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ठळकबात या
• कोरोनाबािधतअसले)यापरदेशातूनमबंु ईतआले)या९पैक-७जणांनाओमाय"ॉनिवषाणूचासंसग4 झालानस)याचं
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• कोिवड१९8ितबंधकलस9चीब6ु टरमा ादे;याबाबतत<ांचंमतघेत)यानंतरचिनण4 यघेणार,
क?ीयआरो@यमंAयांचंलोकसभेतिनवेदन
• लोकशाहीसाठीबंधनमE
ु नागFरकगरजेचेअस)याचंGयेHगीतकारजावेदअIतरयांचं8ितपादन
• सामाJयनागFरक6वीकारकKशकतनाहीअशाइMं जीशNदांचेमराठीभाषांतरवापर;याचाआMहकKनये,
अशीसंमेलनाOयPजयंतनारळीकरयांचीभूिमका
• JयूझीलंडिवKRSयादस
/
ु Tयाकसोटीि"के टसामJयाSयापिह)यािदवसअखेरभारताSया४गडीबाद२२१धावा
मयांकअगरवालचंनाबादशतक
<><><><><>
आताऐकूयाबात यािव तारानं... मा याआधीएकआवाहन
कोिवड१९ ितबंधकलसीकरणातभारत१५०कोटीमा ादे)याकडेवेगानंवाटचालकरतोआहे.
याचवेळीकोरोना,यानवन-या कारां,याबात यािचंतावाढवतआहेत. अशावेळीआ ही1ो यांनाआवाहनकरतोक2,
लवकरातलवकरपूण5लसीकरणक6न7यातसंचइतरांनाहीलसीकरणासाठी ो सािहतकरा.
याबरोबरचकोरोना ितबंधकिनयमपाळा, गद9टाळा, मख
ु प<ीअव=यवापराआिणहातवेळोवेळी व,छधुवा.
कोरोनाशीसंबिं धतयो?यमािहती,
माग5दश5नआिणमदतीसाठीरा@या,या०२०
–
२६१२७३९४यामदतGमांकावरसंपक5 साधा…
<><><><><>
कोरोनाचाघातकनवाZहेFरएंटओमाय"ॉनचा8भावअसले)यादिPणआि\के सहयुरोपीयदेशांमधूनआले)यानऊपै
क-सात8वाशांची
‘एस-िजन’चाचणीचाअहवालिनगेिटZहआलाआहे.
या8वाशांनाकोरोनाZयितFरEइतरकोणaयाहीिवषाणूचीलागणझालेलीनाही,
असंचाचणीतूनसमोरआलं,
अशीमािहतीमबंु ईमहानगरपािलके चेअितFरEआयE
ु सरु शे काकाणीयांनीिदली. उव4 रीतदोघांचेअहवालअजूनयेणंबाक-आहे,
असंहीकाकाणीयांनीसांिगतलं. याबािधतांवर6वतं पणेकर;यासाठीaयांSयासाठी6वतं मजलासGजठे व;यातआलाआहे.

तसचमबंु ईहॉि6पटलआिणcीचकँ डीहॉि6पटलमOयेहीबेडसGजठे व;याचेिनदeशदे;यातआलेअस)याचीमािहतीकाकाणीयांनी
िदली.
<><><><><>
ओमाय"ॉनयाकोरोनाSयानZया6वKपाचा8ादभु ा4 वरोख;यासाठीक?सरकारआवfयकaयासव4 उपाययोजनाकरतअ
स)याचीमािहतीक?ीयआरो@यमं ीमनसख
ु मांडवीययांनीआजलोकसभेतकोिवडिवषयकझाले)याचचeदरgयानिदली.
कोिवड१९8ितबंधकलस9चीब6ु टरमा ादे;याबाबतत<ांचंमतघेत)यानंतरचिनण4 यघेतलाजाईलअसंaयांनीयासंदभा4 त)याए
का8hालाउiरदेतांनासांिगतलं.
कोरोनाचासामनाकर;याSयाj7ीनंदेशात)या8aयेकिज)kातइतरआजारांसोबतचकोरोनासाठी५०खाटांचीिवशेषसोयउप
लNधकlनिदलीजाईल,
यासोबतचिविवध8कारSया११५चाच;याकरतायेतीलअशीअaयाधिु नकरोगिनदानचाचणीZयव6थाउभारलीजाईल,
यासाठी8aयेक-१००कोटीKपयांचाखच4 येणारअसून, aयासाठीचंकामसुKझालंआहेअशीमािहतीaयांनीसभागहृ ालािदली.
