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26  फे�ुवारी, 2020 – बुधवार 
    

महारा�	 आंतररा�	ीय िश�ण मंडळ बंद कर�याची घोषणा रा!या#या  िश�ण मं�ी वषा�  गायकवाड यांनी आज िवधानप$रषदते केली. 

िशवसेनेचे िवलास पोतनीस यांनी ल�वेधी सूचना मांडत हे िश�ण मंडळ ता)काळ र* कर�याची मागणी केली होती.  

रा+यात मिहलांवरील अ)याचाराला आळा घाल�यासाठी आं. /दशे0या धत1वर `िदशा’सारखा कायदा लवकरात लवकर अंमलात आणला 

जाईल, अशी 5वाही गहृमं�ी अिनल दशेमखु यांनी आज िवधान प$रषदते िदली. हेमंत टकले, डॉ. मनीषा कायंद ेयांनी मांडले;या एका ल�वेधी 

सूचनेला उ>र दतेाना ते बोलत होते. मीरा-भाईदंर0या माजी आमदारांिवAB मिहलेन ं केले;या तCारीची गंभीर दखल घे�यात आली असून 

)याची तातडीन ंचौकशी केली जात आहे, असंही )यांनी सांिगतलं. 

ईपीसी Eहणजेच Fयय अG सिमतीची माHयता नं घेताच गे;या सरकारनं िनयमबाI पBतीनं समुार े६ हजार १४६ कोटी Mपयां0या 

िसंचन /क;पांना माHयता िद;याचा आरोप काGेँसचे गटनेते शरद रणिपसे यांनी आज िवधानप$रषदते ल�वेधी सूचने0या माOयमातून केला. 

यात हजारो कोटी Mपयांचा PQाचार झा;याचा संशय असून  या /करणाची चौकशी एसआयटी अथा.त िवशषे तपासपथका कडून करावी, अशी 

मागणीही  रणिपसे यांनी यावेळी केली. जलसंपदा मं�ी जयंत पाटील यांनी एसआयटी चौकशीची मागणी फेटाळून लावत, या /क;पांना सधुा$रत 

/शासकTय माHयता Uायला गे;या सरकारनं घाई का केली या0या खोलात जा�याची आवVयकता आहे, असं पाटील Eहणाले.  

<><><><> 

3वातं4यवीर  िवनायक  दामोदर  सावरकर यांना आज र)नािगरीत 5या#ंया प�ुयितथीिनिम> अिभवादन कर�यात आलं. )यांनी 

Xथापन केले;या पितत पावन मंिदर संXथेतफY  )यांना आदरांजली वाह�यात आली.  िZिटशांनी सावरकरांना र)नािगरी0या िवशषे कारागहृात  

ठेवलं होतं. सरु�े0या कारणासाठी गे;या काही मिहHयांपासून बंद असलेली )यांची कोठडी आज प�ुयितथी0या िनिम>ानं िदवसभरासाठी खलुी 

कर�यात आली.       

<><><><>  

मीरा-भाईदंर महानगरपािलके0या महापौरपदी भाजपा#या +यो)Xना हसनाळे तर उपमहापौर पदी भाजपाच ेहसमखु गेहलोत िवजयी 

झाले आहेत. हसनाळे यानंी महािवकास आघाडी0या अनंत िशकY  यांचा पराभव केला. हसनाळे यांना 55, तर िशकY  यांना 36 मतं िमळाली. 

उपमहापौरपदा#या िनवडणुक<त गहेलोत यानंा 56 तर, काGेँस0या मिल�न याना 35 मतं िमळली.  चार नगरसवेक अनपुि3थत राहीले. 

सभागहृाची सद3यस?ंया  95 असून भाजपाच े61, िशवसनेचे े22 तर, काCँेस आघाडीच े12 नगरसवेक आहते.   

<><><><> 

रा+य शासना0या जलसंपदा िवभागा0या वतीनं डॉ शंकरराव चFहाण यांचा प�ुयितथी िदवस िसचंनिदन Eहणून साजरा केला गेला. या 

िदनािनिम>ानं िसंचन /क;पािवषयी जाणीवजागतृी िनमा�ण करणं हा म[ुय उ*ेश असून नांदडे शहरात;या  शंकरराव चFहाण /े�ागहृात आज 

तीन स�ांचं आयोजन केलं होतं. िसंचनातून समOृदीकडे, लाभधारक शेतक\यां0या मलुाखती, भिव�यातली िसंचन िवषयक आFहानं या िवषयावर 

चचा� झाली.  

