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****
ठळक बात या
 मराठवाडा आिण िवदभात या शेतकरी आ मह या रोख यासाठी या
क पांना अथसहा य कर याचं मु यमं ी एकनाथ िशंदे यांचं जागितक
बँकला आवाहन
 रा ीय द यांग स मीकरणाचे रा याला सात पुर कार
 िशवाजी महाराज अवमानकारक व य करणी रा यपालांना पदमु
कर या या मोिहमेत सव प ीयांना सामील हो याचं िशवसेना प मुख
उ व ठाकरे यांचं आवाहन
 रा यपालां या व याची रा पती आिण पंत धानांनी दखल घे याची
रा वादी काँ ेसचे अ य शरद पवार यांची मागणी
 रा याची एक इंचही भूमी कोणाला दली जाणार नाही- उपमु यमं ी देव
फडणवीस
 उ मानाबाद िज ात खरीप २०२२ या िपक िव यापोटी २४१ कोटी
पयांचं शेतक यांना ये या दोन दवसात वाटप कलं जाणार
 ५५ या रा ीय खो - खो पधत मिहलांम ये महारा ा या, तर पु षांम ये
भारतीय रे वे संघाला िवजेतेपद
आिण
 यूझीलंडिव या पिह या एक दवसीय ि कट साम याला ऑकलंडम ये
सु वात, भारताची थम फलंदाजी
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सिव तर बात या

मराठवाडा आिण िवदभ भागात या शेतकरी आ मह या रोख यासाठी, कषी
क पांसोबतच द काळ त भागात पुराचं पाणी वळव याचा मह वाकां ी क प
रा य शासनानं तयार कला असून, यासाठी जागितक बँकनं अथसहा य करावं,
असं आवाहन, मु यमं ी एकनाथ िशंदे यांनी कलं आहे. जागितक बँकचे भारतातले
मुख ऑग ते तानो कौमे यां या नेतृ वाखालील िश मंडळानं काल मुंबईत
मु यमं यांची भेट घेतली, यावेळी ते बोलत होते. नानाजी देशमुख कषी संजीवनी
क पामुळे मराठवाडा आिण िवदभात या जवळपास पाच हजार गावांना फायदा
होत आहे. या क पाला जागितक बँकचं सहा य लाभलं असून क पा या
पिह या ट या या यश वीतेनंतर दस या ट याला मा यता दे याचं आवाहनही
मु यमं यांनी यावेळी कलं.
****
रा ीय द यांग स मीकरणासाठीचे सात पुर कार रा यानं पटकावले आहेत. ‘सुग य
भारत अिभयान’ची अंमलबजावणी करणारं सव े रा य हा पुर कार द यांग
क याण आयु ालय, पुणे यांना घोिषत झाला आहे. सन २०२१ आिण २०२२ या
दोन वषाचे हे पुर कार असून, क शासना या सामािजक याय आिण अिधका रता
मं ालय अंतगत, द यांगजन सश करण िवभागा या वतीनं यासाठी ऑनलाईन
मा यमातून अज मागवले होते. जागितक द यांग दनािनिम रा पती ोपदी मूमू
यां या ह ते ये या तीन िडसबरला नवी द ीत या पुर कारांचं िवतरण होणार आहे,
अशी मािहती द यांग आयु ालयानं िस दीप का ारे दली आहे.
****
रा यपाल भगतिसंह को यारी हे वारंवार महारा आिण मराठी माणसांचा अपमान
करत असून, ते रा या या अ मतेबरोबर खेळत आहेत, असा आरोप माजी
मु यमं ी आिण िशवसेना प मुख उ व ठाकरे यांनी कला आहे. मुंबईत काल ते
वाताहरांशी बोलत होते. रा यपालांना महारा ातून पदमु कर याची मोहीम आता
िशवसेनेने सु कली असून, यांनी या मोिहमेत सव प ीयांना सामील हो याचं
आवाहन कलं आहे. ते हणाले –
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जर या रा यपालांना हटवलं गेलं नाही तर या महारा
ो ांचा िवरोध तमाम महारा ेम नी एक येऊन कला
पािहजे. आिण मी तमाम महारा ेम ना आवाहन करतोय,
आवाहन हणजे िवनंती करतो आहे, हणून आ ाच वेळ
आहे, सग यांनी एक येऊन एक खणखणीत आिण
दणदणीत इंगा या महारा ो ांना हा दाखवलाच पािहजे.
मग मी प वगैरे बाजुला ठेवून सग यांना आवाहन
करतोय, अगदी भारतीय जनता प ातले महारा ेमी लोक
जरी सोबत आले तर यांना सु ा मी आमं ण देतोय.
