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<><><><><>
को वड १९

तबंधक लसीकरणात भारत १५० कोट$ मा&ा दे )याकडे वेगानं वाटचाल करतो आहे .

0याचवेळी कोरोना1या नवन2या

कारां1या बात या 3चंता वाढवत आहे त. अशावेळी आ ह$ 7ो0यांना

आवाहन करतो क8, लवकरात लवकर पूण; लसीकरण क<न =या तसंच इतरांनाह$ लसीकरणासाठ?
ो0सा@हत करा. 0याबरोबरच कोरोना

तबंधक नयम पाळा, गदA टाळा, मुखपDट$ अवEय वापरा

आFण हात वेळोवेळी Gव1छ धुवा.
कोरोनाशी संबं3धत योIय मा@हती, माग;दश;न आFण मदतीसाठ? राJया1या ०२० – २६१२७३९४ या
मदत Qमांकावर संपक; साधा…
<><><><><>
संसदे ;या लोकलेखा स मतीमुळे संसद(य *यव+थेत -ववेक, .ानास/ती आ0ण

श1टाचार 4टकून

रा4हला अस8याचं रा19पती रामनाथ को-वंद यांनी Tहटलं आहे . ते आज संसदे ;या लोकलेखा
स मती;या शताUद( महो?सवाला संबोVधत करत होते. सावQज"नक जीवन "नमQळ असावं यासाठY
*यवहारांची नZद मह?वाची अस8याचं महा?मा गांधी यांचं मत होतं असंह( रा19पतींनी अधोरे खीत
केलं.
उपरा19पती एम.*यंकै]या नायडू आ0ण लोकसभेचे अ^य> ओम `बलाQ हे दे खील या कायQRमाला
उपि+थत होते. लोकलेखा स मती;या अहवालांतून *यव+थेत "नय मतपणे सुधारणा के8या जातात.
आजवर स मतीनं अनेक आVथQक

ूट(ंचा शोध लावून ?या सुधारaयाचं काम केलं आहे असं

उपरा19पती यावेळी Tहणाले. एका वषाQत संसदे त Nकमान १०० 4दवसांचं कामकाज *हायला हवं
असंह( नायडू यांनी यावेळी सच
ु वलं.

लोकलेखा स मती ह( संसदे चा सवाQत मह?वाचा घटक असन
ू , स मती;या सद+य समपQण वJ
ृ ीनं
काम करत आहे त अशा शUदांत लोकसभेचे अ^य> ओम `बलाQ यांनी स मती;या कायाQचा गौरव
केला.
<><><><><>
महारा19 लोकसेवा आयोगा;या वतीनं पुढ;या वष= घेत8या जाणार असले8या +पधाQ पर(>ांचं
वेळाप क आज आयोगानं जाह(र केलं. यानुसार राdय सेवा पूवQ पर(>ा पुढ;या वष= २ जानेवार(ला,
तर ७, ८, आ0ण ९ मे २०२२ला मुhय पर(>ा होणार आहे . द]ु यम सेवा पर(>ांसाठY पढ
ु ;या वष= २६
फेGव
ु ार(ला पव
ू Q पर(>ा होणार आहे , तर ?याअंतगQत -व-वध पदांसाठY;या मh
ु य पर(>ा पढ
ु ;या वष=
जुलै म4हLयात ९, १७, २४ आ0ण ३१ तारखेला होणार आहे त. गट क सेवा संयु/त पर(>ेसाठYची
जाह(रात चालू म4हLयात काढल( जाणार आहे . तर पूवQ पर(>ा पुढ;या वष= ए- ल म4हLयात होणार
आहे . याअंतगQत -व-वध पदांसाठY;या मh
ु य पर(>ा पुढ;या वष= ऑग+ट म4हLयात;या ६, १३, २०
आ0ण २७ तसंच सkटबर म4हLया;या १० आ0ण १७ तारखेला होणार आहे त.
पुढ;या वष= ए- ल म4हLयात राdय सेवा पर(>ांसाठY जाह(रात काढल( जाईल, आ0ण ?यानंतर १९
जुन २०२२ ला पूवQ पर(>ा तर १५, १६ आ0ण १७ ऑ/टोबर २०२२ला मुhय पर(>ा घेतल( जाईल.
जुन २०२२ म^ये अराजप` त द]ु यम सेवा पर(>ांसाठYची जाह(रात "नघेल, आ0ण ?यानंतर
८ऑ/टोबर २०२२ला पूवQ पर(>ा घेतल( जाईल. यासाठY मh
ु य पर(>ेची तार(ख अmयाप जाह(र
झालेल( नाह(.
गट क सेवा संयु/त पर(>ेसाठYची जाह(रातह( पुढ;या वष= जन
ू म4हLयात काढल( जाणार आहे .
यासाठYची पव
Q र(>ा ५ नो*हबर २०२२ला घेतल( जाईल, मा
ू प

