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****
ठळक बात या

 दहशतवा ांना मदत क या या आरोपाव न पॉ युलर ट ऑफ इंिडयाशी
संबंिधत १५ रा यांम ये एनआयए आिण ईडीचे छापे, शंभरा न अिधक जणांना
अटक, मराठवा ातील औरंगाबाद, नांदेड, जालना, बीड आिण परभणीतील
एकण ११ कायक याना अटक
 ऑ टोबर मिह या या पिह या आठव ात पंत धान नर मोदी देशात फाई ह
जी सेवेचा शुभारंभ करणार
 मुंबई महानगरपािलकनं िशवसेने या दो ही गटांना िशवाजी पाकवर दसरा मेळावा
घे यासाठी परवानगी नाकारली, यासंदभात मुंबई उ
यायालयात दाखल
यािचकांवर आज सुनावणी
 मिहलां या आरो या या सुरि ततेसाठी नवरा ो सवात रा यात ‘माता सुरि त
तर घर सुरि त’ अिभयान राबवणार
 रा य सरकारचे सां कितक पुर कार जाहीर
 ब िति त अहमदनगर ते आ ी मागावर आज पिहली वासी रे वे धावणार
 उ मानाबाद या शासक य वै क य महािव ालयात यावष पासून वेश सु
 औरंगाबादमधील िस िब डर अिनल आ हारकर यांची गळफास घेऊन
आ मह या
आिण
 भारत - ऑ टेिलया दर यान आज नागपूरम ये दसरा टी- टी ि कट सामना

सिव तर बात या

दहशतवा ांना मदत क या या आरोपाव न पॉ युलर ट ऑफ इंिडयाशी संबंिधत १५
रा यांमध या ९३ आ थापनांम ये रा ीय तपास यं णा - एनआयए, स वसुली
संचालनालय - ईडीनं रा य पोिलस दला या सहकायानं छापेमारी कली. पॉ युलर ट
ऑफ इंिडयाचे नेते आिण सद यांिवरोधात एनआयएनं पाच गु हे दाखल कले असून,
या करणी महारा ासह करळ, तािमळनाड, कनाटक, आं देश, तेलंगणा, उ र देश,
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राज थान, द ी, आसाम, म य देश, गोवा, पि म बंगाल, िबहार आिण मिणपूर
या रा यांम ये ही तपास मोहीम राबव यात आली. दहशतवाद आिण दहशतवादी
कारवायांना पैसा पुरवणं, शा ा ांचं िश ण दे यासाठी िशिबरं आयोिजत करणं,
समाजात धमा या आधारावर तेढ िनमाण कर या या उ ेशानं िहंसा आिण दहशतवादी
क य कर यासाठी िश ण िशिबरे आयोिजत करणं आिण बंदी घाल यात आले या
संघटनांम ये सहभागी हो यासाठी जनसमुदायाला एक आणणं, असे आरोप
एनआयएनं या संघटनेवर कले आहेत.
गे या काही वषात, अनेक िहंसक क यांम ये सहभागी झा या करणी पॉ युलर ट
ऑफ इंिडयाचे नेते आिण सद यांिवरोधात िविवध रा यांम ये गु हे दाखल झाले
आहेत. काल राबले या मोिहमेत गु हेगारी व पाची कागदप , रोकड, धारदार श
आिण मो ा माणात िडिजटल उपकरणे ज कर यात आली. या करणी एनआयएनं
शंभरा न अिधक जणांना अटक कली आहे.