कारण प ीय राजकारणात जर आपली अ मता आिण
रा य िचरडलं जाणार असेल, तर आपण मा छ पत च
नाव यायला नालायक आहोत.
िशंदे सरकार आ यापासून रा याची अवहेलना झा याची टीकाही ठाकरे यांनी
कली. कनाटकचे मु यमं ी बसवराज बो मई यांनी नुक याच कले या व याचा
िनषेध देखील यांनर यावेळी कला.
****
िशवरायांचा अवमान करायचे धाडस काही लोक करत आहेत, वरा य नसतं, तर
आपण आज गुलामिगरीत असतो, असे सांगत खासदार छ पती उदयनराजे भोसले
यांनी, रा यपाल भगतिसंग को यारी आिण भारतीय जनता प ाचे व सुधांशू
ि वेदी यां या हकालप ीची मागणी कली आहे. पु यात प कारांशी बोलतांना
यांनी, आता यापुढे कोणी अवमानकारक भा य क यास ठेचून काढ याचा इशाराही
दला आहे. यासंदभात पुढची भूिमका ये या २८ नो हबर रोजी जाहीर करणार
अस याचंही खासदार भोसले यांनी यावेळी प कलं. वयानं ये असले या
रा यपाल को यारी यां या अवमानकारक व याचा सवसामा य माणसाला राग
आला आहे असे सांगत खासदार भोसले हणाले...
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महारा ा या राजकारणात वयानं जर ये कोणी असेल तर
पवार साहेब आहेत. पवार साहेब या यासपीठावर होते.
िनतीन गडकरीही होते. या यासपीठावर आिण ही सगळी
हणजे ये लोक आहेत. यावेळेस असं ज हा व य
होतं, िनदान याचा कठेतरी यां या भाषणात यांनी उ ेख
करायला हवा होता. का कला नाही?
****
रा यपाल पदावर बसले या य नं िशवाजी महाराजांबाबत कलेलं व य यो य
नस याचं, रा वादी काँ ेसचे अ य शरद पवार यांनी हटलं आहे. मुंबईत काल
प कारांशी ते बोलत होते. रा पती आिण पंत धानांनी याची दखल यायला हवी,
असंही ते हणाले. आतापयत रा यपालांनी िविवध व ये कली होती, एक मयादा
हणून यावर आपण कोणतेही भा य कलं न हतं. आता, मा रा यपालांनी
आप या मयादा ओलांड या अस याचं ते हणाले. सीमावादा या ावर भारतीय
जनता प ाला आपली जबाबदारी टाळता येणार नस याचंही पवार यांनी हटलं
आहे.
****
कनाटक - महारा सीमा ासाठी आ ही सव पुरा यांसह सव
यायालयात
गेलो आहोत, यायालय यावर यो य िनणय घेईल, असं उपमु यमं ी देव
फडणवीस यांनी हटलं आहे. कनाटकचे मु यमं ी बसवराज बो मई यांनी काल
अ लकोट आिण सोलापूर कनाटकात िवलीन कर याची मागणी कली. यां या या
मागणीला िवरोध करताना उपमु यमं ी फडणवीस यांनी काल मुंबईत वाताहरांशी
बोलतांना रा याची एक इंचही भूमी कोणाला दली जाणार नस याचं सांिगतलं. ते
हणाले…
Byte …
आपली मागणी घेऊन आपण सव
यायालयात गेलो
आहोत. सगळे पुरावे आपण सव
यायालयात दाखल
कले आहेत. या संदभात सव
यायालय यो य िनणय
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घेईल, याची आ हाला अपे ा आहे. यामुळे सव
यायालयापे ा कोणीही मोठा नाही, कनाटकचे मु यमं ीही
सव
यायालयापे ा मोठे नाहीत, िकवा इतर कोणीही
नाही. यामुळे यांनी काहीही दावा ठोकला तरी देखील
महारा ातलं एकही गाव जाणार नाही आिण आमचा
सीमाभाग आ हाला परत िमळेल ही मला अपे ा आहे.
****
महारा - कनाटक रा य सीमा करणात क सरकारनं ह त पे करणं गरजेचं
अस याचं मत, िवधान प रषदे या उपसभापती डॉ. नीलम गो हे यांनी य कलं
आहे. पु यात काल या बोलत हो या. दो ही रा यां या सीमा ावर गेली अनेक
वषापासून मतभेद आहेत. बेळगाव, भालक , िबदर सार या मराठी भािषक
िज ात या जनतेची महारा ात सहभागी हो याची अनेक वषाची मागणी आहे.
यासाठी अनेकांनी आपले बिलदानही दलं अस याचं या हणा या.
