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ठळक बात�या 

1. नागपूर �श/क मतदार संघ 1नवडणुक3त महा�वकास आघाडीचे 

सुधाकरअडबाले आ9ण अमरावती पदवीधर मतदार संघ 1नवडणुक3त 

महा�वकास आघाडीचेच :धरज �लगंाड ेआघाडीवर  

2. उ=यापासून व>या?त अ9खल भारतीय मराठ� सा)हAय संमेलनाला �ारंभ, 

मुBयमंCी एकनाथ �शदें करणार उ=घाटन.  

3. राGयातील सव? बाल सुधारगहृात कौशIय�वकास कJ K सुL करणार-म)हला 

आ9ण बाल�वकास मंCी मंगल�भात लोढायाचंी मा)हती.   

4. भारतीय अPन महामंडळाQया ई �ललावात प)हIयाच )दवशी ८ लाख मेT-क 

टन गUहाची �वV3. 

******** 

�वधानपWरषद 

राGयातIया �वधानपWरषदेQया ३ �श/क आ9ण २ पदवीधर मतदारसंघाचंी मतमोजणी 

आज होत ेआहे. �वधानपWरषदेQया नागपूर �वभाग �श/क मतदार संघ 1नवडणूYकत 

आता पयZत २८ हजार  मतप[Cकांची मोजणी पूण? झाल- असून  प)हIया पसंतीची 

सवा?:धक मत ंमहा�वकस आघडीचे उमेदवार  सुधाकर अडबाले यांना १४,०६९ इतक3 

�मळाल- आहे. यानंतर भाजपाच ेनागो गाणार यांना मतं पडल- आहे.आज सकाळपासून 

मतमोजणीस सु(वात एकूण ३४,३६० मत प[Cकांपैक3 २८ टेबलवर-ल मत मोजणी 

घेbयात आल-. प)हIया फेर-त २६,९०१ वैध मत  होती तर  १,०९९  अवैध मत होती. 

दसुcया फेर-ची मतमोजणी सुL झाल- आहे. या फेर-त ६,३६० मतप[Cका मोजbयात 

येत आहेत.प)हIया पसंतीQया मताQंया मोजणी नंतर भाजपचे नागो गाणार यांना 

६,३६६ मतं पडल-. दर�यान अमरावती पदवीधर मतमोजणीत 56 हजार मताQंया 

मोजणीनंतर म�वआचे धीरज �लगंाडे 1480 मतांनी आघाडीवर आहे.या)ठकाणी :धरज  

�लगंाड े यांना 23 हजार 795 तर डॉ. रंजीत पाट-ल  यांना  22 हजार 315 मतं 

�मळाल- आहेत.ना�शक पदवीधरमतदारसंघासाठ� मतमोजणी सुL आहे. दर�यान कोकण 

�वभाग �श/क मतदारसंघाQया =वैवा�ष?क 1नवडणुक3त भाजपचे उमेदवार oानेpवर 

�हाC ेप)हIया पसंतीQया Vमानुसार �वजयी झाले आहेत.     

 



सा)हAय संमेलन 

�वदभ? सा)हAय संघाQया शताqद- वषा?1न�म� व>या?म>ये अ9खल भारतीय मराठ� 

सा)हAय संमेलनाचे आयोजन करbयात आले आहे. उ=या शुVवार- ३ फे,ुवार- रोजी 

सा)हAय संमेलनाला �ारंभ होत आहे. संमेलनादर�यान �व�वध काय?Vमांचे आयोजन 

करbयात आले आहे. सा)हAय संमेलनrथळाला महाAमा गाधंी सा)हAय नगर- असे नाव 

देbयात आले आहे. व>या?तील rवावलंबी �व=यालयाQया �वrतीण? मैदानावर ९६ वे 

अ9खल भारतीय मराठ� सा)हAय संमेलन होत आहे.महाAमा गाधंी सा)हAय नगर-त 

�ाचाय? राम शवेाळकर Uयासपीठावर सकाळी १०.३० वाजता उ=घाटन समारंभ 

आयोिजत आहे. संमेलना>य/ Pयायमूतt नरJK चपळगावकर, पूवा?>य/ भारत ससाणे 

यावेळी उपिrथत राहतील. उ=घाटन मुBयमंCी एकनाथ �शदें यांQया हrत े होईल. 

यावेळी rवागता>य/ माजी खासदार द�ा मेघे, �मुख पाहुणे �हणनू कJ K-य मंCी 

1नतीन गडकर- उपिrथत राहतील. तसेच �मुख पाहुणे �हणनू डॉ. �वpवनाथ�साद 

1तवार-, डॉ. कुमार �वpवास, �वशषे अ1तथी आमदार डॉ. �वpवजीत कदम, डॉ.पी.डी. 

