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अमरावती येथील वमानतळाचे काम वेगाने होBयासाठ 5नधी उपलDध Eहावा

हणन
ू राFया4या

म(हला आ9ण बाल वकास मं;ी तथा िज=Hया4या पालकमं;ी ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी
केले=या पाठपुराEयाला यश

मळाले असून, अमरावती

3पयांचा 5नधी वतर.त करBयाचा 5नण+य सामाLय

वमानतळासाठ

६ कोट. ४५ ल:

शासन वभागाकडून 5नग+ मत झाला आहे.

िज=Hया4या वकासात महNवपूण+ ठरणाOया अमरावती वमानतळा4या कामासाठ शासनाने 5नधी
उपलDध क3न (दला आहे . आता
पालकमं;ी

ठाकूर

यांनी

EयRत

वमानतळाचे काम गतीने पण
ू + होईल, असा
केला.

अमरावती

िज=Hयातील

वS;ोTयोग

पाक+

वQवास
आ9ण

Nयानुषग
ं ाने औTयोVगक वकासा4या मोWया शRयता पाहता वमानतळ लवकरात लवकर पूण+
होणे गरजेचे आहे . येथील उTयोगवाढ.साठ ह. पालकमंYयांकडून पाठपुरावा आ9ण

यNन होत

आहे त. मेक इन महाराZ[अंतग+त नवे उTयोगह. अमरावतीत उभारले जाणार आहे त. या
पाQव+भूमीवर वमानतळाची आवQयकता आहे . 5नधी उपलDध झा=याने अमरावती वमानतळाचे
काम लवकरच गती घेईल. अमरावती4या बेलोरा
वमानतळ
वकासासाठ
शासनाकडून

वकास कंपनीतफ^ होत आहे .

वमानतळा4या

वकासाचे काम महाराZ[

वमानतळाचा अमरावती शहर आ9ण िज=Hया4या

आ9ण येथील Eयापार-Eयवसाय, उTयोगवाढ.4या `Zट.ने लाभ होणार आहे.
ाVधकरणाला 5नधी

ाaत झा=याने आता धावपbट., संर:ण भंत आद. कामांना

गती मळे ल, असे कंपनीचे वcरZठ EयवSथापक गौरव उपशाम यांनी सांVगतले.
वधानसभा- शदं े
यवतमाळ िज=Hयातील आणd नगरपcरषदे मeये माLसूनपूव+ कामात झाले=या गैरEयवहाराची
चौकशी आठ (दवसा4या आत पण
ू + कfन चौकशीत आढळणाOया दोषींवर कठोर कारवाई कf,
असे नगर वकास मं;ी एकनाथ शंदे यांनी वधानसभेत सांVगतले. सदSय डॉ. संद.प धुव^ यांनी

यासंदभा+त

Qन उपिSथत केला होता. Nयाला उ र दे ताना

शंदे

हणाले, या

करणी

िज=हाVधकाOयांनी तह सलदार यांना चौकशी कfन अहवाल सादर करBयाचे 5नद^ श (दले होते.
दर यान, यवतमाळ िज=Hयातील महागांव ते फुलसांगवी रSNयाचे काम या म(हLयाअखेर पूण+
करBयात येणार असून, रSNयाचे काम गण
ु व ेनुसार होBयाकcरता संबंVधतांना 5नद^ श दे Bयात
आले आहे त, अशी मा(हती साव+ज5नक बांधकाम मं;ी अशोक चEहाण यांनी वधानसभेत (दल..
वीज तोडणीला SथVगती
राFयात वीज तोडणी मो(हमेला SथVगती दे त अस=याची घोषणा उपमj
ु यमं;ी अिजत पवार
यांनी आज वधानसभेत केल.. कामकाज सुf होताच वरोधकांनी वीज kबलाचा मुTदा उपिSथत
कfन गदारोळ केला, Nयावेळी पवार बोलत होते.

