उ0पादनाया टकाऊपणाचा
गांभीया%नं िवचार होणं गरजेचं आहे, असं मत िवमान िव ा िवभागाचे महासंचालक सी. पी.
रामनारायण यांनी काल पु5यात g_ के लं. संर<ण 4गत तंGTान संCथा आिण टेक मbहंJातफF
आयोिजत राhीय चचा%सGात ते बोलत होते. देशात वाहन <ेGात चांगली 4गती झाली असून पुढील
काळात िवमान तंGTान <ेGात 4गती होईल,, असा िवiास 0यांनी यावेळी g_ के ला.
------------------------सायकल योजना
पु5यात भाडे तjवावर सायकल योजनेला लोकांचा वाढ0या संMयेनं 4ितसाद िमळत आहे.
आमया 4ितिनधीनं घेतलेला हा आढावा -

हॉइस
हॉइस काट या उप(मात अ0याधुिनक तंGTानाने सk अशी सायकल के वळ १ [पया एवlा नाममाG
शु6काम;ये अ;या% तासासाठी भाडेतjवावर उपल9ध कन दे5यात आली आहे. पथदशX 4क6प Sहणून
सािवGीबाई फु ले पुणे िव ापीठ आिण mधया परसरात हा उप(म नुकताच सु कर5यात आला
आहे. युवकांसोबतच HयेBठ नागरकही सायकलCवारीचा आवजू%न आनंद घेत आहेत. िव ापीठात ५
िडसNबरला उnाटनानंतर पिह6याच &दवशी ३५७ जणांनी सायकलचा वापर सु के ला. mधम;ये ७
िडसNबरपासून ही सेवा सु झा6यानंतर दो#ही ठकाणी हा सहभाग वाढतच चालला आहे. सायकल
सेवल
े ा िमळणारा वाढता 4ितसाद ल<ात घेता सायकलeचं शहर अशी पु5याची जुनी ओळख पु#हा
एकदा िनमा%ण हो5याची आशा प6लिवत झाली आहे.
िशवाराज सणस,, आकाशवाणी बातSयांसाठी,, पुणे.
------------------------िनवडणूक
ठाणे िज6हा परषद आिण 0याअंतग%त पाच पंचायत सिम0यांसाठी ६५ टpे तर;; १०
नगरपरषदा आिण नगरपंचायतeया साव%िGक िनवडणुकांसाठी ७२..८१ टpे मतदान झा6याचा
4ाथिमक अंदाज आहे. बृह#मुंबई महानगरपािलके या 4भाग (मांक २१ या पोटिनवडणुकAसाठी २९
टpे मतदान झालं असून इतर िविवध ठकाणया पोटिनवडणुकांसाठीदेखील शांततेत मतदान पार
पडलं, अशी मािहती राHय िनवडणूक आयु_ ज. स. सहारया यांनी काल &दली. मतमोजणी आज
होणार आहे.
------------------------कजमाफ$
छGपती िशवाजी महाराज शेतकरी स#मान योजनेचा लाभ शेतक यांना िमळत असून या बाबत
आमया िविवध िज6rातील 4ितिनधeनी मािहती &दली आहे.
सातारा िज6rातील १ लाख ६९ हजार ४१७ शेतक यांना कज%माफAचा लाभ िमळाला असून
सुमारे १८१ कोटी २९ लाख [पये 40य< शेतक यांया खा0यात जमा कर5यात आले आहे, अशी
मािहती िज6हा उपिनबंधक डॉ. महेश कदम यांनी &दली आहे.
सांगली िज6rात आतापयZत ६४ हजार,, १०५ शेतक यांना १६४ कोटी ९१ लाख [पयांचा लाभ
िमळाला आहे. यात २५ हजार ९१० शेतक यांना १०८ कोटी ९ लाख [पये कज%माफAचा लाभ िमळाला
आहे. तर ३८ हजार २८५ शेतक यांना 4ो0साहनपर ५६ कोटी ८२ लाख [पये रकमेया अनुदानाचा
लाभ दे5यात आला आहे, अशी मािहती िज6हा उपिनबंधक 4काश अKेकर यांनी &दली.
वािशम िज6rातील ९५ हजार ८६३ शेतक यांना कज%माफAचा लाभ िमळाला असून १६ हजार
५४५ शेतक यांना 4ो0साहनपर अनुदानाचा लाभ मंजूर कर5यात आ6याची मािहती सहाsयक
उपिनबंधक रमेश कटके यांनी &दली.
-------------------------