पाट-ल, डॉ. डी.वाय. पाट-ल उपिrथत राहतील. उ=या सकाळी आठ वाजता महाAमा 

गाधंीजींQया पुतuयापासून vथं)दडंीला सुLवात होणार आहे. vंथ)दडंीम>ये �व�वध 

शाळा, �व=याथt सहभागी होतील. vथं)दडंीदर�यान व>या?तील �व�वध महwवाQया 

rथानांQया झाकँ3 राहणार आहेत. यावेळी शासनाQया �व�वध �वभागांQयाह- झाँक3 

राहतील. सा)हAय संमेलनाकWरता वधा? नगर- सGज झाल- आहे.  

 

अमरावती �व=यापीठ  

संत गाडगे बाबा अमरावती�व=यापीठाQया )हवाळी -2022 Qया3 व4 

फे,ुवार-रोजी1नयोिजत सव? �वषयांQया पर-/ा �व=यापीठान े र=द केलेIया आहेत. 

याबाबत सव?�ाचाय?, कJ Kा:धका-यांनापCाUदारे पर-/ा �वभागाने कळ�वले आहे. महाराyT 

राGय �व=यापीठ वमहा�व=यालयीन सेवक संयुzत कृती स�मतीने �व�वध मागbयांसाठ� 

सुL असलेIया पदवी, पदUयु�रअ{यासVमाQया पर-/ाQंया कामकाजावर ब)हyकार 

घातला आहे. सदर आदंोलनात�व=यापीठ तसेच महा�व=यालयांमधील �श/के�र 

अ:धकार-, कम?चार- सहभागी झालेलेअसIयामुळे �व=यापीठाQया सु( असलेIया3 व4 

फे,ुवार-, 2023 रोजीQया सव?च �वषयांQया पर-/ा र=द करbयाचा 1नण?य 

�व=यापीठानघेेतला आहे. 

 

मुBयमंCी एकनाथ �शदें  

राGयातील बाजार स�मAयांम>ये येणाcया शतेकcयांना अ=यावत सु�वधा �मळाUयात 

यासाठ� सव? बाजार स�मAयांQया पायाभूत सु�वधाचंा तपशीलवार आराखडा तयार 



करbयाचे  1नद|श मुBयमंCी एकनाथ �शदें यांनी )दले.राGयाQया पणन �वभागाची 

आढावा बैठक मुBयमंCी  �शदें यांQया अ>य/तेखाल- काल झाल- तेUहा ते बोलत 

होत.ेकाळाची गरज ल/ात घेऊन बाजार स�मAयांचा पुन�व?कास, 1तथं येणारे शतेकर-, 

मजूर, कामगार याQंयासाठ� सु�वधा 1नमा?ण कराUयात असे 1नद|शह- �शदें यांनी )दले. 

या बैठक3त मुBयमं~यानंी पाbयाची उपलqधता, rवQछता, अंतग?त रrत ेबाधंणी आ9ण 

इतर सु�वधाचंा आराखडाह- तयार करbयाQया सूचना )दIया आहेत. 

 

अंगणवाडी मदतनीस 

राGयातIया अगंणवाडी मदतनीस आ9ण से�वकाचंी अं1तम 1नवड करbयाचा अ:धकार 

बाल�वकास �कIप अ:धकाcयांकड े देbयात आला आहे. कJ K सरकारQया नवीन 

माग?दश?क सूचनांनसुार, से�वकासंाठ� शै/9णक पाCता दहावीऐवजी बारावी करbयात 

येणार असून, AयासंबधंीQया शासन 1नण?याला अ1ंतम माPयता �मळाIयानंतर ताAकाळ 

भरतीला सुरवात होणार असIयाचं याबाबतQया व�ृात �हटलं आहे. 

 

म)हला व बाल �वकास मंCी-मंगल�भात लोढा 

बालकांना �श/णासोबतच आवpयक कौशIय �वक�सत होbयासाठ� कौशIय �वकास 

�वभाग आ9ण म)हला व बाल�वकास �वभाग �यAनशील आहे. मंुबई इथIया :चI�न 

एड सोसायट-चे ड�गर- येथील 1नर-/ण गहृ व मानखुद? येथील बालगहृ येथे नUयान े

सुL केलेIया कौशIय �वकास कJ KाQया धतtवर राGयातील बाल सुधारगहृामं>ये 

कौशIयपूण? �श/णाच े कJ K सुL करणार आहोत. Aयाचबरोबर भUयता फाऊंडशेनQया 

सहकाया?न ेड�गर- व मानखुद? येथील मुलांना Aयाचंा कल ल/ात घेवनू मानखुद? आ9ण 

ड�गर- येथील मुलांसाठ� कौशIय ��श/ण वग? सुL करbयात येणार आहेत अशी 

मा)हती, कौशIय, रोजगार व उ=योजकता आ9ण म)हला व बाल �वकास मंCी 

मंगल�भात लोढा यानंी )दल-.ड�गर-, उमरखाडी येथील :चI�न एड सोसायट-म>ये 

कौशIय �वकास कJ KाQया उ=घाटन�संगी मंCी लोढा बोलत होते.  

 

राजा बढे 

क�ववय? राजा बढे �ल9खत ‘जय जय महाराyT माझा’ या गीताला राGय गीताचा दजा? 

