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ठळकबातया 

 

• मिहला सरुि�ततेवर अिधक भर देणार-पतं!धानाचंी घोषणा  

• िव(ा)या*नी बौि,क सपंदेचा वापर देशा.या उभारणीसाठी करावा-उपरा01पत2च ंआवाहन  

• एस टी तफ7  रा8यात लवकरच ई बस स:ु होणार आिण  

• दि�ण आिशयायी ;<डा >पध7त भारताच ंअ?वल >थान कायम, तीन देशा.ंया मिहला हॉक< >पध7तही भारत िवजयी  
********************** 

 
पोलीस प$रषद 

देशात मिहलां.या सरुि�ततेवर अिधक भर िदला जाणार असून Fया GिHनं पोलीस यंIणेला योJय ते !िश�णही िदलं 
जाणार असKयाची घोषणा, पतं!धान नरLM मोदी यानंी काल पNुयात केली. पNुयात आयसर इथ ं गेले तीन िदवस झालेKया 
देशातKया पोलीस !मखुां.या पSरषदेचा समारोप काल पतं!धाना.ंया भाषणाने झाला, Fयावेळी ते बोलत होते. यावेळी गृहमंIी 
अिमत शहा, रा01ीय सरु�ा सKलागार अिजत डोवाल यां.यासह अUय वSरV अिधकारी उपि>थत होते. एकुयात या 
पSरषदेिवषयीची अिधक मािहती आम.या !ितिनधीकडून..... 

वाढतादहशतवाद, न(लवाद िकनारी आिण सीमावत) भागाची सरुि(तता, सायबर ह+ले आिण त,सम मागा-ने 
देशा.या अंतगा-0 सुर(ेला धोका िनमा-ण होत अस+या.या पा2-भूमीवर पोिलसांची �भावी भूिमका फार मोलाची ठरणार 
असून अ,याधिुनक तं06ाना.या सहा7यान ेिह यं0णा अिधक काय-(म आिण लोकािभमुख कर9याची सूचना पंत�धान 
नर:; मोदी यांनी या प$रषदेत बोलताना केली. मिहलां.या सुरि(ततेवर अिधक भर दे9या.या <=ीन ेपावल उचल9यात 
येत अस+याचही ते �हणाले. तीन िदवस चालले+या या प$रषदेत देशा.या अतंग-त सुर(े.या <=ीकोनातून अनकेिवध 
मद्ु@ांवर Aयापक चचा- झाली, िवचारांच ं आदान �दान झालं. यासबंधी.या धोरणाची आखणी आिण �भावी 
अंमलबजावणी कर9यास ,यामळेु अिधक मदतच होणार अस+याचही यातून Dप= झालं. देशात अिखल भारतीय पोलीस 
िव@ापीठ आिण Eयायवै@क िव@ापीठ Dथापन कर9यात येणार अस+याच ंक: ;ीय गृहम0ंी अिमत शाह यांनी या प$रषदेत 
सहभागी होताना सािंगतलं. अशा �कार.या संDथामधील �िश(णामळेु तपास यं0णाकडून अ,याधिुनक तं06ानाचा 
वापर अिधक काया-(मतने होईल आिण पया-यान ं देशाची अंतग-त सरु(ा अिधक भJकम हो9यासच मदत होईल असा 
िव2ासही या प$रषदेत AयK कर9यात आला. पूव) केवळ एक िदवसांत उरक+या जाणाM या अशा प$रषदेतून फारसं काही 
िनNपEन होत नAहत पण मोदी सरकारन ंआप+या कालावधीत सपूंण- तीन िदवस अशा �कारची प$रषद भरवून ,यातून 
देशा.या अंतग-त आिण बाO सरु(ेला आपण सवP.च �ाधाEय देत अस+याचं Dप= केलं आहे. आकाशवाणी 
बात�यांसाठी, पु9याहQन िवनायक सोमणी 
 
िकशन रड्ेडी 

िचIपट आिण अUय माWयमातून पोिलसांची चकु<ची !ितमा समाजासमोर उभी केली जात असून, ती सधुारNया.या 
GHीन,ं कL M सरकार िविवध उप;म हाती घेत असKयाची मािहती, कL Mीय गृह रा8यमंIी जी. िकशन रेड्डी यानंी काल पNुयात 
पIकाराशंी बोलताना िदली. पोलीस !मखुा.ंया रा01ीय पSरषदेचा समारोप झाKयानतंर रेड्डी यानंी काल पाषाण पSरसरातKया 
पोलीस सशंोधन कL Mाला भेट िदली, तसचं ितथKया हYताFमा >मारकाला प0ुपच; अपZण केलं. देशातील !Fयेक िजK[ात 
पोिलसा.ंया असीम Fयागाच ंदशZन घडवणार ं>मारक उभं राहNयाची गरज आहे, आिण Fयातूनच न?या िपढीला ख]या अथाZनं 
!ेरणा िमळेल असा िव^ास Fयानंी पIकारांशी बोलताना ?य_ केला. पोिलसा.ंया !िश�णावर, कL M सरकार अिधक भर देणार 
असKयाचहंी ते हणाले.  
 



