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ठळक बातया
देशाचा िवकासदर पढु े यायचा असेल तर िशण आिण याय यवथेत बदल करावे लागतील - क ीय अथ मं#ी अ$ण जेटली
याचं 'ितपादन .
जागेचा ताबा घेत+यापासून पाच वषात '.य उ.पादन स$ु करणा0या उ1ोगांना िवशेष सवलती दे3याची म4ु यमं5यांची घोषणा .
शेवट6या शेतक0याला लाभ िमळत नाही तोपय:त कजमाफ< योजना स=
ु राहणार म4ु यमं5यांची >वाही.
६५ या सवाई गंधव भीमसेन संगीत महो.सवाची प3ु यात सांगता.
Cीलंके िव$D6या मयािदत षटकां6या मािलके त भारताचा २-१ असा िवजय.
जेटली
देशाचा िवकासदर आणखी पढु े यायचा असेल तर िशण आिण याय यवथेत मोठ् या 'माणात बदल करावे लागतील असं
'ितपादन क ीय अथमं#ी अ$ण जेटली यांनी काल प3ु यात के लं. िसJबायोिसस शैिणक संथे6या १४ या पदवी 'दान
समारंभात जेटली 'मख
ु पाहMणे Jहणून बोलत होते. िविवध िव1ाशाखेतील सवु णपदक िवजे.या िव1ाNया:ना जेटली यां6या हते
पदया 'दान कर3यात आ+या. यावेळी संथे6या वतीनं उ1ोगपती राहMल बजाज आिण जागितक क<तOचे िशणतP 'ाQयापक
िफलीप अ+टबॅक यांना डी.िलट ही पदवी 'दान कर3यात आली.
िहमाचल, गुजरात
िहमाचल 'देश आिण गज
ु रात6या िवधानसभा िनवडणक
ु ांची मतमोजणी आज सकाळी आठ वाजता स$ु होत आहे. या साठी सव
यं#णा सTज झाली असून दपु ारपासून िनकाल हाती येतील. गज
ु रात िवधानसभे6या १८२ जागांसाठी आिण िहमाचल 'देशात+या
६८ जागांसाठी मतदान झालं आहे. दरJयान, गज
ु रातमQये ६ मतदान क ांवर काल पु हा मतदान घे3यात आलं. या िठकाणी १४
िडसबरला मतदान झालं होतं. तांि#क कारणांमळ
ु े इथे फे रमतदान घेत अस+याचं िनवडणूक आयोगानं सांिगतलं.
टेटाईल पाक
राTयात औ1ोिगक वसाहतीत जागेचा ताबा घेत+यापासून पाच वषात '.य उ.पादन सु$ के +यास उ1ोगांना िवशेष 'ो.साहनपर
सवलती दे3यात येतील, अशी घोषणा म4ु यमं#ी देव फडणवीस यांनी काल नांदगाव पेठ इथं के ली. अमरावती िज+Yात+या
नांदगाव पेठ इथं वZो1ोग संकुलामQये मQये रेमंड उ1ोग समहू ा6या िलनन यान आिण कापड िनिमती उ1ोगा6या उ[ाटन 'संगी ते
बोलत होते. इथ+या वZो1ोग संकुलामQये २०० िविवध 'क+प उभे राहणार असून यामळ
ु े 'ाम4ु यानं थािनक जनतेला रोजगार
उपल]ध हो3याची अपेा आहे.

