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शBणाथjसोबत संवाद
हसां चार आपण कठोर मे हनतीनं आटो यात आणत असून

आ दवासी भागांम ये

आपण

वकास आ!ण

व"वासाचे नवे पुल बांधले

अस'याचं पंत(धान नर) * मोद+ यांनी ,हटलं आहे . आज सकाळी दरू 01य
(णाल+2या मा यमातून सरदार व'लभभाई पटे ल रा14+य पोल+स अकादमी

इथंआयपीएस (8श:णाथ;सोबत संवाद साधताना ते बोलत होते. आप'यासारखं
यु वा नेत>ृ व हे काम पुढे ने ईल अशी खा@ी अस'याचं मोद+ यांनी सांAगतलं.
पो8लसांनी तंदB
ु Cतीचा (चार-(सार के ला तर समाजातील यु वकांना दे खील
तंदB
ु Cत राहEयासाठF आणखी (ो>साहन 8मळे ल अशी सूचना >यांनी केल+.
कामातील कौश'यं आ!ण तंदB
ु Cती या आप'या पो8लस दला2या दोन सवाHत
मह>वा2या गरजा अस'याचं सांगून पंत(धानांनी आप'यासारखे यु वा पो8लस
अAधकार+ पो8लस यं @णे म ये अशा (कार2या सुधारणा लागू कI शकतात
असा व"वास Jय त केला. गे 'या ७५ वषाNम ये , भारतानं एक उQम पो8लस
से वा उभारEयाचा (य>न केला आहे , पो8लस (8श:णाशी Rनगडीत पायाभूत
सु वधा दे खील अ8लकडील वषाNम ये खू प सुधार'या अस'याचं मोद+ ,हणाले .
याम ये सहभागी झाले'या (8श:णाथU अAधकाVयांना पंत(धानांनी

व वध

("न वचारले >यावर या अAधकाVयांनी आपले वचार मांडले .
उपराOPपती
उपरा14पती एम. वेWकैYया नायडू यांनी, बालकांसाठF को वड (Rतबंधक लस
लवकरात लवकर वक8सत करEयाची वनं ती वैZाRनक जगताला केल+ आहे .
भारत बायोटे क कंपनी2या है *ाबाद इथ'या जीनॉम Jहॅ ल+ (क'पाला काल
>यांनी भे ट

दल+. >यानंतर संCथे2या वैZाRनक आ!ण कमHचायाNशी संवाद

साधताना ते बोलत होते. कोरोना संसगाHपासून वाचEयासाठF लसीकरणा8शवाय
पयाHय नसून, आप'याला आ!ण आप'या जवळ2यांना संर :ण दे Eयाचा हाच
एक मागH आहे असं >यांनी नमूद केलं. दे शात आ!ण दे शाबाहे र+ल लसीकरण
मो हमेत मह>वपूणH योगदान

द'याब दल >यांनी भारत बायोटे कची (शंसा

केल+.
सी.आय.आय
लसीकरण मो हमेला वेग आणEयासाठF भारतीय उ योग प]रषद - सी आय
आयनं सीरम इंCट+^युट ऑफ इंaडया या कंपनीबरोबर करार केला आहे . यानुसार
आता दे शात'या छो^या गावांम ये आ!ण cामीण भागांम ये, लसीकरणाची
Jयाdती वाढवEयासाठF,

वशेष (य>न केले जाणार आहे त. Ieणालये आ!ण

उ योगजगत यां2यातला दव
ु ा बनत ‘सीआयआय’ आ!ण सीरम या संCथा
लसीकरण मो हमेला वेग आणEयाचा (य>न करणार आहे त. या मो हमेमुळे दग
H
ु म
भागात'या लोकांपयNत कमी कालावधीत पोहोचता येईल, असं सीरम कंपनीचे
मुhय कायHकार+ अAधकार+ आदर पन
ू ावाला यांनी ,हटलं आहे .
आयुOमान भारत योजना
आयु 1मान

भारत

योजनेम ये

करEयात आलं असू न,या योजने

आQापयNत

१०

कोट+

कुटुंबांना

समा व1ट

वारे आता ५० कोट+ Jय ती ५ लाखापयNत

मोफत उपचारास पा@ अस'याचं आरोeय आ!ण कुटुंबक'याण मं@ी मनसुख
मांkवीय यांनी काल लोकसभे त बोलताना सांAगतलं. यावेळी मांkवीय ,हणाले
कl आयु 1मान भारत ह+ योजना अमे ]रके2या ओबामा केयर योजने पे:ा ५ पट
मोठF योजना आहे . सरकारन अवयवदान आ!ण अवयव (>यारोपणासाठF
अनुकूल वातावरण तयार करEया2या दशेनं उपाय योजना सुB के'या आहे त .
आयु 1मान भारत योजने ची सुIवात सवाNना आरोeय वमा योजनेचा लाभ घे ता
यावा यासाठF

