माहिती व जनसंपर्क मिासंचालनालय, मंत्रालय, मंबई
मा. मख्यमंत्री यांचे अवलोर्नार्क
राज्यातील दै नंहदन वृत्तपत्रातील मित्त्वाच्या बातमयांचा गोषवारा
हदनांर् : 25 नोव्िें बर, 2015
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बातमीचे शीषकर् व मर्ळा
हवजेच्या लपंडावाने रहिवासी त्रस्त
एकीकडे आठवड्यातूनद न द वनवप णायावाववदा कावावे गा तून तपतूनादा
ठाणे,कल्वाण व बनगाणर णवंतूनच्वा णट्टवातून वीजणुरवठा खंडीतून ह यावाचे
प्रकार वाव गा ल्वादे रवहवापी ्रस्तून ाागे आहे तून ेल्वा
तूने
वनवपांणापद पंध्वाकाळी णाऊप पुरु ाागा की, काही वेळापाठी
वीजने खीग
ावब ह तूने त्वाचवेळी कामावरुद घरी णरतूनणा-वा
चाकरमानवांची वीजेतभावी प्रचं ड ैरप व ह तून आहे
हशक्षर्ांचा आंदोलनाचा इशारा
विक्षकांच्वा ववववध प्रगंवबतून मा यावांच्वा णतूनततूनेपाठी पातूनत्वादे णाठणुरावा
करुदने खीग प्रश्द पुटतून दपल्वाच्वा वदषेधार्त राज्व विक्षक पेदेतूनर्फे
आंन गदाचा इिारा ने यावातून आगा आहे

वृत्तपत्र
मिाराष्ट्र टाईमस
माहितीसाठी
ऊजा

मिाराष्ट्र टाईमस
माहितीसाठी
हशक्षण

मराठी वेबसाईट अजूनिी र्ोरीच
मिाराष्ट्र टाईमस
एकीकडे इ- र्वहत नप डीवजटगााेिदच्वा दावाखागी ्वतून:ची णाठ र् णटद
माहितीसाठी
घे णा-वा कल्वाण-डोंवबवगी महाणागीकेची मराठी वेबपाईट तजदही
नगरहवर्ास
क रीच तपद तूनी पुरु करयावापाठी मुहतूनतच पाणडगेगा दाही त्वामुळे
मराठी वेबपाईट पुरु द ााल्वामुळे दा रीकांदा इंग्रजी वेबपाईटवरच
मावहतूनीपाठी तवगंबद रहावे गा तून आहे
आगाऊ रर्मा घेऊन उधळपट्टी ?
लोर्सत्ता
माहितीसाठी
र्ल्याण:- कल्वाण-डोंवब वगी महाणागीकेतून ेल्वा चार वषातून घे यावातून
नगरहवर्ास
आगेल्वा ववववध प्रकारच्वा महाणौर क्रीडा ्णधांवर महाणागीका
प्रिापदादे पुमारे 1 क टी 75 गाखांहद तवधक रक्कम खचत केगी आहे
वा ्णधांच्वा दावाखागी क्रीडा ववभा ाकडद म ठ्या प्रमाणावर
ैरर्वववहार ााल्वाचा आर ण केगा जातून तपतूनादा वापंबंधीची चौकिी
पुरु ाागी तपल्वादे बडवा णनावधका-वांचे धाबे नणाणगे आहे
अवर्ाळी पावसाचा फटर्ा. र्ाजू, आंबा, भातहपर्ाचे नर्सान :
सर्ाळ
बळीराजा चचतेत.
माहितीसाठी
राज्वातून न द वनवपांणापद णडतून तपगेल्वा तवकाळी णावपादे
र्ृ षी
राव ड वजल्यागाही ा डणगे . वजल्यातून तदेक भा ातून भातूनकाणणी करुद
त्वाच्वा म ळ्वा आवण चाऱ्वाच्वा णेंढ्या वे ळ्वा करुद ठे वल्वा ह त्वा. त्वा
णावपातून वभजल्वादे दुकपाद ाागे आहे . तूनर काही वठकाणी भातूनकाणणी णणत
ाागी दपल्वादे भातूनवणकाचे दुकपाद ह यावाची िक्वतूना आहे . तूनपेच काज
आवण आंब्वागा वेणाऱ्वा म ह रापाठी हा णाऊप घातूनक मादगा जातून आहे .
आंबा, र्ाजू नर्सान भरपाई अद्याप जमा नािी
पण्यनगरी
तूनागुक्वातून र्फेब्रुवारी-माचत मवहनवातून ाागेल्वा णावपामुळे आंबा, काज
माहितीसाठी
वणकांचे म ठवा प्रमाणातून दुकपाद ाागे ह तूने
त्वाकवरतूना िापदादे र्ृ हष व मिसूल
र्फळवणकांपाठी दुकपाद भरणाईण टी न द टप्प्वांमध्वे क ट्यावधी रुणवांचा
वदधी ने ऊदही तूनागुक्वातूनीग णागी महपग मंडळातूनीग तदेक ावांतूनीग
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सोलापूर