मh
ु य पर(>ेची तार(ख अmयाप जाह(र

झालेल( नाह(.
<><><><><>
4हंगोल( नगर पEरषदे चे मh
ु याVधकार( डॉ. अजय कुरवाडे यांनी को-वड

"तबंधा?मक लस

घेणाMया नागEरकांसाठY 'बंपर लसीकरण oॉ' ह( ब>ीस योजना राबवaयाची घोषणा केल( आहे .
को-वड लसीचे दोLह( डोस घेणाMया नागEरकांची सोडत काढून, -वजे?यांना एल.ई.डी.ट(*ह(, pOज,
ं मशीन,
वॉ शग

म/सर qाइंडर अशा व+तू

मळणार आहे त. दोन

डसबर ते २४

डसबर या

कालावधीत लस घेणाMया नागEरकांना ह( योजना लागू असेल.
दरTयान, 4हंगोल( िज8rयात कोरोना

"तबंधक लसीकरणाचं

माण वाढवaयासाठY

शासनातफs

-व-वध उपाययोजना राबवaयात येत आहे त. सवQ सरकार( अVधकार( आ0ण कमQचार( यांनी लस
घेत8याचं

माणप

सादर के8या शवाय ?याचं वेतन जार( कt नये असे आदे श िज8हाVधकाMयांनी

4दले आहे त.
<><><><><>

वा शम

िज8हयात कोरोनाचा संसगQ रोखaयासाठY लसीकरण मो4हम वेगानं राब-वaयात येत आहे .

िज8हात 100 ट/के लसीकरण करaयाचा

य?न

असून dया नागEरकांनी लसीकरण कtन घेतले

नाह( ?यांना दं ड आकारaयाची कायQवाह( महसूल -वभागातफs सC
ु आहे .
िज8rयात 38

या अंतगQत आतापयuत

नागEरकांना एकूण 16 हजार 300 Cपये दं ड आकारaयात आ8याची मा4हती

आम;या बातमीदारानं 4दल( आहे .
<><><><><>
ओमीRोनचा धोका ल>ात घेऊन सातारा िज8rयात8या Tहसवड इथं होणार(

सmधनाथ-

जोगेxवर(ची तसंच फलटण इथल( रामाची या ा रmद करaयात आल( आहे . या दोLह( या ा आ0ण
ये?या 5 तारखेला होणार हो?या. यापैकO Tहसवड या ल
े ा 5 लाख भा-वक उपि+थत

रथो?सव

राहतील असा अंदाज पो लसांनी वतQवला होता.
<><><><><>
ओमायRॉन’ -वषाण;
ू या पाxवQभम
ू ीवर महापEर"नवाQण 4दनाला
शासनानं

द(>ाभम
ू ीवर गदz टाळaयाचं

आवाहन केलं आहे . तसंच डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर यांचा 6

डसबर रोजीचा

महापEर"नवाQण 4दनाचा कायQRम को-वड-19 ;या पाxवQभूमीवर पण
ू Q खबरदार( घेवून सा^या प^दतीनं
आ0ण

एक` त न येता, आयोिजत करaया;या सच
ू ना नागपरू ;या िज8हाVधकार( -वमला आर.

यांनी एका पEरप काmवारे 4द8या आहे त.
<><><><><>
एस. ट(. कमQचाMयां;या संपामुळे, राdयात अ*वल +थान पटक-वले8या भंडारा एस.
आगारात8या

ट(.

