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$नयमतपणे कज& फेडणाऱया शेतकऱयांना मळणाऱया मदतीत वाढ ,हावी, अशी
अपे0ा शवसेना प0 मख
उ3व ठाकरे यांनी ,य5त केल7. ते आज औरं गाबादम:ये
ु
आयोिजत पकार प<रषदे त बोलत होते. पण
ु तां>यात?या @या शेतकऱयांवर गA
ु हे दाखल झाले
असतील, ते तातडीने मागे Cयावेत, अशी मागणीह7 Dयांनी केल7. शेतकऱयांना कज& माफE
Fदल7 असल7, तर7 नगर आGण नाशकम:ये `अIवIथ शेतकर7` अKयास गट $नमा&ण
करMयाची गरज अस?याचंह7 Dयांनी यावेळी सांOगतलं. शेतकर7 आGण शवसेना एक
आ?यामळ
ु े च शेतकऱयांना कज&माफE मळाल7 असा दावाह7, ठाकरे यांनी केला.
<><><>
सामािजक Qांतीचे थोर उRगाते राजषS छपती शाहू महाराज यांUया जयंती$नमDत
आज Vवधानभवनात Dयांना अभवादन करMयात आलं. Vवधानभवनात?या महाराजांUया
पत
ु Yयाला Vवधानसभा अ:य0 ह<रभाउढ बागडे यांनी पZु पहार अप&ण क[न अभवादन केलं.
राजषS शाहू महाराजांUया जयंती$नमDत को?हापरू म:ये पालकमंी चं\कांत पाट7ल यांनी
कसबाबावडा इथ?या ल^मीVवलास पॅलेस या शाहूंUया जAमIथळाला भेट दे ऊन $तमेला
पZु पहार अप&ण क[न अभवादन केलं. यावेळी खासदार संभाजीराजे छपती उपिIथत होते.
शाहू महाराजांUया जAमIथळी जाग$तक aकतSचं संbहालय ,हावं, यासाठc $नधी घोVषत केला
अस?याची माFहती चं\कांत पाट7ल यांनी यावेळी Fदल7.
राजषS छपती शाहू महाराज यांचा जAमFदवस शासनातफe सामािजक Aयाय Fदन
fहणन
ू साजरा केला जातो. या$नमDतानं दसरा चौकात रॅ ल7 काढMयात आल7. सांगल7तह7
सामािजक AयायाUया VवVवध योजनांवर आधा<रत रॅ ल7 काढMयात आल7. यात VवRयाथSह7
सहभागी झाले होते. यावेळी उपिIथतांना ,यसनम5
ु तीची शपथ दे Mयात आल7.
नाशक िजhयात सकाळी हुताDमा Iमारकापासन
ू समता Fदंडी काढMयात आल7. या
Fदंडीत VवRयाiयाjनी समतेचा संदेश दे णारे Oचरथ आGण दे खावे सादर केले.
<><><>
ईद-उल-aफ आज मंब
ु ईसह रा@यात मोkया उDसाहात साजर7 होत आहे .
धळ
ु े शहरासह िजhयात ईद$नमDत आज धY
ु यातील पांझरा नद7 aकनार7 असले?या
ईदगाहसह इतर 3 Fठकाणी ईदगाह मैदानावर Vवशेष नमाज पठण करMयात आलं. तसंच

साQE, शरपरू , शदं खेडा इथंह7 मिु Iलम बांधवांनी सामFु हक नमाज पठण क[न एकमेकांना
ईदUया शभ
ु ेUछा Fद?या.
नाशक िजhयात नाशक इथं गो?फ 5लब मैदानावर तर मालेगांव इथं ईदगाह
मैदानावर सामFु हक नमाज पठण करMयात आलं.
सोलापरू शहरात पाच Fठकाणी साव&ज$नक नमाज पठण करMयात आलं. होटगी
रोडवरUया ईदगाहम:ये नमाज पठण झा?यानंतर मिु Iलम बांधवांना पोलस आय5
ु तालयाUया
वतीनं गल
ु ाब पZु प दे ऊन ईदUया शभ
ु ेUछा दे Mयात आ?या.
राZnपती णव मख
ु जS, उपराZnपती मोहfमद हमीद अAसार7, धानमंी नरo \ मोद7
आGण मp
ु यमंी दे वo\ फडणवीस यांनी दे शवासयांना ईदUया शभ
ु ेUछा Fद?या आहे त.
<><><>
आषाढ7 वार7साठc पंढरपरू कडे $नघालेल7 संत qानेrवर महाराजांची पालखी सरु वडीहून
$नघन
ू फलटणकडे माग&Iथ झाल7. तर संत तक
ु ाराम महाराजांची पालखी सणसरचा म5
ु काम
आटोपन
ू $नमगाव केतकEकडे माग&Iथ झाल7. पालखीचं गोल <रंगण बेलवडी इथं पार पडलं.
पैठणहून $नघालेल7 संत एकनाथ महाराजांची पालखी दांडग
े ावहून अनाळे कडे माग&Iथ
झाल7. पालखीचं $तसरं <रंगण आज नागरडोह इथं होत आहे .
दरfयान,पंढरपरू इथं एकादशीपयjत मंFदर 24 तास दश&नासाठc खल
ु ं राहणार आहे .
