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धानमं ी नर"# मोदी आज सकाळी एक िदवसा)या रिशया)या दौ+यावर रवाना झाले. मोदी रिशयाचे अ0य1 2लािदिमर पुितन
यां)याबरोबर सोची इथं अनौपचा5रक चचा6 करतील. उभय देशां)या ने9यांमधील िनयिमत चच:चाच हा एक भाग अस=याचं अिधकृत
सू ांनी @हटलं आहे.
<><><><>
जे. जे. DEणालयातील िनवासी डॉHटरांचा संप आज ितस+या िदवशीही सD
ु च आहे. शीव इथ=या लोकमाIय िटळक
DEणालयातील डॉHटरानीही या संपाला पािठंबा िदला आहे. शिनवारी जे. जे. DEणालयात अ9यावJथ DEणाचा उपचारा दर@यान म9ृ यू
झाला, 9यानंतर संतK नातेवाईकांनी डॉHटरांना बेदम मारहाण के ली होती. यासंबधी जे. जे. माग6 पोिलस Jथानकात गIु हा दाखल
करMयात आला होता. पोिलसांनी मारहाण करणा+या चार जणांना ताNयात घेतलं आहे. 'DEणालयातील 9येक वॉड6ची सरु 1ा तातडीनं
वाढवावी या मागणीबाबत माड6' संघटना आिण वैSकTय िश1ण संचालनालयाचे सहसंचालक काश वाकोडे यां)यात काल तोडगा
काढ़MयासIदभा6त बैठक झाली, मा 9यात काहीही िनण6य न झा=याने माड6ने संप सD
ु च ठेवMयाचा िनण6य घेतला. संप लांब=यास आ@ही
समांतर ओपीडी सD
ु कD अशी मािहती माड6चे वWे अमोल हेकरे यांनी िदली. दर@यान, वैSकTय िश1णमं ी िगरीश महाजन यांनी
माड6)या डॉHटरांना चच:साठी बोलावलं आहे.
<><><><>
Jथािनक JवराXय संJथांमधून राXय िवधान प5रषदेवर िनवडून Sाय)या सहा जागांसाठी आज सकाळी आठ वाजता
मतदानाला सD
ु वात झाली. नािशक, अमरावती, चं#पूर, रायगड-र9नािगरी-िसंधदु गु 6, उJमानाबाद-लातूर-बीड, आिण परभणी-िहंगोली, या
सहा Jथािनक JवराXय संJथा मतदारसंघात ही िनवडणूक होणार आहे. उJमानाबाद-लातूर-बीड या मतदार संघातील लढतीकडे सवा[चे
ल1 लागले आहे. भाजपचे सरु श
े धस आिण रा\]वादीने पािठं बा िदलेले अशोक जगदाळे यां)यात ही लढत होत असून, या िठकाणी
^ामिवकासमं ी पंकजा मडुं े आिण िवधानप5रषदेतील िवरोधी प1 नेते धनंजय मडुं े यांची ित_ा पणाला लागली आहे. िसंधदु गु 6र9नािगरी-रायगड मधून रा\]वादीचे अिनके त तटकरे आिण िशवसेनचे े राजीव साबळे यां)यात तर, नािशक म0येही िशवसेना िव`0द
रा\]वादी अशीच लढत होत आहे.
दर@यान, बीड नगर प5रषदेतले काकू-नाना आघाडीचे नऊ नगरसेवक आिण इतर दोन, अशा एकूण अकरा नगरसेवकांचं मत
पुढील सनु ावणी पय[त ^ाb ध` नये असं, मबुं ई उ)च Iयायालया)या औरंगाबाद खंडपीठानं @हटलं आहे. या अपा नगर सेवकांना या
िनवडणुकTत मतदान करता येईल, असं िनवडणूक आयोगानं Jपd के लं होतं, परंतू या संदभा6त काल खंडपीठात झाले=या सनु ावणीत
Iयायालयानं, िवजे9या आिण पराभूत उमेदवारांम0ये दहापे1ा कमी मतांचा फरक अस=यास, पुढील सनु ावणीपय[त लातूर-उJमानाबादबीड मतदार संघाचा िनकाल जाहीर क` नये, असे िनद:श िदले आहेत.
नगरा0य1ां)या दालनात कचरा टाक=या करणी या सवा[ना अपा घोषीत के लेलं आहे. ये9या गD
ु वारी @हणजे २४ मे रोजी
मतमोजणी होणार आहे.
<><><><>
मबुं ई शेअर बाजाराने आज सकाळी सकारा9मक सD
ु वात करत िनद:शांकांत १२६ अंकांची उसळी घेतली आिण तो ३४
हजार नऊशे ७३ वर पोहोचला. कना6टकमधील पेच संगामळ
ु े गेले काही िदवस िनद:शांकांत घसरण िदसत होती. रा\]ीय शेअर
बाजाराचा िनlटीही २५ अंकांनी वधाDन १० हजार ६२१ वर पोहोचला.
चलन बाजारात आज Dपया)या म=ु यात 12 पैशांनी घट झाली, आिण ते 68 Dपये 12 पैसे ित डॉलर इतकं झालं. गे=या सोळा
मिहIयातली Dपयाची ही िनचांकT पातळी आहे.
//<><><><>//

