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ठळक बात�या 

• सरं�ण, आरो
य आिण खिनज तेलासबंंधी भारत-अमे�रकेचे मोठे करार 

• चीनमधील िवषाणू "सारापासून धडा घ&ेयाचं जागितक आरो
य संघटनेचं सपंूण) जगाला आवाहन 

• सरपचंाचंी थेट िनवड र, करणार ंिवधेयक मंजूर आिण 

• बकँ घोटाळा "करणी आमदार अिनल भोसल0सह चौघानंा अटक 
 

************************************************************************** 

'�प 

भारत आिण अमे�रका या2ंया दर3यान काल संर�ण �े4ात तीनिबिलअन डॉलस) मू6या2या करारावर 7वा�री कर&यात आली. 
या अतंग)त भारत अमे�रकेकडूनअपाचे आिण एम एच िस:7टी हेिलकॉ;टरसह अ<याधिुनक सरं�ण साम>ी खरेदी करणारआहे. 
आरो
य आिण खिनज तेल �े4ातही तीन सामंज7य करारावर 7वा�री कर&यातआली. भारत आिण अमे�रका या2ंया दर3यान 
एका िवशेष मै4ी पवा)लासरुवात होत असून, दोAही देशातले राजनैितक संबधं अिधक Bढ कर&याब,ल एकमतझा6याचं 
पतं"धान नर0E मोदी यानंी काल नवी िद6लीत संयFु प4कार प�रषदेतसािंगतलं. मूलत<ववादापासून आप6या नाग�रकांच ंर�ण 
कर&यासाठी आ3ही एकमेकानंासहकाय) कG, अस ं अमे�रकेचे राHIाJय� डोना6ड I3प यांनी यावेळीसांिगतलं. अमंली 
पदाथाKची त7करी आिण दहशतवाद या2ंया िवLM एकजटुीन ंलढादे&याचा िनधा)र केला अस6याचहंी या वेळी जाहीर कर&यात 
आलं. त<पूवN, डोना6डI3प याचं ंराHIपती भवनात अिधकृत 7वागत कर&यात आलं.I3प यानंी राजघाट इथ ंमहा<मा गाधंQ2या 
7मतृी7थळाला भेट देऊन आदरांजलीवािहली. सायकंाळी राHIपती भवनात झाले6या शाही भोजनाचा आ7वाद घेऊन 
डोना6ड I3पआिण कुटंुिबय रा4ी मायदेशी रवाना झाले.  

कोिवड-19  

कोिवड-19  या िवषाण2ूया "साराला आटो:यात आण&यासाठी जग अUाप सVज नस6याच ंमत जागितक आरो
य संघटने2या 
चीन मोिहमेच े"मखु Wुस आयलवाड) यानंी 3हटलं आहे. िजनीXहा इथ ंकाल बोलताना ते 3हणाले कY या िवषाणचूा Xयापक 
"माणावर बंदोब7त कर&यासाठी जगातील सव) देशांनी चीनपासून धडा घेतला पािहजे. कोिवड-19 या िवषाणनू ं चीनमJये 
आजवर 2 हजार600 लोकाचंा मृ<य ुझाला असून 77 हजारहZन अिधक लोकानंा <याची लागण झाली आहे. इतर देशामंJये 40 
लोक या िवषाणनू ंमरण पावले असून <यात सवा)िधक 15 जणाचंा म<ृय ुइराणमJये झाला आहे. ऑ7Iीया, \ाAस, जम)नी आिण 
इटलीमJये या िवषाणूची लागण झा6याची पिु] झाली असून आता ि7व<झलKडमJये पिहला L
ण आढळून आला आहे.  

सांगली 0ा1 िनया2त 

कोिवड-19  िवषाणूचं संकट जगभर सव)4 गडद होत असताना सागंली िज6^ातील Eा� िनया)तदारानंाही <याचा आिथ)क 
फटका बसला आहे. ऐकूया, यािवषयीची अिधक मािहती आम2या "ितिनधीकडून... 

सांगलीमधून चीनकडे होणारी 0ा1 िनया2त थांब7यानं सुमार े500 टन 0ा1ाची उलाढाल ठ;प झाली 
आह.े दु=काळ, अवकाळी पाऊस आिण अितवृ@ी या सकंटांपाठोपाठ आता कोरोना िवषाणूच ं सकंट िनया2तदार 
शेतकBयांसमोर उभं ठाकलं आह.े  
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गे7यावषC  सांगलीतून चीनसाठी 85 कंटेनरमधून 466 मिे'क टन 0ा1 िनया2त करEयात आली. चीनला या 
वषC 500 मेि'क टन 0ा1 िनया2त अपिे1त होती. इतर देशांत यावषC एका मिहHयात 2 हजार 326 मेि'क टन 0ा1ं 179 
कंटेनरमधून पाठवEयात आली असली, तरी चीनला माK एकही कंटेनर जाऊ शकलेला नाही. 

