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ठळक बातया

⦁ संचन कपांसाठी क नाबाड"#ारे ९ हजार कोटी उभारणार, नवीन मे%ो रे वे धोरण जाहीर
⦁ बैलगाडी शय"त-ना उ/ 0यायालयाची मनाई
⦁ कज"माफ3साठी सुमारे साडे बारा लाख शेतक5यांची न6दणी पूण"
⦁ रा8यात मा0सून पु0हा स93य हो:यासाठी पोषक ि<थती
िनणय
देशातील संचन >े?ा@या िवकासासाठी २०१७ – १८ या वषा"त अथ"संकपीय तरतुदीखेरीज नऊ हजार
२० कोटी पयांचा अितDरE दीघ"कालीन िनधी उभार:यास काल क ीय मंि?मंडळान मंजुरी दली. ही
रHम राIीय कृ षी आिण Kामीण िवकास बँक अथा"त नाबाड"@या माMयमातून बाँNस#ारे उभार:यात
येणार आहे. क ीय अथ"मं?ी अण जेटली यांनी बैठक3नंतर नवी दली इथं सारमाMयमांना ही मािहती
दली. या योजनतग"त रा8यांना सहा टHे वाPष"क Qाज दरानं कज" उपलRध कSन दे:यात येणार आहे.
देशातील िविवध शहरांमMये मे%ोचं जाळं िवकिसत कर:या@या उTेशानं नQा मे%ो िवकास धोरणालाही
काल मंि?मंडळान मंजुरी दली. सव" रा8यांशी सला-मसलत कSन हे धोरण िनिUत कर:यात आयाचं
जेटली यांनी सांिगतलं. सMया सात शहरांमMये ३७० कलोमीटरचं मे%ो जाळं काया"ि0वत असून आणखी
१२ शहरांमMये ५३७ कलोमीटर अंतराचं जाळं िनमा"ण कर:याचं काम सु आहे. नवीन मे%ो
कपांसाठी क ीय अथ"सहाVय घे:याकDरता साव"जिनक-खाजगी भािगदारी अिनवाय" कर:याची तरतूद
या धोरणात आहे.
गुडघे  यारोपणाची Wकं मत क सरकारनं िनिUत के ली असून ती सMया आकार:यात येणा5या शुका@या
जवळपास िनमी आहे. सव"साधारण वापरातील कोबाट 9ोिमयम गुडघे  यारोपणासाठी आता एक
लाख ५८ हजार पयांऐवजी ५५ हजार पये लागणार आहेत. तर टीटािनयम ऑि[सडाइ\ड
झीरकोिनयम कारासाठी अडीच ते साडेचार लाख पयांऐवजी आता ७६ हजार सहाशे पये Wकं मत
िनिUत कर:यात आली आहे.
मंीमंडळ
िश>ण >े?ासाठी असलेया सरकारी योजनां@या अंमलबजावणीसाठी माMयिमक आिण उ/ िश>ण कोश
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हा एकच िनधीकोश तयार कर:याला क ीय मं?ीमंडळानं मा0यता दली आहे. सव" कारचा शै>िणक
उपकर या िनधीकोशात जमा कर:यात येणार आहे. हा िनधी माMयिमक आिण उ/ िश>ण घेणा5या
िव^ा_या`साठी वापर:याची जबाबदारी मनुaयबळ िवकास मं?ालयाची असणार आहे. लaकरा@या
मुbयालयांमधील नागरी सेवा िवभागात मुbय संचालकांची सात आिण संचालकांची ३६ पदं िनमा"ण
कर:यासही मं?ीमंडळानं मंजुरी दली.
सव यायालय
के रळमधील एका हंद ू तणीचा मुि<लम QE3शी झालेया िववाहाची चौकशी कSन लवकरात लवकर
अहवाल सादर करा असा आदेश काल सवd/ 0यायालयानं राIीय तपास यं?णेला दला. के रळ उ/
0यायालयानं हा िववाह हणजे लeह िजहादचं करण असयाचं सांगत तो नामंजूर के ला होता. दरयान,
या करणाचा तपास राIीय तपास यं?णेनं करावा असं सवd/ 0यायालयाला वाटत असेल तर याला
आमची हरकत नाही, असं के रळ सरकारनं हटलं आहे.
