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ठळक बात&या    

· २६/११ दहशतवादी ह??याAया १४ :या Cमिृतिदनी देशाची शिहदांना 

आदरांजली 
 

· देशभरात सिंवधान िदनािनिमJ िविवध कायKLमांचं आयोजन  
 

· गोवर आजाराAया साथीचा  वाढता  ,ादभुाKव पाहता लसीकरण न झाले?या 

बालकांAया लसीकरणाची मोहीम अिधक तीR करSयाचा राTय सरकारचा 

िनणKय  
 

 

· आिण 

· TयेU अिभनेते िवLम गोखले यांचं िनधन  

<><><><><>  

देशालाच न:हे तर सपूंणK जगाला हादरवून टाकणाYया मुंबईवरAया २६/११ Aया 

दहशतवादी ह??याला आज १४ वषK पूणK होत आहेत. या ह??यात जीवाची पवाK न 

करता दहशतवा[ांना सामोर ेगेलेले आिण ,ाण गमावलेले पोलीस, सरु\ा र\क आिण 

िनरपराध नाग]रकांना आदरांजली वाहSयासाठी आज िविवध कायKLम आयोिजत 

करSयात आले आहेत. अिधक मािहती आमAया ,ितिनधीकडून …. 

रा"यपाल भगतिसगं को.यारी, मु2यमं3ी एकनाथ िशंदे, उपमु2यमं3ी देव<= 

फडणवीस यांनी मुंबईत पोलीस आयुDालयातEया शहीद पोिलसांGया Hमारकाला 

भेट देऊन पुKपचM अपOण केलं. कायOMमात पोलीस बडँ पथकाने ‘सलामी शQ’ आिण 

'िबगुलर लाHट पोHट'  ही भावपूणO धून वाजवून  हVताWXयांना सलामी िदली. Wयानंतर 

रा"यपालांनी तेथे उपिHथत हVताWमा पोलीस कुटंुबातील सदHयांची भेट 

घेतली.२६/११ हा देशाGया इितहासातला  काळा िदवस असून मुंबईवर झालेEया 
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दहशतवादी हEEयात `ाणांची पवाO न करता अनेक िनKपाप नागaरकांचे जीव 

वाचवताना बिलदान िदलेले सवO वीर शहीद पोलीस, जवान तसचं मृWयुमुखी पडलेEया 

िनKपाप नागaरकानंा भावपूणO deदांजली, अस ंमु2यमंfयांनी आपEया सदंेशात Xहटल ं

आहे. दहशतवाgांशी सामना करताना जखमी झालेEया पोिलसांGया सhमानाथO  

मुंबईत गेटवे ऑफ इंिडया इथं आयोिजत केलेEया कायOMमात देव<= फडणवीस 

सहभागी झाले होते. गेटवे ऑफ इंिडयाGया अगदी जवळ असलेलं, `ितिjत ताज 

हॉटेल हे दहशतवाgांनी लlय केलेEया िठकाणांपैकo एक होतं. रा"यातही आज 

िविवध िठकाणी कायOMम होत असून पािकHतानी दहशतवाgाशंी शौयाOनं मुकाबला 

करणाqया पोलीस कमOचाqयांचा गौरव करrयासाठी सांगलीपासून मुंबईतEया िगरगाव 

चौपाटीवरGया शहीद तुकाराम ओबंळे Hमारकापयtत दौड  आयोिजत करrयात आली 

होती.  

<><><><><>  

मुबंईत?या  २६/११ Aया दहशतवादी ह??यात ,ाण गमावले?यांचं देश 

कृतaतेन ंCमरण करत आहे, अस ंराbcपती dौपदी ममूुK यांनी fहटलं आहे. आपलं 

कतK:य बजावताना सवgAच बिलदान देणाYया सरु\ा र\कांना देश आदरांजली वाहत 

आहे, अस ंhयांनी fहटलं आहे.  

सरं\णमं2ी राजनाथ िसगं यांनीही २६/११ Aया ह??यात जीव गमावले?यांना 

आदरांजली वािहली आहे. देशाला २६/११ Aया ह??याचं िवCमरण झालेलं नाही, 

आिण ते कधीही िवCमतृीत जाणार नाही, अस ंhयांनी fहटलं आहे.  

