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                                                                           ठऱक फातम्मा  

1. भ ुंफई, ऩ णेवश देळातीर प्रभ ख ळशयाुंभध्मे ऩाचव्मा पऩढीतीर भोफाईर नेटलकक  वेलाुंचा आऱुंब. 

2. नली भ ुंफई शे बायतातीर ततवये स्लच्छ ळशय; 1 राखऩेषा कभी रोकवुंख्मा शे्रणीत  वाताया जजल्ह्मातीर ऩाचगणी 
आणण कयाड माुंना अन क्रभे ऩहशरा आणण ततवया क्रभाुंक. 

3. आकाळलाणी ऩ णे कें द्राचा आज लधाकऩन हदन. 

4. भहशराुंच्मा लीव ऴटकाुंच्मा आशळमा कयुंडक क्रक्रकेट स्ऩधेत बायताची पलजमी वराभी. 

5. याष्ट्रीम क्रक्रडा स्ऩधेत ॲथरेहटक्वभध्मे भशायाष्ट्राच्मा ऐश्लमाक शभश्रारा 400 भीटवक धालण्माच्मा ळमकतीत याष्ट्रीम 
पलक्रभावश व लणकऩदक.  

आणण 

6. कोकण आणण भध्म भशायाष्ट्रात आज पलजाुंवश ऩालवाचा अुंदाज 

आता वपलस्तय फातम्मा  

पाईल जी ऩुंतप्रधान  

भ ुंफई, ऩ ण्मावश देळातीर प्रभ ख ळशयाुंभध्मे भोफाईर नेटलकक  वेलाुंच्मा ऩाचव्मा पऩढीतीर वेलाुंचा आयुंब ऩुंतप्रधान नयेंद्र 
भोदी माुंच्मा शस्त ेकार नली हदल्हरी इथुं कयण्मात आरा. पलनावामाव कव्शयेज, उच्च डाटा गती, कभी भुंदगती, आणण 
अततळम पलश्लावाशक देलाण-घेलाणीवाठी पाईव्श जी तुंत्रसान उऩम क्त आशे. माभ ऱे ऊजाक, स्ऩेक्रभ आणण नेटलकक  माुंची 
कामकषभता देखीर लाढणाय आशे. माप्रवुंगी फोरताना भोदी म्शणारे की दयूवुंचाय उद्मोगाकडून 1ळे 30 कोटी 
बायतीमाुंना शी एक बेट अवून एक नलुं म ग तवुंच अभमाकद वुंधीुंचा आयुंब देखीर मातनशभत्ताने शोत आशे. माऩूलीच्मा 
पऩढीतीर नेटलकक  वेलाुंवाठी बायत इतय देळाुंलय अलरुंफून शोता ऩयुंत  पाईव्श जी वेला आता व रु झाल्हमाभ ऱुं एक नला 
इततशाव घडरा आशे. दयूवुंचाय तुंत्रसानात बायतानुं प्रथभच जागततक भानदुंड स्थापऩत केरा आशे.  डडजजटर इुंडडमा 
कामकक्रभाभध्मे पलकावाचा अततळम भोठा दृजष्ट्टकोन आशे आणण वलकवाभान्म रोकाुंवाठी काभ कयणायुं तुंत्रसान 
तमाुंच्माऩमंत ऩोशोचलणुं शा तमाभागीर उद्देळ अवल्हमाचुं ऩुंतप्रधान म्शणारे. डडजजटर उऩकयणाची क्रकुं भत, डडजजटर 



कनेक्टीपलटी, डाटाची क्रकुं भत आणण डडजजटर प्रथभ शा दृजष्ट्टकोन मा चाय स्तुंबाुंलय डडजजटर इुंडडमाचुं मळ आधारयत 
आशे. शय घय जर आणण उज्जज्जलरा मोजनेप्रभाणे वलांवाठी इुंटयनेट शे उद्हदष्ट्ट गाठण्मालय वयकाय काभ कयत 
अवल्हमाचुं त ेम्शणारे. 2014 भध्मे बायतात 2 भोफाईर तनशभकती कुं ऩन्मा शोतमा, आता शी वुंख्मा दोनळेच्मा लय गेरी 
आशे, तवुंच आज कोट्मलधी रुऩमाुंच ेभोफाईर वुंच  आऩण तनमाकत कयत आशोत. 2014 भध्मे ब्रॉडफॅड लाऩयणाऱमाुंची 
वुंख्मा 6 कोटी शोती, आता शीच वुंख्मा व भाये 80 कोटी झारी अवल्हमाचुं भोदी माुंनी नभदू केरुं. 