367 बसगा{या आ0ण 19 मालवाहक बसपैकO केवळ 2 बसेस सC
ु आहे त. गा{या

आगारात उ|या अस8या तर( ?या नादC
ु +त होऊ नयेत, यासाठY लाखो;या घरात दे खभाल खचQ
करावा लागत आहे .
<><><><><>
मुंबईत8यापिxचमने*हलकमांडनंनौदलडॉकयाडQम^येजगातलासवाQतमोठारा19^वजफडकावलाआहे .
आज;यानौदल4दना"न मJहा^वजफडवaयातआलाआहे .
२२५फूटलांबआ0ण१५०फूटCं दअसले8या^वजाचंवजनचौदाशेNकलोअसूनतोखाद(पासूनबनवaयातआलाआहे .
‘आझाद(काअमत
ृ महो?सव’याउपRमांतगQतखाद(आ0णqामोmयोगआयोगानंहा^वजबनवलाआहे .
<><><><><>

रा भरअ-वरतसt
ु असलेलाकवीक~टाआ0णसकाळीझालेलंगझलसंमेलन?याचबरोबर थमचआयोिजतबाल
कुमारसा4ह?यसंमेलनासहअLयवेगवेग•याउपRमांनी९४*याअ0खलभारतीयमराठYसा4ह?यसंमेलनाचादस
ु रा
4दवसरं गला.
कालरा ीकवीक~~याचेउmघाटनdये1ठसा4हि?यकवा 4टकाकाररामदासफुटाणेयां;याह+तेकरaयातआलं.
+वातं€यवीरसावरकरकवीक~~यावररा ीरं गले8यायासोह•याचे मुखपाहुणेTहणन
ू आयपीएसअVधकार(दJा
कराळे यां;यासहअLयमाLयवरउपि+थतहोते.

कवीगो-वंदक~~यावरआजगझलसंमेलनह(रं गले.

dये1ठ शासकOयअVधकार(4दल(पपांढर(प~टे यांनी?याचेउmघाटनकेले.
मा गझलह(सोपीअसल(पा4हजे,

क-वतादब
ू कते.
ु ाे Qधअसश
असेमतपांढर(प~टे यांनी*य/तकेले.

दरTयानरामदासभटकळयांचीमल
ु ाखत,
तसंच.ऐसीअ>रे अत
ं गQतअ;युतपालवयांनीसादरकेले8यासुलेखन ा?य‚>कांनाउ+फुतQ "तसाद मळाला.
<><><><><>
ना शकम^ये आज १५ *या -वBोह( मराठY सा4ह?य संमेलनालाह(आज सC
ु वात झाल(. सकाळी
शहरात8या हुता?मा +मारक येथून -वBोह( सा4ह?य - सं+कृती -वचार या ा काढaयात आल(. या
या त
े शालेय -वmयाƒयाuसह द लत, आ4दवासी, -वBोह( सां+कृ"तक परं परे ;या -व-वध संघटनांनी
सहभाग घेतला. यावेळी संमेलनाचे उmघाटक डॉ. गौहर रझा, मावळते अ^य> डॉ.

8हाद लल
ु ेकर,

+वागता^य> शशीकांत उLहवणे, -वBोह( सां+कृ"तक चळवळी;या राdया^य>

"तमा परदे शी

ा.

आ0ण इतर पदाVधकार( उपि+थत होते. आज दप
ू
ु ार( संमेलनाचं औपचाEरक उmगाघन होणार असन
उmया याचा समारोप होणार आहे .
<><><><><>
संधुदग
ु OसाठY अजQ दाखल करaयाचा काल शेवटचा 4दवस
ु Q िज8हा बँके;या पंचवा-षQक "नवडणक
होता. १९ जागांसाठY ह(

"नवडणक
ू होत असून शेवट;या 4दवशी एकूण ९१ अजQ दाखल झा8याची

मा4हती आम;या बातमीदारानं 4दल( आहे . ये?या सोमवार( या अजाuची छाननी होणार असून २१
डसबर २०२१ पयuत अजQ मागे घेaयाची मद
ु त आहे .
<><><><><>
वरळीत8या

सलडर

+फोटात

होरपळून

गंभीर

जखमी

झाले8या

Vचमुकल(चा

म?ृ यू

नायर

C‡णालयात8या डॉ/टरां;या हलगज=पणामळ
ु े झा8याचं समोर आलं आहे . या घटने-वरोधात काल
+थायी स मतीत सवQप>ीय तीˆ पडसाद उमटले. या

करणी संबंVधत डॉ/टरांना "नलं`बत करaयात

आलं असून "नयु/त करaयात आले8या स मतीमाफQत चैौकशी सुC झाल( आहे . ये?या ८ 4दवसांत
स मती अहवाल सादर करणार असून,

