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ठळक बात�या 

 

• पतं�धानाचंी आज परी�ा पे चचा� 

• 23 िज��ात�या आरो�य क� �ाचं ंआरो�यविध�नी क� �ामं�ये �पातंर 

• साखरचे ंउ#पादन अ&ाप कमी आिण 

• ऑ)*ेिलयािव�, 50 षटका1ंया मािलकेत भारताचा िवजय 

 
परी%ा पे चचा' 

िव&ा3या4ना तणावम6ु मनान ंपरी�ा देता या7यात यासाठी पतं�धान नर�� मोदी आज िव&ा3या4ना परी�ा पे चचा� या 
काय�9मात माग�दश�न करणार आहेत. नवी िद�लीतील तालकटोरा 9>डागाराम�ये सकाळी अकरा वाजता हा काय�9म होणार 
असून, याम�ये देशभरातील दोन हजार िव&ाथC, #यांचे पालक आिण िश�क सहभागी होणार आहेत. या काय�9मात 
महाराD*ातील 104 िव&ाथC सहभागी झाले आहेत. या वेळी �H िवचारIयासाठी पाच िवषयावंरील िनबधंा1या आधार ेकाही 
िव&ा3या4ची िनवड करIयात आली आहे. यदंा अडीच लाखाहंKन अिधक िव&ा3या4नी अज� पाठवले होते, अशी मािहती 
मनDुयबळ िवकास मंLालयान ंिदली.    
 
गडकरी   

यावषC देशातील पायाभूत सिुवधा1ंया उभारणीसाठी पाच लाख कोटी �पये खच� करIयात येणार अस�याचं क� �ीय 
र)ते वाहतूक मंLी िनतीन गडकरी यानंी काल नागपूर इथं सांिगतलं. नागपूरमधील िवNेNरOया राD*ीय तंLPान स)ंथे1या 
िहरकमहो#सवी वषा�चं उQाटन #या1ंया ह)ते झाल,ं #या वेळी ते बोलत होते.  िवदभा�तील सशंोधन स)ंथानंी तंLPानाचा वापर 
कRन या भागातील नैसिग�क साधन संपTीवर संशोधन करावं, अस ं आवाहन गडकरी यानंी यावेळी केलं. वीएनआयटी 
स)ंथेम�ये सशंोधन क� � )थापन करIयासाठी सूVम, लघ ुआिण म�यम उ&ोग मLंालय दोनशे कोटी �पयांचं सहाOय करेल, 
अशी घोषणाही #यानंी यावेळी केली.      
 
प*स पोलीओ  

प�स पोलीओ मोहीम कालपासून सपूंण� राYयात सRु झाली. याअतंग�त पाच वष� वयापय4त1या बालकानंा डोस 
देIयात आला. उव�Zरत बालकांसाठी पढुचे पाच िदवस घरोघरी जाऊनही पोिलओ लसीकरण मोहीम सRु राहणार आहे. 
 
आरो-य क. /-पि1म मुंबई  

ये#या माच�अखेर समुारे सहा हजार पाचशे आरो�यविध�नी क� � राYयात काया�ि]वत होतील, अशी मािहती आरो�यमंLी 
राजेश टोपे यानंी काल मुंबईत िदली. एकंदर 23 िज��ात�या तीन हजार 83 आरो�य क� �ाचं ंआरो�यविध�नी क� �ामं�ये �पातंर 
करIयात आलं असून दसु`या टaaयाम�ये उव�Zरत िज��ात आरो�यविध�नी क� � सRु होणार अस�याचं टोपे यांनी सांिगतलं. या 
क� �ामं�ये सव�  �कार1या वै&क>य सेवासंह आप#कालीन सेवा िद�या जाणार आहेत.  
 
पोलीस 

मुंबईत गदCचे िनयंLण आिण ग)तीसाठी प]ुहा पोिलस दलात घोडदळ तैनात करIयात येणार आहे. गहृमLंी अिनल 
देशमखु यानंी काल मुंबईत पLकार पZरषदेत ही मािहती िदली. वाहना1ंया गदCमुळे 1932 म�य ेघोडदळ बदं करIयात आलं 
होतं. या दलात 30 घोडे, 32 िशपाई, चार हवालदार, एक सहायक उपिनरी�क आिण उपिनरी�क याचंा समावेश असेल.   
 



भरती मा3यता  
बालिवकास �क�प अिधका`या1ंया भरतीसाठी महाराD* लोक सेवा आयोगाकडून िशफारस�ाe 45 उमेदवारां1या 

िनय6ु>ला मा]यता देIयात आली आहे.  मिहला आिण  बाल िवकास मंLी यशोमती ठाकूर यांनी काल ही मािहती िदली. 
 