देbयाचा शासन 1नण?य काल जार- झाला. या मूळगीतातले दोन चरण राGयगीत 

�हणनू घो�षत करbयात आले असून, येAया १९ फे,ुवार- पासून �हणजेच छCपती 

�शवाजी महाराज याQंया जयंती )दनापासून हा 1नण?य लागू होईल. सव? शासक3य 

काय?Vमामंधे १ मे रोजी महाराyT )दना1न�म� होणाcया >वाजरोहण काय?Vमात 



शाळामंधे दै1नक सC सु( होbयापवूt राyTगीतावर हे राGयगीत गायलं Yकंवा वाजवलं 

जाईल.  

 

स�मतीचं पुनग?ठन 

राGयातIया कलापथकांना भाडंवल- तसंच �योगासाठ� अनुदान मंजूर करणाcया 

स�मतीचं पुनग?ठन करbयात आलं आहे. सांrकृ1तक काय? संचालनालयाचे संचालक हे 

स�मतीचे अ>य/ असून या स�मतीचा काय?काळ तीन वषाZचा असेल. ह- स�मती 

कलापथकांQया अजा?ची छाननी करणे, Aयांची पाCता तपासून अनुदान मंजूर करbयाच ं

काम करणार आहे.  

 

तणृधाPय 

आंतरराyT-यतणृधाPय वषा?1न�मत आहारात तणृधाPय वापरा बाबत  जनजागतृी 

1नमा?ण करbयासाठ� भंडारा िजIहा कृ�ष �वभागामाफ? त 3 ते 4 फे,ुवार- रोजी सकाळी 

9.30 वाजता YVडा व सांrकृतीक काय?Vमाचे व रलॅ-चे आयोजन करbयात आले आहे.  

 

संसद 

अदानी उ=योगसमूहाबाबत )हडंेनबग? संrथेने �का�शत केलेIया अहवालाव(न संसदेQया 

दोPह- सभागहृामंधे �वरोधकांनी �चंड गदारोळ केला. Aयामुळं दोPह- सभागहृाचंं 

कामकाज सु(वातीला २ वाजेपयZत आ9ण नंतर संपूण? )दवसभरासाठ� तहकूब करbयात 

आलं.लोकसभेत काँvेस, तणृमूल काँvेस आ9ण KमुकQया सदrयांनी सभागहृाचं 

कामकाज सु( होताच या�करणी चौकशीची मागणी करत हौ=यात धाव घेतल-. 

सदrयांनी आपापIया जागी परत जावं असं सभापती ओम [बरला यांनी वारंवार 

सांगूनह- हे सदrय हौ=यातूनच घोषणा देत रा)हल.े ग�धळामुळे कामकाज चालवणं 

अशzय झालं तेUहा सभागहृाचं कामकाज सु(वातीला 2 वाजेपयZत आ9ण नंतर 

)दवसभरासाठ� rथ:गत झालं.राGयसभेत अनके सदrयांनी rथगन �rतावाची नोट-स 

)दल- होती. भारतीय आयु�व?मा महामंडळ, आ9ण साव?ज1नक /ेCातIया बँकांनी पैसा 

गुंतवलेIया कंपPयांच े समभाग बाजारात कोसळत असIयाब=दल चच|ची मागणी 

करणारा हा rथगन �rताव होता. हा �rताव यो�य प=धतीने माडंला नसIयाचं कारण 

देऊन अ>य/ जगद-प धनखड यांनी तो फेटाळून लावला. माC घोषणाबाजी चालूच 

रा)हIयान े सभागहृाच ं कामकाज सु(वातीला दपुार- दोन वाजेपयZत आ9ण नतंर 

)दवसभरासाठ� तहकूब करावं लागलं 

 

ई-�ललाव 



भारतीय अPन महामंडळाने देशांतग?त खुIया बाजारात प)हIयाच )दवशी  8 लाख 

मेT-क टन गUहाची �वV3 केल-. देशातIया 22 राGयामंधे  ई- �ललाव प=धतीने ह- 

�वV3 झाल-. कJ K-य सा�यातIया एकूण 25 लाख मेT-क टन गUहापैक3 22 लाख 

मेT-क टन गहू अPन महामंडळानं �ललावा=वारे �वV3ला काढला आहे. देशभरात गहू 

आ9ण गहू�पठाचे दर वाढत असIयाQया पाश?वभूमीवर Aयावर 1नयCंण ठेवbयाकरता हा 

�ललाव केला जात असIयाचं कJ K-य अPन आ9ण नागर- पुरवठा मंCालयानं सां:गतलं 

आहे. येAया माच?Qया दसुcया आठव�यापयZत दर बुधवार- हा �ललाव होणार असIयाचं 

सरकार- पCकात �हटलं आहे.  

 

हवामान 

नागपुरात थडंीत Yकं:चत वाढ झाल- असून, आज सकाळी �वमानतळावर १२.७ अंश 

सेिIसअस इतके Yकमान तापमान न�द�वbयात आलं आहे. 

*** 

 