?या अहवालानुसार कारवाई केल( जाईल, असं मब
ुं ई

महानगर पा लकेचे अ"तEर/त आय/
ु त सरु े श काकाणी यांनी +प1ट केलं.
<><><><><>

पालघर िज8rयात आज -व-वध 4ठकाणी जाग"तक 4द*यांग 4दन साजरा करaयात आला. Rांती
dयोत 4द*यांग -वकास सं+थेकडून 4द*यांग 4दना"न मJ 4द*यांसाठY मागQदशQन शबीराचं आयोजन
करaयात आलं होतं. तसंच यावेळी उपि+थत 4द*यांगांना काह( भेट व+तू ह( दे aयात आ8या. या
4दनाचं

औVच?य

साधून

श>कांनी नवापूर गावात

नवापरू ;या

िज8हा

पEरषदे ;या

म?+यशाळे ;या

-वmयाƒयाuनी

आ0ण

भातफेर( काढून जनजागत
ृ ी केल(. तसंच शाळे त Vच कला +पधsचं ह(

आयोजन करaयात आलं होतं.
<><><><><>
सोलापरू िज8हा पEरषदे चे श>क रणिजत संह डसले यांना अमेEरकन सरकारकडून 4दल( जाणार(
"ति1ठत

‘फुलGाईट श1यवJ
ृ ी’ जाह(र झाल( आहे . यावष= जगभरात8या एकूण

४० श>कांना ह(

"त1ठे ची श1यवJ
ृ ी जाह(र करaयात आल( आहे . ‘पीस इन एdयुकेशन’ या -वषयावर अमेEरकेत8या
-वmयापीठात अVधक संशोधन करaयासाठY ?यांना ह( श1यवJ
ृ ी जाह(र करaयात आल( आहे . ‘ले~स
Rॉस द बॉडQर’ या उपRमा;या मा^यमातून जगभरात8या अशांत दे शांमध8या
?यां;यात अ4हंसे;या -वचारांचा

मल
ु ांना एक

आणन
ू

सार करaयाचं काम डसले करत आहे त.
<><><><><>

भारतआ0णLयझ
ू ीलंडयां;यातमंब
ु ईतसC
ु असले8यादस
ू ीलंडचाNफरकOगोलं
ु MयाNRकेटकसोट(सामLयातLयझ
दाजएजाजपटे लयानंएकाचडावातसवQदहागडीबादकरायचीऐ"तहा सककामVगर(नZदवल(.
सामLया;यादस
ु Mया4दवशीएजाजपटे लनंप4ह8याडावात११९धावांम^येभारताचासवQ१०गडीबादकेले.
अशीकामVगर(करणारातोइं‡लंडचाजीमलेकरआ0णभारताचाअ"नलकंु बळे यां;यानंतरचाकेवळतीसराचगोलंदा
जठरलाआहे . प4ह8याडावातभारतान३२५धावाके8याआहे त.
यानंतरप4ह8याडावातफलंदाजीसाठYआलेलाLयूझीलंडचीभारता;यागोलंदाजीसमोरघसरणझाल(.
चहापानापयuतLयझ
ू ीलंड;या६गडीबाद३८धावाझा8याहो?या.
भारताचाजलदगतीगोलंदाजमोहTम सराजनंLयझ
ू ीलंडचेआघाडीचे३गडीबादकेले,

तरअ>रपटे ल,

आर.अिxवनआ0णजयंतयादवयांनी ?येकOएकगडीबादकेला.
?याआधीआजसामLया;यादस
ु Mया4दवशीभारतानंकाल;या४गडीबाद२२१धावांवtनआपलाडावपुढेसुCकेला.
मा एजाजपटे लया;याNफरकOसमोरठरा-वकअंतरानंभारताचेफलंदाजबादहोतगेले.
शतकवीरमयांकअगरवालनंअ>रपटे लसोबत६७धावांचीभाVगदार(करतकरतभारताचाडावसावरायचा य?नके
ला.

मा ?यालाइतरफलंदाजांचीसाथ मळूशकल(नाह(.

मयांकयानंद(डशेतरअ>रपटे लनं५२धावाके8या.शेवटचंवJ
ू ीलंडचे५३धावांवर७गडीबादझा
ृ हातीआलंत*े हाLयझ
लेहोते.
<><><><><>