करEयात आल+ होती. >याची आखणी

वकासाचं उ द1ट

समोर ठे ऊन करEयात आल+ अस'याचंह+ ते यावेळी ,हणाले .
रे Xवे उ_डाण पुलाचे भू मपूजन
महारा14 रे ल इWoाC4 चर डेJहलपम)ट कापpरे शन 8ल8मटे ड - महारे ल या
महारा14

शासन

आ!ण

रे 'वे

मं@ालया2या

सावHजRनक

:े@

उपqमाJदारे

नागपुरातील कडबी चौक ते गोळीबार चौक दर,यान नवीन उkडाणपुलाचे तसेच
नागपरू इतवार+ ते नागभीड रे 'वे लाईन वर+ल चार नवीन रे 'वे उkडाण पल
ु ाचे
भू8मपज
ू न आज क)*+य प]रवहन मं@ी Rनतीन गडकर+ यां2या हCते करEयात
आल. या कायHqमासाठF मh
ु यमं@ी उ धव ठाकरे दरू Cथ (णाल+ वारे उपिCथत
होते. कायHqमाला पालकमं@ी डॉ.Rनतीन राऊत, पशुसंवधHन मं@ी सुनील केदार,
महापौर दयाशंकर Rतवार+, िज'हाAधकार+ वमला आर (ामh
ु यानं उपिCथत होते.
महारे लला क)*+य रCते Rनधीतून या कामासाठF Rनधी दे Eयात आला असून
नागपरू 2या सवH भागात बनणाVया या उkडाणपल
ु ामळ
ु े अRतqमणाची समCया
सुटणार आहे असे (Rतपादन Rनतीन गडकर+ यांनी यावेळी केलं. राsयाची

राजधानी मंब
ु ई आ!ण उपराजधानी नागपरू यांना जवळ आणEयासाठF बाळासाहेब
सम ृ धी महामागाHचे बांधकाम चालूच आहे . नैसAगHक आपQीम ये रCते पूल हे
खचून जाऊ नयेत यासाठF रC>याचे बांधकाम मजबत
ू करEयासाठF क)*+य रCते
मं@ालयाची तांt@क मदत आप'याला लागेल असे यावेळी बोलताना मh
ु यमं@ी
उ धव ठाकरे यांनी सांAगतलं. गोळीबार चौक दर,यान नवीन उkडाणपल
ु ाची
लांबी 3 vकलोमीटर असून (क'पाची vकंमत 146 कोट+ आहे .
आkमशाळा
8मशन tबगीन अगेन’ अंतगHत aडस)बर 2020 पासून सB
ु करEयात आलेले
शाळांचे वगH फे|ुवार+ 2021 पासून कोरोना2या दस
ु Vया लाटे 2या (ादभ
ु ाHवामुळे
पुWहा बंद करEयात आले होते. आता आ दवासी वकास वभागा2या 26 जुलै
2021

2या शासन RनणHयानुसार आ}मशाळातील इयQा 8 वी ते 12 वी चे वगH

सोमवार द. 2 ऑगCट 2021 पासून सI
ु करEयात येत आहे त, असे आ दवासी
वकास आयु त हरालाल सोनवणे यांनी (8स धीप@का वारे कळ वले आहे .
lयू ज ऑन ए आय आर

लोक य

Wयू ज ऑन ए आय आर या अॅप वारे आकाशवाणीचं थेट (सारण जयपूर
आ!ण पाटणा या शहरांमधील यु वकांम ये जाCत लोक (य अस'याचं

दसून

आलं आहे . या दोन शहरात अॅप वारे आकाशवाणीचं थेट (सारण ऐकणाVया
लोकांम ये ६० ट के }ोतावगH हा १८ ते ४५ वषƒ वयोगटातील अस'याचं
RनदशHनास आलं आहे . दे शातील मो„या शहरांम ये केले 'या Wयू ज ऑन ए आय
आर 2या qमवार सवƒ:णात ह+ बाब समोर आल+ आहे . पुणे शहरानं आप'या
लोक (यते चा