12.

र्ोल्िापूर

िेतूनकऱ्वांच्वा बक खात्वामध्वे तयापाण तून जमा ाागेगा दाही त्वामुळे
िेतूनकऱ्वांमध्वे तूनीव्र दाराजी आहे
मागणी नािी भरती र्ठू न
एमपीएससी उत्तीणक िोणाऱयांसमोर जागांचे प्रश्नहचन्ि
महाराष्ट्र ग कपेवाआव ादे (एमणीएपपी) एकीकडे 2016 मध्वे
ह णाऱ्वा ्णधा णवरक्षांचे पंभार्वव वेळाण्रसक जाहीर केगे तपतूनादा,
नुपरीकडे वषत 2015 मधीग एक दा न द तूनब्बग आठ णरीक्षांपाठी राज्व
परकारकडदच मा णीण्रस आगे दपल्वाचे ्णष्ट्ट आहे . त्वामुळे वा
णनांपाठी 2016 च्वाच दर्वहे , तूनर 2015 च्वा णरीक्षांमध्वे वि्वी ह णाऱ्वा
उमेनवारांदा वदवुक्त्वा वमळणार तूनरी कधी, तपा पवाग उणस््र्तून ह तून
आहे .
सधाहरत अिवाल र्धी ?
पणे मेरू ोसाठी तारीख पे तारीख सरुच
मेर आवण प्रतूनीक्षा हे न द िब्न पमादार्ी ठरगे तपद, प मवारी
पानर ह णारा मेर चा पुधावरतून तहवाग णुनहा गांबणीवर णडगा आहे .
वनल्गी मेर रे ल्वे कॉणोरे िदकडद (डीएमआरपी) वेत्वा आठवडवाच्वा
तखेरणवंतून आतूना हा तहवाग प्राप्तून ह यावाची िक्वतूना आहे .
हजल्यातील नव्या औद्योहगर् वसाितींना खीळ
भूसंपादन र्ायद्याच्या र्चाट्यात प्रहक्रया अडर्ली
दर्ववादे गा ह णाऱ्वा भपंणानद कावयापाच्वा कचाट्यातून वजल्यातूनीग पातूनारा,
क रे ाव, र्फगटण, माण, खटाव वा तूनागुक्वातून उभारयावातून वेणारी औयाप व क
वपाहतूनींची प्रवक्रवा तडकगी तपल्वादे वजल्यातूनीग औयाप व क वपाहतूनीगा चागदा
वमळयावाचे ्वप्द भं गे आहे
र्ामांचे प्रस्ताव न दे णारे हवभाग रडारवर
डीपीसी सभेनंतर हजल्िाहधर्ारी र्ायालयाची र्ारवाई : दावे-प्रहतदाव्याने
गोंधळात भर
वजल्हा वदव जद पवमतूनीमार्फततून करयावातून वेणाऱ्वा कामांची वानी तूनवार दपल्वादे
वदधी तपदही कामे ख ळं बणार आहे तून कामांच्वा वानीतभावी डीणीपी पभेतून
आराखडा ्र्व तूनीची दामुष्ट्की ओववल्वादे वजल्हावधकारी कावागवादे कारवाईचा
बड ा उ ारगा आहे

हढसाळ हनयोजनाचा फटर्ा: वैयक्ततर् योजना रखडल्या
आणखीन तीन महिने योजना लांबणीवर पडण्याची शतयता

