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ठळक बात या
1. मुंबई उ1च 3यायालयाने

शवसेने 1या उ5धव ठाकरे गटाला

शवाजी

पाक8वर दसरा मे ळावा घे :यास )दल; परवानगी.
2. जगाला भेडसावणा=या सम>यांचं शा?वत >व@पात Aनराकरण कर:यात
नवभारत जगाचं नेतBृ व करत असDयाचे पंत धान नर. E मोद; यांचे
Aतपादन.
3. कोकणातील

रBनाGगर;

Hरफायनर;

पूण8तः अयोKय असDयाची क.E;य

चंEपुरात

ये णार

असDयाचं

वृ

मंLी हर)दप संग पुर; यांची मा)हती.
आNण

4. भारत आNण ऑ>Pे लया यां1यातला दस
ु रा ट;-Rव. ट; S(केट सामना
नागपूरात होणार.
********
सुनावणी
शवसेनेने दाखल केलेDया याGचकेवर 3यायमूतU आर. डी. धानुका आNण
3यायमूतU कमल काथा यां1या खंडपीठासमोर आज दप
ु ार; 12 वाजता सुनावणी
सुनावणी होणार आहे . कालह; या याGचकेवर सुनावणी झाल; होती. माL,
शवसेने1या वकXलांनी केलेDया वनंतीनंतर ह; सन
ु ावणी एक )दवसासाठ तहकूब
कर:यात आल;. यंदा शवसेनेचा दसरा मेळावा शवाजी पाक8 मैदानावर होणार
कX नाह; या
घे:यासाठ

?नावर तोडगा Aनघणार आहे .

परं परे नुसार आपDयाला परवानगी

शवाजी पाक8वर दसरा मेळावा
मळावी अशी प[ मख
उ5धव
ु

ं े गटानेह; शवाजी पाक8साठ अज8 दाखल केला.
ठाकरे यांची मागणी आहे . शद
Bयामळ
ु े महापा लकेने कायदा व स\ु यव>थेचे कारण दे त दो3ह; प[ांना परवानगी
नाकारल;. याव]न

शवसेनेने मुंबई उ1च 3यायालयात याGचका दाखल केल;

आहे . याच याGचकेवर आज सुनावणी होत आहे .
माता सुर^[त तर घर सुर^[त अ भयान

म)हलां1या आरोKया1या सरु ^[ततेसाठ नवराLोBसव कालावधीत ‘माता सरु ^[त
तर घर सुर^[त’ हे अ भयान राबव:यात येणार आहे . याअंतग8त रा_यातDया
अठरा वषा8वर;ल सुमारे तीन कोट; म)हलांची, आरोKय तपासणी कर:याचं
उ5)दaट ठे व:यात आलं असDयाचं, साव8जAनक आरोKय मंLी

ाbयापक डॉ.

तानाजी सावंत यांनी सांGगतलं. सकाळी नऊ ते दप
ु ार; दोन वाजेपयeत राaP;य
बाल आरोKय योजने1या डॉfटरांकडून, गावातDया म)हलांची तपासणी आNण
समप
ु दे शन केलं जाईल. आरोKय
वकास

वभागाबरोबरच महानगरपा लका, आ)दवासी

वभाग, म)हला आNण बाल कDयाण

वभाग, शालेय

श[ण

वभाग,

gाम वकास वभाग यांचाह; सहभाग घेतला जाईल अशी मा)हतीह; सावंत यांनी
)दल;.
वाईन व(X
रा_यात सप
ु र माकhटमbये वाईन

व(Xबाबत शासन >तरावर अiयासाअंतीच

Aनण8य घे:यात येईल. अ5याप कोणताह; Aनण8य घे:यात आलेला नाह;, असे
>पaट;करण रा_य उBपादन शुDक मंLी शंभूराज दे साई यांनी केले आहे . २२
स,ट. बर रोजी पुणे िजDkया1या दौ=यावर असताना पLकार पHरषदे त काह;
माbयम