 

पाईव्श जी भ ख्मभुंत्री   

पाईव्श जी नेटलकक च्मा याष्ट्रव्माऩी ळ बायुंब कामकक्रभावाठी तनलडरेल्हमा ऩनलेरभधीर ळाऱेतीर पलद्मार्थमांळी वुंलाद 
वाधताना भ ख्मभुंत्री एकनाथ शळुंदे स्लत: पलद्माथी फनरे शोत.े मालेऱी पलद्मार्थमांळी गप्ऩा भायताना भ ख्मभुंत्रमाुंनी 
पाईव्श जी चुं भशत्त्ल वाुंगगतरुं. मा क्राुंतीकायक षणाच ेआऩण वाषीदाय अवल्हमाचुं वाुंगत शळषण, कृऴी, आयोग्म, 

फॅंकीुंग मावश वलकच षेत्रात पाईव्श जी तुंत्रसानाने क्राुंती शोणाय अवल्हमाचुं भ ख्मभुंत्रमाुंनी वाुंगगतरुं. मालेऱी गशृयषक 
दर-नागयी वुंयषणाच ेअऩय ऩोरीव भशावुंचारक ब्रब्रजेळ शवुंग माुंनी पाईव्श जी तुंत्रसानाफाफत पलद्मार्थमांना वशज 
वोप्मा ळब्दात वभजेर अळी भाहशती हदरी. मालेऱी अनेक भान्मलय उऩजस्थत शोत.े 

 

स्लच्छ वलेषण  

कें द्र वयकायच्मा स्लच्छ बायत शभळन अुंतगकत स्लच्छ वलेषण 2021- 2022 भध्मे नली भ ुंफई भशाऩाशरकेरा देळातीर 
स्लच्छ ळशयाुंभध्मे ततृीम क्रभाुंकाचा ऩ यस्काय जाशीय झारा आशे. नली हदल्हरी इथुं याष्ट्रऩती द्रौऩदी भ भूक माुंच्मा शस्त े
भाजी भशाऩाशरका आम क्त अशबजीत फाुंगय माुंनी कार शा ऩ यस्काय जस्लकायरा. कचयाभ क्त ळशयाचुं ऩुंचतायाुंक्रकत 
भानाुंकन आणण शागणदायीभ क्त शे्रणीत लॉटयप्रव भानाुंकन शभऱलणायुं नली भ ुंफई शे भशायाष्ट्र याज्जमातीर एकभेल 
ळशय ठयरुं आशे.  

स्लच्छता वलेषणात ‘वलोत्तभ नागरयक अशबप्राम’ माभध्मे पऩुंऩयी-गचुंचलड ळशयारा देळात प्रथभ क्रभाुंकानुं गौयपलण्मात 
आरुं. कें द्रीम नगयपलकाव भुंत्री कौळर क्रकळोय, कें द्रीम नगयपलकाव वगचल भनोज जोळी माुंच्मा शस्त ेशा ऩ यस्काय 
पऩ ुंऩयी गचुंचलड भशाऩाशरका आम क्त ळेखय शवुंश माुंनी स्लीकायरा.  

कें द्र वयकायच्मा स्लच्छ वलेषणाुंतगकत देळ ऩातऱीलय ळशयाुंच्मा स्लच्छतफेाफतच ेऩयीषण कयण्मात आरे. तमावाठी 
एपप्ररअखेयऩमंत लेगलेगऱी तीन ऩथकुं  ळशयात शोती. नागरयकाुंचा अशबप्राम ऑनराइन ऩद्धतीनुं घेण्मात आरा.  
देळातीर 1 राखाऩेषा कभी रोकवुंख्मेच्मा ळशयाुंच्मा शे्रणीत वाताया जजल्हशमातीर ऩाचगणी ळशयाने उत्तभ काभगगयी 
कयत ऩहशल्हमा क्रभाुंकाचा ऩ यस्काय ऩटकापलरा. जजल्हशागधकायी रुचळे जमलुंळी आणण ऩाचगणी नगयऩरयऴदेच े
भ ख्मागधकायी गगयीऴ दाऩकेकय माुंनी शा ऩ यस्काय स्लीकायरा. माच शे्रणीत वाताया जजल्हशमातीरच  कयाड 



