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ठळक बात'या
• रा)यातील १० महानगरपालकांसह काह# .था0नक .वरा)य सं.थां1या
0नवडणक
ु 3चा चार संपला.उ7या मतदान.
• नगर िज:यात म7याशन करणातील मत
ृ ांची सं;या १० वर पोहोचल#.
• नाशक1या कां7यासाठ< आणखी एक मालगाडी.
• महलांव1या व?वकरं डक पाता @Aकेट .पधDत भारत अं0तम फेर#त.
...............................................................................................................
चार थंडावला
रायातया १० महानगरपालका ११ िजहा परषदा आण या अंतगत येणाया
१८८ पंचायत समयां"या #नवडणुकांसाठ(चा )चार काल थंडावला.मतदान उ-या
होणार आह◌े. शेवट"या ट22यात सवच प3ां"या )मुख नेयांनी जाह6र सभा,
रोड शो, प9कार परषदा घेतया. म;
ु यमं9ी दे व<= फडणवीस यांनी काल ठा?यात
सभा घेतल6.
शवसेना आता पव
ू Aसारखी राBहल6 नाह6 अशी ट6का यांनी आपया भाषणामCये
केल6.
भाजप"या वतीनं प?
ु यातन
ू भDय )चारफेर6ह6 काढ?यात आल6. संहगडावर
पारदशकतेची

शपथ

घेऊन

भाजप"या

)चाराची

सांगता

झाल6.

राHIवाद6

कांJेस"या नेया सK)
ु या सुळे यांनी पुणे िजहयातील पाटस इथे तर िअजत
पवार यांनी #नगडीमCये समारोपाची )चार सभा घेतल6. भाजप-शवसेने"या
काळात कायदा आण सुDयवOथा डळमळीत झायाची ट6का पवार यांनी यावेळी

केल6. माजी म;
ु यमं9ी अशोक चDहाण यांनी नाशकमCये सभा घेऊन कांJेस"या
कायकाळातच नाशकचा Kवकास झायाचं सांPगतलं. याचबरोबर नाशक िआण
सोलापूरमCये काल शेवट"या Bदवशी KवKवध प3ां"या उमेदवारांनी )चार फेर6
काढून शSती )दशन केलं. रायातया Oथा#नक Oवराय संOथां"या दस
ु -या
ट22यातील #नवडणूक उ-या २१ तारखेला होत आह◌ेत. पBहया ट22यातील १५
िजहा परषदा आण १६५ पंचायत समयां"या #नवडणुकWसाठ( १६ फेXव
ु ार6ला
मतदान झालं होतं. या दोनह6 ट22यासाठ(ची मतमोजणी २३ फेXव
ु ार6ला होणार
आह◌े. याच Bदवशी जनतेचा कौल OपHट होइल.
वषार# दाG
अहमदनगर िज[यातील जेऊर पांगरमल इथं Kवषार6 दा\ 2याययाने काल
आणखी एकाचा मृ यू झाला. ह6 सं;या आता आठवर पोहोचल6 आह◌े. ह6 घटना
ताजी असतानाच काल िज[यातील कौडगाव इथं Kवना परवाना हॉटे लमCये
बनावट दा\ 2याययाने दोघांचा मृ यू झाला.
गोळबार
फलटण इथले भाजपाचे िजहा सरPचटणीस नंदकुमार ननावरे यां"यावर
श#नवार6 रा9ी गोळीबार झाला. दोन अ`ात इसमांनी दच
ु ाकWव\न ननावरे
यां"यावर गोळीबार केला. यातन
ू ते बचावले. बोरगाव पोल6स ठा?यात याबाबत
गुaहा दाखल झाला असन
ू या घटनेचा पोल6स अPधक तपास कर6त आहे त.
चार मारहाण
सोलापूर इथया नयी िजंदगी परसरात काल )चारादरbयान एमआयएम
आण राHIवाद6 कांJेस"या कायकयाcमCये मारामार6 झाल6. यात जखमी
कायकयाcना शासकWय \dणालयात दाखल कर?यात आले असन
ू वाद पुaहा
Pचघळू नये यासाठ( \dणालयातह6 पोल6स बंदोबOत ठे व?यात आला होता.

