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**** 
** नािशक इथ ंहोणा या चौ या वा या अ खल भारतीय मराठी सािह य संमेलना या 
अ य पदी जयंत नारळीकर यांची िनवड 
** कोरोना िवषाण ू संसग संपु ात येत नाही तोपयत महािव ालयीन प र ा 
`ऑनलाईन`च - उ  आिण तं  िश ण मं ी उदय सामंत यांची मािहती  
** रा य सरकार लवकरच पुनवसन धोरण आणणार - मदत आिण पूनवसन मं ी 
िवजय वडे ीवार  

आिण 
** नांदेड िज हा प रषदे या सािव ीबाई फले आिण नरहर क दकर पुर कारांची 
घोषणा 

**** 
चौ या वा या अ खल भारतीय मराठी सािह य संमेलना या अ य पदी नामवंत 
खगोलशा  आिण िव ान कथा लेखक जयंत नारळीकर यांची िनवड झाली आहे. 
अखील भारतीय सािह य महामंडळाच ेअ य  कौितकराव ठाल े पाटील यांनी आज 
नािशक इथं प कार प रषदेत ही मािहती दली. महामंडळाची कालपासून या संदभातली 
बैठक सु  होती, यात आज यां या नावावर िश ा मोतब कर यात आ याच ं यांनी 
सांिगतल.ं नारळीकर यांना `प भूषण` आिण `प िवभषूण` या पुर कारांनी गौरव यात 
आल ंआह.े यां या `य ाची देणगी` या पु तकाला रा य शासनाचा पुर कार िमळाला 
आह.े यां या `चार नगरातले माझ े िव ` या आ मच र ाला द ी या सािह य 
अकादमीचा पुर कार िमळाला असून अमे रकतील ित ाननहंी सािह य िवषयक जीवन 



गौरव पुर कारान ं यांना स मािनत कल ं आह.े ह े अ खल भारतीय मराठी सािह य 
संमेलन ये या २६ त े२८ माच दर यान नािशक इथ ंहोणार आह.े  

**** 
कोरोना िवषाण ूसंसग जोपयत पुणपण ेसंपु ात येत नाही आिण िव ापीठ, ा यापक 
आिण सव घटकाचंी मानिसकता होत नाही तोपयत िव ापीठां या प र ा `ऑन 
लाईन`च होणार अस याच ं उ  आिण तं  िश ण मं ी उदय सामंत यांनी हटल ं
आह.े ते आज पु यात प काराशंी बोलत होत.े कोणताही िव ाथ  कोण याही 
कारणामळु े वेशापासून वंिचत रा  नय ेयासाठी यो य त ेिनणय घेतल ेजात असून जात 
माणप  नसले या िव ा यानाही अज दाखल क याची पावती सादर क न वेश 
दला जात अस याची मािहती यांनी यावळेी दली. रा यात कोणाला आर ण देताना 
कोणाचंही आर ण काढन घेणार नाही, ही भूिमका मु यमं ी उ व ठाकर ेयांनी प  
कली अस यामळु ेयाव न रा य मं ीमंडळात या मं यांम य ेकोणताही वाद नस याच ं
मं ी सामंत यांनी यावळेी नमुद कल.ं   

**** 
रा यात लवकरच पूनवसन धोरण आणणार अस याच ंमदत आिण पूनवसन मं ी िवजय 
वडे ीवार यांनी हटलं आह.े जालना िज हािधकारी कायालयात आयोिजत मदत 
आिण पुनवसन िवभागा या आढावा बैठक त ते आज बोलत होते. पूनविसत गावांच े

 कायमच े िनकाली काढ यासाठी धोरण तयार कर यात आल ं असून, त े
आठवडाभरात मं ीमडंळासमोर मंजुरीसाठी ठेव यात येणार अस याच ं त े हणाल.े 
याम य ेजमीन खरेदीपासून गावां या नागरी सुिवधापयतच ेअिधकार िज हािधका यानंा 
दे यात येणार अस यान ंपूनविसत गावाचं े  सुटणार अस याच ंमं ी वडे ीवार यांनी 
सांिगतल.ं  

**** 
देशात आतापयत पंधरा लाख ८२ हजार २०१ जणांना कोरोना िवषाण ू संसगावरील 
ितबंधक लस दे यात आली अस याची मािहती क ीय आरो य मं ालयान ं दली 