रा यात िविवध ठकाणी `पॉ युलर ट ऑफ इंिडया या संघटने या २० जणांना अटक
कली. याम ये औरंगाबाद आिण परभणी शहरातून येक चार, तर नांदेड, बीड,
जालना इथून येक एकाला ता यात घे यात आलं. अटक कर यात आले यांिव
औरंगाबाद, नांदेड, मुंबई, नािशक इथं गु हे न दव यात आले आहेत. औरंगाबाद इथं
दहशतवाद िवरोधी पथकाचे अिध क संदीप खाडे यांनी यासंदभात अिधक मािहती
दली. ते हणाले,
Byte…
रा याचे दहशतवाद िवरोधी पथकास जी गोपनीय मािहती
िमळाली होती याम ये असं समजून आलं होतं क ,
पॉ युलर ट ऑफ इंिडयाचे काही कायकत हे रा िवरोधी
कारवायाम ये िल आहेत. सदर गोपनीय मािहती पडताळन
पाह यात आली. अशी मािहती पडताळन पाह यात
आ यानंतर आिण ितची खा ी झा यानंतर पॉ युलर ट
ऑफ इंिडयाशी संबंिधत असले या काही कायक याना
पुढील कारवाईसाठी ता यात घेतलेलं आहे. दहशतवादी
िवरोधी पथकाने औरंगाबाद, नांदेड, जळगाव याच माणे
पुण,े ठाणे इतर ठकाणी कारवाया कले या आहेत.
आतापयत वीस अशा कार या कायक याना ता यात
घेतलं असून पुढील कारवाई आिण पुढील तपास चालू
आहे.
****
ऑ टोबर मिह या या पिह या आठव ात पंत धान नर मोदी देशात फाई ह जी
सेवेचा शुभारंभ करणार आहे. काल मुंबईत ` लोबल िफनटेक` महो सवात क ीय
दळणवळण मं ी अि नी वै णव यांनी ही मािहती दली. देशात या येक गावात
िडिजटल सेवा पोहचव यासाठी ३० अ ज डॉलर पये खच कले जाणार आहेत, तसंच
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सरकार पुढील दोन वषात फाई ह जी सेवेत देशाला अ थानी ने यास स म असेल,
असं यांनी यावेळी सांिगतलं. स याची फोर जी सेवा आिण भिव यातली फाई ह जी
या सेवांमुळे युवािपढीला याचा फायदा होणार असून, पंत धान मोदी यां या
नेतृ वात या िडिजटल या ेत, यांना सहभागी होता येणार अस याचं, वै णव यांनी
सांिगतलं. यावेळी क ीय अथ रा यमं ी डॉ टर भागवत कराड यांनी, िडिजटल
यवहार, आिथक सा रता आिण आिथक सवसमावेशकता, याचं माण भारतात
सवािधक असून, अथ िवषयक सेवा दे यासाठी नव- तं ानाचा उपयोग करणा या
उ ोजकांना सहकाय कर यासाठी सरकार वचनब अस याचं सांिगतलं.
****
मुंबई महानगरपािलकनं िशवसेने या उ व ठाकरे आिण एकनाथ िशंदे या दो ही गटांना
िशवाजी पाकवर दसरा मेळावा घे यासाठी परवानगी नाकारली आहे. कायदा आिण
सु यव थेचा मु ा पुढे करत ही परवानगी नाकार यात आली आहे. पोिलसां या
अिभ ाया या आधारे ही परवानगी नाकार याचं महापािलकनं हटलं आहे.
दर यान, िशवाजी पाकवरील दसरा मेळा याची परवानगी िमळ यासाठी िशवसेनेनं मुंबई
उ यायालयात दाखल कले या यािचकवर तसंच मु यमं ी एकनाथ िशंदे गटानं
दाखल कले या ह त ेप अजावर आज सुनावणी होणार आहे. महापािलकनं परवानगी
नाकार यानंतर या यािचकत सुधारणा कर यासाठी काल िशवसेनेनं यायालयाकडे वेळ
मािगतला होता.
****
िशवसेनेनं मुंबईत आयोिजत कले या मेळा यापाठोपाठ मुंबई महापािलकची िनवडणूक
िजंक याची रणिनती ठरव यासाठी भारतीय जनता प ानं मुंबईत कालपासून दोन
दवसीय िचंतन िशबीर आयोिजत कलं आहे. प ाचे पदािधकारी आिण लोक ितिनधी
या िशबीरात सहभागी झाले आहेत. उपमु यमं ी देव फडणवीस यां या उप थतीत
या िशिबराचा आज समारोप होणार आहे.
