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**** 
** भारताबरोबच े संबंध अिधक वृ23गत कर5याची इ9छा अमे<रक=च े रा>?ा@यA 
डोनाDड ट?Fप यां9याकडHन IयJ 
** Kामपंचायत सुधारणा िवधयेक िवधानसभेत आवाजी मतदानान ंमंजूर  
** जलयJु िशवार अिभयानात नIयान ंकोणतंही काम नाही - जलसंधारणमVंयाकंडHन 
Wप> 
** राXयसरकार9या िवरोधात िविवध मYुावंर भाजपतफ[ काल राXयात <ठक<ठकाणी 
आंदोलन  
आिण   
** चागंDया वृ]ी9या बाजून े खंबीरपण े उभ ं रा`न नविनिमaतीचा bयcन करावा- 
नाdलेखक  <दeदशaक राजकfमार तांगड ेयांच ंआवाहन 
****  
भारताबरोबच े संबंध अिधक वृ23गत कर5याची इ9छा अमे<रक=चे रा>?ा@यA डोनाDड 
ट?ंप यांनी IयJ क=ली आह.े त ेकाल नवी <दhी इथ ं पjकार प<रषदेत बोलत होत.े 
पंतbधान नरlm मोदी यां9याशी अनेक मYुांवर सकाराcमक चचाa झाDयाच ं ट?Fप यांनी 
सांिगतल.ं Iयापार, गंुतवणकू, संरAण, दहशतवाद, ऊजाa आदी िवषयांवर ही चचाa 
झाली. मानिसक आरोeय आिण औषधिनमाaण सुरAेसह अनके सामंजWय करार यावळेी 
झाले. डोनाDड ट?Fप यांनी या बैठकtनंतर बोलताना, इWलािमक दहशतवादापासून 
नाग<रकांच ं रAण कर5यासाठी भारत आिण अमे<रका कटीब2 असDयाच ं Fहटल.ं 



भारताबरोबर तीनश ेदशलA डॉलरचा संरAण करार झाDयाची घोषणाही cयांनी क=ली. 
पंतbधान मोदी यांनी यावेळी बोलताना, नैसिगaक वाय,ू अणऊुजाa आिण नवीकरणीय 
ऊजाa Aेjात भारत आिण अम<ेरका ह ेधोरणाcमक भागीदार आहेत, असं सांिगतलं.  
दरFयान, ट?Fप आिण cयां9या सुिवY पcनी मलेािनया यांच ंकाल रा>?पती भवनात भIय 
Wवागत कर5यात आल.ं रा>?पती रामनाथ कोिवंद यांनी ट?Fप यां9या सwमानाथa <दलDेया 
राjीभोज कायaxमाला ट?Fप दाFपcयासह अनेक माwयवर उपyWथत होत.े  
ट?Fप यांनी काल राजघाट इथ ंजाऊन महाcमा गांधीज39या समाधीला आदरांजली अपaण 
क=ली. cयांनी या <ठकाणी वृAारोपणही क=लं. दरFयान, ट?Fप यां9या पcनी मेलािनया 
यांनी दिAण <दhीतील एका सरकारी शाळेला भेट <दली. राjी उशीरा ट?Fप आपला 
भारत दौरा आटोपून अमे<रक=ला परतले.  

**** 
राXय िवधानसभेन ंकाल Kाम पंचायत सुधारणा िवधयेक आवाजी मतदानान ंमंजूर क=लं. 
cयानुसार आता सरपचंांची िनवड Kामपंचायती9या िनवडHन आलेDया सदWयामंधनू 
होणार आह.े सरकारन ंनकुताच यासंदभाaत काढलेDया अ@यादेशावर WवाAरी कर5यास 
नकार देत, राXयपाल भगतिसंह को}यारी यांनी ह े िवधेयक िवधीमंडळात मांड5यास 
सांिगतल ंहोत.ं  
 
सरपंचा9या िनवडीच ं िवधेयक घाईघाईत मजंूर क=लेलं असनू ते घटनाबा� आह,े या 
bकरणात राXयपालांनी लA घालाव ं अस,ं िवधानसभेतल े िवरोधी पA नते े देवlm 
फडणवीस यांनी Fहटल ंआह.े काल यासंदभाaत राXयपाल भगतिसंह को}यारी यांची भेट 
घेतDयानंतर त ेबोलत होत.े राXय सरकारन ेक=लेली ही कजaमाफt फसवी असDयाची 
टीकाही फडणवीस यांनी क=ली. िवधान प<रषदेतल े िवरोधी पA नेते bवीण दरेकर 
यांनीही कजaमाफt योजनेवर टीका क=ली आह.े  

**** 
जलयJु िशवार अिभयानात नIयान ं कोणतहंी काम हाती घेतल ं जाणार नसDयाच ं
जलसंधारणमjंी शकंरराव गडाख यांनी काल िवधानसभेत Wप> क=लं. शेतकरी कामगार 
पAाच ेजयंत पाटील यांनी जलयJु िशवार योजनेला मुदतवाढ न देता ही योजना बंद 
कर5यात आली आह ेका असा b� िवचारला होता. या b�ाला उ]र देताना गडाख 