<><><>
शेतकर7 कo\sबंद ू मानन
ू शेतकऱयाला आणखी चांग?या सVु वधा कशा दे ता येतील
यासाठc बाजार समतीनं यDन करावेत, असं आवाहन सहकार मंी सभ
ु ाष दे शमख
ु यांनी
केलं. लातरू इथं कृषी उDपAन बाजार समतीUया संचालक मंडळ बैठकEत दे शमख
बोलत
ु
होते. बाजार समDया आGण खाजगी बाजार याम:ये $नकोप Iपधा& ,हावी, यातन
ू शेतकऱयांचं
भलं ,हावं, हा हे तू असन
ू , बाजार समDयांचा कारभार पारदश&क होMयाUया uZट7नं Dया
बाजार समतीUया काय&0ेात?या शेतकऱयाला बाजार समतीUया $नवडणक
ु Eत मतदान
करMयाचा अOधकार पढ
ु Uया काळात शासन दे णार आहे , असं Dयांनी सांOगतलं.
<><><>
बल
ु डाणा िजhयात राZn7य महामाग& Q.6वर म:यराी वासी बस आGण कारची धडक
होऊन झाले?या अपघातात एक जण ठार तर दोन जण गंभीर जखमी झाले. जखमींची
कृती Oचंताजनक असन
ू , Dयांना उपचारासाठc अकोला इथं पाठव?याचं आमUया वाता&हरान
कळवलं आहे .
<><><>

मंब
ु ई शहर आGण उपनगरात राी अनेक Fठकाणी हजेर7 लावणाऱया पावसाने आता
Vवvांती घेतल7 आहे . काह7 भागांम:ये पावसाUया तरु ळक सर7 येत आहे त.
ठाणे िजhयात काल Fदवसभर मस
ु ळधार पाऊस पड?यानंतरह7 भवंडीत?या गावांचा
संपक& तट
ु लेला नाह7, असं िज?हाOधकार7 काया&लयात?या आपDती $नयंण क0ानं IपZट
केलं आहे . पावसामळ
ु े अनेक Fठकाणची वाहतक
ू काह7 काळ VवIकळीत झा?याचं आमUया
बातमीदारानं कळवलं आहे .
को?हापरू िजhयात अनेक Fठकाणी पावसाची संततधार असन
ू , राजाराम बंधाऱयावर
धोकादायक िIथतीत वाहतक
ू स[
ु आहे . पंचगंगा नद7Uया पातळीत 17 फूट वाढ झा?याचं
आमUया वाता&हरानं कळवलं आहे .
सांगल7 िजhयात आज सकाळपयjत सरासर7 3 दशांश 3 मल7मीटर पाऊस झाला.
मरज, खानापरू Vवटा, वाळवा, इIलामपरू , तासगाव, शराळा, पलस
ू , आद7 ताल5
ु यात
पावसानं हजेर7 लावल7, तर जत आGण आटपाडी ताल5
ु यात पावसानं उघडीप Fदल7 आहे .
||<><><>||
गर7ब [wणांना चांग?या आरोwय सेवा दे Mयासाठc सहकार 0ेाचा वापर करावा, असं
आवाहन सहकार मंी सभ
ु ाष दे शमख
ु यांनी केलं. ते काल लातरू इथं एका काय&Qमात बोलत
होते. रा@यात?या Vवकास सहकार7 संIथांची संpया स:या 22 हजारापे0ा जाIत आहे , मा
Dयात?या 50 ट5के बंद आहे त. Dयांचा उपयोग आतापयjत िज?हा बँका आGण बाजार
समतीUया $नवडणक
ु EUया मतदानासाठc होत होता. आता मा हे थांबवन
ू Vवकास सेवा
बळकट करMयावर सरकार भर दे णार अस?याचं Dयांनी सांOगतलं.
<><><>
$नयमत शासकEय सेवेत?या कम&चाऱयांसाठc सेवा$नवDृ तीची वयोमया&दा 60 पयjत
वाढवMयाचा $नण&य अ[णाचल दे श सरकारनं घेतला आहे . पढ
ु Uया वषS एक जानेवार7पासन
ू
हा $नण&य अंमलात येईल. इटानगर इथं काल यासंदभा&त अOधकृत स3ीपक जार7
करMयात आलं. गेले काह7 मFहने हा Iताव सरकारUया Vवचाराधीन होता, Dयावर
मंsमंडळात दोन वेळा चचा&ह7 झाल7 होती. वेगवेगYया वगा&त?या अनेक कम&चाऱयांना
स:या 60 वषा&Uया सेवा$नवDृ तीनंतरचे लाभ मळत आहे त. एकाच सरकारUया सेवेत?या
कम&चाऱयांचं $नवDृ तीचं वय समान असावं, या हे तन
ू े हा $नण&य घेत?याचं या स3ीपकात
fहटलं आहे .
<><><>
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आrवासनानस
ु ार वैमा$नकांचं थकEत वेतन आधी Rयावं, अशी भावना एअर इंyडयाUया
वैमा$नकांनी ,य5त केल7 आहे . एअर इंyडयाUया त>बल 27 हजार कम&चाऱयांची बाराशे कोट7
[पयांची थकबाकE श?लक आहे . Dयात वैमा$नकांUया 400 कोट7 रकमेचा समावेश आहे .
<><><>
न,या शै0Gणक धोरणावर काम करMयासाठc कo\ सरकारनं स
ु स3 वैqा$नक
के.कIतरु 7रं गन यांUया अ:य0तेखाल7 नऊ सदIयीय सामती नेमल7 आहे . मनZु यबळ Vवकास
मंालयानं या समतीसाठc तq तसंच श0णतqांची $नवड के?याचं स
ू ांनी सांOगतलं.
या समतीम:ये इIोचे माजी अ:य0 कIतरु 7रं गन यांUयाबरोबरच भारतीय शासकEय
सेवेतले अOधकार7 के.जे.अ?फोAसे कनामथनम यांचाह7 समावेश आहे .
<><><>

