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ठळक बात�या 

1 िव!ा"या#नी आप$या %दयाचा आवाज ऐकून उ*साहानं काम करत रा,-ा.या िवकासाला हातभार लावावा, असं �धानमं�ी नर34 मोदी 

यांचं आवाहन  

 

2 भाजपा.या अ5य6पदी जे पी नड्डा यांची िबनिवरोध िनवड 

 

3 सामािजक 9याय िवभागा.या योजना समाजात$या तळागाळात$या लाभा"या#पय#त पोहोचव<याचा �ामािणक �य*न करावा, अशा 

सामािजक 9याय मं�ी धनंजय मंुडे यां.या अिधका=यांना सूचना 

 

4 मुंबई शेअर बाजारा.या िनद?शांकात 416 अंकांची घसरण 

 

5 खेलो इंिडया EFडाGपधा#म5ये आज सलग ११ Iया िदवशी ६३ सुवणLपदकांसह महारा,- पदकतािलकेत अIवल Gथानावर 

<><><><> 

 

िव!ा"या#नी आप$या %दयाचा आवाज ऐकून उ*साहानं काम कPन रा,-ा.या िवकासाला हातभार लावावा, असं आवाहन �धानमं�ी 

नर34 मोदी यांनी िव!ा"या#ना केलं आहे. यंदा.या “परी6ा पे चचाL ” या कायLEमात �धानमंSयांनी िव!ाथT, िश6क आिण पालकांशी संवाद 

साधला, *यावेळी ते बोलत होते. नवी िद$ली इथ$या तालकटोरा Gटेिडयमवर हा कायLEम झाला. िव!ा"या#साठी वैयिYक कामिगरी मह*वाची 

असते हे खरं मा� �*येकानं रा,-ा.या उभारणीसाठी आपापलं योगदान !ायला हवं, असं �धानमं�ी यावेळी Zहणाले. परी6ा मह[वा.या आहेत 

मा� परी6ा Zहणजे जीवन नाही, *यामुळे िव!ा"या#नी प\र6ाक3 4ीत िवचारातून बाहेर पडायला हवं, असंही *यांनी सांिगतलं. िश6ण हा केवळ 

नवनIया गो]ी िशक<याचा एक मागL आहे, सतत नवनवं िशकत राह<याची गरज �धानमंSयांनी यावेळी IयY केली. यशाचा मागL अपयशातून 

जातो, असं सांगून आपला मु_ा Gप] कर<यासाठी *यांनी  चां4यान २ �6ेपणा.या वेळी उaवलेली आशा-िनराशेची प\रिGथती, तसंच 

िEकेट.या खेळात हरत आलेला सामना िजंक$याची उदाहरणं  िदली. अcयासेतर उपEम हा िव!ािथLदशेतला मह[वाचा भाग आहे, मा� 

िव!ा"या#नी आप$याला आवडतील अशा उपEमांमधे सहभागी Iहावं, ठरािवक उपEमांमधेच सहभागी हो<यासाठी पालकांनीही मुलांवर दबाव 

आणू नये, असं �धानमंSयांनी यावेळी सांिगतलं. िवdान आिण तं�dान ही एक शYF आहे. Gवतःसाठी तं�dानाचा योfय उपयोग करायला िशका 

मा� *याचे गलुाम होऊ नका, असा स$ला �धानमंSयांनी िव!ा"या#ना िदला. मूलभूत अिधकार नसतात तर कतL Iय असतात याची आठवण 

*यांनी िव!ा"या#ना यावेळी कhन िदली.  

<><><><> 

भाजपा.या अ5य6पदी जे पी नड्डा यांची आज िबनिवरोध िनवड झाली. नामांकन �िEयेत नड्डा यां.या उमेदवारीला वरीi ने*यांनी 

अनमुोदन िदलं होतं. भाजपा.या संघटना*मक िनवडणूक �िEयेचे �भारी राधामोहन िसंग यांनी आज नवी िद$ली इथं भाजपा मुjयालयात 

नड्डा यां.या िनवडीची घोषणा केली. प6ाचे मावळते अ5य6 अिमत शहा, आिण इतर वरीi ने*यांनी नड्डा यांचं अिभनंदन केलं.  