वजल्हा णवरषन पेप र्फंडातूनुद घे यावातून वेणा-वा ववववध वैवस्क्तूनक व जदा
वजल्हा णवरषने च्वा ववपाळ वदव जदामुळे रखडल्वा ेल्वा आहे तून. आणखीद
तूनीद मवहदे वाबाबतून कावतवाही पुरूच राहणार तपल्वादे माचत दंतूनर
गाभार्थ्वांदा वज.ण च्वा वैवस्क्तूनक व जदांचा गाभ वमळयावाची िक्वतूना आहे .
ठोस हनणकय नािी, घोषणांचेच गऱिाळ
र्ोल्िापूर रस्ते हवर्ास प्रर्ल्पाचा खे ळखं डोबा सरुच
िहरांतून ततून राबववयावातून आगेल्वा र्तूने ववकाप प्रकल्णाचा खेळखंड बा
पाडे णाच वषे पुरुच आहे गवा, पंघषत आवण पत्ांतूनरादंतूनरही ट ग रद्दची
घ षणा द ह तूना केवळ मुनतूनवावच वनगी जातूने वविेष म्हणजे क ल्हाणर
वजल्याचे णागकमं्रसी वांदीच तदेक वेळा घ षणा केल्वा, मा्रस णुवे ठ प तपे
काही ाागे दाही. आतूना क ल्हाणरवापीवांदा वाटतूने, नानांदी तभ्वाप
करावा, चचा करावी, हातूनातून ठ प काही तूनरी घ्वावे, म च ट ग रद्दची घ षणा
करावी

मिाराष्ट्र टाईमस
माहितीसाठी
सा.प्र.हव.

मिाराष्ट्र टाईमस
माहितीसाठी
नगर हवर्ास
हवभाग

पढारी
माहितीस्तव
मिसूल

पढारी
माहितीस्तव
मिसूल

पढारी
माहितीसाठी
सा.प्र.हव.

पण्यनगरी
माहितीसाठी
नगरहवर्ास,
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15.

सल्लागार हनयतत्या प्रर्ल्पांच्याच मळावर
सिा वषांत 700 पैर्ी र्ेवळ 300 र्ोटी रुपये च खचक, बितेर्
प्रर्ल्प रखडले
णंच ं ा प्रनषण मुक्तूनी, रं काळा व कळं बा पुभ वभकरण व मजबुतूनीकरण
तंतून ततून र्तूने, णावपाळी णाणी वदव जद, पांडणाणी प्रवक्रवा, कचऱ्वाणापद
वीजवदर्ममतूनी, द र त्र्ाद व जदेपह काळम्मावाडी र्ेट णाईणगाईद व जदा
आनींपाठी ेल्वा पहा वषांतून तूनब्बग 700 क टी रुणवांचा वदधी
महाणावगकेगा वमळागा मा्रस, मदणाकडे प्रकल्ण ववभा
र्फक्तून
का न ण्रसीच तपल्वादे पल्गा ार कंणदीच्वा भरविावरच प्रिापद
रावहगे णवरणामी 2008 णापद आतूनाणवंतून र्फक्तून म्हणजे तूनीदिे क टी
रुणवांचा वदधीच खची णडगा पल्गा ार कंणनवांची वदवुक्तूनी करयावाचा
णावंडा प्रकल्णांचा मुळावर वेतून तपद तदेक प्रकल्ण रखडगेल्वा स््र्तूनीतून
आहे तून
महिला अत्याचारहवरोधी िे ल्पलाईनचा फज्जा
मवहगांवरीग तत्वाचार र खयावापाठी र्फक्तून 103 दंबर डावग करा तपा
व वा करीतून िापदादे हे ल्णगाईद पुरु केगी तपगी तूनरी ही हे ल्णगाईद
क ल्हाणर वजल्यातून मवहगांदा ह णगेपच ठरतून आहे . एखायापा मवहगेदे
मनतूनीपाठी गडगाईदवरुद वा दंबरवर र्फ द केल्वाप हा दंबर तस््तूनत्वातून
दपल्वाचा पंवान कादावर णडतून . त नरच खचगेल्वा पंबंवधतून मवहगेच्वा
मादवपक ्रसापातून आणखीदच भर णडतूने, णण म बाईगवरुद वा
हे ल्णगाईदवर र्फ द केल्वाप प्रवतूनपान वमळतून . मा्रस हा र्फ द रानपर्फरच्वा
तूनेतूनच वर्फरतून राहतून . हा पारा तूनांव्रसक ववषव ाागा, तूनरी मुळातून तिी
हे ल्णगाईद तपल्वाची मावहतूनीच तदेक मवहगांदा दपल्वाचे पत्व आहे .
त्वामुळे ही पुववध मवहगांदा हे ल्ण करयावाणेक्षा जाना तत्वाचारच करणारी
ठरतून आहे .