Qनो राचा तास रTद कfन वीज

Qनी

चच^ची मागणी वरोधी प:नेते दे वlm फडणवीस यांनी केल.. वीज तोडBयाचा सरकारचा आदे श
मागे घेBयाची मागणीह. Nयांनी केल.. मा; सभागह
ृ ात आज राFयपालां4या अ भभाषणावर चचा+
असन
ू , वीज kबलासंदभा+त एक (दवस ठरवून चचा+ कfन 5नण+य घेऊ, असं आQवासन पवार
यांनी यावेळी (दलं. जोपयoत ऊजा+ वभागाची वाढ.व वीज kबला4या मुTTयावर चचा+ होत नाह.,
तोपयoत शेतकOयांच,े सव+सामाLय नागcरकांचे वीज जोडणी तोडणं थांबBयात येईल, असं ते
हणाले. वीज तोडणी तNकाळ थांबवBयाचे आदे श (द=याबTदल फडणवीस यांनी उपमुjयमंYयांचे
आभार मानले.
चंmशेखर बावनकुळे
मुंबईमeये गत वषd १२ ऑRटोबरला वीज खंडीत झाल. होती. यामागे चीनचा सायबर ह=ला
कारणीभूत अस=याचे राFयाचे गह
ु आ9ण उजा+मं;ी डॉ. 5नतीन राऊत यांनी
ृ मं;ी अ5नल दे शमख
प;कार पcरषदे त सांVगतले. पण या घटनेमागचे कारण वीज वाह.नी खंडीत होणे हे च होते, असा
आरोप भाजपचे महामं;ी आ9ण राFयाचे माजी उजा+मं;ी चंmशेखर बावनकुळे यांनी केला. या
यं;णेला सायबर अॅटक होवूच शकत नाह.. जर चीनचा संबंध असता तर राFयाने केmाकडे हा
वषय Lयायचा असता. पण परSपर एका व ृ प;ा4या आधारे अहवालावर वसंबन
ू राFयात=या
दोLह. मंYयानी कोणतीह. शहा5नशा न करता राFया4या जनतेला खोटे सांVगतले अस=याचं
बावणकुळे

हणाले. ते आज नागपरु ात आयोिजत प;कार पcरषदे त बोलत होते.

टुर.Sट गाईड
पय+टनाची आवड असणाOया होतकf उमे दवारांना पय+टक माग+दश+क

श:ण दे ऊन राFयात

एक हजार टुर.Sट गाईड तयार करBयाची योजना महाराZ[ पय+टन संचालनालयानं आखल.
आहे . या योजने अंतग+त राFयात=या तfणांना मोफत ऑनलाईन पय+टक माग+दश+क
(दलं जाईल.

श:णानं तर महाराZ[ शासनाचं टुर.Sट गाईड

हणून

श:ण

माणप; (दलं जाईल.

तसंच , पय+टनSथळी टुर.Sट गाईड

हणून काम करBयाची संधी

मळे ल, अशी मा(हती

पय+टन संचालक डॉ. धनं जय सावळकर यांनी (दल..
सीबीएसई
सीबीएसई 4या १०वी 4या समाजशाS; वषया4या पर.:ेसाठ चा अrयासsम आणखी कमी
केला अस=याची मा(हती समाजमाeयमांमधून पसरत असून , ती खोट. अस=याचं सरकारनं
SपZट केलं आहे . अrयासsम आणखी कमी के=याचं सीबीएसईनं जाह.र केलं नस=याचं

ेस

इLफोम^ शन Dयुरोनं सांVगतलं आहे .
पर.:ा वेळाप;क
महाराZ[ राFय माeय मक आ9ण उ4च माeय मक

श:ण मंडळातफ^ ए ल-मे २०२१ मeये

घेBयात येणाOया इय ा दहावी आ9ण बारावी4या लेखी पर.:ांचे अं5तम वेळाप;क जाह.र
करBयात आले आहे . बारावीची लेखी पर.:ा सव+ साधारण आ9ण T वल:ी वषय आ9ण उ4च
माeय मक Eयवसाय अrयासsम पन
ु र+Vचत आ9ण जन
ु ा अrयासsम २३ ए ल ते २१ मे २०२१
या कालावधीत, तर दहावीची लेखीपर.:ा २९ ए ल ते २० मे या कालावधीत होईल. कोरोना4या
पाQव+भूमीवर यंदा

थमच पर.:ा फेvव
ु ार.-माच+ ऐवजी ए ल-मे या कालावधीत होणार आहे त.