या ह??यात  शहीद झालेले पोलीस, सरु\ा दलाचे  अिधकारी आिण 

नाग]रकांना मािहती आिण ,सारणमं2ी अनरुाग िसगं ठाकूर यांनी आदरांजली वािहली 

आहे. राbc नेहमीच या शूरवीरांAया hयाग आिण बिलदानाचं  Cमरण करले, असं hयांनी 

आप?या सदंेशात fहटलं आहे.  
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<><><><><>  

देशाची आिथKक राजधानी आिण देशाAया सावKभौमhवावर झालेला २६/११ चा 

ह?ला हा कधीही भiन न येणारा घाव आहे; मा2 असं  दःुसाहस करणाYयांना 

सवKशlmिनशी नेCतनाबूत केलं  जाईल हे देशानं  कृतीतून दाखवून िदलं  आहे, असं 

उपमoुयमं2ी देव<d फडणवीस यांनी सांिगतलं. मुंबईत हॉटेल ताजमहल पॅलेस इथं 

आयोिजत ’२६/११ मुंबई सकं?प’ या कायKLमात ते काल बोलत होते. मुंबईत 

सीसीटी:ही कॅमेर ेबसिवSयाचं  काम आप?या शासनकाळात वेगानं  पूणK करSयात 

आल.ं याचाच दसुरा टvपा देखील सiु करSयात येत असून तो अिधक ,गत आिण 

,भावशाली असेल, अस ंते fहणाले. 

<><><><><>  

दहशतवादामळेु मानवतेला धोका अस?याचं मत  परराbc मं2ी डॉ. एस 

जयशंकर यांनी आज :यl केलं आहे . मुंबईतील २६/११ Aया दहशतवादी ह??याच ं 

Cमरण कiन डॉ. जयशंकर fहणाले कm, भारतासह संपूणK जग आज  २६/११ Aया 

पीिडतानंा Cमरण करत आहे. भारत नेहमीच जागितक शांतता आिण सामािजक 

सौहादाKचा आxयदाता रािहला आहे, परतंु दहशतवादाचा नायनाट करSयासाठी हा  

देश किटबy आहे अस ं लोकसभेचे अzय\ ओम िबलाK fहणाले, hयांनी मुंबई 

दहशतवादी ह??यात लोकांचे र\ण करताना Tयांनी सवgAच बिलदान िदले hयांना 

hयांनी आदरांजली वािहली.  

<><><><><>  

सिंवधान िदन आज सवK2 साजरा होत आहे. भारतीय राTयघटनेत?या मू?यांच ं 

सवंधKन करSयाचा सकं?प आजAया सिंवधान िदनी करावा असं आवाहन  

उपराbcपती जगदीप धनखड यांनी केल ं आहे. सिंवधान  fहणजे केवळ विकली 

दCतऐवज नसून   ते कालससुगंत जगSयाचं   साधन आहे आिण काळाची गरज हाच 
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hयाचा आhमा आहे  असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर fहणत असत याचा उ?लेख 

धनखड यांनी केला आहे.   

<><><><><>  

सिंवधान िदन आज िविवध कायKLमांनी साजरा होत आहे. भारतीय 

राTयघटना खलुी, भिवbयवादी आिण परुोगामी िवचारांसाठी ,िसzद आहे. ितचा 

आhमा यवुाक< िdत अस?याचं ,धानमं2ी नर<d मोदी यांनी यािनिमJ िदले?या सदंेशात 

fहटल ंआहे.  ते आज सिंवधान िदनािनिमJ नवी िद?ली इथं सवgAच }यायालयात 

आयोिजत कायKLमात बोलत होते. राTयघटना अिधक चांग?या ,कार े समजून 

घेSयासाठी त~णांनी चचाK आिण वादिववादांमzये सहभागी होSयाचे आवाहन मोदी 

यांनी केलं. देशातील सवा�साठी }यायसलुभता सिुनि�त करSयासाठी }यायपािलका 

ई-इिनिशएिट:हसह अनेक पावलं उचलत अस?याचे मोदी यांनी अधोरिेखत केलं. 