पढारी
माहितीसाठी
नगरहवर्ास,

लोर्मत
माहितीसाठी
गृि

र्ोल्िापूर

र्े ट पाईपलाईनचा बोजवारा उडहवल्यानंतर सशोहभर्रणाचािी
फज्जा
कळं बा तूनगाव व णवरपर पंवधतदापाठी नहा क टी रुणवांचा वदधी वेऊद न द
वषे उगटल्वांदतूनर प्रत्वक्ष कामाप पुरुवातून ाागी मा्रस, पल्गा ार कंणदी
तपगेल्वा वुवदटी कनपल्टनपीदे तूनवार केगेगा डीणीआर (डे र्वहगणमेंट
प्र जेक्ट वरण टत ) पन ष तपल्वादे र्ेट णाईणगाईद व जदेप्रमाणेच तूनगाव
िुभेवभकरणाचाही र्फज्जा उडाल्वाचे वच्रस आहे

पढारी
माहितीसाठी
नगरहवर्ास

सांगली

र्ोट्यवधींचा हनधी… दबळी मनपाची झोळी
भ्रष्ट्टाचार, अनागोंदी र्ारभारामळे अनेर् योजनांच्या अनदान
परतीची नामष्ट्र्ी
महाणावगकेवर ववववध व जदांच्वा माध्वमातूनद केंद्र व राज्व
परकारकडद क ट्यवधींच्वा वदधींचा वषाव केगा आहे णरं तूनु वा वदधीगा
भ्रष्ट्टाचार, वदव जदिनव तदा ोंनी कारभाराची गा गे गी वकड व जदाच
व ळं कृतून करीतून आहे वामुळे व जदांचा ब ऱ्वा वाजद वदधी णरतूनीची
दामुष्ट्की आगी आहे

पढारी
माहितीसाठी
हवत्त

सांगली

र्वठे मिांर्ाळ योजनेवरील 22 गावांचे पाणी बं द
पाच हदवसांपासून ग्रामस्र्ांची पाण्यासाठी भटर्ंती

16.

17.

पढारी

18.

सांगली

19.

चसधदगक

20.
चसधदगक

मणेराजुरी व वेळावी प्राने विक व जदेणाठ णाठ कवठे महांकाळ
प्राने विक व जदेच्वा वभगवडी वेर्ीग कृ ष्ट्णा दनीतूनीग ववयापुतून म टारीच्वा
णंणातून वबघाड ााल्वादे ेल्वा णाच वनवपांणापद कवठे महां काळ प्राने विक
व जदेवरीग 22 ावांचा णाणी णुरवठा बंन ाागा आहे
र्ोयता घमू लागला… पहिल्या िप्तत्याचे र्ाय?
शेतर्ऱयांमध्ये संभ्रमावस्र्ा : सरासरी एर्री उत्पादनात र्मालीची
घट
वजल्यातूनीग पाखर कारखानवांचे ळीतून हं ाम पुरु ाागे आहे तून
तूनरीने खीग वजल्यातूनीग पाखर कारखादनारांदी तयापाण णवहगा हप्तूना जावहर
केगेगा दाही त्वामुळे िेतूनकरी पंभ्रमाव्र्ेतून आहे तयापाण ेल्वा
हं ामातूनीग एर्फआरणीची रक्कमही वमळणे बाकी आहे
मिामागावरील खड्डे बनतािे त हजवघेणे
महामा त चौणनरीकरणाचा ाजावाजा प ळीकडे ह तून तपतूनादा पध्वा
मा्रस तस््तूनत्वातून तपगेल्वा महामा ाची
ाागेगी
नुराव्र्ा
वाहदधारकांपाठी जीवघे णी ठरतून आहे चौणनरीकरणाची ााणडं
ड ळ्वावर बांधद काम करीतून तपगे गे महामा त प्रावधकरणचे तवधकारी
मा्रस वा नुरव्र्े कडे ड ळे ााक करीतून आहे तून, त्वामुळे तदेकना
महामा ावर णडगेल्वा खड्याड्यांमळ
ु े ट टे - म ठे तणघातून ह तून आहे तून मा्रस
तवधकारी कुणाचा जीव जायावाची वाट णाहतून आहे तून काअ तपा पंतूनप्तून
पवाग केगा जातून आहे
हनसगाच्या लिरीपणामळे र्ोर्णचे आंबा पीर् धोतयात
ने व ड तूनागुक्वातून तचादक पुरु ाागेल्वा वरमवाम णाऊप व व ाळ
वातूनावरणादे आंबा णीक ध क्वातून वेऊद तदेक र र्फैगावयावाची
िक्वतूना वदमाण ाागी आहे त्वामुळे आंबा बा ावतून र्वववपाव हा बनगत्वा
वातूनावरणामुळे णणततून: पंकटातून पाणडगा आहे