AतAनधींनी सुपर माकhटमधील वाईन व(X धोरणाबाबत

?न वचारला

असता याबाबत मागील सरकार1या काळात घेतलेDया Aनण8यां1या अनुषग
ं ाने
स व>तर

Aनवेदन

यां1याशी चचा8

केले

क@न

होते.
पण
ू 8

>तावावर
अiयासाअंती

मm
ु यमंLी

तसेच

उपमुmयमंLी

मंnLमंडळ

याबाबतचा

Aनण8य

घेईल, असे Aनवेदन केले होते. माL काह; माbयमांनी याबाबत बोल:याचा
वपया8स क@न व ृ

)दले. Bया1या >पaट;करणाथ8 दे साई बोलत होते.

चंEशेखर बावनकुळे
ं े गट यापुढे सव8 Aनवडणुका एकnLत
भारतीय जनता प[ आNण शवसेनेचा शद
लढवणार असDयाचं भाजप

दे शाbय[ चंEशेखर बावनकुळे यांनी

हटलं आहे . ते

आज औरं गाबाद इथं वाता8हरांशी बोलत होते. प[ातफh येBया काळात राबव:यात
येणा=या व वध काय8(मांची Bयांनी यावेळी मा)हती )दल;.

सांकेAतक भाषा )दन
संयुfत राaPांनी आजचा )दवस आंतरराaP;य सांकेAतक भाषा )दन
केला

आहे.

‘सवाeना

आहे . दे शभरातील

जोडणार;

)द\यांगजन

संकेत

भाषा’ ह;

स[मीकरण

या

हणन
ू जाह;र

वषUची

वभाग, मूकबधीर

संकDपना

)द\यांगांसाठ

असलेल; व5यालयं यां1या अंतग8त असणा=या सव8 राaP;य सं>थांमbये हा )दन
साजरा कर:यासाठ अGधकाGधक लोकसहभागासह व वध उप(म राबव:या1या
सच
ू ना दे :यात आDया आहे त.
भाषण
पंत धान नर. E मोद; यां1या Aनवडक भाषणांचं संकलन आज नवी )दDल;तDया
आकाशवाणी भवनात
व?वास )हंद;

का शत झालं. ‘सबका साथ, सबका

वकास, सबका

धानमंLी नर. द मोद; के भाषण’ असं या पु>तकाचं नाव असून हे

आNण

या पु>तकात

इंgजी

या

धानमंrयांनी मे

दो3ह;

भाषांमधून

का शत होत

आहे.

२०१९ पासून मे २०२० पयeत केलेDया ८६

भाषणांचा समावेश आहे . आBमAनभ8र भारत, को वड

व]5धचा लढा, परराaP

\यवहारातील भारताची बदलती भू मका, जय Sकसान, या १०

वषयांमbये ह;

भाषण वभागल; आहेत.
लvमी सहकार; बँक
महाराaPातDया लvमी सहकार; बँकेचा परवाना Hरझ\ह8 बँकेनं र5द केला आहे.
पुरेसं भांडवल नसDयामुळे हा परवाना र5द कर:यात आला आहे. बँक बंद
केDयानंतर

Bयेक खातेधारकाला पाच लाखांपयeत व याची रfकम मळू शकेल.

हे बँक आपDया खातेधारकांचे पैसे परत दे :यास असमथ8 असDयामळ
ु े जन)हताथ8
हा Aनण8य घेत असDयाचं Hरझ\ह8 बँकेनं

हटलं आहे . रा_यातDया सहकार; बँक

आयुfतांनाह; या बँकेचा परवाना र5द कर:याची कारवाई कर:याचे Aनदh श
दे :यात आले आहे त. दर यान,बँके1या

हण:या माणे Bयांनी खातेधारकांना १९३

कोट; परत )दले असन
ू बँक सवाeना Bयांचे पैसे परत दे :यास समथ8 आहे, असं
हटलं आहे.