मोदी पढेु fहणाले कm, आजAया जागितक प]रिCथतीत संपूणK जगाAया नजरा 

भारतावर आहेत आिण वेगाने होत असले?या िवकासादरfयान देशाची जागितक 

,ितमा मजबूत होत आहे. भारत एका आठवड्याAया कालावधीत G२० चं अzय\पद 

Cवीकारले आिण लोकशाहीची जननी fहणून देशाची ,ितमा मजबूत होईल याची 

खा2ी करणं आव�यक अस?याचं hयांनी सांिगतलं.  या ,सगंी hयांनी मुंबई दहशतवादी 

ह??यात ,ाण गमावले?यांना xyांजली वािहली. कायKLमादरfयान, ,धानमं�यांनी 

ई-कोटK  ,क?पांतगKत िविवध नवीन उपLमांचं उ�ाटन केलं. हा ,क?प यािचकाकत�, 

वकmल आिण }यायपािलका यांना मािहती आिण तं2aाना�ार ेसेवा ,दान करSयाचा 

,यhन आहे, अस ं hयांनी सांिगतलं. सिंवधान िदनािनिमJ आज राTयभर अनेक 

िठकाणी कायKLम आयोिजत केले होते. सोलापुरात पाकK  चौक इथ?या डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकर यांAया पतु�याला िज?हािधकारी िमिलंद शंभरकर यांAयाहCते 

पbुपहार अपKण कiन आिण सिंवधान उ�ेिशकेचं वाचन के?यावर कiन फेरीची 
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सरुवात करSयात आली. सामािजक }याय िवभागामाफK त राबव?या जाणाYया ,hयेक 

योजनेचा लाभ िव[ा�या�ना िमळवून िदला पािहजे असं शंभरकर यांनी सांिगतलं. 

कोणीही यापासून वंिचत राहणार नाही, याची खबरदारी �यावी अस ंआवाहन hयांनी 

केलं. समाजात?या शेवटAया घटकांपय�त सामािजक }याय िवभागाAया योजना 

पोहोचव?या गे?या पािहजेत, अस ंते यावेळी fहणाले. औरगंाबाद महानगरपािलकेत 

भारतरhन डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांAया ,ितमेस पbुपहार अपKण कiन hयांना 

अिभवादन करSयात आलं आिण सिंवधान उ�ेिशकेचं वाचन करSयात आलं. परभणी 

शहरात राजगोपालचारी उ[ानातून सिंवधान रलॅी काढSयात आली. यावेळी 

सिंवधानाAया ,ाCतािवकेचं सामिुहक वाचन करSयात आलं.  

<><><><><>  

मुंबईसह राTयाAया  काही भागात गोवर आजाराAया साथीचा  वाढता  ,ादभुाKव पाहता 

लसीकरण न झाले?या बालकांAया लसीकरणाची मोहीम अिधक तीR करSयाचा 

िनणKय राTय सरकारनं घेतला आहे. Tया बालकांचं गोवर ,ितबधंक लसीकरण 

झालेल ं नाही hयांना लगेच सLंमण होSयाचा धोका वाढतो, अस ं राTयाचे द\ता 

अिधकारी डॉ. ,दीप आवटे यांनी सांिगतलं. गोवर आजाराचा ,ादभुाKव हा कोिवड  - 

१९ पे\ा अिधक वेगानं होतो आहे. गोवर आजाराने संLिमत झाले?या एका :यlmमळेु  

१२ ते १५ जणांना ससंगK होSयाची श�यता असते, लसीकरण झाले?या बालकांना 

गोवराचा ससंगK झाला तरी hयाची तीRता कमी असते, अस ंhयांनी सांिगतलं. दरfयान, 

मुंबईत काल गोवरचे  आठ नवीन ~�ण  आढळून आले.  hयामळेु मुंबईत?या  एकूण 

गोवर ~�णांची सoंया २६० वर पोहोचली आहे. केवळ मुंबईत गोवरामळेु समुार े१३ 

बालकांचा मhृयू झा?याची मािहती आरो�य िवभागानं  िदली आह.े मुंबईत कुलाK आिण 

गोवंडी, ठाणे िज?�ात िभवंडी आिण नािशक िज?�ात मालेगाव मzये गोवरचा 

,ादभुाKव वाढ?याची न�द आहे.  
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<><><><><>  