िवधीमंडळ 

शेतकaया2ंया कज)माफY "करणी िवरोधकानंी िवधानसभेत घातले6या गदारोळामळेु सदनाच ं कामकाज "थम वारवंार आिण 
नतंर िदवसभरासाठी तहकूब कर&यात आलं. या गbधळातच सरपचं थेट िनवडला जा&याचा आधी2या सरकारचा िनण)य र, 
करणारं >ामपंचायत सधुारणा िवधेयक 2020 मजंूर कर&यात आलं.   

शेतकaयानंा दे&यात आलेली कज)माफY फसवी अस6याचा आरोप करत िवधानप�रषदेत िवरोधकांनी केले6या गदारोळामळेु 
कामकाज काल िदवसभरासाठी तहकूब करावं लागलं. या गदारोळातच, जनतेतून सरपचंाची थेट िनवड र, करणारं 
>ामपचंायत सधुारणा िवधेयक 2020 मजूंर कर&यात आलं. 

जलयFु िशवार योजने2या माJयमातून 2015 ते 2019 या काळात 22 हजार 586 गावं िनवड&यात आली, या गावामंJये 
योजनेअतंग)त एकंदर 6 लाख 32 हजार 708 कामं पूण) कर&यात आली, अशी मािहती जलसधंारण मं4ी शंकरराव गडाख यानंी 
काल िवधानप�रषदेत एका तारािंकत "jा2या लेखी उlरात िदली. 

भोसले बँक 

िशवाजीराव भोसले सहकारी बकेँत6या घोटाळा"करणी बकेँचे संचालकआिण आमदार अिनल भोसले या2ंयासह चौघानंा गAुहे 
शाखेन ं काल रा4ी उिशरा अटक केली.अिनल भोसले, बकेँचे मुmय काय)कारी अिधकारी तानाजी पडवळ या2ंयासह 11 
जणांवरगुAहा दाखल झाला आहे. बकेँत 71 कोटी Lपयाचंा गैरXयवहार झा6याचा "ाथिमक अदंाजअसून <याची Xयाnी 
वाढ&याची श:यता आहे.    

लातूर शMिNया  

लातूर2या िवलासराव देशमखु शासकYय वैUकYय िवoान स7ंथेत6या pीरोग आिण  "सतुीशाp िवभागा2या 
वतीन ं22 आिण  23 फेWवुारी रोजी आयोिजत केले6या काय)शाळेत जटील शpिqया कर&यात आ6या. ऐकू या यािवषयी 
अिधक मािहती आम2या "ितिनधीकडून -- 

िवलासराव देशमखु शासकPय वैRकPय िवSान सTंथा लातरु आिण इंिडयन असोिसएशन 
ऑफ  गायनाकॉलॉिजकल  इंडोTकोपी या देशपातळीवरील दुिब2णीXार े शMिNया करणाBया Mी रोग तSांYया 
सघंटनांनी लातुरात काय2शाळा आयोिजत केली. या काय2शाळेत 10 मिहलांवर गुंतागुतंीYया ,अ[याधिुनक प\दतीYया 
आिण िबनटा]याYया शMिNया करEयात आ7या. या शMिNयाचं ं थेट �1ेपण क^न नवीन Mीरोग तSांना आिण 
िवRा_या̀ना �िश1ण देEयात आलं. यापूवC न झाले7या शMिNयांसाठी मुबंईहbन अ[याधुिनक मिशनरी या काय2शाळेत 
मोफत उपलcध क^न देEयात आली  होती. अ^ण सम0ुे आकाशवाणी बात�यांसाठी, लातूर. 