****
मिहलां या आरो या या सुरि ततेसाठी नवरा ो सव कालावधीत ‘माता सुरि त तर घर
सुरि त’ हे अिभयान राबव यात येणार आहे. याअंतगत रा यात या अठरा
वषावरील सुमारे तीन कोटी मिहलांची, आरो य तपासणी कर याचं उ ठेव यात
आलं अस याचं, सावजिनक आरो य मं ी ा यापक डॉ. तानाजी सावंत यांनी
सांिगतलं. सकाळी नऊ ते दपारी दोन वाजेपयत रा ीय बाल आरो य योजने या
डॉ टरांकडन, गावात या मिहलांची तपासणी आिण समुपदेशन कलं जाईल. आरो य
िवभागाबरोबरच महानगरपािलका, आ दवासी िवकास िवभाग, मिहला आिण बाल
क याण िवभाग, शालेय िश ण िवभाग, ामिवकास िवभाग यांचाही सहभाग घेतला
जाईल अशी मािहतीही सावंत यांनी दली.
औरंगाबाद िज ात, माता सुरि त तर घर सुरि त, हे अिभयान भावीपणे राबव याचे
िनदश अ पर िज हािधकारी डॉ.अनंत ग हाणे यांनी दले आहेत. उ मानाबाद िज ात
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सदर अिभयान राबव यात येणार असून सव मिहलांनी याचा लाभ घे याचं आवाहन
अित र िज हा आरो य अिधकारी िनतीन बोडक यांनी कलं आहे.
****
सां कितक काय िवभागानं काल २०१९ आिण २०२० या वषासाठीचे रा य
सां कितक पुर कार जाहीर कले. मराठी िच पटासाठी २०१९ वषाचा पुर कार मधु
कांबीकर यांना, तर २०२० चा वसंत इंगळे यांना जाहीर झाला आहे. मराठी नाटक
कला े ासाठी २०१९ चा पुर कार कमार सोहोनी यांना, तर २०२० चा गंगाराम
गवाणकर यांना, आिण उपशा ीय संगीतासाठी २०१९ चा पुर कार शौनक अिभषेक
यांना, तर २०२० चा देवक पंिडत यांना जाहीर झाला आहे.
२०२०-२१ साठीचा नटवय भाकर पणशीकर रंगभूमी जीवन गौरव पुर कार सतीश
आळेकर यांना, तर २०२१-२२ साठीचा पुर कार द ा भगत यांना जाहीर झाला आहे.
२०२०-२१ साठीचा, संगीताचाय क.बळवंत पांडरंग तथा अ णासाहेब िकल कर
संगीत रंगभूमी जीवन गौरव पुर कार, द ी भोगले यांना, तर २०२१-२२ साठीचा
पुर कार सुधीर ठाकर यांना दे यात येणार आहे. या दो ही पुर कारांचं व प पाच
लाख पये रोख, मानिच ह आिण मानप असं आहे.
दर यान, सांगली या अ खल महारा ना िव ामं दर सिमतीचा यंदाचा िव णूदास
भावे पुर कार, सतीश आळेकर यांना जाहीर झाला आहे. सिमतीचे अ य शरद
कराळे यांनी काल सांगलीत या पुर काराची घोषणा कली. ये या पाच नो हबरला
रंगभूमी दनी जे द दशक ज बार पटेल यां या ह ते हा पुर कार दान कला जाईल.
****
ब िति त अहमदनगर ते आ ी या ६५ िकलोमीटर अंतरावर आज पिहली वासी
रे वे धावणार आहे. क ीय रे वे रा यमं ी रावसाहेब दानवे आिण मु यमं ी एकनाथ
िशंदे िहरवा झडा दाखवून या रे वेचा शुभारंभ करणार आहेत.
****
उ मानाबाद इथलं वै क य महािव ालय यावष पासून सु होणार आहे. रा ीय
आयुिव ान आयोगानं नािशक या महारा आरो य िव ापीठा अंतगत उ मानाबाद इथं
वै क य महािव ालया या शंभर िव ाथ वेशास मा यता दली आहे. या
महािव ालयासाठी रा य शासनाने भौितक सुिवधा यापूव च पूण क या असून, पद
भरती देखील झाली आहे.