मंडळा4या संकेतSथळावर.ल वेळाप;काची सु वधा ह. फRत मा(हतीसाठ आहे . संकेतSथळावर
२६ फेvुवार.पासन
उपलDध कfन दे Bयात आले आहे त. पर.:ेपूवd शाळा आ9ण क5नZठ
ू
महा वTयालयात दे Bयात येणारे छापील वेळाप;क अं5तम राह.ल. शाळा तसेच महा वTयालयांना
(दले=या छापील वेळाप;कावfन वTयाyयाoनी पर.:े4या तारखांची खा;ी कfन zयावी. सोशल
मी{डया, Eहॉbस ॲप अLय यं;णा |कं वा तNसम माeयमातून छपाई केलेले वेळाप;क
वTयाyयाoनी }ाHय ध3 नये. असे

सTधीप;काTवारे कळ वले आहे .

आमचा खेळणीचा उTयोग बुट.बोर. एम.आय.डी.सी.मeये असून, जवळपास ७०

कारचे खेळणी

बन वतो. उदाहरणाथ+ एFयुकेशनल, बोड गे स, पझ=स गेम, Sपोट+ टाइज ् इNयाद.. वजय टाईज ्
कंपनीने टायफेयर एRझीkबशनमeये भाग घेतला होता.

वजय टाइFची खेळणी आप=या

नागपरू मeये सव+ (ठकाणी उपलDध आहे . आपण सव+ आNम5नभ+र भारत बन वBयासाठ सहयोग
करा. धLयवाद.
नाग नद.
नागपरू शहरातून वाहणार. नद. नाग नद. िजने या शहराला आपले नाव (दले आहे , ती आता
सांडपाणी आ9ण औTयोVगक कचOयामुळे अNयंत

द ू षत झाल. आहे . नाग नद.

दष
+ न
ू ण 5नमुल

क=पाला दोन हजार ११७ कोट. fपये खच+ मंजूर झाला आहे. कlm.य मं;ी 5नतीन गडकर. यांनी
आज Nयां4या काया+लयात जाग5तक बँके4या अVधकाOयाची, डीजी एनएमसीजी आ9ण नागपूर

महानगरपा लका आयुRतांची बैठक घेतल. आ9ण Nयात हा 5नण+य घेBयात आला. राZ[.य नद.
संवध+न योजनl तग+त मंजरू केलेला हा
राबवेल. सदर

क=प

क=प राZ[.य नद. संर:ण संचालनालय, एनआरसीडी

|sया न झालेले सांडपाणी, घनकचरा वाहणारे नाले आ9ण नाग नद.