बैलगाडी
रा8यात बैलगाडी शय"त-ना परवानगी ^ायला काल मुंबई उ/ 0यायालयानं मनाई के ली; बैलगाडी
शय"त-ना मा0यता देणारी अिधसूचना रा8य सरकारनं काढली होती; या अिधसूचनेला आeहान देणा5या
यािचके वर सुनावणी देताना 0यायालयानं बैलगाडी शय"तीला मनाई कायम ठे वली. तसंच या बाबत@या
सुनावणीला दोन आठवgांची <थिगती दली. बैल गाडी शय"तीबाबत िनयमावली तयार कर:यचे
िनदhशही 0यायालयानं रा8य शासनाला दले आहेत.
शेतकरी अज
शासनानं शेतक5यांसाठी जाहीर के लेया कज"माफ3चे ऑनलाईन अज" भर:याची कया गेया मिह0यात
२४ तारखेपासून सुS झाली आहे. या योजने अंतग"त कालपय`त १२ लाख ३८ हजार शेतक5यांची न6दणी
झाली असून १० लाख ११ हजार शेतक5यांचे ऑनलाईन अज" दाखल झाले आहेत, अशी मािहती सहकार
मं?ी सुभाष देशमुख यांनी काल मुंबईत दली. रा8यामMये सुमारे २६ हजार क ावर अज" भर:यात येत
असून, ऑनलाईन अज" भर:याची सुिवधा मोफत उपलRध कSन दे:यात आली आहे. सव" शेतक5यांचे अज"
ऑनलाईन भSन होईपय"त ही क सुS राहणार आहेत; असंही देशमुख हणाले.
िहजीट महारा!
रा8यातील

पय"टन<थळांची पय"टकांना सिव<तर मािहती eहावी, या उTेशानं

पय"टन िवकास

महामंडळा@या वतीनं "िeहजीट महाराI" ही योजना राब:यात येत आहे. या अंतग"त तयार कर:यात
आलेया संकेतिच0हाचं अनावरण काल मुbयमं?ी देव फडणवीस यां@या ह<ते मुंबईत कर:यात आलं.
पाणी प#ी
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नािशक महापािलके नं घरपiीत १८ टHे तर पाणी पiीत दुjपट वाढ कर:याचा िनण"य घेतला आहे.
महापािलके @या <थायी सिमती@या बैठक3त आयुEांनी सादर के लेला <ताव बkमतानं मंजूर कर:यात
आला. िशवसेने@या सद<यांनी या <तावाला िवरोध के ला तर गेया २२ वषा`पासून महापािलके नं
घरपiीत वाढ के ली नसयाचं कारण देत सlाSढ भाजपानं या <तावाचं समथ"न के लं.
गा%ा
पुणे महानगर पDरवहन महामंडळा@या ताmयात पुढील दीड वषा"त ऑटोिगअरयुE ८०० बसगाgा
समािवn होणार आहेत. यातील ४०० बसेस सीएनजीवर तर उव"रीत ४०० बसेस िडझेलवर चालणा-या
असतील. यामुळं पीएमपीएमएल@या ताmयातील एकं दर बस गाgांची संbया सुमारे अडीच हजार होईल
अशी मािहती Qव<थापक3य संचालक आिण अMय> तुकाराम मुंढे यांनी काल दली.
कृ षी िव(ापीठ
रा8यातील चारही कृ षी िव^ापीठांतया िविवध िव^ा शाखां@या पी. एचडी. पदवी अoयास9मा@या
वेशासाठी घे:यात आलेया सामाियक परी>ेचा िनकाल काल जाहीर झाला. कृ षी पDरषदे@या
www.mcaer.org या संकेत<थळावर हा िनकाल पाहता येईल असं कृ षी िव^ापीठ परी>ा मंडळा@या
प?कात हटलं आहे.
अमरावती
अमरावती िवभागात संत गाडगेबाबा Kाम <व@छता अिभयाना@या अंतग"त िवभाग <तरावर पुर<कार
िमळवणा5या सहा Kाम पंचायत-ना <वातंqय दनी गौरव:यात आलं. या Kामपंचायत-चे सरपंच आिण
सिचव यांनी हा पुर<कार <वीकारला.
वाशीम
वाशीम िजrातील मानोरा तालु[यातील संत सेवालाल महाराज पोहरादेवी इथया वन पय"टन
>े?ा@या िवकासासाठी रा8य शासनानं ४३ लाख ५६ हजार पयांचा िनधी मंजूर के ला आहे.
उ*मानाबाद
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव^ापीठा@या उ<मानाबाद उपक ाचा वधा"पनदन काल झाला. या
िनिमlानं एका काय"9माचं आयोजन कर:यात आलं होतं. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा
िव^ापीठाला जागितक दजा" िमळवून दे:यासाठी यt करावेत असं आवाहन कु लगुS डॉ बी. ए. चोपडे
यांनी यावेळी के लं. माजी आमदार िस ामjपा आलुरे यांना या काय"9मात जीवन गौरव पुर<कार देऊन
गौरव:यात आलं.