<><><><> 

सामािजक 9याय िवभागा.या योजना समाजात$या तळागाळात$या लाभा"या#पय#त पोहोचवून *यांना 9याय िमळवून दे<याचा �ामािणक 

�य*न करावा, अशा सूचना सामािजक 9याय आिण िवशेष सहाlय मं�ी धनंजय मुंडे यांनी समाज क$याण िवभागा.या अिधका=यांना िद$या 

आहेत. वािशम शासकFय िवmामगृहात आज, झाले$या समाज क$याण िवभागा.या आढावा बैठकFत ते बोलत होते. सामािजक 9याय िवभाग हा 

समाजात$या वंिचत घटकाला 9याय देणारा िवभाग आहे, याकडे *यांनी ल6 वेधलं.  

<><><><> 



 
क3 4 सरकारची रा,-ीय लोकसंjया नpदणी’ ही एक हानीकारक योजना असून, देशात$या जनतेची जात तसंच *यांची िवचारधारा 

यािवषयीची मािहती िमळव<याचा हेतू *यामागे अस$याचं मत वंिचत बहrजन आघाडीचे अ5य6 �काश आंबेडकर यांनी आज IयY केलं. या 

योजने.या अ!यावतीकरणासाठी क3 4 सरकारनं 24 िडस3बरला तीन हजार 941 कोटी 35 लाख Pपये मंजूर केले. या योजनेवर आंबेडकर  यांनी 

नागपूुरात वाताLहरांशी बोलताना टीका केली.  

<><><><> 

पे-ोल- िडझेल.या दरात आज सलग पाचIया िदवशी घसरण झाली. पे-ोलचे दर तीन आठवड्यात$या, तर िडझेलचे दर अडीच 

आठवड्यात$या नीचांकावर पोहच$या. मंुबईत पे-ोल.या दरात 10 पैशांची घट झाली आिण  तो �ितिलटर 80 Pपये 58 पैसे इतका रािहला. 

िडझेल.या दरात 20 पैशांची घसरण होऊन तो दर �ितिलटर 72 Pपये 13 पैसे इतका रािहला. इंिडयन ऑयल या देशात$या सगxयात मोठ्या 

तेल कंपनीनं ही मािहती िदली आहे. 

 <><><><> 

Gवाभीमानी शेतकरी संघटने.या कायLक*या#नी उGमानाबाद इथं आज िज$हा कृषी अिध6क कायाLलयात आज तोडफोड केली. खरीप 

पीक िवZयातून वगळ<यात आ$यानं कायLक*या#नी ही मोडतोड केली, मा� अ!ाप या �करणी कारवाई झाली नस$याचं, के$याचं आम.या 

वाताLहरानं कळवलं आहे.  

<><><><> 

महारा,- राzय {ामपंचायत कमLचारी युिनयन.या िहंगोली िज$हा शाखेनं आज िविवध माग<यांसाठी िज$हािधकारी कायाLलयासमोर 

धरणं आंदोलन केलं. या आंदोलनात शेकडो कमLचारी सहभागी झाले होते.  

<><><><> 

मुंबई शेअर बाजारात आज मोठे चढ उतार झाले. िदवसभरात एकदा 42 हजार 274 अंकांवर पोचलेला िनद?शांक िदवस अखेर 416 

अंकांची घसरण नpदवत 41 हजार 529 अंकांवर बंद झाला. रा,-ीय शेअर बाजार.या िन|टीतही 128 अंकांची घसरण झाली आिण तो 12 

हजार 225 अंकांवर बंद झाला. \रलाय9स इं}Gटीज, कोटक बकँ, एचडीएफसी बकँ, टीएससी यासारjया बड्या कंप9यांचे ितमाही िनकाल 