नगयऩरयऴदेरा ततवऱमा क्रभाुंकाच्मा ऩ यस्कायानुं गौयपलण्मात आरे. कयाड नगयऩरयऴदेच ेभ ख्मागधकायी यभाकाुंत डाके 
माुंनी शा ऩ यस्काय स्लीकायरा. 

 

ऩोशरव लेतन 

जीलाची फाजी रालून नषरलाद्माळी दोन शात कयणाऱमा वुंलेदनळीर बागातीर ऩोशरव कभकचाऱमाुंना दीडऩट लेतन 
देण्माचा तनणकम याज्जम ळावनाने घेतरा अवून, तमापलऴमीचुं ऩरयऩत्रक काढण्मात मेणाय अवल्हमाची भाहशती उऩभ ख्मभुंत्री 
आणण गडगचयोरी जजल्ह्माच ेवुंऩकक  भुंत्री देलेंद्र पडणलीव माुंनी कार गडगचयोरी इथुं फातभीदायाुंळी फोरताना हदरी. 
गडगचयोरी इथुं नव्मानुं भुंजूय झारेरुं लैद्मकीम भशापलद्मारम आणण गोंडलाना पलद्माऩीठावाठी जभीन अगधग्रशीत 
कयण्माची वूचना तमाुंनी  जजल्हशागधकाऱमाुंना केरी. तरेुंगण याज्जमातीर भेडडगड्डा शवुंचन प्रकल्हऩात गडगचयोरी 
जजल्ह्मातीर ज्जमा ळेतकऱमाुंच्मा जशभनी अगधग्रशीत कयण्मात मेणाय आशेत; तमाुंनाशी मोग्म भोफदरा देण्मात मेईर, 

अवुं पडणलीव मालेऱी म्शणारे.  

वोरयामजेळन पडणलीव  

ळेतीच्मा क्रपडयचुं वौय ऊजाककयण कयण्माच्माच्मा मोजनेअुंतगकत क्रपडय आशेत ततथुं जागा उऩरब्ध केल्हमाव वौय उजेलय 
पीडय ऩरयलततकत करून ळेतकऱ माुंना हदलवा फाया ताव लीज शभऱू ळकेर, अवुं उऩभ ख्मभुंत्री आणण लधाक जजल्ह्माच े
वुंऩकक  भुंत्री देलेंद्र पडणलीव माुंनी कार वाुंगगतरुं. लधाक जजल्हशा ऩरयऴदेत तनमोजन वशभतीच्मा फैठकीत त ेफोरत शोत.े 
मालेऱी तमाुंनी 283 कोटीुंच्मा जजल्हशा पलकाव काभाुंचा आढाला घेतरा. ळावकीम जागा अवल्हमाव अथला ळेतकऱ माुंची 
जभीन तीव लऴांच्मा कयायालय घेऊन तमाुंना बाड ेदेऊ अवुं भॉडरे तमाय केरुं अवल्हमाचुंशी पडणलीव म्शणारे. 

ऩ र 

ऩ णे ळशयाच्मा चाुंदणी चौकातीर लाशत कीच्मा वभस्मेलय उऩाम म्शणून ततथल्हमा ऩ राचा भ ख्म बाग कार 
भध्मयात्रीनुंतय स्पोटकाुंनी उडलण्मात आरा. आता उलकरयत यचना मुंत्राुंच्मा वशाय्मानुं उतयलण्माचुं काभ व रु आशे. 
अगधक अगधकृत तऩशळराची प्रतीषा आशे.  