उपराNRपती 
भारताला िव^गु̀  बनवNयासाठी िश�णाचा दजाZ वाढवNयाची गरज असून िव(ा)या*नी आपKया बौि,क संपदेचा 

वापर, देशा.या उभारणीसाठी करNयाच ंआवाहन उपरा01पती एम. ?यकंaया नायडू यानंी काल पNुयात केलं. िसबायोिसस 
आतंरा01ीय अिभमत िव(ापीठाचा 16वा पदवी!दान सोहळा काल वLकaया नायडू या.ंया !मखु उपि>थतीत झाला, Fयावेळी ते 
बोलत होते. रा8यपाल भगत िसंह कोcयारी, मIंी छगन भजुबळ, िव(ापीठाचे कुलपती डॉ शा.ं ब. मजूुमदार कायZ;माला 
उपि>थत होते. यावेळी िविवध िव(ाशाखा.ंया >नातकानंा पदवी !दान करNयात आली. यदंा 8येV गीतकार जावेद अeतर 
आिण 8येV शाfg डॉ. टेसी थॉमस यानंा िव(ापीठा.या वतीन ंडी.िलट पदवी !दान करNयात आली. टाझंािनयाची अजेंिलना 
hािUसस िवKयस ही यदंाची सवiFकृH आंतररा01ीय िव(ािथZनी ठरली. 
 
ई बस 

रा8य पSरवहन महामंडळ अथाZत एस टी तफ7  लवकरच पणेु-नािशक आिण पणुे-कोKहापूर मागाZवर, िवजेवर 
चालणा]या ई बस स:ु केKया जाणार आहेत. अिधकृत सूIानंी िदलेKया मािहतीनसुार एस टी .या ई-बसची पणुे-मुंबई मागाZवर 
नकुतीच चाचणी घेNयात आली असून, महामंडळान या गाडीला मंजुरी िदली आहे. Fयानसुार आता पिहKया टjjयात पणुे-
नािशक आिण पणुे-कोKहापूर मागाZवर या बस धावणार असून बहYदा नवीन वषk.या !ारंभी ही सेवा सु̀  होईल. Fयानतंर 
टjjयाटjjयाने मुंबई आिण औरगंाबाद मागाZवरही ही सेवा सु̀  होणार आहे. िशवाई अस ंया ई-बसच ंनामकरण करNयात आलं 
असून ही बस सेवा देखील वातानकूुिलत असेल, Fयामळंु सWया.या िशवशाहीच ं वेळापIक ल�ात घेऊन िशवाई.या फे]या 
िनिnत केKया जातील. िशवाई ही ई-बस एकदा चाजZ केKयानतंर समुारे 300 िकलोमीटर !वास क: शकते. 
 
पाटील 

मुंबई महानगरपािलकेची 2022ची िनवडणकू भारतीय जनता पाटk >वतंIपण े लढवणार असKयाची घोषणा 
!देशाWय� चंMकांत पाटील यानंी काल केली. मुंबईतली प�ाची बैठक सपंKयानतंर ते पIकाराशंी बोलत होते. प�ा.या सवZ 
सघंटनाFमक िनयqुFया या मिहना अखेरी पय*त होतील अस ते हणाले.  
 
जयंती-अकोला,अहमदनगर  

सतंrेV तकुाराम महाराजाचंी गाथा सवZI पोहचवणार े सतं जगनाडे महाराज या.ंया जयतंीिनिमs काल मुंबईत 
सामाUय !शासन िवभागामाफZ त महाराजां.या !ितमेला प0ुपहार अपZण क:न आदराजंली वाहNयात आली. अकोला 
िजKहािधकारी कायाZलयात िनवासी उपिजKहािधकारी संजय खडसे यानंी जगनाडे महाराजा.ंया !ितमेला प0ुपहार अपZण क:न 
अिभवादन केलं. अहमदनगर िजK[ात राजूर इथहंी जगनाडे महाराजाचंी जयतंी साजरी करNयात आली. 
 
लता मंगेशकर  

8येV गाियका भारतरFन लता मंगेशकर याचंी तtयेत आता उsम असून Fयानंा काल मुंबईतKया uीच कॅUडी 
`Jणालयातून घरी सोडNयात आलं. 90 वषा*.या लतादीदी Uयमुोिनया मळेु गेले 3 आठवडे `Jणालयात दाखल होFया. 
याकाळात >वा>)यासाठी जगभरातील चाहFयांनी िदलेKया शभेु.छाबwल लता िदद2नी सवा*चे ट्वीटर सदेंशाxारे आभार मानले 
आहेत.    
 
िदवाळी अकं �दश-न 

महाबळे^र जवळ.या िभलार या प>ुतका.ंया गावी गेले तीन िदवस िदवाळी अकंाचं ं!दशZन भरवNयात आलं  होतं. या 
!दशZनाच ं उyाटन !िस, लेखक डॉ. शंतनू अzंयकर या.ंया ह>ते झालं. !दशZनाला रा8या.या िविवध भागातूंन आलेKया 
शालेय आिण महािव(ालयीन िव(ा)या*.या सहली आिण वाचक गट, अशा समुारे 2 हजार पयZटक-वाचकानंी भेट िदली. 1909 
सालचा पिहला िदवाळी अकं ते यदंाचे िनवडक अकं असे समुारे 9 हजार िदवाळी अंक !दशZनात माडंNयात आले होते. 
 