राधामोहन िसंग
कापसावर6या ब^ड अळी6या संदभात नागपरु ात काल उ6चतरीय बैठक झाली. क ीय कृ षीमं#ी राधा मोहन िसंग, क ीय भूप`ृ
वाहतूक मं#ी िनतीन गडकरी, आिण म4ु यमं#ी देव फडणवीस या बैठक<ला उपिथत होते. ब^ड अळी6या संदभात राTयाला
सवतोपरी मदत कर3याचं आaासन िसंग यांनी या वेळी िदलं. दरJयान, देशात+या ९९ 'लंिबत कृ षी उ1ोगांपैक< २३ पूण होत
आ+याची मािहती राधा मोहन िसंग यांनी सं#ं महो.सवात िदली. तसंच १० कोटी शेतक0यांना मृदा पि#कांचं वाटप झा+याची
मािहतीही .यांनी िदली.
धनंजय मडुं े
िविधमंडळा6या िहवाळी अिधवेशना6या दस
ु े झालेलं नुकसान, कायदा आिण सु यथा, िवदभाचे
ु 0या आठवड् यातही ब^ड अळीमळ
'd तसंच िविवध घोटाeयांचे िवषय हे मfु े लावून धरणार अस+याचं िवधान पgरषद िवरोधी पनेते पनेते धनंजय मंडु े यांनी काल
नागपूर इथं सांिगतलं.
म"ु यमं#ी
शेवट6या शेतक0याला लाभ िमळत नाही तोपय:त छ#पती िशवाजी महाराज शेतकरी समान योजनेतगं त कजमाफ< स=
ु
राहणार अस+याची >वाही म4ु यमं#ी देव फडणवीस यांनी िदली. बल
ु डाणा िज+Yातील नांदरु ा इथं काल बळीराजा जलसंजीवनी
योजनेचं आिण राijीय महामागाचं उदघाटन .यां6या हते झालं .यावेळी ते बोलत होते. या वेळी क ीय मं#ी िनितन
गडकरी उपिथत होते. बल
ु डाणा िज+Yात राijीय महामागा:ची स=
ु असलेली सव कामं वेळेत पणु कर3यात येतील, असं क ीय
भूप`ृ वाहतूक मं#ी िनतीन गडकरी यांनी या वेळी सांिगतलं. िज+Yातील शेगांव इथं सागरी िवमानाची सिु वधा लवकरच उपल]ध
क=न दे3यात येणार असून जैिवक इंधन िनिमती 'क+प भंडारा िज+Yात उभारला जात अस+याचंही ते Jहणाले.
खासदार िशरोळे
प3ु यातील मळ
ु ा आिण मठु ा न1ांचा समावेश राijीय जलवाहतूक 'क+पात हावा आिण या न1ांमQये शहरांतगत जलवाहतूक सु$
हावी यासाठी म4ु यमं5यांना प# पाठवलं अस+याची मािहती खासदार अिनल िशरोळे यांनी काल प3ु यात प#कार पgरषदेत िदली.
पणु े नदी सधु ार 'क+पाचा पाठपरु ावा करणार असून हा 'क+प लवकर मागO लावणार अस+याचं िशरोळे यांनी सांिगतलं. पणु े
आंतरराijीय िवमानतळ िवतारीकरणासंदभात सगeया परवान>या िमळा+या असून, भारतीय वायू दलाची परवानगी रािहली आहे
ती लवकरच िमळे ल असंही ते Jहणाले.
कुलभूषण जाधव
कुलभूषण जाधव यां6या कुटुंिबयांचे िहसाचे अज िमळाले असून .या वर कायवाही सु$ आहे असं ट् िवट पािकतानी परराij
यवहार मं#ालया6या 'वk.यानं के लं आहे. २५ िडसबरला ही भेट होणार आहे. दरJयान, जाधव यां6याशी संपक साध3याची
परवानगी दूतावासाला 1ावी ही भारतानं पु हा के लेली िवनंती पािकताननं फे टाळून लावली आहे.
सवाई गंधव हॉईसकाट
६५ या सवाई गंधव भीमसेन संगीत महो.सवाची काल प3ु यात सांगता झाली. या िवषयी अिधक मािहती आम6या
'ितिनधीकडून.....
‘या वषया सवाई गंधव भीमसेन संगीत महोसवात पुणेकरांबरोबरचा देशा परदेशातीला
संगीत रिसकांनी तुडुंब गद करत सजनशील गायन, वादन, नृयाचा भरभ%न आनंद लुटला.
पाच (दवस रं गले)या *वरा य+ामधे युवािपढीतीला गायक स-ाट पंिडत, तुषार द., भुवनेश
कोमकली आिण गाय/ी जोशी यांया कला 0*तुतीला रिसकांची भरभ%न दाद (दली.