ल6ात घेऊन गुंतवणूकदारांनी *यां.या समभागांची जोरदार िवEF केली. *यामुळे ही घसरण झा$याचं बाजार सू�ांनी सांिगतलं. चलन बाजारात 

आज Pपया 3 पैशांनी घसरला. िविनमय दर �ितडॉलर 71 Pपये 11 पैसे रािहला. क..या तेला.या दरातही आज वाढ झाली. *याचा दर �ित 

िपंप 65 डॉलर 28 स3ट्स इतका होता. 

<><><><> 

गवुाहाटी इथं सुh असले$या खेलो इंिडया EFडाGपधा#म5ये आज सलग ११ Iया िदवशी ६३ सवुणLपदकांसह महारा,- पदकतािलकेत 

अIवल Gथानावर आहे. मा�, २१ वषा#खाल.या मुलां.या गटात फुटबॉलम5ये महारा,-ाला आज असमकडून हार प*करावी लागली. 

भारो�लनात असम.या दोन खेळाडंूनी सवुणLपदकं पटकावली. जलतरणात �*येकF चार सवुणLपदकं पटकावून पि�म बंगाल आिण कनाLटकानं 

आज वचLGव गाजवलं. महारा,-ा.या केिनशा गु�ा आिण वेदांत बाफना यांनीही जलतरणात सवुणLपदकं िमळवलं. हॉकFम5ये मुलां.या १७ 

वषा#खाल.या गटात उ�र �देशाला नमवून चंदीगढनं सवुणLपदक िमळवलं; तर बाGकेटबॉलम5ये राजGथाननं सवुणLपदकं पटकावलं. याच गटात 

मुल�.या बाGकेटबॉलम5ये तिमळनाडूनं सवुणLपदक िमळवलं.    

<><><><> 

कविय�ी बिहणाबाई चौधरी उ�र महारा,- िव!ापीठाचा िव!ाथT िवकास िवभाग आिण पूzय सानेगुPजी िव!ा�सारक मंडळाचे 

कला,वािणzय आिण िवdान महािव!ालय, शहादा यां.या संयुY िव!माने आयोिजत युवक महो*सवात जळगाव.या मुळजी जेठा 

महािव!ालयानं सवLसाधारण िवजेतेपद िमळवलं. तर अमळनेरचं �ताप महािव!ालय उपिवजेते ठरले. 

        १६ जानेवारीपासून शहादा इथं झाले$या युवक महो*सवाचा समारोप आज �िस5द मराठी अिभने�ी �ाथLना बेहेर यां.या उपिGथतीत 

ज$लोषात झाला. �-कुलगुP �ा. पी.पी. माहrलीकर अ5य6Gथानी होते.  

<><><><> 

मराठवाडा सािह*य प\रषदेचं ए�केचाळीसावं मराठवाडा सािह*य संमेलन नांदेड िज$�ातील देगलूर इथं ये*या माचL मिह9यात घे<यात 

येणार आहे. या संमेलना.या अ5य6ांची लवकरच िनवड केली जाईल आिण कायLEम पि�का तयार केली जाईल, अशी मािहती मराठवाडा 

सािह*य प\रषदेचे अ5य6 कौितकराव ठाले पाटील यांनी एका िनवेदना�ार ेिदली आहे.  

<><><><> 



 
िवदभाL.या काही भागात$या िकमान तापमानात काल सरासरी.या तुलनेत िकंिचत घट झाली  .कोकण आिण म5य महारा,-ा.या काही 

भागात$या िकमान तापमानात काहीशी वाढ झाली  .राzयात सवाLत कमी तापमान जळगाव इथं अकरा पूणा#क चार अंश  सेि$सअस इतकं नpदलं 

गेलं  .ये*या दोन िदवसात राzयात हवामान कोरडं राह<याची  श�यता हवामान िवभागानं IयY केली आहे.  

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


