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****
** अयो$येत आज सायंकाळी शरयू घाटावर दीपो8सव; राम मं:दरा<या भूिमपूजनाची
सर्व तयारी पूणC
** कोिवड Eितबंधासाठी तयार होत असलेKया िसरम कLपनी<या लसीची चाचणी
दMसNया टOOयात
** औरंगाबाद इथं आज दोन कोिवडTUतांचा मृ8यू; एकXण YZणसं[या १५ हजारा<या
जवळ
** ^ये_ रंगकम` इaािहम अKकाझी यांचं cदय िवकारा<या धddयानं िनधन
आिण
** िजKहा दeध उ8पादक संघांनी नफhखोरी कमी कYन दMधाला वाढीव दर kावा माजी आमदार डॉ. कKयाण काळे यांची मागणी
****
अयो$येत उkा होत असलेKया राम मं:दरा<या भूिमपूजनाची सवC तयारी पूणC झाली
आहे. भूिमपूजना<या पाoCभूमीवर सुq असलेKया अनु_ाना<या आज<या दMसNया
:दवशी सहा तासांचं िवशेष अनु_ान कhलं जात आहे. आज सायंकाळी दीपो8सव
साजरा कhला जाणार असून शरयू नदीचे घाट सुशोिभत करsयात आले आहेत. संपूणC
अयो$येत भtuचं आिण vwेचं वातावरण असून :ठक:ठकाणी भािवक भजनं गात
आहेत. १३५ िवशेष संतांना या सोहyयात िनमंिzत करsयात आलं आहे. पंतEधान

नर{| मोदी यां<या हUते उkा दMपारी अिभजीत मु}ताCवर राम मां:दराचं िविधवत भूिमपूजन
होणार आहे. यासाठी १७५ जणांना िनमंिzत करsयात आलं आहे.
****
कोिवड Eितबंधासाठी तयार होत असलेKया िसरम कLपनी<या लसीची चाचणी दMसNया
टOOयात पोहोचली आहे. क€|ीय आरोZय मंzालय तसंच भारतीय आयुिवC•ान संशोधन
संUथा आयसीएमआर कड‚न घेsयात आलेKया पzकार प:रषदेत आज ही मािहती
देsयात आली. जगभरात कोिवड Eितबंधासाठी १४१ लस„ची चाचणी सुq आहे,
8यापैकu २६ लस„ची मानवावर चाचणी कhली जात असKयाचं यावेळी सांगsयात
आलं. देशात या संसगाCने होणारा मृ8यू दर दोन पूणा‰क दहा दशांश टŠh झाKयाची
मािहती यावेळी देsयात आली. मरण पावणारे ५० टŠh YZण हे ६० वषा‰पेŒा अिधक
वयाचे तर ३७ टŠh YZण ४५ ते ६० वषC वयादर•यानचे असKयाची मािहती या
अिधकाNयांनी :दली.
****
औरंगाबाद इथं आज दोन कोिवडTUतांचा मृ8यू झाला, यापैकu एक िशऊर इथKया ६५
वष`य पुYष तर दMसरा जाधववाडी इथKया ६० वष`य पुYष आहे. िजK•ात आतापय‰त
४८९ जणांचा कोरोना िवषाणू मुळे मृ8यू झाला आहे. दर•यान, आज :दवसभरात १००
न’या YZणांची वाढ झाली. 8याम$ये Tामीण भागातKया ६३ आिण महापािलका
ह“ीतKया ३७ YZणांचा समावेश आहे. औरंगाबाद िजK•ात आतापय‰त १४ हजार ९९४
कोरोना िवषाणू बािधत YZण आढळले आहेत. 8यापैकu ११ हजार २२९ YZण बरे
झाKयानं स$या तीन हजार २७६ जणांवर उपचार सुY असKयाचं Eशासनानं कळवलं
आहे.
****
सोलापूर शहर आिण िजK•ात स$या कोरोनाचा संसगC वाढत आहे सोलापूर
महानगरपािलकhतKया अनेक कमCचाNयांना कोरोना िवषाणूचा संसगC झाला आहे. या
EाoCभूमीवर आता ई ऑफuस Eणाली राबवsयात येणार असKयाची मािहती पािलका
आयुt पी िशवशंकर यांनी :दली आहे.
****