उडान
कN J सरकारया उडान योजनेअंतग%त को6हापूर-मुंबई 4वासी िवमानसेवा ये0या २४
तारखेपासून सु होणार आहे. ही सेवा दर मंगळवार,, बुधवार आिण रिववारी असणार आहे. नािशकमुंबई ही सेवा २३ तारखेपासून सु होणार आहे.
------------------------पकार - ह'ले
िविधमंडळात संमत झालेला पGकार संर<ण कायदा आिण पGकारांची भpम एकजूट यामुळे
गे6या पाच वषा%त 4थमच पGकारांवरील ह66यांया संMयेत ल<णीय घट झाली आहे, अशी मािहती
पGकार ह6ला िवरोधी कृ ती सिमतीचे िनमंGक एस.एम.देशमुख यांनी 4िस;दीस &दले6या पGकात &दली
आहे. काय ाची अंमलबजावणी 0वरत झाली तर पGकारांवरील ह6ले पूण%पणे थांबतील,, असं सिमतीनं
Sहटलं आहे.
-------------------------

पुरकार
कार
व;या%या यशवंतराव दाते Cमृती संCथेतफF सािहि0यक,, सामािजक आिण सांCकृ ितक <ेGातील
काया%साठी &द6या जाणा या पुरCकारांची घोषणा कर5यात आली आहे. यात डॉ. भा. ल. भोळे Cमृती
वैचारक सािह0य पुरCकारासाठी समी<क डॉ.

हरtंJ थोरात यांची,,

सामािजक काय%कता%

पुरCकारासाठी सुनीती सु. र. यांची तर डॉ. यशवंत सुमंत Cमृती युवा संशोधक 4ेरणा
पुरCकारासाठी 4ा. राuल कोसंबी यांची िनवड कर5यात आली आहे. संCथेचे अ;य< 4दीप दाते
यांनी काल ही घोषणा के ली. ये0या २४ तारखेला पुरCकारांचं िवतरण होणार आहे .
------------------------सवाई गंधव संगीत महो सव
सव
bहंदCु तानी शाvीय संगीत ऐकणा या रिसकांसाठी पव%णी असणा या सवाई गंधव% संगीत
महो0सवाला काल पु5यात &दमाखात 4ारं भ झाला. महो0सवाचं हे ६५वं वष% आहे. Hयेx सनई वादक
पंिडत मधुकर धुमाळ यांया सनई वादनानं महो0सवाची मंगलमय सु[वात झाली. 0यानंतर पंिडत
भीमसेन जोशी यांचे िशBय डॉRटर िवजय राजपूत यांनी गायन सादर के लं. गीटार या वा ात बदल
कन िनमा%ण के ले6या चतुरंगी या वा ाचं वादन पंिडत देबािशष भyाचाय% यांनी सादर के ले. दुस या
सGात पंिडत राजन आिण साजन िम+ा यांचं गायन झालं. Hयेx बासरीवादक पंिडत हर4साद
चौरािसया यांया बासरी वादनानं पिह6या &दवसाची सांगता झाली.
------------------------,के ट
मोहाली इथ6या मया%&दत षटकांया &(के ट साम#यात भारतानं +ीलंकेवर १४१ धावांनी
दणदणीत िवजय िमळवला. धरमशाला इथ6या पिह6या साम#यातील पराभवातून धडा घेऊन यावेळी

भारतानं कण%धार रोिहत शमा%या कार&कदXतील ितस या झुंजार ि{शतकाया बळावर ३९२ धावांचा
डगर रचला. तीन साम#यांया या मािलके त उभय संघाची १--१ अशी बरोबरी झाली आहे.
------------------------हवामान
पुढील २४ तासांत राHयात &कमान तापमानात फार मोठा बदल अपेि<त नाही असा वेधशाळे चा
अंदाज आहे. राHयात काल 4मुख शहरांमधलं &कमान तापमान असं होतं - ग&दया इथं सवा%त कमी १०
पूणाZक पाच अंश सेि6सयस,, महाबळे iर १३ पूणाZक ६,, नािशक ११ पूणाZक ६,, |}पुरी १२ पूणाZक ७,,
पुणे १३ पूणाZक ८,, आिण नांदड
े १५ पूणाZक ६ अंश सेि6सयस.
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