कांदा- मालगाHयांमIये वाढ
नाशकमधया कां-याला बाजारपेठ मळवन
ू दे ?यासाठ( मCय रे वेकडून
आजपासन
ू आणखी एक मालगाडी सोडल6 जाणार आह◌े. रे वेमं9ी सरु े श )भू
यांनी

याबाबत"या

सूचना

Bदया

असयाचं

रे वे"या

िअधका-यांनी

काल

पीट6आय ला सांPगतलं. नाशकमCये यावषA कां-याचं Kवeमी उपादन झालं
असन
ू Oथा#नक बाजारपेठेतया कोसळलेया भावांमळ
ु े कांदा उपादक शेतकर6
अडचणीत

सापडले

आह◌ेत.

मा9

हा

कांदा

उतर

आण

पूव

भारतात

पाठव?यासाठ( रे वेनं चार गाfयांची सोय केल6 आहे .
वायू दष
ु ण
भारतीय जनता वायू )दष
ु णा"या Kवळ;यात सापडल6 असन
ू , भारतात दर
Bदवशी सम
ु ारे दोन DयSती Kवषार6 हवेमुळे आपला जीव गमावतात. लॅ aसेट या
जग)सCद आरोdयKवषयक जनलकडून याबाबत अhयास कर?यात आला आहे .
पटणा आण Bदल6 ह6 जगातया सवाPधक )दKु षत शहरांपैकW असन
ू औिHणक
Kवkयुत )कप )दष
ु णाचं मोठं कारण असयाचं नमूद कर?यात आलं आहे.
दे शातया वाढया वायू )दष
ु े अपमृ यंूमCयेह6 वाढ झायाचं या अहवालात
ु णामळ
bहटलं आहे . वायू )दष
ू णाला आळा घाल?यासाठ( दे शामCये कर?यात येत
असलेया )यनांमCये मोठ( वाढ कर?याची गरज असयाची कबुल6 क<=6य
पयावरण आण हवामान रायमं9ी अ#नल दवे यांनी नुकतीच संसदे तह6 Bदल6
होती.
जावडेकर
नDया कपनां"या मदतीनंच दे श )गतीपथावर जाऊ शकेल असं )#तपादन
क<=6य मनुHयबळ Kवकास मं9ी )काश जावडेकर यांनी काल प?
ु यात केलं.
अभयांl9कW"या Kव-याथाcसाठ( नDया कपना आण तं9`ानKवषयक Oपधm"या
ब3ीस समारं भात ते बोलत होते. चाकोर6"या बाहेर जाऊन त\णांनी Kवचार

करावा असं आवाहन जावडेकर यांनी केलं. Oमाट सट6 संदभात दे शभरातया
दहा हजाराहून अPधक Kव-याथाcनी सम
ु ारे

पंधराशे कपना या Oपधmसाठ(

पाठवया होया.
शवजयंती उसव
छ9पती शवाजी महाराज ख-या अथानं रयतेचे राजे होते. यां"या आदश
Kवचारांचा अवलंब क\नच राय कारभार करणार असयाचं )#तपादन म;
ु यमं9ी
दे व<= फडणवीस यांनी केलं. शवनेर6 oकयावर शवजयंती #नमत आयोिजत
म;
ु य कायeमामCये ते काल बोलत होते. यावेळी हजारो शव)ेमींनी शवनेर6वर
गदp केल6 होती. KवKवध त\ण मंडळांनी साहसी खेळांची )ायq3कंह6 यावेळी
सादर केल6.
शवजयंतीचा उसाह काल रायात सव9 पहायला मळाला. िजजामातांचे
जaमOथान असलेया बल
ु डाणा िज[यातया संदखेडराजा इथं शाBहरांचे पोवाडे
तसंच Dया;यानमालेचं आयोजन कर?यात आलं होतं.
लातरू मCये या#नमतानं भDय मोटर सायकल रॅल6 काढ?यात आल6.
नांदेड,

परभणी,

अहमदनगर,

जळगाव

इथंह6

शवजयंती#नमत

KवKवध.

कायeमांचं आयोजन कर?यात आलं होतं.
शLा
वाशीम

िज[यातील

कतDयात

कसरू

करणा-या

सहा

Jामसेवकांना

कारागह
ृ ात बंद कर?याची श3ा िजहाPधकार6 राहुल िDदवेद6 यांनी Bदल6 होती.
या)माणे Oथा#नक गुaहे शाखेनं तीन Jामसेवकांना ताrयात घेऊन यांची
रवानगी कारागह
ू पोल6स
ृ ात केल6 आहे . उवरत तीन Jामसेवक फरार असन
यांचा शोध घेत आहे त.