इसरो अथाKत भारतीय अतंराळ सशंोधन सCंथेनं आज xीह]रकोटा इथ?या  

सतीश धवन अतंराळ क< dातून  PSLV C-५४ या अतंराळ यानाचं  यशCवी ,\ेपण 

केलं.  या अतंराळ यानाAया  पेलोडमzये एक महासागर िनरी\ण उप�ह आिण आठ 

सू�म उप�ह असून ते  दोन तासांAया िनधाK]रत वेळेत सूयाKAया क\ेत Cथािपत केले 

जाणार आहेत. अतंराळ यानाAया ११७ िकलो वजनी  पेलोडमzये ओशन मॉिनटर, 

सी सरफेस मॉिनटर, के.यू. बडँ, Cकॅबcोमीटर आिण �ा}सचा पेलोड अगgस यांचा 

समावेश आहे. 

<><><><><>  

उमेद महाराbc राTय �ामीण जीवनो}नती अिभयाना अतंगKत चालू आिथKक 

वषाKत िसधंदुगुK िज?�ाने नो:ह<बर मिह}यातच उि��ाAया १०७ पूणा�क ९ दशांश 

ट�के कजK िनधी िवतरण कiन राTयात आघाडी िमळवली आहे. २०२२-२३ या 

आिथKक वषाKत िसधंदुगुK िज?�ाला २ हजार ९०० बचत गट समूहांना ६५ कोटी एवढं 

कजK िवत]रत करSयाच उि�� िदलं होत. िज?�ात आता पय�त २ हजार ४४२ 

बचतगटांना  ६९ कोटी ६५ लाख ९३ हजार ~पये एवढं कजK िवतरण करSयात आलं 

आहे. आिथKक वषK सपंायला अजून चार मिह}यांपे\ा जाCत कालावधी िश?लक 

असताना िज?�ानं  एवढी मजल मार?याने िज?�ात?या मिहलांना समूहाAया 

माzयमातून :यवसाय करायला  ,ोhसाहन िमळालं आहे. िज?�ात समूहासाठी अनेक 

,Cताव येत असून समूह उि�� सyुा लवकरच १०० ट�के पूणK होईल असा िव�ास 

िज?हा अिभयान :यवCथापक वैभव पवार यांनी :यl केला आहे.  

<><><><><>  

उCमानाबाद िज?�ात २०२१ मध?या खरीप हगंामात सोयाबीन िपकाAया 

नकुसानीपोटी, ,धानमं2ी िपक िवमा योजनेअतंगKत बजाज अलाय}स इ}शरु}स 
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कंपनीन ंशेतकया�ना कमी नकुसान भरपाई िद?याब�ल, िसटी बकेँनं या कंपनीची सवK 

खाती गोठवली आहेत. उCमानाबादचे िज?हािधकारी डॉ�टर सिचन ओबंासे यांनी ही 

मािहती िदली. िज?�ात?या ३ लाख ६५ हजार शेतकYयांना िपक िवमा योजनेत?या 

िपकांची सरंि\त र�कम fहणून ७४८ कोटी ~पये िमळणं अपेि\त असताना, या 

कंपनीने फl ३७४ कोटी ३४ लाख इतकm र�कम अदा केली. उवK]रत र�कम ,ा� 

होणं बाकm अस?यानं िज?हािधकाया�नी िज?हा तLार िनवारण सिमतीAया बैठकmत 

या कंपनीला पधंरा िदवसात नकुसान भरपाई देSयाचे आदेश देऊनही, अ[ापपय�त 

र�कम जमा केली नाही. hयामळेु या कंपनीची िसटी बकेँतली सवK खाती गोठवSयात 

यावी, तसचं ३७४ कोटी ~पये िज?हािधकाYयांAया खाhयावर वगK करSयाचे िनद�श 

देSयात आले होते. 

<><><><><>  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव[ापीठात पदवीधर गटाAया अिधसभा 

िनवडणकुmसाठी आज मतदान होत आहे. या िनवडणकुmत १० जागांसाठी एकूण ५३ 

उमेदवार ]रगंणात असून औरगंाबाद, जालना, बीड आिण उCमानाबाद या चार 

िज?�ात ८३ मतदान क< dांवर सzंयाकाळी पाच वाजेपय�त मतदान चालणार आहे.  