तसंच Nया4या उपनTयांमeये वाहणाOया अLय अशT
ु धते4या संदभा+तील

दष
ू णाची पातळी कमी

करे ल.
अपघात
बल
ु डाणा िज=Hयात Vचखल.-दे ऊळगाव रSNयावर काल संeयाकाळी झाले=या एका अपघातात
दोन जणांचा मNृ यू झाला. Vचखल.त=या अंचरवाडी फाbयाजवळ एका दच
ु ाक•ला (टaपरनं धडक
(द=यानं हा अपघात झाला. या अपघातात दच
ु ाक•वर4या एकाचा घटनाSथळीच, तर दस
ु Oयाचा
f‚णालयात मNृ यू झाला. या रSNयावर (टaपर अ5नयंk;त वेगानं धावत अस=यानं अनेक
अपघात होत अस=याची Sथा5नकांची तsार अस=याचं आम4या वाता+हरानं कळवलं आहे .
काकाजी गांधी 5नधन
बुलडाणा िज=हा भाजपचे जेZठ नेत,े माजी िज=हाeय: घनQयामदासजी उपाjय काकाजी गांधी
यांचे आज पहाटे १२:३० 4या सुमारास 5नधन झाले. मNृ यूसमयी ते ८४ वषाoचे होते. संपण
ू +
िज=Hयात भाजपा वाढवBयात Nयांचे योगदान होते. सलग १० वष^ ते भाजपचे िज=हाeय: होते.
कांTयाचे भाव
ना शक िज=Hयात=या

मुख बाजारपेठेत गे=या काह. (दवसांपासन
कांTयाचे भाव घसरले
ू

आहे त. काल आठव…या4या प(ह=याच (दवशी मनमाड कृषी उNपLन बाजार स मतीत कांTयाचे
भाव िSथर होते. बाजार स मतीत ४१३ [ॅ Rटर इतक• कांTयाची आवक झाल.. लाल कांTयाला
एक हजार ते दोन हजार ५८१ fपये, तर पांढOया कांTयाला ६४० ते एक हजार ४०० 3पये
िRवंटल भाव मळाला.
इथेनॉल 5न म+ती
महाराZ[ात=या साखर कारखाLयांनी उसा4या रसापासन
इथेनॉलची 5न म+ती करावी आ9ण
ू
याकामी मराठा चे बरनं पुढाकार zयावा असं आवाहन कlm.य भूपZृ ठ वाहतूक मं;ी 5नतीन
गडकर. यांनी केलं आहे . मराठा चl बर ऑफ कॉमस+ अँड इंडS[.4या वतीनं आयोिजत
आंतरराZ[.य पcरषदे मeये ते बोलत होते.

बॉ ब स`Qय वSतू
ना शक शहरातील कोलेजरोड भागात आज दप
ु ार. एक बॉ ब स`Qय वSतू आढळ=याने खळबळ
उडाल.. बॉ ब शोधक आ9ण नाशक पथकाने तपासन
ू ते 5नकामी केले Nयामुळे मोठा अनथ+
टळला.
मनपा Sथापना (दन
नागपूर शहराला वैभवशाल. इ5तहास आहे आ9ण गौरवशाल. परं परा आहे . नागपूर शहर आता
सव+च बाबतीत पढ
ु े जात असून, जगा4या नकाशावर झळकू लागले आहे . नागपरू शहरा4या
वकासा4या मागा+त नागपूर महानगरपा लकेची महNवाची भू मका आहे . या महानगरपा लकेने
राFयाचे आ9ण दे शाला माग+दश+क ठरतील असे नेतNृ व (दले आहे, अशा आप=या नागपरू शहराचा
साथ+ अ भमान आहे, असे गौरवोTगार महापौर दयाशंकर 5तवार. यांनी काढले. नागपूर
महानगरपा लके4या ७०Eया Sथापना (दना5न म
ांरभी मनपा मj
ु यालयातील (हरवळीवर शहराचे

महापौर दयाशंकर 5तवार. यांनी संबोVधत केले.
थम महापौर बॅcरSटर शेषराव वानखेडे यां4या

पुत†याला पZु प अप+ण क3न Nयांनी अ भवादन केले. तसेच डॉ. पंजाबराव दे शमुख सभागह
ृ ात ह.
Nयां4या

5तमेला मा=याप+ण केले. यावेळी उपमहापौर मनीषा धावडे

जन 5त5नधीं4या योजनेला

ामj
ु याने उपिSथत होNया.

शासनाची साथ मळा=यास Nयामधून मळणारे फल.त कसे असू

शकते, याचे उ म उदाहरण हे ठरले आहे, अशी भावनाह. महापौर यांनी यावेळी EयRत केल..
*******
The End