कायमS
ु त झायानंतरह6 नवीन Jामसेवकांकडे कायभार न सोपKवणे,
Oथा#नक #नधी लेखा पर63णासाठ( कायालयीन द2तर उपलrध क\न न दे णे या
कारणांव\न सदर JामसेवकांKव\Cद ह6 कारवाई कर?यात आल6.
पMरचारक 0नषेध
सीमेवर6ल सै#नक आण यां"या कुटुंबाबtल आ3ेपाह Kवधान करणारे
आमदार )शांत परचारक यांचा सवOतरातन
ू #नषेध DयSत होत आहे . यवतमाळ
इथे एका कायeमात क<=6य गह
ृ रायमं9ी हंसराज यांनी परचारक यांचा चांगलाच
समाचार घेतला. असे लोक राजकारणात राहता कामा नये, भाजपा यां"याशी
सहमत नाह6 अशा शrदात यांनी रोष DयSत केला.
सोलापूर इथया सकल मराठा समाजा"या वतीने परचारक यां"या
#नषेधाथ आंदोलन कर?यात आलं. दरbयान )शांत परचारक यांनी आपण
केलेया Kवधानाबtल BदलPगर6 DयSत केल6 आहे.
वाuयाचे पडदे

रायात अनेक Bठकाणी आता उaहाची काBहल6 जाणवू लागल6 आहे . उaहाळा
सुv

झाला

कW

आठवण

होते

ती

सग
ु ंधी

वाuया"या

पड-याची.

गwBदया

िज[यातया बोडनगांव दे वी या गावातल6 सम
ु ार 100 कुटुंबं गेया 50
वषाcपासन
ू वाuयाचे पडदे बनव?याचा Dयवसाय करत आहे त. यंदाह6 या गावात
वाuयाचे

पडदे

बनव?याचं

काम

सुv

झालं

असन
ू

यामुळे

गावातया

बेरोजगारांना हं गामी रोजगार मळाला आहे .
रायासह पररायांमधन
ू ह6 या पड-यांना मोठ( मागणी आहे . परं तू यासाठ("या
क""या मालाला मोठ( रSकम मोजावी लागते. हा Dयवसाय हं गामी असयानं

Oथा#नक बँका कज उपलrध क\न दे त नसयाची खंत बोनडदे वी गावचे
उ-योजक करत आहे त.

जांबव
ु ंतराव धोटे
येHठ Kवदभवाद6 नेते जांबव
ु ंतराव धोटे यां"या पाPथव दे हावर काल Kपंपर6
लासना या यां"या मूळ गावी अंय संOकार कर?यात आले. Kवधान परषदे चे
उपसभापती माणकराव ठाकरे यां"यासह KवKवध 3े9ातील माaयवरांनी यांचं
अंयदशन घेतलं. धोटे यां"या हजारो चाहयांनी यांना सा|ू नयनांनी अखेरचा
#नरोप Bदला.

भवंडी आग

ठाणे िज[यातया भवंडी इथया एका 2लािOटक गोदामाला काल लागलेया
आगीत चार जणांचा होरपळून मृ यू झाला. दोन जण जखमी झाले आहे त.
जखमींवर सायन"या \dणालयात उपचार सुv आहे त. आगीचं कारण अ-याप
कळू शकलेलं नाह6.
oeकेट
भारतीय मBहला oeकेट संघाची Kवजयी घोडदौड सv
ु च आहे . |ीलंकेत कोलंबो इथे
सुv असलेया आय सी सी Kव}वचषक oeकेट पा9ता Oपधmत काल उपांय
फेर6त भारतानं पाoकOतानवर सात गडी राखन
ू Kवजय मळवत अं#तम फेर6
गाठल6. भारतानं नाणेफेक िजंकून )थम गोलंदाजी कर?याचा #नणय घेतला.
पाकWOताननं 43 षटकात केवळ 67 धावांचंच लय ठे वलं. भारतीय संघानं ते

अवया 22 षटकात पण
े ं 2
ू  केलं. भारता"या एकता lबHटनं 5 तर शखा पांडन
गडी बाद केले.
हवामान
कोकण, मCय महाराHI आण मराठवाfयात oकमान तापमानात सरासर6"या
तल
ु नेत वाढ झाल6 असल6 तर6 Kवदभात मा9 oकमान तापमानात घट झाल6
आहे . येया 24 तासात रायात सव9 हवामान कोरडं राह6ल असा हवामान
खायाचा अंदाज आहे .