 

जमुंती  

देळबयात याष्ट्रपऩता भशातभा गाुंधी माुंना आज तमाुंच्मा 153 व्मा जमुंतीतनशभत्त आदयाुंजरी लाहशरी जात आशे. 
मातनशभत्त पलपलध हठकाणी कामकक्रभाुंच ेआमोजन कयण्मात आरुं आशे. हदल्हरीभध्मे याजघाट मेथीर फाऩूुंच्मा 
वभाधीस्थऱी वलक धभक प्राथकना वबेचुं आमोजन कयण्मात आरुं आशे.  

 



तमाचफयोफय भाजी ऩुंतप्रधान रारफशादयू ळास्त्री माुंची आज जमुंती अवून तमातनशभत्त देळबयात तमाुंना आदयाुंजरी 
लाहशरी जात आशे. ळास्त्री माुंच्मा नेततृलाखारी बायताने 1965 भध्मे ऩाक्रकस्तानपलरुद्धच ेम द्ध जजुंकरे शोत.े 
ळास्त्रीुंनी जम जलान, जम क्रकवानचा जोयदाय नाया देत वैतनक आणण ळेतकऱमाुंचा उतवाश लाढलरा शोता. 

 

आकाळलाणी ऩ णे कें द्र लधाकऩन हदन 

आकाळलाणी ऩ णे कें द्राचा आज 69  ला लधाकऩन हदन आशे. मातनशभत्त कें द्राच्मा पे्रषागशृाभध्मे कभकचाऱमाुंचा पलपलध 
ग णदळकन कामकक्रभ आमोजजत कयण्मात आरा आशे. मालेऱी याज्जमाच ेआयोग्मभुंत्री तानाजी वालुंत प्रभ ख ऩाश णे म्शणून 
उऩजस्थत याशणाय आशेत. ऩ ण्माच्मा ऩयुंऩयेत आणण वाुंस्कृततक षेत्रात आकाळलाणी ऩ णे कें द्रानुं आजलय हदरेरुं 
मोगदान तवुंच सान, भाहशती आणण भनोयुंजनाचा लवा तनयुंतय व रु याशणाय आशे. लधाकऩन हदनातनशभत्त आकाळलाणी 
ऩ णे कें द्राच्मा लरयष्ट्ठ उद्घोपऴका गौयी रागू माुंनी आऩरुं भनोगत व्मक्त केरुं... 