आह.े आज सकाळी आठ वाजेपयत या चोवीस तासांम य े देशात कोरोना िवषाण ू
संसगाच े१४ हजार ८४९ नव े ण आढळले असून १५५ णांचा या काळात मृ य ू
झाला आह ेतर १५ हजार ९४८ ण उपचार घेऊन बरे झाले आहेत. आतापयत या 



एकण णांची सं या एक कोटी सहा लाख ५४ हजार ५३३ झाली आह.े स या एक 
लाख ८४ हजार ४०८ णांवर उपचार सु  असून आतापयत एक कोटी तीन लाख 
१६ हजार ७८६ ण बर े झाले आहेत. या संसगामळु े मृ यमूखुी पडले या एकण 
णांची सं या एक लाख ५३ हजार ३३९ झाली अस याच ंआरो य मं ालयान ं हटल ं

आह.े 
**** 

नांदेड िज ात कोरोना िवषाण ू संसगाच े दहा नव े ण आज आढळल.े यामुळ े
िज ात या एकण  णांची सं या २२ हजार २६४ झाली आह.े आज बरे झाले या 
२० णांना णालयातून सुटी दे यात आली. नांदेड िज ात आतापयत २१ हजार 
१५९ ण या आजारावर उपचार घेऊन बरे झाले आहते.  

**** 
पंत धान नर  मोदी यांनी आज रा ीय क या दनािनिम  देशभरातील मुल ना आिण 
यां या िविवध े ातील कतृ वाला अिभवादन कल ं आह.े क  सरकारन ं अनेक 
उप म हाती घेतल े असून या ारे मुल च ं िश ण, सहभाग, आरो य सेवा आिण 
लिगक संवेदनशीलता सुधार यासह मुल या सबलीकरणावर ल  कि त कर यात 
आल ं अस याच ं पंत धान हणाले. मुल च ं सबलीकरण आिण यांना ित ापूवक 
जीवन जग यासाठी, यांना संधी ा  क न दे याकरता काम करत असले या सवाच ं
िवशषे कौतुक कर याचा हा दवस अस याचंही मोदी यांनी हटलं आह.े रा ीय क या 
दनािनिम  औरंगाबादमध े मु य टपाल कायालयात एक जानवेारी ते २३ जानवेारी 
दर यान `सुक या समृ दी` योजनेत खात ंउघडले या पालकांचा आज स मान कर यात 
आला. टपाल कायालयाच े अिधकारी िसवानागराजू, सुिनल कोळी यावळेी मखु 
उप थत होत.े  

**** 
कोरोना िवषाण ू संसग काळात नाग रकानंी रोग ितकारक श  वाढव यासाठी अंडी 
तसंच क बडीच ं िनधा तपणे सेवन कराव ंअस ंपशुसंवधन आिण म य िवकास मं ी 
सुनील कदार यानंी हटल ं आह.े या दो ह म य े िथनाचंा मोठा ोत असून ती 
खा यामळुे `बड यू` होत नस याची मािहती यांनी दली. िवदभ ककट पालन 
संघटना आिण पश ू आिण म य िव ान िव ापीठातफ या संदभात आयोिजत 



महो सवात ते आज बोलत होते. पशसुंवधन िवभाग `बड यू`वर िनयं ण 
िमळव यासाठी सवतोपरी य न करत असताना, समाजमा यमावंर मा  अफवा 
पसरव या जात असून या या संसगापे ाही जा त घातक अस याच ं यांनी यावळेी 
नमुद कलं. क टपालन हा ामीण भागात कला जाणारा यवसाय असून, अशा 
कारांमुळे ामीण अथ यव थलेा सवािधक फटका बसत आहे. आता हा यवसाय 

पूवपदावर ये यास सु वात झाली आह,े असंही कदार यावळेी हणाले.  
**** 

देशभरात उ ा रा ीय मतदार दन साजरा कला जाणार आह.े भारतीय िनवडणकू 
आयोगा या थापना दनािनिम  हा दवस साजरा कला जातो. देशातला मतदार 
सश , सतक, सुरि त आिण जाग क करण ं हा यावष या मतदार दनाचा िवषय 
आह.े 