****
आिथक गैर यवहार करणी माजी मं ी नवाब मिलक यां या जामीन अजावर ये या
३० नो हबरला यायालयाचा िनणय ये याची श यता आहे. िवशेष यायाधीश
आर. एन. रोकडे यांनी दो ही बाजूच
ं ं हणणं ऐकन घेत यावर कालची तारीख दली
होती, मा काल आदेश तयार नस यानं यायालयानं आता ३० नो हबर ही ता रख
दली आहे.
****
उ मानाबाद िज ात खरीप २०२२ या िपक िव यापोटी २४१ कोटी पयांचं
शेतक यांना ये या दोन दवसात वाटप कलं जाणार अस याचं, तुळजापुरचे आमदार
राणा जगिजतिसंह पाटील यांनी सांिगतलं. अितवृ ी, सततचा पाऊस, गोगलगाय
आिण एलोमोझॅक या ादभावानं, िज ात सोयाबीन िपकाचं चंड नुकसान
झा यानं उ पादनात मोठी घट झाली आहे. या शेतक यांनी नुकसानी या सूचना
िवमा कपनीला द या हो या, आिण यांची पंचना यासह इतर ि या पूण झालेली
आहे, अशा पिह या ट यात या शेतक यांना पुढील दोन दवसात हे पैसे िमळणार
अस याचं आमदार पाटील यांनी सांिगतलं.
****
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वािभमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रिवकांत तुपकर यांनी आपलं जलसमाधी
आंदोलन थिगत कलं आहे. शेतक यां या ावर मु यमं यांशी सकारा मक चचा
झाली, यात आम या ब तांशी माग या मा य कर यात आ या आहेत, यामुळे हे
आंदोलन थांबव याचं तुपकर यांनी सांिगतलं.
****
उ मानाबाद िज ात या परांडा इथं शंभर खाटां या ी णालयास रा य
सरकारने िवशेष बाब हणून मंजुरी दली अस याचं, आरो य मं ी डॉ. तानाजी
सावंत यांनी सांिगतलं. परंडा इथं महाआरो य िशिबरा या पूवसं येला काल मतदार
संघात या जनतेशी संवाद साधताना यांनी ही मािहती दली. ही मंजूरी देताना या
णालयासाठी लागणा या मनु यबळास देखील िनयमानुसार मा यता दे यात
अस याचं यांनी सांिगतलं.
****
गोवर रोगाची ल णं आढळ यास घाब न न जाता जवळ या आरो य क ाशी
संपक साधवा आिण काळजी यावी, असं आवाहन औरंगाबाद िज हा प रषदेचे
मु य कायकारी अिधकारी िवकास मीना यांनी िस ी प का ारे कलं आहे. गोवर
झाले या णास लागोपाठ दोन दवस ‘अ’ जीवनस वाची मा ा द यास
आजाराची ती ता कमी हो यास मदत होत अस याचं ते हणाले.
****
जागितक वारसा स ाहा या िनिम ानं उ मानाबाद तालु यात या तेर इथं महारा
शासनाचा पुरात व िवभाग आिण उ मानाबाद िज हा पयटन जनजागृती सं था
संचिलत पयटन िवकास सिमती यां या वतीनं काल हे रटेज वॉक घे यात आला.
याम ये तेर इथलं बौ
तूप, ि िव म मं दर, रामिलंग आ पा लामतुरे
व तूसं हालयातली िविवध िश पे, पा यावर तरंगणारी वीट यासह, पुरात व
खा याने कलेलं उ खनन, याब ल मािहती दे यात आली. हा ऐितहािसक पुरात व
वारसा जतन कर यासाठी नाग रकांनी पुढे ये याचं आवाहन यावेळी कर यात आलं.
****
उ मानाबादम ये झाले या ५५ या रा ीय खो - खो पधत मिहलांम ये
महारा ा या संघानं, तर पु षांम ये भारतीय रे वे संघानं िवजेतेपद पटकावलं.
यजमान महारा ा या मिहला खो-खो संघानं काल अिजं यपद कायम राखत अंितम
फरीत भारतीय िवमान ािधकरणा या संघावर ११-९ असा िवजय िमळवला. तर
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पु षां या अंितम साम यात भारतीय रे वेनं यजमान महारा संघाचा १४ - १२
असा पराभव करत िवजय िमळवला.
अपे ा सुतार राणी ल मीबाई पुर काराची, तर अ य गणपुले एकल य पुर कारचा
मानकरी ठरला. उ मानाबाद जनता सहकारी बँकतफ पुर कार ा पु ष आिण
मिहला खेळाडंना येक पाच हजार पयांचं पा रतोिषक दे यात आलं.