मूतC 

डोना6ड I3प या2ंया भारत भेटीची उ<सकुता जनसामाAयां2या मनातही िदसून आली आिण <यांचं 7वागत अनेकानंी 
आपाप6या परीन ंकेलं. असाच एक आगळावेगळा "य<न ऐकू या, आम2या "ितिनधीकडून...   
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यवतमाळYया महागाव तालु]यात7या सातघरी इथले अ7पभूधारक शेतकरी पकंज राठोड यांनी  आप7या कलेतून 
अमेdरकेच े रा='ा\य1 डोना7ड 'ंप यांची कHया ईवांका 'ंप याचंा अधा2कृती पुतळा साकारला आहे. मातीला आकार 
देऊन मूतC आिण कॅनfहासवर कंुच7यातून िचK रखेाटEयाचा छंद पंकज यांना आह.े ईवांका 'ंप यांच ेछायािचK समोर 
ठेवून, मातीपासून कमळातील ईवांकाYया अधा2कृती पुतhयाची हbबेहiब �ितकृती [यांनी साकारली आह.े या कलेचं 
कोणतहंी औपचाdरक िश1ण न घेता पकंज यांनी साकारले7या या पुतhयाचं सव2K कौतकु होत आह.े 

को7हापूर 

सामािजक Aयाय मं4ालय आिण को6हापूर िज6हा प�रषदे2या वतीन ंको6हापूर िज6हयात6या 15 हजार अिधक िदXयागंानंा 
सहाrयक साधन सािह<याच ंवाटप क0 Eीय सामािजक Aयाय राVयमं4ी रामदास आठवले या2ंया ह7ते काल कर&यात आलं. 
क0 Eीय सामािजक Aयाय राVयमं4ी रतन लाल कटा�रया "मखु पाहsणे 3हणून या काय)qमाला उपि7थत होते. 

गlिदया  

महाराHIात मागील सरकारनं लागू केले6या सव) योजना महािवकास आघाडी2या सरकारन ंबदं पाड6या2या िनषेधाथ)  काल 
भारतीय जनता प�ा2या वतीनं राVयXयापी धरण ं आदंोलन कर&यात 
आलं. अहमदनगर, गडिचरोली,जालना, बलुढाणा , यवतमाळ,पालघर,नवी मुंबई ,नािशक,र<नािगरी आदी िज6^ामंJयेही 
भाजप2या वतीन ंधरण ंआदंोलन कर&यात आ6याच ंआम2या ठीकठीकाण2या वाता)हरानंी कळवलं आहे. 

पालघर  

पालघर िज6^ात6या इंदगाव >ामपंचायतीत 10 पाडे असून,इथली लोकसmंया ही 2500 पे�ा अिधक आहे. मा4 
िनधीअभावी इथ6या "ाथिमक आरो
य क0 Eाचं काम रखड6यामळेु गभ)वती िpया, बालकं, जेu नागरीक यांची गैरसोय होत 
आहे.लोकं अजूनही काही मलुभतु सिुवधापंासून वंिचत आहेत.<यामळेु शासनान ं"ाथिमक उपक0 Eासाठी िनधी उपलvध कGन 
देऊन,लवकरात लवकर आरो
य क0 E सLु करावं अशी मागणी >ाम7थानंी केली आहे. 

नािशक  

कोणतीही करवाढ नसलेला नािशक महापािलकेचा 2020-21 या आिथक)  वषा)चा 2 हजार 161 कोटी Gपयांचा अथ) सकं6प 
महापािलकेचे आयFु राधाकृHण गमे यानंी काल सादर केला.मनपा ह,ीत6या Xयवसाियकांना यापढेु महापािलकेची परवानगी 
घेण ं सFYच ं कर&यात आलं आहे. तीन नवीन नाट्यगृह ं बाधं&यात येणार आहे. <याच"माणे घरपxी एि"ल ते जून दर3यान 
भरणाaयानंा दोन ते पाच ट:के सवलत दे&यात येणार आहे. 

िभलार 

oानपीठ परु7कार िवजेते कवी िव वा िशरवाडकर अथा)त कुसमुा>ज याचंा 27 फेWवुारी हा जAमिदवस  दरवषN मराठी भाषा 
गौरव िदन 3हणून साजरा केला जातो. हे औिच<य साधून सातारा िज6^ात6या िभलार या प7ुतका2ंया गावी गेली 2 वषz मराठी 
भाषेचा गौरव करणाaया काय)qमांच ं आयोजन कर&यात येतं. यंदा राVय मराठी िवकास स7ंथेतफz  ‘भूपाळी ते भैरवी’ हा 
काय)qम उUापासून दोन िदवस होणार आहे.  
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हवामान 

पि{म महाराHIात आज सकाळचा गारठा जाणवतो आहे. नािशक इथ ंकाल सवा)त कमी 13 अशं सेि6सयस िकमान तापमान 
नbदवलं गेलं. उUा सकाळपयKत हवामानात फारसा बदल अपेि�त नाही.  

 