  आकाळलाणी ऩ णे कें द्राभध्मे भी रुज ूझारे तेव्शा टेशरजव्शजनच्मा अनेक लाहशन्मा बायतात मेऊ घातल्हमा शोतमा तमाभ ऱे एका अथाकने येडडओवाठी 
ती भोठी वूचना शोती अवुं अवूनशी ऩ ढची लीव ऩुंचलीव लऴे खूऩ आनुंदाचा काऱ आकाळलाणी भध्मे घारलता आरा अनेक गामकाुंना लादकाुंना इथे 
ऐकता आरुं अनेक उतकृष्ट्ट अळा नटाुंफयोफय काभ कयताना नाटकाुंची तनशभकती कयता आरी अनेक कली, गीतकाय, रेखक, वुंगीतकाय दयू न का 
शोईना फघता आरे आणण मा वगळमाुंचा पलचायाुंचा ऩगडा भनालय खूऩच याहशरा आजशी तो तवाच ळाफतू आशे. जळी खूऩ भोठ्मा कराकायाळी 
फोरण्माने आऩल्हमारा ऊजाक देणाय ती गोष्ट्ट अवते तळीच भाझ्मावाठी ळेताच्मा फाुंधालय फवून अगदी ततथल्हमा एखाद्मा काभ कयणाऱमा फाईळी 
फोरणुंशी कामभच ऊजाक देणाय ठयरुं तमाच्माभ ऱे फश तार फघता आरा आणण एक प्रकायचा ळशाणऩण आरुं आणण तमा ळशाणऩणाभ ऱेच कदागचत 
जशभनीलय याशामराशी शळकलरुं. आज काऱ फदरतोम अनेक भाध्मभात आऩल्हमा बोलती आशेत. आभचे जे ऩायुंऩारयक श्रोते आशेत ते येडडओ वेट 
लयती आभचे कामकक्रभ लयती क्रकुं ला आभच्मा पेवफ क ऩेज लयती शी रोकुं  आता आभचे कामकक्रभ ऐकतात. वगळमात भोठा फदर शा आशे ऩशा ते 
वशा लाजता त म्शी कामकक्रभ प्रवारयत कयतात क्रकुं ला यात्री अकया लाजता कामकक्रभ प्रवारयत कयत आशात तो आम्शारा तमालेऱेरा ऐकणुं वोमीचुं 
नवेर तय तो आम्शारा ऐकामचुं नाशीमे आता आम्शी आभच्मा वोमीने कामकक्रभ ऐकणाय आशोत शा पाय भोठा फदर शा आता भी बपलष्ट्मात 
रषात घ्मामराच शलाम द वयी गोष्ट्ट पाय भशत्त्लाची भरा लाटते की आभचा जो ऩायुंऩारयक श्रोता आशे तो आता वाठ लऴाकच्मा ऩ ढचा आशे आभचा 
जो तरुण श्रोता अवणाये तमाच्मावाठी शी इतय भाध्मभातून वशज उऩरब्ध आशेत पेवफ क आशे म ट्म फ आशे तमा भाध्मभाुंलरून तो आम्शारा 
ऐकणाय आशे आणण तमाच्मा आलडीच ेपलऴम आता आम्शारा तनलडामरा रागणाय आशे. श्रोतेशो  आभचा अलकाळ आता हदलवेंहदलव कभी कभी 
शोत चाराराम शे त म्शीशी जाणत अवार.भनात कयामचुं खूऩ काशी आशे ऩण तो अलकाळ आता उयरा नाशी ती आगथकक तयतूदशी आता उयरी आशे 
अवुं भी खूऩ ठाभऩणे म्शणू ळकत नाशी तमाच्माभ ऱे उयरेरा अलकाळ तमाच्मातच छान काशीतयी वादय करूमा त म्शीशी ते ऐकार आणण प्रततवाद 
देत याशार.  ऩशाटे वाडेऩाच ऩालणेवशारा जेव्शा त म्शी लुंदे भातयभ म्शणतात तेव्शा एखादा श्रोता आऩल्हमारा भेवेज करून कऱलतो की भी ऐकतोम 
त म्शारा भी त भच्मा वोफत आशे तेव्शा अवुं लाटतुं की अये बरून ऩालरो आऩल्हमा आकाळलाणी भी खूऩ काशी हदरुं आऩल्हमावाठी नभस्काय   

 

 

याष्ट्रीम गचत्रऩट ऩ यस्काय 

अड वष्ट्ठाव्मा याष्ट्रीम गचत्रऩट ऩ यस्कायाुंभध्मे तीन भयाठी गचत्रऩटाुंना पलळेऴ ऩयीषक ऩ यस्काय प्रदान कयण्मात आरे. 
‘जून‘, ‘गोदाकाठ‘ आणण ‘अलाुंतछत‘ मा तीन गचत्रऩटाुंना शे ऩ यस्काय शभऱारे. जून गचत्रऩटावाठी शवद्धाथक भेनन माुंना  



तय ‘गोदाकाठ’ आणण ‘अलाुंतछत’ मा दोन्शी गचत्रऩटाुंवाठी अशबनेत ेक्रकळोय कदभ माुंना प्रभाणऩत्र देऊन गौयपलण्मात 
आरे. मा ऩ यस्कायाफद्दर अशबनेत ेक्रकळोय कदभ माुंनी आऩल्हमा बालना व्मक्त केल्हमा.... 

दोन्शी क्रपल्हभभध्मे अशबनमावाठी तमाुंनी भरा स्ऩेळर ज्जम यी भेन्ळन केरुं.एका क्रपल्हभवाठी हदरुं अवतुं ऩण तमाुंना दोन्शी क्रपल्हभ आलडरे आता 
भरा ऩयीषक व द्धा बेटरे तमाुंनी वाुंगगतरुं खयुं तय भेन ॲक्टय म्शणून ऩण आम्शी त भचुं नाल ऩ ढे ऩाठलरुं शोतुं, ऩण ते काम झारुं भाहशती नाशी 
ऩण आम्शारा त भचुं काभ शे दोन क्रपल्हभ भधरे इतका आलडरुं की दोन भधरी क ठरी चाुंगरी आशे शे आम्शारा ठयलताना आरुं म्शणून आम्शी 
दोन क्रपल्हभ भधरुं त म्शारा शे हदरेरुं आशे भरा अवुं लाटतुं की तमा भें फवकनी एलढुं मेऊन अॅपप्रशवअळन देणुं शे भेन फेस्ट ॲक्टय शभऱण्मा वायखुंच 
आशे तमाफद्दर भी तमाुंचे खूऩ खूऩ आबाय भानतो आणण भरा खूऩ आनुंद झारेरा आशे. 