भिव यातकोरोनाचा8ादभु ा4 वअचानकवाढलातरaयाj7ीनंखबरदारीचीउपाययोजनाgहणूनक?सरकारनंमहaवाSयाऔषधां
चाअितFरEसाठाठे वलाआहे.
यािशवाय8aयेकराGयालाकोरोनािवरोधात)यालढ् यासाठीआिथ4 कसहकाय4 िदलंजातआहेअसंaयांनीसांिगतलं.
पीएमके अरफं डातूनउपलNधकlनिदले)याअनेकउपकरणांमOयेिबघाडअस)याचािवरोधकांनीके लेलाआरोपमांड
वीययांनीफे टाळला.
हाआरोपराजक-यहेतूनंकेलाजातआहे.
राGयसरकारांनी७०टssयाहtनअिधकZहटीलेटर8मािणतके लीहोती,
तसंचराGयसरकारनं8मािणतके )यािशवायकोणaयाहीपरु ठादारालारsकमिदलीगेलीनाहीअशीमािहतीaयांनीिदली.
<><><><><>
राGयसभेतआजिदवसभरकुठ)याहीZयaययािशवायकामकाजझालं.
शूJय8हर,
8hोiराचातास,
खासगीसद6यांचंिवधेयकयासगuयागो7ीआजSयाकामकाजनेहमी8माणेझा)या.
सकाळीकामकाजसl
ु झा)यावर१२सद6यांSयािनलंबनाचामvु ािवरोधीपPांनीउपि6थतके ला.
यावरयापूवwचसभागहृ नेतेआिणिवरोधीपPनेaयांनीएक बसूनतोडगाकाढावा,
असंसांिगत)याचंराGयसभाअOयPएम.
Zयंकxयानायडूgहणाले.
सभागहृ नेतेपीयूषगोयलgहणाले,
क-िनलंिबतसद6यांनीअजूनहीमाफ-मािगतलेलीनाही.
िवरोधकांनाबोलूिदलंजातनाहीयािवरोधीपPनेतेमि)लकाज4 नु खगeयांSयाआरोपावरनायडूgहणालेक-,
३०नोZहबरलाशूJय8हरातखगeयांनाबोल;याचीपरवानगीिदलीहोती.
यानंतरशूJय8हरातिविवधसद6यांनीिविवधमvु ेउपि6थतके लेआिणaयावरसदनातचचा4 झाली.
यानंतर8hोiराचातासझाला.
जेवणानंतरसदनाचंकामकाजपJु हासl
ु झालंतेZहाखासगीसद6यांनीसादरके ले)यािवधेयकांवरचचा4 झाली.
यातिवनयसहyबR
ु ये ांनीकं पनीकायzातसधु ारणाकरणारेिवधेयकसादरके ले.
कं पJयांनीसीएसआरमधला२५टsके िनधीऐितहािसकवा6तूंSयासंवध4 नावरखच4 करावाअसाaयांचा86तावहोता.
याचचeतकं पनीZयवहारराGयमं ीरावइंदरिजतिसंगgहणालेaयांचीयामागणीलासहानुभूतीआहेमा तेयालापािठंबादेऊशकतना

ही.
कारणऐितहािसकवा6तूजाहीरकरणंकंपनीकायzाSयाZयाIयेबाहेरआहे.
यानंतरaयांनीगे)याकाहीवषा4 तसीएसआरअंतग4 तकलाआिणसं6कृतीवरझाले)याखचा4 चीमािहतीिदली.
यानंतरaयांनीसह|बR
ु ये ांनािवधेयकमागेघे;याचीिवनंतीके ली. aयानंतरसभागहृ ाचंआजचंकामकाजसंपलं.
<><><><><>
मिहलाआरPणासाठीदेशात)यासव4 राजक-यपPांमOयेएकवाsयताअसणंआवfयकआहे,
असंवEZयिवधीआिणJयायमं ीिकरणFरजीजूयांनीलोकसभेतएका8hालाउiरदेतानासांिगतलं.
ल}िगकJयायालाक?सरकारची8ाथिमकताआहे,
असंहीFरजीजूgहणाले.
तीनवेळामिहलाआरPणिवधेयकसंसदेतसादरझालं, पणिविवधकारणांमळ
ु े तेफेटाळ;यातआलं, असंहीFरजीजूgहणाले.
<><><><><>
च"-वादळजावदलारोख;यासाठीराGय,
क?आिणसं6थांSयाउपाययोजनांचाआढावाघे;यासाठीकॅ िबनेटसिचवराजीवगौबायांSयाअOयPतेखालीरा ीयआपiीZयव
6थापनसिमतीचीआजदस
ु रीबैठकझाली.