बोलत होत.े जलयJु िशवार योजनेला राXय सरकारन ं ३१ िडसlबर २०१९ पय�तच 
मुदतवाढ <दली होती. cयामुळ े ही योजना बंद कर5याचा b�च उ�वत नसDयाच ं ते 
Fहणाल.े जलयJु िशवार योजनचे ं नाव बदलून या योजनेची काम ं रोजगार हमी 
योजने9या मा@यमातून कर5याच ेिनद�श शासनान ं<दलेले नाहीत, असं गडाख यांनी Wप> 
क=ल.ं 

**** 
राXय शासनान ं िशवसेना खासदार अरिवदं सावंत यांची महारा>?ा9या संसदीय समwवय 
सिमती9या अ@यAपदी क=लेली नमेणूक र� क=ली आह.े आमदार रिवmं वायकर यांची 
म�ुयमंjी कायाaलयाच ेम�ुय समwवयक Fहणून क=लेली नमेणकूही र� कर5यात आली 
आह.े या दोघांनीही पद Wवीकार5याबाबत असमथaता IयJ क=ली होती. cयामळुे हा 
िनणaय घ5ेयात आला आह.े शासन िनणaयात माj नेमणकू र� कर5याच ंकfठलंही कारण 
<दलेलं नाही. 

**** 
नांदेड Wथािनक WवराXय संWथा मतदार संघाचे सदWय आमदार अमरनाथ राजूरकर यांची 
काँKेस पAाच े िवधीमडंळ bतोद Fहणून िनयJुt कर5यात आली आह.े काKँेस पAाच े
bदेश अ@यA बाळासाहेब थोरात यांनी िवधान प<रषदे9या सभापत3कड े काल 
याबाबतच ंपj <दलं. 

**** 
हे बातमीपj आकाशवाणी9या औरंगाबाद क�mाव�न bसा<रत क=लं जात आह.े 

**** 
राXयसरकार9या िवरोधात िविवध मYुांवर काल भाजपतफ[ राXयात <ठक<ठकाणी 
आंदोलन कर5यात आल.ं शेतक�यांना ह�ेटरी पंचवीस हजार �पय े मदत, सरसकट 
कजaमाफtची मागणी आिण राXयात मिहलांवरील अcयाचारांना bितबंध या मYुांवर ह े
आंदोलन कर5यात आलं. औरंगाबाद तसंच जालना इथ ंवीज भारिनयमन र� कर5याची 
मागणीही कर5यात आली. या माग5यांच ं िनवदेन िजDहािधका�यांना सादर कर5यात 
आल.ं नांदेड इथ ंक�mीय मjंी रावसाहेब दानव ेयांनी आंदोलनाच ंनेतृcव क=लं. लातूर 
इथ ंया आंदोलनाच ंनेतृcव खासदार सुधाकर शृंगार,े भाजपा िजDहा@यA रमेश कराड 
यांनी क=लं.  



परभणी इथ ं िजDहािधकारी कायाaलयासमोर भाजपा िजDहा@यA आनंद भरोसे यां9या 
नेतृcवाखाली धरण े आंदोलन कर5यात आल.ं िहगंोली इथ ं िजDहािधकारी 
कायाaलयासमोर धरण ं आंदोलन कर5यात आलं. उWमानाबाद इथ ं आंदोलनादरFयान, 
क��णा खो�याच ंपिहDया ट��यातील सात दशलA घनफ�ट पाणी <दलं जाव ंतसंच `वॉटर 
Kीड` योजनेला मजंूरी देऊन अथaसकंDपात िनधीची तरतूद करावी आदी माग5या 
आंदोलकानंी क=Dया. 

**** 
चांगDया वृ]ी9या बाजून ंखंबीरपण ेउभं रा`न नविनिमaतीचा bयcन क=ला पािहज,े अस ं
आवाहन bिस@द नाdलेखक आिण <दeदशaक राजकfमार तांगड े यांनी क=ल ं आह.े 
औरंगाबाद इथ ंडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िवYापीठातDया ताराबाई िशंदे �ी 
अ�यास क�mा9या ‘िचjपट आिण �ीवाद’ या िवषयावर आयोिजत पाच<दवसीय 
कायaशाळचंे उ�ाटन काल तांगड ेयां9या हWत ेझालं. cयावेळी ते बोलत होत.े यावेळी 
bा@यापक अजंली माwँटेरो यांनी आपDया बीजभाषणात, एखादा संवेदनशील िवषय 
Xयावेळेस िचjपटात हाताळला जातो तेIहा तो बघ5याची समज देखील िवकिसत होण ं
गरजेच ंअसDयाच ंसांिगतल.ं 

**** 
 'कदािचत अजूनही' या मराठी काIय संKहासाठी bिस@द कवियjी अनुराधा पाटील 
यांना काल नवी <दhीत सािहcय अकादमी पुरWकार bदान कर5यात आला. Xय�े कवी 
गुलज़ार यां9या उपyWथतीत अकादमीच े अ@यA डॉ. चmंशेखर क�बार यां9या हWत े
अनुराधा पाटील यांना पुरWकार देऊन गौरव5यात आल ं

**** 
परभणी िजD�ातDया पाथरी इथDया मकुf�द चौधरी या त�ण शेतक�यान ं गुळ 
उYोगा9या मा@यमातनू अनेक त�णांना रोजगार िनमाaण क�न <दला आह.े याबाबत 
अिधक मािहती देत आहेत आमच ेवाताaहर ..... 
 