<><><><><>  

fहाडाAया मुंबई गहृिनमाKण आिण \े2िवकास मंडळातफ�  नायगाव बीडीडी 

चाळीत?या ४४२ पा2 गाळेधारकांना पनुिवKकासाअतंगKत बांधSयात येणाYया 

,Cतािवत पनुिवKकास इमारतीमzये सदिनकांचा Lमांक िनि�तीचा कायKLम येhया 

सोमवारी सगंणकmय ,णाली�ार ेहोणार आहे.  

<><><><><>  

गो:यात सiु असले?या इ¡फm अथाKत भारतीय आंतरराbcीय िच2पट 

महोhसवात झाले?या पाच िदवसीय िफ?म बाजारचा समारोप आज ,साद डी-१ 
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परुCकार,ा�  बांगलादेशी िच2पट ‘आगंतूक’ Aया ,दशKनानं झाला. िबvलब सरकार 

यांनी या िच2पटाचं िद�दशKन केलं आहे. इ¡फmचे  सचंालक रव£d भाकर यांनी 

सांिगतल ं कm, समुार े चौदाशे न�दणीकृत ,ितिनध£चा समावेश असले?या िफ?म 

बाजारAया या सोळा:या आवJृीला अभूतपूवK यश िमळालं आहे. जागितक 

बाजारपेठेशी सम}वय साधत या वष¤Aया िफ?म बाजारनं देश तसचं राTयCतरीय 

उ[ोजकांAया  सहभागानं आपली :या�ी वाढवली आहे, अस ंते fहणाले.    

<><><><><>  

मराठी आिण िहदंी िच2पट आिण नाट्यस�ृीमधील िद�गज अिभनेते िवLम 

गोखले यांचं आज पSुयामzये ,दीघK आजाराने िनधन झालं. ते ७७ वषा�चे होते.  गेले 

पधंरा िदवस hयांAयावर पSुयाAया  दीनानाथ मंगेशकर ~�णालयामzये उपचार सiु 

होते. गे?या चार-पाच िदवसांपासून hयांची ,कृती गंभीर होती आिण उपचारांना 

,ितसाद देत न:हती. hयांचा पािथKव देह दपुारी चार वाजता बालगधंवK रगं मंिदरामzये 

अhंयदशKनासाठी ठेवSयात येणार आहे. hयानंतर सzंयाकाळी सहा वाजता पSुयातील 

वैकंुठ Cमशानभूमी मzये hयांAया पािथKव देहावर अhंयसCंकार करSयात येतील, अशी 

मािहती hयांAया िनकटवत¤यांनी िदली आहे.  

<><><><><>  

भारत आिण }यूझीलंडदरfयान दसुरा एकिदवसीय िLकेट सामना उ[ा हॅिम?टन इथं 

खेळला जाणार आहे. भारतीय वेळेनसुार सकाळी ७ वाजता साम}याला स~ुवात 

होईल.  

<><><><><>  

कतर इथं सiु असले?या िफफा िव�चषक फूटबॉल Cपध�त आज 

ऑCcेिलयाचा सामना ट्यिुनिशया बरोबर, सौदी अरिेबयाचा सामना पोलंड बरोबर 

आिण �ांसचा सामना डेनमाकK  बरोबर होणार आहे. ड गटात �ांस बरोबर 
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िनराशाजनक पराभवानंतर ऑCcेिलया जोमानं मैदानात उतरले असं सांिगतल ं

जातंय. �ांसनं ऑCcेिलयाचा ४-१ असा पराभव केला होता. ट्यिुनिशया आिण 

डे}माकK चा सामना अिनिणKत रािहला होता. क गटात िलओनल मेCसीAया अज¦िटनाचा 

२-१ असा पराभव के?यानंतर सौदी अरिेबया पोलंड िव~yAया साम}यात न�कmच 

जोमान ंउतरले. पोलंड आिण मेि�सकोचा सामना देिखल अिनिणKत रािहला होता. 

नॉक आऊट मzये आपलं Cथान िनि�त करSयाची �ांसला मोठी सधंी आहे. नॉक 

आऊट मzये आपलं Cथान िनि�त करणारा �ांस हा पिहला देश असेल. दसुरीकडे 

डे}माकK  साठी करो या मरो अशी िCथती आहे. hयांना हा सामना कोणhयाही 

प]रिCथतीत िजंकावाच लागेल नाहीतर ते Cपध�तून बाहेर जातील.  

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

 