कांदा-सोलापूर 

सोलापूर कृषी उFपUन बाजार सिमतीमWये 5 शे 80 1क का(ंाची आवक झाKयान, शिनवारी का(ंाचे भाव िqवंटल 
मागे 4 ते 5 हजार `पयानंी खाली आले. का(ंाची िव;मी आवक झाKयान ंबाजार सिमती काल स~ुी.या िदवशीही सु̀  होती.   



 
प(-गडिचरोली 

गडिचरोली िजK[ात अॅड?होकेट !काश आबेंडकर या.ंया नेतFृवातील अनेक कायZकत7 वंिचत बहYजन आघाडीतून 
बाहेर पडले असून, ‘Sरपिtलकन फोरम’ या न?या सघंटनेची >थापना केली आहे. सघंटनेची पढुील भूिमका आिण संरचना 
लवकरच जाहीर करNयात येईल अस ंसघंटनेतफ7  सागंNयात आलं. 
 
आग  

िदKलीत काल पहाटे राणी झाशी र>Fयावरील धाUय बाजारात इमारतीतील एका कारखाUयात आग लागून, Fयात 43 
जणांचा मृFयू झाला. ही आगशॉटZसिकZ टमळेु लागली असKयाचा अदंाज आहे. पोिलसानंी या !करणी एकाला अटक केली असून 
िदKलीचे मeुयमंIी अरिवंद केजरीवाल यांनी या घटने.या Uयायालयीन चौकशीचे आदेश िदले आहेत. या घटनेतील मतृां.या 
कुटंुिबयानंा रा8य सरकार.या वतीने 10 लाख आिण कL Mा.या वतीने 2 लाख `पयाचंी मदत जाहीर करNयात आली आहे.     
 
िनधन-परभणी 

परभणीमधील दैिनक गोदातीर समाचारच ेसपंादक आिण 8येV पIकार डॉ. रिवंM रसाळ यांच काल �दयिवकारानं 
िनधन झाल. ते 74 वषा*चे होते. मराठी �ामीण पIकाSरतेतील डॉqटरेqट िमळवणार े ते पिहले संपादक होते. Fया.ंया पािथZव 
देहावर आज सकाळी 10 वाजता परभणीतKया वैकंुठधाम >मशानभूमीत अFयसं>ंकार करNयात येणार आहेत. 
 
दि(ण आिशयाई Dपधा-  

नेपाळ मWये सु̀  असलेKया 13 ?या दि�ण आिशयाई ;<डा >पध7त भारतान ंआतापय*त 1 शे 32 सवुणZ पदकासंह 
एकंदर 2 शे 52 पदकांची कमाई करत, पदक तािलकेतलं आपलं अ?वल >थान कायम ठेवलं आहे. या पदकामंWये 79 रौjय तर 
41 का>ंय पदकांचाही  समावेश आहे. >पध7.या काल.या 8?या िदवशी भारताने जलतरण, मHुीय,ु टेिनस आिण नेमबाजीसह 
िविवध ;<डा !कारातं चमकदार कामिगरी करत पदकाचंी कमाई केली.    
 
मिहला हॉकV 

ऑ>1ेिलयात तीन देशा.ंया किनV गटा.या मिहला हॉक< >पध7त भारतीय संघान िवजेतेपद िमळवलं आहे. >पध7.या 
काल झालेKया अिंतम सामUयात भारतीय मिहला संघान ंयजमान ऑ>1ेिलया संघाचा 1-2 ने पराभव केला.   
 
िWकेट  

ित`अनतंपरुम इथं काल झालेKया 20 षटका.ंया ि;केट सामUयात वे>ट इंडीजने भारतावर 8 गडी राखून िवजय 
िमळवत 3 सामUया.ंया या मािलकेत 1-1 अशी बरोबरी केली. भारताने वे>ट इंडीजसमोर 1 शे 70 धावांचं ल�य ठेवलं होत. हे 
ल�य पाहYNया सघंान ंकेवळ दोन गड्या.ंया बदKयात पूणZ केलं.  
 
हवामान  

िडसLबरचा पिहला आठवडा उलटला तरी, रा8यात अजूनही थंडीची !ती�ाच करावी लागत आहे. मWय 
महारा01ा.या काही भागात िकमान तापमानात सरासरी.या तलुनेत काल ल�णीय वाढ झाली तर मराठवाड्या.या काही 
भागात िकंिचत वाढ झाली. रा8या.या उवZSरत भागात िकमान तापमान सरासरी.या जवळपास होत. रा8यात काल सवाZत कमी 
तापमानाची न�द नागपूर इथ ं11 पूणा*क 8 अशं सेिKसअस इतक< झाली. येFया 24 तासातं रा8यात हवामान सवZI कोरड 
राहील असा हवामान खाFयाचा अदंाज आहे.   

 