माहितीसाठी
पाटबं धारे

पढारी
माहितीसाठी
सिर्ार

तरुण भारत
माहितीसाठी
सावकजहनर्
बांधर्ाम

पण्यनगरी
माहितीसाठी
र्ृ षी

21.

नाहशर्

दाविक आठवडाभरातून णाच िेतूनकऱ्वांदी मृत्वगा कवटावगे
चांनवड तूनागुक्वातूनीग रे ड ावचे भाऊराव ववष्ट्ण काळे (58) वांदी आज
णहाटे तूनीद वाजेच्वा पुमाराप राहत्वा घरातून ववष प्रािद केगे , त्वांदा
तत्वव्र् तव्र्ेतून मुग ा पवचद वांदी मदमाडच्वा खाज ी
हॉस््णटगमध्वे उणचारापाठी नाखग केगे , तूनेर्े उणचारानरम्वाद त्वांचा
पकाळी मृत्व ाागा प्रर्म मदमाड ण गीप ठायावातून पवचद वांदी वनगेल्वा
मावहतूनीवरुद तक्मातून मृत्वची दोंन करयावातून आगी ह तूनी

सामना
माहितीसाठी
मदत व
पनवकसन

22.

जळगाव

हवमा रतर्मेसाठी शे तर्री आक्रमर्

सर्ाळ
माहितीसाठी
मदत व
पनवकसन

पंचावन्न पाणी योजनांची चकर्शी दडपली
श्री ोंना तूनागुक्वातूनीग 55 णाणी णुरवठा व जदांची चौकिीच
नडणगी ेल्वाची चचा आहे नीड वषाणवी वजल्हा णवरषने दे र्ाटातून
चौकिीचे आने ि वनगे चौकिीपाठी वजल्हवातूनीग चार महत्वाच्वा

सर्ाळ
माहितीसाठी
जलसंपदा

सरर्ारच मृत्यूच्या दाढे त ढर्लत असल्याचा आरोप
तणुरे णजतनवमाद, तवकाळी णाऊप व ारवणटीचा र्फटका, वानळाचा
तूनडाखा तिा त्मादी पंकटांदी ्रस्तून िेतूनक-वांगा िापदाच्वा उनापीद ध रणाचा
पुगतूनादी र्फटकाही बपतून र्फळणीक ववमा व जदेंतून ततून दुकपाद ह ऊदपुध्ना
वजल्हवातूनीग हजार िेतूनक-वांदा त्वांच्वा हक्काचा म बनगा मुनतून पंणदही आज
णवंतून वमळागे गा दाही त्वामुळे िेतूनकरी आतूना आक्रमक ाागे तपद, परकाच
िेतूनक-वांदा मृत्वच्वा नावे तून वकगतून तपल्वाचा आर ण मं ळवारी वजल्हवातूनीग
िेतूनक-वांदी केगा

23.

अिमदनगर

24.

अिमदनगर

25.

नंदरबार

26.

औरं गाबाद

27.

28.

अमरावती

29.

अमरावती

तवधका-वांची वदवुक्तूनीही ाागी णण वा चौकिीचे णुवे काव ाागे , हे
ग
ु नत्वातूनच राहीगे णाणी णुरवठा व जदेच्वा कामांपह चौकिी
नडणयावापाठी तवधकारी व णनावधक-वांचे पाटे ग टे तूनर दाही, तिी िंका
वेतून आहे
मिाराष्ट्र जीवन प्राहधर्रणाच्या र्मकचा-यांचे धरणे आंदोलन
महाराष्ट्र जीवद प्रावधकरणाच्वा कमतचा-वांदा िापद पेवेतून
पमाववष्ट्ट करुद घ्वावे, वा प्रमुख मा णीपाठी कमतचा-वांदी धरणे आंन गद
केगे
103 ऐवजी मोबाइल िे ल्पलाइन क्रमांर्
मवहगांवर ह णाऱ्वा तत्वाचारांदा वाचा र्फ डतूना वावी वापाठी
राज्विापदादे पुरु केगेगा 10 क्रमांक गा तूनच दपल्वादे ण गीप
नगाकडद मवहगांच्वा तूनक्रारी दोंनववयावापाठी म बाइग क्रमांक पुरु
करयावातून आगा आहे हा क्रमांक पुरळीतूनणणे पुरु रहावा वापाठी नरपंचार
ववभा ागा ण गीप नगादे ण्रस ने ऊदही कारवाई ाागेगी दाही