उiरआं€8देशआिणओिडशाSयािकनाTयावरउzासकाळीहेवादळधडकणारअस)याचाइशाराभारतीयहवामानखाaयानंिद
लाआहे.
तसंचपFरसराततशी९०ते१००िकलोमीटरवेगानंवारेवाहतीलआिणमस
ु ळधारपाऊसपडेलअसाहीअंदाजZयEके लाआहे.
रा ीयआपiीिनवारणदलाचेजवानपFरसराततैनातअसूनल करआिणनौदलाSयामदतआिणपनु व4 सनदलाचेजवानदेखील
आवfयकतेनस
ु ारतैनातकर;यातयेणारआहेत.
यावेळीआवfयकसेवावेळेतपरु व;याचेआदेशसिचवांनीसंबिं धतअिधकाTयांनािदलेआहेत.
तसेचकोिवडK@णांवरउपचारसुKअसले)याK@णालयांचीसेवािवनाखंडीतसुKठे व;यासाठीउपाययोजनाकर;याचेआदेशदे
खीलaयांनीयावेळीिदले.
<><><><><>
क?ीयमािहतीआिण8सारणमं ीअनरु ागठाकूरआिणउiर8देशचेमIु यमं ीयोगीआिदaयनाथयांSयाह6तेआजउiर
8देशमध)यागोरखपूरइथंदूरदश4 नSयाप•ृ वी6टेशनचंउ‚ाटनकर;यातआलं.
तसंचईटावा,
लखीमपूरखेरीआिणबारेचइथ)यातीनएफएमवािहJयांचंउ‚ाटनहीaयांनीके लं.
याप•ृ वी6टेशनमळ
ु े गोरखपूरइथले8ादेिशकभाषांमधलेकाय4 "मजगभर8साFरतके लेजातील,
अशीमािहतीअनरु ागठाकूरयांनीिदली. येaया11तारखेपासूनभोजपरु ीभाषेतलाएकतासांचाकाय4 "म8साFरतके लाजाईल,
असंहीठाकूरgहणाले.
देशातएफएमऐकणाTया„ोaयांचीसंIयालPातघेता,
एफएमवािहJयांचीसंIयाजा6तीतजा6तवाढव;याचािवचारसरकारकरतआहे,
असंहीतेgहणाले.
यावेळीठाकूरयांनीयोगीआिदaयनाथयांSयाकाया4 ची6तुतीके ली.
<><><><><>

क?ीयबंदरिवकासआिणपय4 टनराGयमं ी„ीपादनाईकयांनीजवाहरलालनेहlबंदरालाआजभेटिदली.
यावेळीaयांनाबंदरांवरीलजागितक6तराSयािविवधअaयाधिु नकपायाभूतसुिवधांबvलमािहतीदे;यातआली.
aयांSयाआगमनानंतरक?ीयराखीवपोलीसदलाSयाजवानांनीमानवंदनािदली.
बंदराचीPमताहाताळणीPमतावाढव;यासाठी8शासनानंअवलंिबले)यािविवधउपाययोजनांचीमािहतीहीनाईकयां
नादे;यातआली. यावेळीजवाहरलालनेहlबंदराचेअOयPसंजयसेठीआिणअJयअिधकारीहीउपि6थतहोते.
<><><><><>
लोकशाहीसाठीसंसद,
सiाधारी,
िवरोधीया8माणेबंधनमE
ु नागFरकगरजेचेआहे.
मा हेलोकं कमीहोतचाललेआहेत.
सािहिaयकांचं6वातंAयकमीहोतचाललंय.
हेरोख;यासाठीएक येणगं रजेचंआहेअशीगरजGयेHगीतकारजावेदअIतरयांनीनािशकमOयेZयEके ली.
९४ZयाअिखलभारतीयमराठीसािहaयसंमेलनाSयाZयासपीठावKनतेबोलतहोते.
सािहिaयकांनीकोणaयाचीपPाशीबांिधलक-ठे वूनये.
aयांनी6वतं राहणंगरजेचंआहे,
असेतेgहणाले.
मराठीमOयेमिहलांनाफारपूवwपासूनसJमानहोता.
अगदी२५०३००वषा…पूवwपय… तयरु ोपातमिहला6वतःSयानावानंिलहtशकतनZहaया.
मा आप)याकडे८००वषा… पवू wमE
बिहणाबाईओZयारचतहोaया,
याकडेaयांनीलPवेधलं.
ु ाईकिवतारचतहोaया,
हीगव4 कर;याचीगो7अस)याचंतेgहणाले.