राaP;य पHरषद
जगाला

भेडसावणा=या

सम>यांचं

शा?वत

नवभारत जगाचं ने तBृ व करत आहे , असं

>व@पात

Aनराकरण

कर:यात

धानमंLी नर. E मोद; यांनी

हटलं

आहे . गु जरातमbये एकता नगर इथं आयोिजत केले Dया सव8 रा_यां1या
पया8वरण मंrयां1या राaP;य पHरषदे चं उ5घाटन आज Bयां1या ह>ते दरू x?य
णाल;5वारे झालं, Bयावेळी ते बोलत होते. आंत रराaP;य सौर आघाडी पासून
पया8वरणा>नेह;

जीवनशैल;चा

पुर >कार

करणा=या

'लाइफ

जागAतक उप(मापयeत भारत सवा8त पुढे आहे , असं ते
नवीन xिaटकोन आNण न\या

मू\हम. ट '

या

हणाले . नवीन भारत,

वचारां1या साहाyयानं झे प घे त आहे , भारत

आज एक झपाRयानं वक सत होणार; अथ8\यव>था असून पया8व रणाचं र[ण
कर:यासाठ

आपण सातBयानं

यBन करत आहोत, पया8वरण र[ण ह;

वैय िfतक नाह; तर सामू)हक जबाबदार; असDयाचं ते

हणाले . भारता1या

वन[ेLात वाढ झाल; असून पाणथळ जागांची संmया दे खील वाढल; आहे ,
ं ी ग. डा आNण
संह , वाघ, ह ी, एक शग

गे Dया काह; वषाeत Gगर मधले

nबबRया यांची संmया वाढल; आहे . भारतात GचBयांचं झाले लं >वागत
भारता1या आदराAतzयाचं उदाहरण आहे , असं

हणजे

धानमंrयांनी सांGगतलं

हरद;प संग पुर;
क.E सरकार1या अनेक लोकोपयोगी योजना रा_यांमाफ8त चाल वDया जातात. या
योजनांची

भावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे . माL यात काह; अडचणी

Aनमा8ण होत असतील, तर Bया Aनदश8नास आणन
ू 5या\यात. जेणेक@न संबंGधत
यंLणेशी बोलन
ू Bया सोड वDया जातील व Bयाचा लाभ सव8सामा3यांना मळे ल,
असे

Aतपादन क.E;य पेPो लयम

मंLी हरद;प संग परु ; यांनी आज चंEपरू ात

केले.Aनयोजन सभागह
ृ ात क.E;य योजनांचा आढावा घेतांना ते बोलत होते.
यावेळी रा_याचे वन मंLी सध
ु ीर मन
ु गंट;वार, माजी क.E;य गह
ृ रा_यमंLी हं सराज
अह;र उपि>थत होते. तीन )दवसीय चंEपरू दौ=यावर आलेले क.E;य
हर)दप संग पुर; यांनी आज दस
ु =या )दवशी पLकार पHरषदह;
िजDkयातील
बाब आहे. ते

दष
ू णा वषयी बोलताना

परु ;

हणाले, वाढते

घेतल;.

मंLी
चंEपूर

दष
ु ण ह; Gचंतेची

दष
ु ण कमी कर:यासाठ gीन योजना आणDया आहे त. उ_वला,

बायो {युवल
े , gीन हाय|ोजन, इलेिfPकल वाहन यावर सातBयपण
ू 8 काम स@
ु
आहे चंEपुरात पया8वरण पूरक
मा)हती

कDपांना

ाधा3य दे :यात येणार असDयाची

परु ; यांनी माbयमांना )दल;. यावेळी चंEपरू िजDहा काँgेस'1या वतीने

पेPोल दरवाढ;चा Aनषेध कर:यात आला. कोकणातील रBनाGगर; Hरफायनर;
चंEपरु ात येणार असDयाचं व ृ

काह;

सार माbयमांमbये आले आहे त. ते पण
8 ः
ू त

अयोKय आहे . चार ल[ कोट; गुंतवणुकX1या या
दशल[ टन

कDपाची [मता वा ष8क 60

( एम.ट;.पी.ए ) आहे . >थाAनक पातळीवर वरोध पाहता २०-२०-२०

दशल[ टन असे nLभाजन क@न एक युAनट रBनाGगर; आNण नागपूर येथे
उभारला जाऊ शकतो. कोणताह;