****
कतार इथं सु असले या िफफा फटबॉल िव चषक पधत काल पोतुगालनं
घानाचा तीन - दोन असा, तर ािझलनं सिबयाचा दोन - शू य असा पराभव
कला. अ य साम यात व झलडनं कमे नवर एक - शू य असा िवजय िमळवला,
तर उ वे आिण दि ण को रया यां यातला सामना एकही गोल न झा यामुळे
अिनिणत राहीला.
****
भारत आिण यूझीलंडदर यान तीन एक दवसीय ि कट साम यां या मािलकतला
पिह या साम याला काही वेळापूव ऑकलंडम ये सु वात झाली. यूझीलंडनं
नाणेफक िजंकन थम े र णाचा िनणय घेतला.
****
गायरानधारक आिण वनजमीन धारकांवरील ह े थांबवा, आजपयतची सव
अित मणे िनयिमत करा या मागणीसाठी लाल बावटा शेतमजूर युिनयन या वतीनं
काल औरंगाबाद िज हािधकारी कायालयावर मोचा काढ यात आला. शहरात या
पैठण गेट पासून हा मोचा िनघाला होता. संसदेवर िहं िसंहाची मु ा बसव यात
आली असून ती हटव यात यावी अशी मागणीही यावेळी कर यात आली.
****
लातूर - नांदेड महामागावर लातूर तालु यात या भातखेडा गावाजवळ िडझेल टँकर आिण
उसा या टकची धडक होऊन झाले या अपघातात सात वाहनं जळन खाक झाली. परवा
म यरा ी हा अपघात झाला. यात टँकर या चालकाचा जागीच मृ यू झाला, तर सात जण
जखमी झाले.
****

औरंगाबाद िज ात काल दोन वेगवेग या अपघातात चार जणांचा मृ यू झाला.
औरंगाबाद- वाळज औ ोिगक वसाहतीत काल सकाळी टक आिण दचाक या
अपघातात तीन जण जागीच ठार झाले. कपनीत कामासाठी चालेल या दचाक वार
ितघा भावंडांना टकनं धडक द यानं टक या चाकाखाली ितघे िचरडले गे याचं,
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वाळज एमआयडीसी पोिलसांनी सांिगतलं. दीपक, अिनता आिण िनिकता लोखंडे
अशी यांची नावं असून, ते कमळापूर इथले रहीवाशी होते.
वैजापूर तालु यात या नेवरगाव इथं टक आिण मोटरसायकलम ये झाले या अ य
एका अपघातात एकाचा मृ यू झाला. िकरण आ हाट असं मयताचं नाव असून, तो
महालगावचा रहीवाशी आहे .
****
नांदेड िज ात या मा र शहरात तंबाखू आिण तंबाखूज य पदाथाची िव
करणा यांवर धाड टाकन नऊ तंबाखू िव यांिव काल कारवाई कर यात आली.
या कारवाईत सदरील िव यांकडन चार हजार ६०० पयांचा दंड वसूल कर यात
आला. िज हा श यिचिक सक डॉ. नीलकठ भोसीकर आिण नोडल अिधकारी डॉ.
हनुमंत पाटील यां या मागदशनाखाली ही कारवाई कर यात आली.
****
मराठा समाजाला यां या ह ाचं आर ण मंजूर कर यात यावं, अशी मागणी
जालना आिण बीड िज ात या गोदावरी नदीकाठ या ५६ गावांमध या मराठा
समाज बांधवांनी कली आहे. या संदभात काल शेकडो मराठा बांधवांनी जालना
िज हािधका यांमाफत मु यमं यांना िनवेदन सादर कलं. ये या दोन आठव ांम ये
मराठा आर णाबाबत सकारा मक िनणय न झा यास रा यभर ती आंदोलन
छेड यात येईल, असं या िनवेदनात हटलं आहे.
****
बीड िज ात अंबाजोगाई इथ या यशवंतराव च हाण मृती समारोहाचं उ ाटन
यात लेखक िव ास पाटील यां या ह ते आज होणार आहे. तीन दवसीय या
समारोहात कवी संमेलन, बाल आनंद मेळावा, शा ीय गायन, जुगलबंदी,
यशवंतराव च हाण मृती पुर कार िवतरण, आदी काय म होणार आहेत.
****
औरंगाबाद इथ या उ मानपुरा पोिलस ठा याचा हवालदार काश सोनवणे याला
पाच हजार पये लाच घेतांना रंगेहात पकड यात आलं. खाजगी िव सहाय
कपनीचे कजाचे ह े थकव यानं त ारदाराला मारहाण क न ओढन नेले या
दचाक वाहनासंदभात त ार अजावर कारवाई क न दचाक परत िमळवून
दे यासाठी, काश सोनवणे यानं ही लाच घेतली होती.
****