प]रचय

(सारणाबरोबरच

आप'या

कWनड

आ!ण

(सारणातून
हंद+

कBन

भाषेतील

दला

(सारण

असून
सु धा

मराठF
Rततकं च

लोक (य अस'याचं Cप1ट झालं आहे . ताsया qमवार+नुसार Wयू ज ऑन ए
आय

आर

या

अॅप वारे

होणाVया

आकाशवाणी2या

थेट

(सारणात

सवH

शहरांम ये पुणे आकाशवाणी अcCथानी आहे . यानं त र बंग ळूB आ!ण है *ाबाद
क)*ांचा qमांक लागतो. Wयू ज ऑन ए आय आर या अॅपवBन (सार
भारती2या २४० पे :ा अAधक रे डीओ सेवां चं (सारण केलं जातं .

समथ4 बूथ अ भयान
भाजप

तफƒ

राsयातील

सवH

वधानसभा

मतदारसंघात

संघटना

करEयासाठF डॉ. "यामा(साद मख
ु जU "समथH बूथ अ8भयान" (ारं भ

मजबत
ू
करEयात

आला आहे , वधाH िज'‡यात आज पासन
ू या अ8भयानाला सI
ु वात करEयात
आल+, वधाH िज'‡याचे खासदार रामदास तडस,भाजप चे (दे श सAचव अँड.
धमHपाल मे}ाम, माजी खासदार सरु े श वाघमारे यां2या सह आमदार, भाजपचे
सवH पदाAधकार+ यावेळी उपिCथत होते. आज एकाच वेळी व वध 4 ठकाणी या
संपकH बूथ अ8भयानाला सI
ु वात करEयात आल+. महारा14 (दे श भाजप तफƒ सB
ु
करEयात आले'या डॉ. "यामा(साद मुखजU समथH बूथ अ8भयानाला "सश त
बूथ-सश त भाजपा", "सश त महारा14- सश त भारत" असे संबोधले जात
आहे . आजपासून सुB करEयात आलेले हे समथH बूथ अ8भयान 17 सdट) बर पयNत
,हणजेच पंत(धान नर) * मोद+ यांचा जWम दवस पयNत चालणार आहे .
पूव4 कYZ8य गह
ृ राcयमं\ी-रघु वीर हं सराज अह8र
सामािजक, सांCकृRतक, vqडा व युवा :े@ात कायHरत युवा नेते रघुवीर हं सराज
अह+र यांची महारा14 (दे श भारतीय जनता युवा मोचाH2या उपा य:पद+ Rनयु ती
करEयात आल+ आहे . महारा14 भाजयुमो चे (दे शा य:
>यांनाहे

वqांत पाट+ल यांनी

पद सोप वले आहे . या Rनयु तीचे माजी मh
ु यमं@ी तथा वरोधी प:नेते

दे वेW* फडणवीस, भाजपा (दे शा य: चं*कांतदादा पाट+ल, माजी वQ मं@ी तथा
लोकलेखा स8मती चे अ य: सुAधर मन
ु गंट+वार, पूवH क)*+य गह
ृ राsयमं@ी तथा
रा14+य ओबीसी मोचाHचे उपा य: हंसराज अह+र यांनी Cवागत कर+त पढ
ु +ल
संघटना>मक कायाHस शुभे2छा द'या आहे त.
nीन गो नीम उपTम- प\कार पoरषद
कडू8लंबाचे

एक झाड दहा Jयि तंना वषHभर परु े ल एवढे ऑ सीजन दे तो तसेच

>याची माती धBन ठे वEयाची :मता इतर झाडापे:ा जाCत असते sयांमुळे
भज
ू ल पातळी वाढEयास मदत होते. या सगŠयाचा वचार कBन आ द>य अनघा
संCथेने कडुRनंबा2या झाडाची Rनवड केल+.याचाच एक भाग ,हणून संCथेतफƒ "गो

cीन,गो नीम"हा उपqम राब वEयात येणार असन
ू १ ऑगCट ते ३१ ऑगCट या
कालावधीत १ लाख कडुRनंबा2या झाडाची लागवड करEयात येणार अस'याची
मा हतीसंCथे2या }ीमती सीमा सहC@भोजने यांनी दल+.
वा ष4क सव4साधारण सभा
राsयात ५० पे:ा कमी सदCय असले'या सहकार+ संCथांना, सभासदां2या (>य:
सहभागा वारे वा षHक सवHसाधारण सभा घेEयास परवानगी दे Eयात आल+ आहे.
सहकार वभागाने याबाबतचे आदे श जार+ केले आहे त. ५० पे:ा जाCत सभासद
संhया