<><><><><>
इंMजीभाषामराठीभाषेपेPाअिधकसमR
ृ आहे,
असं8ितपाननािशकइथंआयोिजत९४ZयाअिखलभारतीयमराठीसािहaयसंमेलनाचेअOयPजयंतनारळीकरयांनीके लंआहे.
8कृतीअ6वा6•यामळ
ु ं ते8aयPसंमेलनालाउपि6थतराहtशकलेनाही.
jक„ाZयमाOयमातूनaयांनीउ‚ाटनसमारंभालासंबोिधतके लं.
यावेळीतेgहणाले,
इंMजीभाषािव<ानाचीभाषाgहणनू माJयतापावलेलीभाषाआहे. जगभरतीवापरलीजातेआिणgहणनू टी.Zही, टेिलफोन, फॅ sस,
रडार,
रॉके टहेइंMजीशNदकथांमधूनवापरलेजाणं6वाभािवकआहे.
त<लोकांSयासिमaयायाइंMजीशNदांचंकृि ममराठीभाषांतरदेऊशकतील.
पणसामाJयवाचकजरअशाशNदांना6वीकाlइिSछतअसेल, तरतेशNदवापर;यावरबंदीकाअसावी, असासवालaयांनीके ला?
कोणaयाहीभाषेतलंसािहaयतीभाषावापरणाTयासमाजात)याघडामोड9नी8भािवतझालेलंअसतं.
सािहaयाचाकोणताहीिवषयअसो, तेिलिहणाराaयाSयाभोवतालSयापFरि6थतीपासूनअिलŠराहtशकतनाही, असंतेgहणाले.
सामािजकघडामोड9चंसंपणू 4 8ितिबंबसािहaयातउमटतंअसंनाही.
एखादीभाषापु कळिवकिसतअसेलतरसमाजाचेबह‹तेकपैलूaयातउमटतात.
परंतुकाहीमहaवाचेपैलूभाषेकडूनउपेिPलेगेलेतरaयाबाबतीतितलाअसमR
ृ समजलंपािहजे.
मराठीचेअपूण4aवसवा…तजा6तजरकुठे जाणवतअसेलतरतेिव<ान-सािहaयाSयाबाबतीत.
िव<ानकथालेखकके वळहाताSयाबोटांवरमोज;याइतके आिण8ितिHतसािहिaयकांमOयेिव<ानाबvलआदरअसलातरीएक8
कारचीभीतीिदसूनयेतं,
असंतेgहणाले.
आधिु नकिव<ानआिणतं <ानहेआप)यापूव4जांनामाहीतहोतं,

आिणतेवेदादीपरु ातनवाŒयातसमािव7आहे,
हीसमजूतबरोबरनस)याचंaयांनीसांिगतलं.
यावेळीaयांनीफलGयोितषालािव<ानgहणूनमाJयतािदलीजातअस)याबvलनाराजीZयEके ली.
काहीवृiप ातआठवड् याचाएकिदवसपानभरमजकूरिव<ानाबvलअसतो.
काहीिनयतकािलकांमधेहीिव<ानिवषयकमािहतीसापडते.
'सिृ 7<ान'
सारIयािनयतकािलकानंतरिव<ानयगु ाचीचाहtलखूपआधीपासूनओळखली.
तरीदेखीलअzािपसमाजातिव<ानानंपायरोवलेलेनाहीत, अशीखंतaयांनीZयEके ली.
िव<ानकथांचे8कार,
दजा4 ,
िव<ानकथांचीसमीPा,
aयांचं6वतःचंिव<ानकथालेखनयािवषयीसिव6तरिववेचननारळीकरयांनीके लं.
गेलेवष4 भरसगuयाजगातकोिवडSयाZहायरसनंथैमानघातलंआिणबरंचनक
ु सानके लं.
एक8कारेआपणिव<ानकथेतवण4 नके लेलीि6थतीअनभु वतआहोत.
aयावरवै<ािनकमागा4 नंवैzक-यलसशोधणंहाचसव4 माJयउपायठरला.
कोणaयाहीधमा4 चीकम4 कांडे,
फलGयोितषयांचाउपयोगझालानाही. याकडेaयांनीलPवेधलं.
<><><><><>
भारतआिणJयूझीलंडयांSयातमबंु ईतवानखेडे6टेडीयमवरसKु असले)यादस
ु Tयाकसोटीि"के टसामJयाSयापिह)या
िदवसअखेरभारतानं४गडीबाद२२१धावाके )याआहेत.