साखर उ6पादन  

यदंा1या साखर हंगामात आTापय4त देशभरात समुारे 105 लाख टन साखरचंे उ#पादन झालं असून गे�या वषC1या 
तलुनेत ते समुारे 23 टffयानंी कमी अस�याच ंभारतीय साखर कारखानदार संघटनेनं gहटलं आहे. राYयातील कारखा]यानंी 
आTापय4त समुारे साडे पचंवीस लाख टन साखर तयार केली असून गे�या वषC हेच �माण समुारे 55 लाख टन होतं.  
 
िशड7-अहमदनगर  

िशडC1या साईबाबां1या ज]म)थळावRन सRु असले�या वादामळेु िशडCत�या hाम)थानंी काल िशडCम�ये 
कडकडीत बदं पाळला. साईमंिदर दश�नासाठी सRु होतं माL बाजारपेठ बदं अस�यामळेु भािवकाचंी गैरसोय झाली.  
 
साईजागर-परभणी 

ितकडे परभणीम�ये साईभ6 सेवा मंडळानं छLपती िशवाजी महाराजा1ंया पतुjयाजवळ काल साईजागर केला. 
परभणी िज��ात�या पाथरी या साईज]मभूमी1या िवकासासाठी मkुयमंLी उ,व ठाकरे यानंी शंभर कोटी �पयांचा िनधी 
जाहीर के�यानतंर साईबाबांच ंज]म)थान पाथरी क> िशडC? हा वाद समोर आला आहे.  
 
राजष7 शाह= महाराज समाधी?थळ लोकाप'ण-को*हापूर 

लोकराजा राजषC छLपती शाहK महाराजा1ंया समाधी )मारकातून न7या िपढीला समते1या िवचाराचंी �ेरणा िमळेल 
असा िवNास माजी क� �ीय मंLी शरद पवार यानंी काल को�हापूरम�ये 7य6 केला. राजषC शाहK महाराज या1ंया समाधी)थळाचं 
लोकाप�ण के�यानतंर ते बोलत होते. को�हापरुात�या नस�री बागेत उभारले�या या समाधी )मारकाबाबत अिधक मािहती 
आम1या �ितिनधीकडून...... 

को*हापूरमध*या िसBाथ'नगर भागात*या नस'री बागमेCये आपलं समाधी ?मारक Dहाव,ं अशी इFछा खुH शाह= 
महाराजांनीच आप*या म6ृयूपूव' इFछापIामCये नमूद केली होती. समाजात*या विंचत आिण उपेि%त घटकांसाठी 
अिवरत काय' करणाL या शाह= महाराजांनी गगंाराम काबंळे यांना हॉटेल काढOयासाठी �वृ� केलं होतं. 6याची उतराई 
�हणून गंगाराम कांबळे यांनी महाराजांFया प1ात 1926 मCये छोटेखानी समाधी नस'री बागेत बांधली होती. कालौघात ह े
?मारक दुल'ि%त झालं आिण नतंर 6याFया अि?त6वाFया खुणाही नT झा*या. आता अखेर जवळ जवळ शंभर वषाUनतंर 
महाराजांची ही इFछा पूण' झाली आह.े 6यामळेु को*हापुरात काल लोको6सव साजरा करOयात आला. राजष7 शाह= 
महाराजांFया जयघोषांनी अवघा पVरसर दुमदुमून गेला होता. आकाशवाणी बात�यांसाठी को*हापूरह=न रवW/ कुलकण7 
यांFयासह माधवी कुलकण7 पुणे.  
 
भंगसाळ नदी-िसंधदुुग' 

िसधंदुगु� िज��ात�या भगंसाळ नदीचा जैविविवधते1या lmीकोनातून अnयास केला जाणार आहे. ऐकुया याबाबत 
अिधक मािहती आम1या �ितिनधीकडून.....  

िसंधदुुग' िज*Xात कुडाळFया संत राऊळ महाराज महादीिवZालयाच े �ाCयापक आिण िवZाथ7 आता 
शहरातून वाहणाLया भ3गसाळ नदीचा जवैिविवधतFेया \Tीकोनातून अ]यास करणार आहते. भ3गसाळ नदीFया 
उगमापासून ती िजथे सम/ुाला िमळते ितथपयUत हा अ]यास केला जाणार आह.े ही नदी सम/ुाला िमळेपयUतFया 
�वाहादर�यान िमळणाLया वन?पती आिण �ाणी यांचा अ]यास केला जाणार आह.े 6याच कालावधीत 6या6या 
भागात*या ^ाम?थांना घेऊन नदी ?वFछ मोहीम राबवली जाणार असून 'नदी वाचवा पाणी वाचवा' हा उप`म 
�भावीपणे राबवला जाणार आह.े मुंबई िवZापीठाFया �ितिनधWशी चचा' के*यानंतर कोकणात*या नZा, पाOयाची 
पातळी अशा िवषयांवर चचा' के*यानंतर हा उप`म कुडाळ कॉलेजFया वतीन ं हाती घेOयाचा िनण'य घेOयात आला 
अस*याची मािहती कॉलेजचे �ाचाय' डॉ. एस. डी. िडसले यांनी िदली. आकाशवाणी बात�यांसाठी, िसंधूदुग'ह=न िनलशे 
जोशी. 