 

रष्ट्कयी ऩरयचारयका 

 रष्ट्कयी ऩरयचारयका वेलेचा 97  ला स्थाऩना हदलव रष्ट्कयाच्मा दक्षषण भ ख्मारमात कार वाजया कयण्मात आरा. 
रष्ट्कयी ऩरयचारयका वेला 1888 भध्मे व रू कयण्मात आरी शोती. 15  वप्टेंफय 1943 योजी मा वेलेरा वध्माचुं स्लरूऩ 
देण्मात आरुं. वध्मा 5 शजाय रष्ट्कयी ऩरयचारयका अगधकायी अवून, वेनेच्मा ततन्शी दराुंच्मा लैद्मकीम वेलेत तमा 
कामकयत आशेत.  

                                  

फचतगट  

फ रडाणा जजल्ह्मात याफपलण्मात आरेल्हमा “ हशयकणी नलउद्मोजक भशायाष्ट्राची ” मोजनेतीर 130  भहशरा 
फचतगटाुंना 85  राख रुऩमाुंच्मा तनधीचुं पलतयण कार जजल्हशागधकायी एव. याभाभ ती आणण भ ख्म कामककायी 
अगधकायी बाग्मश्री पलवऩ त ेमाुंच्मा शस्त ेकयण्मात आरुं.  

 

गाुंधी     

लधाक इथल्हमा भशातभा गाुंधी आुंतययाष्ट्रीम हशुंदी पलश् लपलद्मारमात याष्ट्रपऩता भशातभा गाुंधी माुंच्मा जमुंतीतनशभत्त 
आमोजजत दीऩोतवलाच ेउद्घाटन आज वुंध्माकाऱी छत्तीवगढ़च्मा याज्जमऩार अन व मा उइके माुंच् मा शस् त ेशोणाय आशे. 
दीऩोतवलाआधी याज्जमऩार पलश्लपलद्मारमात  ‘ स् लयाज व याज्ज म आणण स् लफोधचा गाुंधी भागक ’ मा पलऴमालय आमोजजत 
याष्ट्रीम चचाकवत्रात बाग घेणाय अवून डॉक्टय आुंफेडकय उत कृष्ट् टता कें द्राचुं उद्घाटनशी कयणाय आशेत.   

 

गाुंधी   



भशातभा गाुंधी जमुंती वप्ताशातनशभत्त नली भ ुंफईत अन्लम प्रततष्ट्ठान, डॉक्टय फाफावाशेफ आुंफेडकय पलद्मारम आणण त बे 
ऩोरीव ठाणे माुंनी एकब्रत्रतऩणे त बे इथुं व्मवनभ क्तीफाफत जनजागतृी कयण्मावाठी पेयी काढरी. मा व्मवनभ क्ती 
पेयीभध्मे ळाऱकयी पलद्माथी वशबागी झारे शोत.े  

  

ग ऱ  

अन्न आणण औऴध प्रळावनाने दौंड तार क्मातीर दाऩोडी आणण केडगाल इथल्हमा तीन ग ऱ उतऩादकाुंलय कायलाई करुन 
5 राख 33  शजाय रुऩमे क्रकुं भतीचा बेवऱम क्त ग ऱ आणण वाखय जप्त केरी आशे. प्रळावनातपे भ दतफा्म 
चॉकरेट, बेवऱम क्त ग ऱ आणण वाखय लाऩयणाऱमा ग ऱ उतऩादकाुंलय  कायलाई कयण्मात मेत आशे. वणाव दीच्मा 
काऱात ग्राशकाुंची पवलणूक  करुन कभी दजाकच ेअन्न ऩदाथक पलक्री कयणाऱमापलरुद्ध   1800 - 222  -365  मा 
भोपत क्रभाुंकालय ग्राशक तक्राय करू ळकतात. जजल्ह्मातीर वलक ग ऱशाऱ चारकाुंनी कामद्मान वाय आलश्मक अवरेरा 
ऩयलाना प्राप्त कयण्माचुं आलाशन ऩ णे पलबागातीर अन्न आणण औऴध प्रळावन वशामक आम क्त वुंजम नायाग ड ेमाुंनी 
केरुं आशे. 