<><><><> 

दशेFयापी या�ेवर असलेले जनै महामनुी ^ी Xवामी महा^मन  यांच आज को;हापरुात आगमन झालं. महा^मन Xवाम_0या 

Xवागतासाठी ख*ु रा+यपाल भगतिसंग कोVयारी को;हापूरात उपिXथत आहेत  /ोटोकॉल0या बाबतीत द� असणार े रा+यपाल  ^ी Xवामी 

महा^मन Xवाम_0या ब*ल आदर Fय` कर�यासाठी Fयासपीठावर खाली बसले, आिण )यां0या /ित आपला आदर Fय` केला.   

        Xवामी महा^मन  यांनी दशेिहतासाठी, दशेFयापी अिहंसा आिण Fयसनमु̀  पद या�ा सMु केली आहे, Xवामीज_च हे काम अलौिकक  आहे, 

अस ंभगतिसंह कोEयारी यांनी  यावेळी सािंगतलं.  

<><><><> 

  तेलंगाणा इथ;या पोिलसांनी सोने िवCT /करणात चौकशी साठी पाचारण केले;या नािशक मधले सराफ, िवजय िबरारी यांचा काल 

चौकशी दरEयान नािशक0या शासकTय िव^ामगहृा0या चौbया मज;यावAन पडून म)ृयू झाला. )यानंतर संतc झाले;या )यां0या कुटंुिबयांनी 

तेलंगाणा पोिलसांवर घातपाताचा आरोप केला आहे. अशा /करणात रा+य शासना0या गHुहे अHवेषण िवभागा माफ� त कारवाई केली जाईल, अस ं

नािशकचे पोलीस आयु̀  िवdास नांगर े पाटील यांनी सांिगतलं. दरEयान या /करणाचा िनषेध कर�यासाठी नािशक िज;Iातील सराफT 

Fयवसाियकांनी आज पेढ्या बंद ठेव;या.  



 

<><><><> 

ओिदशात भवुनHेर इथ ंसुJ असलेKया खेलो इंिडया आतंरिवMापीठ O<डा 3पधाPमध ेपुQया#या सािव�ीबाई फुले िवMापीठा#या 

साRी Sह3केन ं मिहला भारोTोलन 3पधUत 45 िकलो वजनी गटात सवुण.पदक िजंकलं आह.े उTर महाराXY िवMापीठा#या �रेणा 

सोनावणेन ंयाच गटात का3ंय पदक िजंकलं.  

<><><><> 

2017-18 0या हंगामासाठी एकरी दहा िgवंटल. 2018-19 0या हंगामासाठी एकरी पाच िgवंटल आिण आता 2019-20 0या 

हंगामासाठी एकरी एक िgवंटल तूर खरदेी चा िनयम शासनानं कळवला आहे. एकरी सात ते दहा िgवंटल तरु खरदेी करा अHयथा तूर दणेार 

नाही, असा पिव�ा सांगली िज;Iात;या  शेतक\ यांनी घेतला आहे. )यामळेु गेले दोन िदवस तरु खरदेी बंद आहे. सांगली िज;Iात;या जत 

बाजार सिमती0या आवारात तरु िवCT साठी आलेले शेतकरी गेली दोन िदवस शासन िनण�याची /ती�ा करत आहेत. बाजार सिमती0या 

आवारात वाहने लावून तूर खरदेीची मया�दा वाढ�याची /ती�ा हे शेतकरी करत आहेत. 

<><><><> 

वािशम िज;Iाटाhया अकोला - नांदडे या महामागा�वर तiडगाव फाट्याजवळ  काल रा�ी उिशरा अjात वाहनान दचुाकTला धडक 

िद;यान दचुाकT वरील एक जण जागीच ठार झाला असून इतर दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. ितघेही दचुाकT Xवार सकुळी गावचे 

रिहवाशी आहेत. गंभीर जखम_ना अकोला इथ;या M5णालयात दाखल केलं आले. 

<><><><> 

वाशीम िज;Iात मू;यवध�न िश�णावर आधा$रत तीन िदवसीय िच� /दश�नाचं आयोजन शांतीलाल मथुा फाऊंडेशन आिण महारा�	 

शासना0या संयु̀  िवUमाने पाटणी कॉElलेgस इथं आयोिजत केलं आहे. मथुा फाऊंडेशनचे संXथापक शांतीलाल मथुा यांनी काल या /दश�नाचं 

उदघाटन केलं रा+यत;या बहmतांश िज;Iांत;या शाळांनी या /दश�नात सहभाग घेतला आहे.  

//<><><><>// 