****
रा यात काल कोिवड संसग झालेले नवे ५५० ण आढळले. यामुळे रा यभरात या
कोिवड बािधतांची एकण सं या, ८१ लाख १७ हजार ५७४ झाली आहे. काल या
संसगानं तीन णांचा मृ यू झाला. रा यात आतापयत या संसगानं दगावले या णांची
एकण सं या, एक लाख ४८ हजार ३२२ इतक झाली असून, मृ यूदर एक पूणाक ८२
शतांश ट आहे. काल ७४० ण बरे झाले. रा यात आतापयत, ७९ लाख ६५ हजार
३९५ ण या संसगातून मु झाले असून, कोिवड मु चा दर ९८ पूणाक १३ शतांश
ट झाला आहे. रा यात स या तीन हजार ८५७ णांवर उपचार सु आहेत.
****
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मराठवा ात काल ३१ कोरोना िवषाणू बािधत ण आढळले. याम ये उ मानाबाद
िज ात या १२, लातूर दहा, जालना चार, औरंगाबाद दोन तर नांदेड, िहंगोली,
आिण बीड िज ात या येक एका णाचा समावेश आहे.
****
७० लाखांची फसवणूक क याने तणावात असले या औरंगाबाद इथले िस िब डर
अिनल आ हारकर यांनी गळफास घेऊन आ मह या कली. काल सकाळी ही घटना
उघडक स आली. ३० कोटी पयांचं कज िमळवून दे याची थाप मा न यांची
फसवणूक कर यात आली होती, असं याबाबत या वृ ात हटलं आहे.
****
भारत आिण ऑ टेिलया यां यातला दसरा टी- टी ि कट सामना आज नागपूरम ये
खेळला जाणार आहे. सं याकाळी सात वाजता साम याला सु वात होईल.
****
िहंगोली िज ातला औंढा तालुका अितवृ ी अनुदानात समािव कर या या
मागणीसाठी, काल औंढा इथं िशवसेने या कायक यानी तहसील कायालयावर
बैलगाडी मोचा काढला. पीक कज माफ करावं, िपक िवमा मंजूर क न याची र म
त काळ शेतक यां या खा यात जमा करावी, िव याची अि म २५ ट र म दे यात
यावी, आदी माग या यावेळी कर यात आ या.
****
औरंगाबाद िज हा प रषदे या मिहला आिण बाल िवकास िवभागा या वतीनं रा ीय
पोषण माह अंतगत `पोषण भी, पढाई भी` हा उप म सु आहे. या अंतगत `ई
आकार` या उप माला चालना दे यासाठी औरंगाबाद ामीण क प एक मधील
करमाड आिण िस ोड तालु यातील उंडनगाव मधील ४५ अंगणवाडी मदतनीसांना
मोबाईल वाटप कर यात येत आहे. यापैक करमाड मधील २२ अंगणवाडी मदनीसांना
काल मोबाईलचं िवतरण कर यात आलं.
****
राजा राममोहन रॉय यां या जयंती िनिम काल मिहला अिधकारांबाबत जनजागृतीसाठी
नांदेड इथं फरी काढ यात आली. याम ये िविवध शाळांतले २५० िव ाथ सहभागी
होते. िविवध समाजोपयोगी संदेश या फरी ारे सा रत कर यात आले.
****
मराठवाडा मु सं ामा या अमृत महो सवी वषािनिम नरहर क दकर ित ान आिण
आमदार सतीश च हाण यां यातफ आज औरंगाबाद इथं ‘नरहर क दकर - एका
िवचारवंताची अप रिचत गो ’ या सािभनय अिभवाचनाचा ना योग होत आहे. अजय
अंबेकर यांची ही संक पना आिण लेखन आहे. भानुदासराव च हाण सभागृहात सं याकाळी
सात वाजता हे सादरीकरण होणार असून वेश खुला अस याचं आयोजकांनी हटलं आहे.
****

ये या दोन दवसांत कोकण आिण िवदभात ब याच ठकाणी, म य महारा ात काही ठकाणी,
तर मराठवा ात तुरळक ठकाणी पाऊस पड याची श यता पुणे वेधशाळेनं य कली आहे.
****