असले'या

सवH

सहकार+

संCथांनी,

ऑनलाईन

प धतीने

वा षHक

सवHसाधारण सभेचं आयोजन करEया2या सच
ू ना दे Eयात आ'या आहेत.
माpती qचतमपXल8
सोलापूर2या पE
ु य"लोक अ ह'यादे वी होळकर व यापीठा2या वधाHपन दनाRन8मQ
दला जाणारा, यंदाचा जीवनगौरव पुरCकार, अरEयऋषी माIती Aचतमप'ल+
यांना जाह+र झाला आहे . ए कावWन हजार Iपये रोख र कम, CमRृ तAचWह आ!ण
गौरवप@ असं या परु Cकाराचं CवBप आहे.
टोrकयो ऑ लि पक
टोvकयोऑ8लि,पक Cपधƒत भारता2या पीवी 8संधुला चीनी ताई पेई2या ताई झू
यींन कडून पराभवाला सामोरे जावे लागले. उ या 8संधु कांCय पदकासाठF
खेळेल. आज भारतीय म हला हॉकl संघानं द•:ण आvoकेचा चार - तीन असा
पराभवकेला.थाळीफेकम ये भारताची कमल(ीत कौर ६४ मीटर थाळीफेक कIन
अंRतम फेर+साठF पा@ ठरल+आहे . थाळीफेक म येच सीमा पुRनया Rत2या गटात
सहाJया qमांकावर राह+ल+. या गटात कोण>याह+CपधHकाला पा@तेसाठF आव"यक
असलेला ६४ मीटरचा टdपा ओलांडता न आ'यानं अंRतम १२म ये Cथान
8मळवEया2या सीमा2या आशा कायम आहे त.म1ु ट+यु ध(कारात पI
ु षां2या ४८ ते
५२ vकलो वजनी गटात अ8मत पंघालचा कोलंtबया2या युबेरजन माटŽनेजकडून
चार - एक असा पराभव झाला. तीरं दाजीत अतनु दासचा पराभव झाला.

गणपतराव दे शमख
ु -(नधन
शेतकर+ कामगार प:ाचे sये 1ठ ने ते आ!ण सांगो'याचे माजी आमदार, भाई
गणपतराव

दे शमुख यां2या

पाAथHव

अं>यसंCकार करEयात आले .

दे हावर

आज

शासकlय

इतमामात

>यांचंकाल रा@ी सोलापुरातील एका खासगी

Beणालयात Rनधन झालं. ते ९४ वषाHचे होते.सोलापूर िज'‡यातील सांगोला
मतदारसंघातून ११ वेळा ते
Rनवडणुकlत

वजय

वधानसभेवर Rनवडून आले होते. २००९ 2या

8मळवून ,

कIणाRनधी

यां2या

पाठोपाठ

दहाJयांदा

आमदारकlची Rनवडणूक िजंकणारे , दे शमुख हे दे शातले दस
ु रे आमदार ठरले
होते. अ>यं त साधी राहणी असले'या गणपतरावांनी ५४ वषN सांगो'याचं
(RतRनAध>व केलं होते . आदशH लोक(RतRनधी असले 'या दे शमुख यांनी शेत कर+,
क1टकर+ आ!ण जन-सामाWयां(ती आपल+ बांAधलकl शेवटपयNत जपल+ अशा
श•दांत

राsयपाल

} धांजल+

वा हल+

भगत8संह

को"यार+

आहे . राजकारण

यांनी

आ!ण

गणपतराव

दे शमुख

समाजकारणातील

एक

यांना
साधं ,

साि>वक Jयि तम>व हरपलं अशा श•दात मुhयमं@ी उ धव ठाकरे यांनी
आप'या भावना Jय त के'या आहे त . तर गणपतराव दे शमुख यांनी अ याH
शतकाहून अAधक2या (द+घH संसद+य कारvकदŽत
ये य Rन1ठा, प:Rन1ठा
कायम जपल+. राजकlय, सामािजक चळवळीला सुसंCकृत चेहरा दला;
राजकारणाला नैRतक अAध1ठान

दलं ; अशा श•दांत उप-मु hयमं@ी अिजत

पवार यांनी गणपतराव दे श मुख यांना } धांजल+ वा हल+ आहे .
******