,कल*कर वसुंधरा िचपट महो1सव
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सरकार आपयासाठी काही करे ल यापे>ा आपण <वतः काहीतरी करायला हवं असं मत 8येv अिभनेते
नाना पाटेकर यांनी QE के लं. सोलापूर िव^ापीठा@या वतीने आयोजीत कलd<कर वसुंधरा िच?पट
महो सवाचं उwाटन काल अिभनेते नाना पाटेकर आिण मकरं द अनासपुरे यां@या ह<ते झालं; यावेळी
पाटेकर बोलत होते. समाजात ऑि[सजनिवना घडणा-या घटनांचा िवचार कन आता तरी झाडं
लाव:याचं आवाहन अनासपुरे यांनी यावेळी के लं.
गणेशो1सव
आगामी गणेशो सवासाठी मुंबई-गोवा, या राIीय महामागा"वन कोकणात जाणा-यांनी वाहतूक क6डी
टाळ:यासाठी पया"यी मागा"चा वापर करावा, असं आवाहन रायगड िजहा शासना@या वतीनं कर:यात
आलं आहे. मुंबई-सातारा-उं xज-पाटणमागh िचपळू ण, मुंबई-सातारा-कराड-कोहापूर-मलकापूरमागh
आंबाघाट, आिण मुंबई-सातारा-कराड-कोहपूर-राधानगरी Wकं वा गगनबावडामागh कणकवली अशा काही
पया"यी मागा`नी कोकणात जाता येईल.
अपघात
बुलडाणा िजrातील अकोला खामगाव मागा"वर काल झालेया भीषण अपघातात चार जणांचा मृ यू
झाला तर सहा जण जखमी झाले आहेत. जखम-ना उपचारांसाठी खामगाव िजहा सामा0य yणालयात
दाखल कर:यात आलं आहे.
सायक2लंग
ये या २० ते २४ सjटबर दरयान पु:यात राIीय सायकल अजं[यपद <पधा" होणार आहे. या <पधhत
भाग घेणारा महाराIाचा संघ िनवड:यासाठी नािशकमMये ये या १९ आिण २० तारखेला रा8य<तरीय
खुया िनवड चाचणी <पधhचं आयोजन कर:यात आलं आहे. या िनवड चाचणी <पधhत सहभागी होऊ
इि@छणा-या खेळाडू ंनी आपली नाव न6दणी आिण अिधक मािहतीसीठी आपापया िजहा सिचवांशी
संपक" साधावा असं आवाहन सायकलंग असोिसएशन ऑफ महाराIनं के लं आहे.
लातूर
लातूर िजrात आतापय`त वाPष"क सरासरी@या ३८ टHे पाऊस झाला आहे. पावसाअभावी खरीप िपकं
धो[यात आली आहेत. उव"Dरत िपकं जगव:यासाठी मांजरा कपातून पाणी सोडावं अशी मागणी
लातूर - उ<मानाबाद िजहा िनयोजन सिमतीचे सद<य बी. बी. ठ6बरे यांनी संपक" मं?ी संभाजी पाटील
िनलंगेकर यां@याकडे के ली आहे.
परभणी
परभणी शहर आिण पDरसरात काल काही वेळ जोरदार पाऊस झाला. यामुळं शेतक5यांना काहीसा
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दलासा िमळाला. मा? खरीपा@या िपकांसाठी आणखी पावसाची अपे>ा आहे.
हवामान
रा8यात मा0सून पु0हा स93य हो:यासाठी पोषक वातावरण िनमा"ण होत आहे. पिUम बंगाल आिण
बंगाल@या उपसागरात वातावरणा@या वर@या थरात हवेची च9ाकार ि<थती िनमा"ण झाली आहे. या
बदलामुळे पावसाचा जोर वाढेल आिण रा8याला गेया पंधरा दवसांपासून ओढ दलेला पाऊस
आजपासून पु0हा स93य होईल असा अंदाज हवामान िवभागानं QE के ला आहे. ये या २४ तासात
कोकण आिण िवदभा"त मुसळधार पाऊस पड:याची श[यता आहे तसंच ये या चार दवसात कोकण
आिण मMय महाराIा@या बkतांश भागात चांगला पाऊस होईल, असा अंदाज वेधशाळे नं वत"वला आहे.
*******
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