 
िहगंोली 

िहंगोलीम�ये िश�क पाLता परी�ेसाठी उिशरा पोहोचले�या परी�ाथCनंा काल क� � �मुखानंी िनयमावली दाखवत 
परी�ा क� �ात �वेश नाकारला. #यामळेु पचंवीस परी�ाथCनंा ही परी�ा देता आली नाही. या परी�ाथCनंी परी�ा क� �ाजवळ 
गpधळ घात�यामळेु क� �ावर काही काळ तणाव िनमा�ण झाला होता.   
 
नांदेड   

नादेंड रे�वे )थानकावर काल र�ेवेचे अिधकारी आिण कम�चा` यानंी उ#)फूत�पणे )व1छता मोहीम राबवली. रे�वे Rळ 
आिण पलुाखालचा aलाि)टकचा तसचं अ]य कचरा यावेळी गोळा करIयात आला.  
 
िनधन-को*हापूर   

Yयेq शाrीय गाियका आिण िशवाजी िव&ापीठात�या संगीत आिण नाट्यशाr िवभागा1या माजी �मखु डॉfटर 
भारती वैशंपायन यांच ं काल को�हापूरम�ये दीघ� आजारान ं िनधन झालं. #या 66 वषा41या हो#या. डॉfटर वैशंपायन यां1या 
िनधनानं शाrीय संगीता1या जाण#या अnयासक हरप�याची भावना कला �ेLातून 7य6 होत आहे.   
 
िनधन 

सोलापूर िज��ात�या बाशC इथ�या नगCस दT कक� रोग हॉि)पटलचे स)ंथापक डॉfटर शरद नेने याचं ंकाल पIुयात 
िनधन झालं. ते 80 वषा4चे होते.   
 
अपघात-रायगड 

मुंबई-गोवा महामागा�वर पेण तालfुयातील कोलेटीवाडीजवळ एसटी बस आिण �वासी वाहतूक करणा`या जीपम�ये 
काल स�ंयाकाळी झाले�या अपघातात चार जण जागीच ठार झाले तर तीन जण गंभीर जखमी झाले. पालघर िज��ात पिwम 
रे�वे1या बोईसर रे�वे )थानकात खैरा फाटकाजवळ रे�वेखाली येऊन काल एक मिहला आिण ित1या दोन मलुाचंा म#ृयू 
झाला. 
 
ि`केट 

बगंळु� इथ ंकाल झालेला 50 षटकांचा ि9केट साम]यात ऑ)*ेिलयावर 7 गडी राखून िवजय िमळवत भारतान ंही 
मािलकाही िजंकली. िवजयासाठी आवyयक 286 धावा भारतान ं48 7या षटकातच पूण� के�या. रोिहत शमा�न ंशतक झळकावल ं
तर कण�धार िवराट कोहलीनं 89 धावा के�या. रोिहत शमा� सामनावीर आिण िवराट कोहली मािलकावीर ठरला. 
 
खेलोइंिडया 

गवुाहाटी इथ ं सRु असले�या खेलो इंिडया यवुा 9>डा )पधzत महाराD*ाने 60 सवुण�पदकं िजंकून आपले वच�)व 
कायम राखले आहे. खोखोम�ये महाराD*ा1या मलुां1या आिण मुल{1या सघंानंी सवुण�पदक िजंकल,ं तर िकरण मराठे आिण 
अिभषेक िनaपाने यानंी भारTोलनम�ये सवुण� पदक िजंकलं. लॉन बाउ�स या �थमच समािवm करIयात आले�या खेळात 
आसामने पाच सवुण�पदकं पटकावली. परवा, 22 तारखेला या 9>डा )पधा4चा समारोप होणार आहे.     
 
हवामान 

राYयात काल सवा�त कमी िकमान तापमान नािशक इथ ं11 अशं सेि�सअस नpदवलं गेलं. ये#या 24 तासात हवामान 
कोरड ंराहील आिण िकमान तापमानात अजून काहीशी घट होईल असा हवामान िवभागाचा अदंाज आहे. 

 