कDप रा_यात आDयास अ?या

>वागत केले पा)हजे. अशी मा)हती )दल; होती. माL, या मा)हतीचा
क@न

कोकणातील

असDयाचे व ृ

रBनाGगर;

येथील

काह; माbयमातन
ू

Hरफायनर;

कDप

चंEपरु ात

कDपाचे
वपया8स
येणार

साHरत कर:यात आले. याबाबत सं}म

Aनमा8ण होऊ नये. असे पुर; यांनी आज >पaट केले.
भारतीय र[ा मंच
भारत हा जलदगतीने
(मांकाची

वक सत होणार; अथ8\यव>था असन
जगात पाच\या
ू

अथ8\यव>था आहे. व~ान तंL~ाना1या जोरावर व?वगु@ बन:या1या

मागा8वर भारत दे श आहे . मानवता, सं>कृती, वारसा या5वारे राaPाला आपDयाला
मजबूत करायचे आहे, न\या पढ;ला भारतीय
पोहोचणे आव?यक आहे . असे

सं>कृतीचे वचार तंL~ाना5वारे

Aतपादन क.E;य मंLी AनAतन गडकर; यांनी आज

नागपूर मbये राaP;य >वयंसेवक संघा1या डॉ. हे डगेवार >मत
ृ ी मं)दरात भारतीय
र[ा मंच1या तत
ृ ीय अNखल भारतीय राaP;य अGधवेशनात

संगी केले. या तीन

)दवसीय अGधवेशनाचे उ5घाटन Bयां1या ह>ते झाले या संगी रा_य वधानसभाचे
अbय[ राहुल नावhकर

ामm
ु याने उपि>थत होते.

रानट; ह ी
गडGचरोल; िजDkयात गेDया म)हनाभरापासून रानट; ह ी शेतात श@न पकाचं
नुकसान करत असDयाची त(ार गावकर; करत आहे त. गडGचरोल;, आरमोर;
आNण दे साईगंज तालf
ु यांमbये वाघां1या हDDयांचं

माण वाढलं असून, अनेक

नागHरकांचा जीव गेला आहे. अशातच रानट; ह ींनी धम
ु ाकूळ घातDयानं
शेतक=यांवर दह
ु े र; संकट ओढवलं आहे. माग1या वषUदे खील ह ींचा कळप
िजDkयात आला होता. दर यान नागHरकांनी रानट; ह ीं1या जवळ जाऊ नये,
असं आवाहन वनाGधका=यांनी केलं आहे .
भारत-ऑ>Pे लया S(केट सामना
आज नागपरु ातील
ऑ>Pे लया

वदभ8 S(केट संघटने1या जामठा मैदानावर भारत आNण

दर यान

२०

षटकां1या t -20

S(केट

सामना

होणार

आहे.

संbयाकाळी 7 वाजता सम3याला सरु वात होणार आहे . काल पावसामळ
ू े दो3ह;
संघांचे सराव सL र5द कर:यात आले . आजह; साम3यावर पावसाचे सावट
आहे . सामना बघ:या करता आलेDया S(केट
केल;

आहे .

वदभ8 S(केट

असो सएशन1या

ेमीं करता महा मेPोने वशेष सोय
वनंतीनुसार, महा

मेPोने

3यू

एअरपोट8 >टे शन येथन
ू मेPो गाƒया चालव:याची \यव>था केल; आहे . सामना
संपDयावर राLी

एक वाजे पयeत मेPो तफh गाƒया चालणार असून

े[कांना या

माbयमाने आपDया गंत\यावर पोचणे सुकर होणार आहे.
हवामान
नागपूर1या

ादे शक हवामान खाBयाने वत8 वलेDया अंदाजानुसार आज आNण

उ5या नागपरू सह

पुव8

वदभा8तील तसेच

पि?चम

वदभा8त

आज

सव8च िजDkया1या तरु ळक )ठकाणी वजे1या कडकडाटासह पावसाची शfयता
आहे .
******