पण्यनगरी
माहितीसाठी

लोर्मत

माहितीसाठी

गृि

दष्ट्र्ाळी अनदानासाठी उपोषण
लोर्मत
टोलवाटोलवी: वैजापूरात 2 िजार शेतर्री अद्याप अनदानापासून
माहितीसाठी
वंहचत
मदत व पनवकसन
वैजाणर: आज वा, उयापा वा , तपे करीतून तूनब्बग नहा मवहदे उगटगे तूनरी
वैजाणर तूनागुक्वातूनीग 2016 िेतूनकऱ्वांदा नुष्ट्काळी तदुनादाची नमडीही
वमळागी दाही. िेतूनकरी नरर ज बक व तूनहपीग कावागवाचे उबंरठे
वाजवतून आहे तून. तवधकाऱ्वामधीग पमनववातभावी वैजाणर तूनागुक्वातूनीग
िेतूनकरी तदुनाद वमळववयावापाठी प मवारणापद (वन. 23), तूनहपीग
कावागवापम र उण षणाप बपगे आहे तून.
लाडसावंगी पहरसरात नवीन बं धारे उभारावेत
सर्ाळ
शेतर्ऱयांची मागणी, अहतवृष्ट्टीत मोठी पडझड
माहितीसाठी
गाडपावं ी: औरं ाबान णवरपरातून 17 व 18 पप्टें बरगा ाागेल्वा
मदत व पनवकसन
तवतूनवृष्ट्टीमुळे गाडपावं ी, पय्वनणर, औरं णर विवारातूनीग नुधदा
दनीवरीग क ल्हाणरी, वपमेंट बांध णणतणणे वाहद ेगे आहे तून. बांधाच्वा
न नही बाजंदी मातूनीही वावहगी आहे . प्रिापदादे नुरु्तूनी करयावाएैवजी
दवीद बंधारे उभारावेतून, तिी मा णी िेकऱ्वांदी केगी आहे .
अखे र मरण आलेच, 9 र्मकचारी पदमतत
लोर्मत
भूहवर्ास बँर्ेला टाळे : र्ायालयातून पाय हनघेना !
माहिती
पहा मवहनवांणवी राज्वातूनीग विखर बकेपह २९ भववकाप बका बंन
सिर्ार
करयावाचा वदणतव घे यावातून आगा वा वदणतवावर आज मं ळवारी
मध्वानहांतूनर विक्काम तूनतब करयावातून आगे तमरावतूनी वजल्हा भववकाप
बकेतून कावतरतून तपगेल्वा ३९ तवधकारी-कमतचाऱ्वांदा पेवामुक्तून करयावातून
आगे पेवामुक्तूनीची द टीप हातूनी आगेल्वा तवधकारी-कमतचाऱ्वांचे ड ळे
वावेळी णाणववगे ह तूने
चबदनामावली मंजरू नसताना १७० र्ृ षी सेवर्ांची भरती
लोर्मत
“जेडीए” अमरावती : हवभागीय बदल्यांमधील अडचणींनी चबग फोडले
माहितीसाठी
बबनदामावगी मंजर दपतूनादा तमरावतूनीच्वा कृ षी पहपंचागक कावागवादे सामान्य प्रशासन
तूनब्बग १७० कृ षी पेवक णनाची भरतूनी घे तूनल्वाचा धक्कानावक प्रकार
उघडकीप आगा आहे वा कृ षी पेवकांच्वा आंतूनर ववभा ीव बनल्वां मधीग
तडचणींदी वा वदवमबाय भरतूनीचे बब र्फ डगे आहे

30.

31.

32.

33.