चौधरी यांनी पाथरी नजीक XवतःZया शेतात उ\र 3देशातून मजूर आणून कोणतेही 
क@िमकल न टाकता उfपादनास सुरवात क@ली यामळेु प;रसरातील ऊस उfपादक 
शेतकkयांनाही pयाय िमळाला  ऊसाचा पाक, गुळ २५ तsण घरोघर जाऊन िवकतात 



यामुळ ेwाहकांना गळु XवXतात िमळतो आिण तzणानंा रोजगार या वसतीत तर जागवेर 
गुळा िव{| मो}ा 3माणात झाली. शासनान ेगळुाचा उतारा पा�न अनुदान �ाव ेतर या 
�यवसायाला आिण wामीण तzणांना भिव�य आह.े 
 
बीड िजD�ातDया आ>ी ताल�ुयात द धात मो¡ा bमाणावर भेसळ होत असDया9या 
तxार39या पा¢aभूमीवर, अ£ आिण औषधी तपासणी िवभागान ंकाल आ>ी इथDया 
वीस द¤ध क�mावंर छाप ेमारल.े ह ेनमनु ेपुढील तपासणीसाठी bयोगशाळेत पाठव5यात 
आल ेआहेत. 

**** 
परभणी इथ ं ¥ाyWटकची, िवxt, वाहतूक, साठवणकू करणा�यांवर यcेया एक 
माचaपासून मिहला बचत गटामंाफ¦त कारवाई कर5यात येणार आह.े परभणी 
महापािलक=च े आयुJ रमेश पवार यांनी काल यासंदभाaत झालेDया बैठकtनंतर ही 
मािहती <दली.  

**** 
नांदे़ड इथ ं डॉ शकंरराव चIहाण आिण कfसुमताई चIहाण पु5यितथी िनिम]ान ं
आयोिजत संगीत शंकर दरबार या तीन <दवसीय महोcसवाच ं काल उदघाटन झालं. 
आमदार मोहनराव हंबड�, आमदार अमरनाथ राजूरकर, माजी आमदार अिमता चIहाण 
यां9यासह अनेक माwयवर यावळेी उपyWथत होत.े या महोcसवात आज आिण उYा 
सुंmी वादन, Iहायोिलन वादन, शा�ीय गायन, वीणा वादन आदी कायaxम आयोिजत 
कर5यात आल ेआहते. संगीत शकंर दरबार आयोजनाचं ह े१६ व ंवष� आह.े  

**** 
लातूर शहर महापािलक=न ं महािवतरण क�पनीच े १२ कोटी ©पय े वीज देयक न 
भरDयामळुे क�पनीन े पाणी उपसा क�mाचा वीजपुरवठा बंद क=ला होता. यापैकt 
महापािलक=न ेधनेगाव इथDया पंपाच ेएक मिहwयाच ेआिण हरंगुळ इथDया पपंाच ेदोन 
मिहwयाच ेअसे ६९ लाख ©पय ेभरDया नंतर काल सायकंाळी दोwही <ठकाणचा वीज 
पुरवठा महािवतरण क�पनीन े पूवaवत क=ला. cयामळु े गेDया १७ <दवसांपासून बंद 
असलेला पाणीपुरवठा कालपासून सु� झाला.  

**** 



अहमदनगर-परळी-बीड रDेवbेमाण े सोलापूर-तुळजापूर-उWमानाबाद रDेव े मागाaसाठी 
िनधी दे5याची मागणी आमदार राणा जगजीतिसंह पाटील यांनी म�ुयमjंी उ2व ठाकरे 
यां9याकड ेक=ली आह.े या ८० िकलोमीटर लांबी9या रDेवेमागाaसाठी ९५३ कोटी ©पय े
खचa अपेिAत आह,े यापैकt ५० ट= िनधी राXय सरकारन े रDेव े मंडळास उपल®ध 
क�न देणं आव}यक आह.े 

**** 
तुळजापूर ताल�ुयात माळ¯ंबा इथDया महािवतरण9या उपक�mातला कामगार िवजयानंद 
डोरनाळीकर याला अडीच हजार �पय े लाच घेतानंा काल अटक कर5यात आली. 
तxारदारा9या शेतात वीजपुरवठा द5ेयासाठी cयान े ३० हजार ©पय े लाच मािगतली 
होती.  

**** 
औरंगाबाद इथ ंजल आिण भूमी IयवWथापन संWथा, वाDमी इथला िलिपक सतीश मुळ े
याला काल लाच घेताना अटक कर5यात आली. आपDया कायाaलयातDया 
सहका�याचा बदलीचा अजa व<र�ांपढु े सादर कर5यासाठी मळु े यान ं पंचवीस हजार 
�पय ेलाच मािगतली होती.  
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