 

 

अुंफाफाई  

कोल्हशाऩूयात नलयात्रोतवलाच ेचैतन्म ऩवयरुं आशे. कयलीय तनलाशवनी श्री अुंफाफाई देलीच्मा दळकनावाठी याज्जमावश 
कनाकटक, ताशभऱनाडू आणण गोला इथल्हमा बापलकाुंनीशी शजेयी रालल्हमाभ ऱे हदलवागणणक बापलकाुंची वुंख्मा लाढत आशे. 
अुंफाफाईच्मा दळकनावाठी 13  राखाुंशून अगधक बापलकाुंची नोंद ऩजश्चभ भशायाष्ट्र देलस्थान वशभतीनुं केरी आशे. 
ऴष्ट्ठीच्मा ततथीरा कयलीय तनलाशवनी श्री अुंफाफाईची ब क्ती भ क्ती प्रदातमनी मा रूऩात ऩूजा फाुंधण्मात आरी शोती. 
त ऱजाऩूय इथुं भान्मलय कतकफगाय भहशराुंच्मा शस्त ेदेलीची आयती कयण्माचा वुंकल्हऩ याफलण्मात मेत आशे.  

 

 

भहशरा क्रक्रकेट 

भहशराुंच्मा लीव ऴटकाुंच्मा आशळमा कयुंडक क्रक्रकेट स्ऩधेच्मा आऩल्हमा ऩहशल्हमा वाभन्मात बायतानुं कार श्रीरुंकेचा 41 
धालाुंनी ऩयाबल केरा. बायतीम भहशराुंनी तनधाकरयत 20 ऴटकाुंभध्मे 150 धाला केल्हमा. तमात जेशभभा यॉड्रीग्ज हशनुं 
वलाकगधक 76 धाला केल्हमा तय शयभनप्रीत कौयनुं 33 धालाुंचुं मोगदान हदरुं. उत्तयादाखर श्रीरुंकेचा वुंघ 109 धालाुंभध्मे 
फाद झारा. उद्घाटनऩय वाभन्मात मजभान फाुंग्रादेळनुं थामरुंडचा नऊ गडी याखून ऩयाबल केरा.  

 



या क्री स्ऩधाक 

याष्ट्रीम क्रक्रडा स्ऩधेत ॲथरेहटक्वभध्मे भशायाष्ट्राच्मा ऐश्लमाक शभश्रा हशनुं 400  भीटवक धालण्माच्मा ळमकतीत याष्ट्रीम 
पलक्रभावश व लणकऩदक जजुंकरे. ऐश्लमाक हशनुं चायळे भीटवकचुं अुंतय 52  ऩूणांक 62  वेकुं दात ऩाय केरे आणण 
फीनाभोर हशचा अकया लऴांऩूलीचा पलक्रभ भोडरा. कफड्डीभध्मे भशायाष्ट्राच्मा भहशरा वुंघारा यौप्म ऩदक, फोडक 
स्केटीुंगभध्मे श्र ती बोवरे हशरा व लणक ऩदक, टेतनवभध्मे ऩ रुऴ वुंघारा व लणक तय भहशरा वुंघारा यौप्म ऩदक शभऱारुं.  

 

शलाभान 

कोकण आणण भध्म भशायाष्ट्रात आज काशी हठकाणी पलजाुंवश ऩालवाचा अुंदाज व्मक्त कयण्मात आरा आशे.  
भयाठलाडा आणण पलदबाकत 3  त े5 ऑक्टोफयऩमतं काशी बागाुंत पलजाुंवश ऩाऊव ऩडण्माचा अुंदाज शलाभान पलबागानुं 
लतकलरा आशे.  

                                       आकाळलाणी ऩ णे कें द्रालयचुं प्रादेशळक फातभीऩत्र वुंऩरुं; नभस्काय. 

 