गे)यादोनिदवसांSयापावसामळ
ु े मैदानओलंहोतं.
aयामळ
ु े आजपिह)यािदवसाचाखेळउशीरानंसKु झाला.
नाणेफेकिजंकूनभारतानंपिहलीफलंदाजीकरायचािनण4 यघेत)यावरसलामीवीरमयांकअगरवालआिणशभु मनगीलयांनीभार
ताला८०धावांचीचांगलीसलामीिदली.
मा JयूझीलंडSयाएजाजपटेलयानंशभु मनगील,
चेतेŽरपज
ु ाराआिणिवराटकोहलीयांचेबळीिमळवतभारताचीअव6था३गडी८०के लीहोती.
पज
यानंतरमयांकअगरवालनं,
„ेयसअxयरसोबत८०,
ु ाराआिणकोहलीदोघेहीशूJयावरबादझाले.
तरवR
ृ ीमानसहासोबतनाबाद६१धावांचीभागीदारीकरतभारताचाडावहीसावरलाआिण6वतःचंशतकहीपूण4केलं.
मयांकअगरवाल१२०,
तरवR
ृ ीमानसहा२५धावाकlनखेळप•ीवरिटकूनआहेत.
JयूझीलंडSयावतीनंचारहीगडीएजाजपटेलयानंबादके लेआहेत.
यामािलके तलाहाअखेरचासामनाआहे.
मािलके तलापिहलासामनाअिनिण4 तरािहलाहोता.
aयामळ
ु े हासामनािजंकूनमािलकाहीिजंक;याचादोJहीसंघांचा8यaनआहे.
<><><><><>
ऑलइंिडयारेिडओचं
‘Jयूजऑनएअर’हेअपँ सवा4 तजा6तलोकि8यठरलंअसून
‘पणु ेशहरानं8थम"मांकतरबगळुlनंदस
िद)ली,
है?ाबाद,
ु रा"मांकपटकावलाआहे.
मबंु ईआिणलखनऊशहरांनीपिह)यादहा"मांकात6थानपटकावलंआहे.
गे)यानोZहबरमिहJयासाठीहेसवePणके लंअसून8aयेकशहरातहेअपँ ऐकणाTया„ोaयांSयासंIयेतलPणीयवाढझा)याचंसवeP
णातgहंटलंआहे.

‘Jयूजऑनएअर’याअँप’ारे२४०पेPाजा6त„ाZयसेवापरु वतअसूनभारतातहेअपँ मोठ् या8माणातऐकलंजातआहेच,
aयासहजगभरात)या८५पेPाअिधकदेशांमOयेहेऐकलंजातअस)याचंसवePणातनमूदके लंआहे.
<><><><><>
एफआयएचपKु षांSयाकिनHहॉक-िवŽचषक6पधeचाअंितमसामनाअज“िटनाआिणजम4 नीयांSयातहोणारआहे.
थोड् यावेळापूवwझाले)यादस
ु TयाउपांaयसामJयातजम4 नीनंभारताला४-२असंपराभूतके लंआिणअंितमफे रीत8वेशके ला.
aयापूवwझाले)यासामJयातअज“िटनानंउपांaयफे रीतaयांनी३-१नं\ाJसलापराभूतके लं.
दोJहीसंघिनधा4 FरतवेळेतएकहीगोलकKनशक)यानंपेन)टीशूटआऊट’ारेिनण4 यघेतलागेला.
<><><><><>
इंडोनेशीयाइथंसl
ु असले)याजागितकख)ु याबॅडिमंटन6पधeSयातीसTयाफे रीतअगटातभारताSयापीZहीिसंधल
ु ाथा
यलंडSयापोनवावीचोचुवाँगनं21-12, 19-21, 21-24नंनमवलं. याबरोबरंचचोचवु ाँगअगटातअZवल6थानावरपोचलीआहे.
याआधीबगटातभारताSयािकदंबी„ीकांतलापराभवाचासामनाकरावालागला.
दरgयानमिहलादहु ेरीतअŽीनीपोन—पाआिणएनिसsक-रेड्डीयाजोडीनंिcटनSयाsलोबीच4 आिणलॉरनि6मथयाजोडीचापराभ
वके ला.
<><><><><>
बहरीनइथंसुlअसले)याआिशयायवु ापॅरालंिपक6पधeतभारताSयाअनJयाबंसललागोळाफे क6पधeतरौ—यपदकिम
ळालं. अनJयाSयायायशाबvलभारताSयापॅरालंिपकसिमतीSयाअOयPदीपामिलकयांनीकौतूकके लंआहे.
//<><><><><>//