ज•मू का–मीरम$ये शंभर टŠh घरांना िवkुत जोडणीचं ल—य िनधाC:रत वेळपे वू ` सा$य
झालं आहे. या क€|शािसत EदेशातKया ३ कोटी ५७ लाख ४०५ घरांना िवkुत जोडणी
देsयात आली आहे. या उ“ी˜पूत` साठी ज•मू का–मीर ऊजाCिवकास िवभागातKया
कमCचाNयांना ५० लाख Yपयांचं बŒीसही देsयात आलं आहे.
ज•मू का–मीरम$ये सुशासन EUथािपत करsयासाठी अनेक Eलंिबत सुधारणा करsयात
आKया आहेत. जिमनी<या न™द„ची Eिšया कायCपािलकhकडे हUतांत:रत करsयात
आली आहे. शहरी Uथािनक Uवरा^य संUथांचं पुनगCठन करsयात आलं आहे,
8यासोबतच आिथCक ’यवहार Eिšयेतही सुधारणा करsयात आKया आहेत. ज•मू
का–मीरचं दोन क€|शािसत रा^यात िवभाजन आिण कलम ३७० र“ करsया<या
िनणCयाला उkा एक वषC पूणC होत आहे.
****
›यायालयांत चालणाNया दीघCकाळ आिण Eलंिबत असलेKया खटKयांसंदभाCत
उपरा˜œपती एम ’यंक•या नायड‚ यांनी िचंता ’यt कhली आहे. ›यायEिšया जलद
आिण सुलभ होsया<या गरजेवर 8यांनी भर :दला आहे. आंž िवkापीठा<या डॉdटर
बी. आर. आंबेडकर िवधी महािवkालया<या ७६ ’या Uथापना :दवसा<या अनुषंगानं
आज एका ऑनलाईन कायCšमात 8यांनी ही बाब नमूद कhली. लोकांन कमी वेळेत
आिण कमी खचाCत ›याय िमळायला हवा असं ते •हणाले. लोकांनी कायkाचे
वेगवेगळे अथC काढ‚ नयेत यासाठी कायदे हे नेहमीच सरळ आिण सोपे असावेत असंही
8यांनी सांिगतलं.
****
^ये_ रंगकम` इaािहम अKकाझी यांचं आज नवी :दŸीत िनधन झालं. ते ९४ वषा‰चे
होते. Eकती अUवाU¡यामुळे 8यांना काल YZणालयात दाखल करsयात आलं होतं, माz
cदयिवकाराचा ती¢ झटका आKयानं, 8यांचा मृ8यू झाला. रा˜œीय ना£ िवkालयाचे
सवाCिधक काळ संचालक रािहलेKया अKकाझी यांनी Eिसw नाटककार िगरीश कनाCड
यां<या तुघलक, धमCवीर भारती यां<या अंधा युग या सह अनेक नाटकांची िनिमCती
कhली. नसीY“ीन शहा, ओम पुरी या सार[या कलाकारां<या अनेक िप¥ा
अKकाझ„<या मागCदशCनात तयार झाKया आहेत.
****

क€|ीय लोकसेवा आयोगानं, नागरी सेवा परीŒा २०१९ चे अंितम िनकाल आज जाहीर
कhल.े या िनकालात मुलांमधे Eदीप िसंग यानं, तर मुल„मधे Eितभा वमाC हीनं पिहला
šमांक पटकावला आहे. नांदेड िजK•ा<या नायगांव तालुdया<या शेळगांव गौरी इथले
योगेश अशोक बावणे यांनी या परीŒेत ६३ वा रँक िमळवला आहे. तर अहमदनगर
िजK•ा<या जामखेड तालुdयातKया मोहरी इथले महेश बाळासाहेब गीते यांनी इतर
मागास EवगाCमधून ३९९ वा रँक िमळवला आहे. नागरी सेवां<या एकXण ९२७
पदांसाठी ही परीŒा घेsयात आली होती. िनकालानंतर भारतीय Eशासकuय, पररा˜œ
’यवहार, आिण भारतीय पोलीस सेवेतKया िविवध पदांसाठी एकXण ८२९ उमेदवारांची
िनवड करsयात आली आहे.
****
पुsयाचे िजKहािधकारी नवलिकशोर राम यांची पंतEधान कायाCलयात बदली करsयात
आली आहे. चार वषा‰साठी 8यांची पंतEधान कायाCलयात िनयुtu झाKयाचा आदेश
आज जारी करsयात आला आहे.
****
अिभनेता सुशांतिसंह राजपूत याची आ8मह8या नसून ह8या असKयाचा आरोप भाजप
नेते खासदार नारायण राणे यांनी कhला आहे. ते आज पzकारांशी बोलत होते.
सुशांत<या मृ8यूपूव` 8या<या घरी झालेKया पा£ा‰ना कोण कोण हजर होतं, 8याचा
तपास करावा, गेKया काही :दवसांपासून बेप¨ा असलेKया :रया चšवत`चा तपास
कqन चौकशी करावी, असं आवाहन राणे यांनी कhल.ं
दर•यान, िबहार सरकारने सुशांतिसंह राजपूत मृ8यू Eकरणी क€|ीय अ›वेषण िवभाग सीबीआयमाफ©त तपासणीची िशफारस कhली आहे. या Eकरणा<या तपासात महारा˜œ
पोलीस सहकायC करत नसKयाचा आरोप िबहारचे मु[यमंzी नीतीश कªमार यांनी कhला
आहे. िबहारचे िवरोधी पŒनेते तेजUवी यादव यांनी, या मागणीचं Uवागत कhलं आहे.
या Eकरणात आता स8य समोर येईल, असा िवoास यादव यांनी ’यt कhला आहे.
दर•यान, सुशांतिसंह राजपूत मृ8यू Eकरणाचं राजकारण कhलं जात असKयाचा आरोप
महारा˜œाचे प:रवहन मंzी अिनल परब यांनी कhला आहे. ते आज मुंबईत पzकार