**** 
भारतीय आंतररा ीय िच पट महो सव- `इ फ ` चा समारोप सोहळा िस  अिभने ी 
झीनत अमान यां या उप थीतीत आज गो यात होत आह.े या काय मात िव जीत 
चॅटज  यांना `पसनॅिलटी ऑफ द इयर` या पुर कारान ंस मािनत कर यात आलं असनू 
सुवण, मयूर आिण अ य पुर कारांची घोषणा कर यात यते आह.े समारोप समारभंात 
महारा ाच े रा यपाल भगतिसंग को यारी, गो याच े मु यमं ी डॉ. मोद सावंत, वन 
आिण पयारवणमं ी बाबुल सुि तो आदी मा यवर सहभागी झाल ेआहेत. 

**** 
नीती आयोगा या नािव यपणू िनदशाकंाम य े तािमळनाड थम तर महारा  रा य 
दस या थानी आलं अस याची मािहती मािहती कौश य िवकास, रोजगार आिण 
उ ोजकता मं ी नवाब मिलक यांनी दली आह.े िनती आयोगान ं नकुतीच याची 
घोषणा कली. कौश य िवकासासाठी राबवलेल ेिविवध उप म, नव उ ोगानंा दलेली 
चालना, वेगवेग या कारच े नािव यपणू उप म तसंच संक पनाचंा िवकास 
आद साठी या या मवारीम य े रा यान ं ितस या थानाव न दस या थानावर झेप 
घेतली अस याची मािहतीही मं ी मिलक यांनी यावळेी दली.  

**** 



नांदेड िज हा प रषदे यावतीन ं दला जाणारा सािव ीबाई फले पुर कार सामािजक 
कायक या सं या बारगज ेआिण बेबीसुरेखा िशंद ेयानंा तर क. नरहर क दकर पुर कार 
ये  लेखक डॉ. सुरेश सावतं आिण कविय ी आशा पठैण ेयांना जाहीर झाला आह.े 

िज हा प रषदे या अ य ा मंगाराणी अंबुलगेकर आिण मु य कायकारी अिधकारी वषा 
ठाकर-घुग े यांनी २०१९-२०२० या वषासाठी या पुर काराचंी आज घोषणा कली.  
नांदेड िज हा प रषदे यावतीन ंसामािजक आिण सािह यक े ातील अ यु  योगदान 
असणा या य ना दरवष  या पुर कारांनी स मािनत कर यात येतं. परवा जास ाक 
दनी २६ जानेवारीला हे पुर कार संमारंभपूवक दान कर यात येणार आहते. 

**** 
२०२१ या जनगणनेत इतर मागासवग वगाची जातिनहाय जनगणना करावी, इतर 
मागास वगा या आर णाला ध ा लाव ूनय ेयासह अ य मखु माग यांसाठी जालना 
इथ ं आज मोचा काढ यात आला. छ पती िशवाजी महाराजां या पुत यापासून 
िनघाले या या मोचात आंदोलक पारपं रक वेशभषूते सहभागी झाल े होत.े अंबड 
चौफली प रसरात मोचा या समारोप संगी रा याच ेमदत आिण पनुवसन मं ी िवजय 
वडे ीवार यानंी इतर मागासवग वगा या माग यांच ंिनवेदन वीकारल.ं इतर मागासवग 
वग समाजाचा कायकता हणनू आपण या मोचात सहभागी झालो अस याचंही 

वडे ीवर यावळेी हणाले.  
**** 

परभणीतील शासक य वै क य महािव ालयाला मा यता दे याबाबत रा य मंि मंडळ 
सकारा मक असून मंि मंडळा या बैठक त लवकरच मा यता दली जाईल अशी वाही 
िज ाच े पालकमं ी नवाब मलीक यांनी दली आह.े परभणी िज हािधकारी 
कायालयासमोर परभणीकर संघष सिमती यावतीन ं शासक य वै क य 
महािव ालया या थापनेसंदभात धरण ेआंदोलन कर यात आल.ं या आंदोलनक याशी 
संवाद साधतांना मिलक बोलत होत.े ह े सरकार परभणीचा ताव तातडीन ं मंजुर 
करेल, आिण यापाठोपाठ चं पूर तसंच नाशीकचा सु दा ताव मा य कला जाईल, 
असंही मलीक यांनी यावेळी प  कल.ं 

**** 
 