का1मीरचे *तारावादका अभय सोपारी,सतार वादक कु शल दास आिण 3हायोलीन वादक कला
रामनाथ यांचे दज5दार वादनही सं*मरणीय झालं. महोसवा दर7यान तीन (दवस झाले)या
षडज अंतरं ग महोसवात संगीतावर आधा8रत वैिव:यपूण लघुपटांचे 0दशन

आिण

महोसवातीला िनवडक कलाकारांया मुलाखती>ारे सांिगतीक िवचारांचे आदान 0दान झाले.
महोसवाया कालया शेवटया स/ाची सुरवात दुपारी बारा वाजता लोकि0य त?ण गायक
महेश काळे यांया दमदार गायनाने झाली. पAाशंकर यांचे कनाटकB शैलीतील 3हायोलीन
वादन तसंच सुधाकर च3हाण आिण आनंद भाटे यांचे दमदार गायन झाले. *वरायोगीनी डॉ.
0भा अ/े यांया गायानानी या वषया महोसवाचा सुरेला समारोप झाला.’
आकाशवाणी बात7यांसाठी दीपा भंडारे , पुण.े

िज,हा मराठी संमेलन
वािशम इथं काल अिखल भारतीय मराठी सािह.य महामंडळाचं दस
े ना6या
ु रं िज+हा मराठी संमेलन पार पडलं. या संमल
अQयपदी मबंु ई िव1ापीठाचे मराठीचे 'ाQयापक डॉ. सनु ील अवचार हे होते, तर 'मख
ु पाहMणे Jहणून अिखल भारतीय मराठी
सािह.य महामंडळाचे अQय डॉ. Cीपाद भालचं जोशी हे होते. संमेलना पूवO mामीण भागातील पूवO वापरात असले+या वतचूं ं "
mामीण वतचूं ी समृD अडगळ" हे 'दशन भरव3यात आलं होतं.
-ामपंचायत िनवडणुका
सोलापूर िज+Yातील ६४ mामपंचायत िनवडणक
ु ा िनभय वातावरणात हो3यासाठी िज+हा 'शासन आिण पोलीस 'शासन यांनी
आदश आचारसंिहतेची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना राTय िनवडणूक आयo
ु ज.स. सहाgरया यांनी संबिधत
अिधका0याना िद+या. सोलापूर िज+Yात जानेवारी आिण फे pवु ारी २०१८ मQये मदु त संपणा0या mामपंचायतीसाठी
ये.या २६ िडसबर रोजी मतदान होणार आहे. या िनवडणक
ु <6या तयारीचा आढावा घे3यासाठी सहाgरया यांनी काल िज+हािधकारी
कायालयात बैठक घेतली. .यावेळी ते बोलत होते.
िसंधू
भारता6या पी ही िसंधू दबु ई जागितक सुपरसीरीज बॅटिमंटन पधqत उपिवजेती ठरली. काल झाले+या अटीतटी6या अंितम
सामयात जपान6या अकाने यामागचु ी िहनं िसंधूचा २१ -१५, १२ -२१, १९ – २१ असा पराभव के ला.
ि/के ट
भारत आिण Cीलंका यां6या दरJयान ितसरा मयािदत षटकांचा िrके ट सामना िजंकत भारतानं तीन सामयांची ही मािलका २ -१
अशी िजंकली. या मािलके तला ितसरा सामना काल िवशाखापsणम इथं झाला. भारतानं नाणेफेक िजंकून े#रण वीकारलं.
भारतीय गोलंदाजां6या 'भावी मा0यापढु े Cीलंकेचा संघ सव बाद २१५ धावा क= शकला. िवजयासाठी आवtयक २१६ धावांचं
आहान भारतीय संघानं तेहेितसाया षटकांत दोन गड् यां6या मोबद+यात पार के लं. कुलदीप यादव सामनावीर तर िशखर धवन
मािलकावीर ठरला.

हवामान
िवदभा6या काही भागात िकमान तापमानात सरासरी6या तल
ु नेत लणीय तर मQय महाराij आिण मराठवाड् या6या काही भागात
िकं िचत वाढ झाली आहे. राTयात काल सवात कमी िकमान तापमान िभरा इथं १० पूणा:क ५ अंश सेि+सअस न^दवलं गेल.ं
उ1ापय:त6या हवामाना6या अंदाजानस
ु ार. राTयात सव# हवामान कोरडं राह3याची शkयता वेधशाळे नं वतवली आहे.
******