प:रषदेत बोलत होते. आरोप कqन Eितमा खंडन करsयाचं तंz नवीन नाही, हेच तंz
वापqन युवा नेते आ:द8य ठाकरे यांची Eितमा मलीन कhली जात असKयाचा आरोप,
प:रवहन मंzी अिनल परब यांनी कhला. या संदभाCत ^यां<याकडे पुरावे आहेत, 8यांनी ते
समोर घेऊन यावं, असं आवाहन परब यांनी कhल.ं
दर•यान, गौरी गणपत„साठी कोकणात जाणाNया चाकरमा›यांसाठी एसटीचे दर
िनयिमतच असतील, कोकणात जाणाNया सवा‰ना क€| सरकार<या िनयमानुसार दहा
:दवस िवलगीकरणात राहावं लागेल, असं परब यांनी सांिगतलं. रा^य प:रवहन
महामंडळा<या कमCचाNयांचं थकलेलं वेतन लवकरच :दलं जाईल अशी मािहती
प:रवहन मंzी परब यांनी ि«टरवqन :दली. महामंडळा<या कमCचाNयांना मे मिह›यात
फt प¬ास टŠh वेतन :दलं होतं, तसंच जून मिह›याचं वेतन अजूनही िमळालेलं नाही.
यासंदभाCत आज उपमु[यमंzी तथा अथCमzं ी अिजत पवार यां<या अ$यŒतेखाली बैठक
झाली. या बैठकuत महामंडळा<या कमCचाNयां<या वेतनासाठी ५५० कोटी Yपये
िनधीला मा›यता िमळाKयाची मािहती परब यांनी :दली आहे.
****
िजKहा दeध उ8पादक संघांनी नफhखोरी कमी कYन दMधाला वाढीव भाव देsयाची मागणी
काँTेस पŒाचे औरंगाबाद िजKहा$यŒ माजी आमदार डॉ. कKयाण काळे यांनी कhली
आहे. ते आज या संदभाCत घेतलेKया पzकार प:रषदेत बोलत होते. िजKहा दeध
उ8पादक संघ शेतकNयां<या दMधाला २० Yपये Eितिलटर भाव देतो आिण तेच दeध ४०
Yपये Eतीिलटर दराने िवकsयात येत.ं औरंगाबाद िजKहा दeध उ8पादक संघाचे अ$यŒ
ह:रभाऊ बागडे यांनी दeध दरवाढीसाठी आंदोलन न करता भाव वाढवून kावा, असं
काळे यांनी •हटलं. देशात पाच वषC पुरेल एवढी दeध भुकटी असतांनाही क€| सरकारनं
दMधाचे भाव पाडsयासाठी ›यूझीलंड}न १० हजार मेटीœ क टन दeधभुकटी खरेदी कhKयाचा
आरोप काळे यांनी कhला.
****
जालना िजK•ात खरीप हंगामासाठी आजपय‰त एक लाख चार हजार १३७ शेतकNयांना
५३२ कोटी २१ लाख Yपयां<या पीक कजाCचं वाटप करsयात आलं आहे. िजK•ाचं
खरीप पीककजC वाटपाचं एकXण उ:“˜ १ हजार ११५ कोटी ३१ लाख ९० हजार Yपये

असून, उ:“˜ा<या ४८ टŠh पीककजाCचे वाटप पूणC झाKयाची मािहती िजKहा
उपिनबंधक नानासाहेब च’हाण यांनी :दली आहे.
****
कोिवड १९ EादMभाCव िनयंzणात आणsयासाठी लागू असलेKया टाळेबंदी काळात लातूर
शहरातKया िनवृ¨ी वेतन धारकांना तसंच शासकuय योजने<या लाभा¡या‰ना आता
बँकक
h ड‚न घरपोहोच सेवा िमळणार आहे. िजK•ाचे पालकमंzी अिमत देशमुख यां<या
सूचनेनुसार िनवृ¨ी वेतनधारक आिण संजय गांधी िनराधार योजना तसंच इतर शासकuय
योजनेतKया लाभधारकांना घरपोच सेवा देsयाचं रा˜œीयकत बँकांनी मा›य कhलं आहे.
8यासाठी बँकांकड‚न शहरा<या िनरिनराyया भागात िविवध संUथां<या Eितिनध„ची
िनयुtu करsयात आली आहे. लाभधारकांनी या Eितिनध„शी संपक© कhKयास 8यांना
हवी ती रŠम घरपोच िमळणार आहे.
****
सोलापूर इथले जु›या िपढीतले ^ये_ संगीतत•, संगीत िशŒक भालचं| पंचवाडकर
यांचं आज पुsयात वाधCdयानं िनधन झालं. ते ९१ वषा‰चे होते. एक तळमळीचे संगीत
िशŒक •हणून ते प:रिचत होते.
****