अमरावती

सदोष डायहलसीसने १८ रुगणांना हिपॅटायटीस

सपर स्पे शाहलटीमधील प्रर्ार : र्ालमयादा संपल्यानंतरिी यं त्रांचा वापर

अमरावती

वेर्ीग पुणर ्णेिावगटी रुग्णागवातूनीग देफ्रॉगॉजी ववभा ातूनीग पन ष
डाववगपीपदे तूनब्बग १८ रुग्णांदा पंक्रमण ह ऊद वहणटॅ ावटीप ची गा ण
ााल्वाचा धक्कानावक प्रकार उघड ाागा आहे
महिलांपयं त पोिोचलीच नािी िे ल्पलाईन

अमरावती

तत्वाचारग्र्तून आवण ण गीप मनतून हवी तपणाऱ्वा मवहगांपाठी वविेष
हे ल्णगाईद क्रमांकाची पेवा आहे मा्रस, हा क्रमांक मवहगांणवंतून
ण हचववयावातून वजल्हा व िहर ण गीप नग तणविी ठरगे वजल्हाभरातूनीग
२९ णैकी १२ ण गीप ठायावांमध्वे आजही हे ल्णगाईद क्रमांक कावास्नवतून
ाागेगा दाही
मेळघाटातील शेतर्री शेतीच्या मोबदल्यापासून वंहचत

यवतमाळ

मेळघाटातूनीग म मवारखेडा तूनगावातून ेल्वा चार वषाणवी १० िेतूनकऱ्वांची
िेतूनी िापदादे तवधग्रहीतून केगी: मा्रस तयापाणवंतून वा िेतूनकऱ्वांदा १
रुणवापुध्ना ने यावातून आगा दाही त्वामुळे आवनवापी कुटुं वबवांवर
उणापमारीची वेळ आगी आहे
“सीसीआय”च्या र्ापूस खरे दी र्ेंद्ांना हजचनग-प्रेचसगचा अडसर

34.

नागपूर

35.

नागपूर

36.

भंडारा

लोर्मत
माहितीसाठी
आरोगय

१२ पोलीस ठाण्यांचािी खो : हनयं त्रण लक्षात हवशे ष पर्र् पाच टततयांपेक्षािी
र्मी महिला जागरुर्

लोर्मत
माहितीसाठी
माहिला व बाल
हवर्ास, गृि

* चार वषक लोटू निी तलावात गेलेल्या शे तीचे पै से नािी
* १० शे तर्री र्टं हबयांवर उपासमारीची वेळ
* हज.प.सीईओ यांना हदले हनवे दन

लोर्मत
माहितीसाठी
मदत व
पनवकसन

हवदभात ३२ तर खान्दे श-मराठवाड्यात आठवडाभरात ३५ र्ेंद्

ववनभातून पीपीआवचे (काणोरिद ऑर्फ इंवडवा) १६ खरे नी केंद्र उघडयावातून
आगे तपद आठवडाभरातून हा आकडा ३२ वर जाणार तपल्वाचे ्णष्ट्ट
करयावातून आगे वा केंद्रांदा वजबद -प्रबप
आवण मुख्व ववक्री
तवधकाऱ्वांच्वा (ग्रेडर) च्वा उणगब्धतूनेचा तडपर वदमाण ह तून तपल्वाचे ही
पां यावातून आगे
धूमस्टाईलने एर्ाच हदवशी 5 महिलांना लटले
राज्वातून जा्तून नु हे ारांववद्ध प्रवतूनबंधात्मक कारवाई केल्वाचा दा णर िहर
ण वगपांचा नावा तपतूनादा धम्टाईग प दपाखळी च रांदी एकाच वनविी
5 मवहगाचे मं पु्रस गुटगे वा घटदा न द तूनापाच्वा आतून घडल्वा तपद
वामध्वे पुमारे णावणेनाद गाखांचा ऐवज णळववयावातून आगा तपद
प दपाखळी च रांदा प्रवतूनबंध घागणे व मवहगांमध्वे पुरवक्षतूनेची भावदा
वदमाण करणे िहर ण गीपांपम र आर्वहाद ठरगे आहे
निीं पिं चा हनदे श
ववमादतूनग णर जादवरों व णवक्षवों के पंभाववतून खतूनरों क टागदे पंबंधी
डीजीपीए दे तूनीद वनद णवत ने ि के 20 ववमादतूनग क वदने ि जारी वकए र्े
इपमे दा णर एरण टे भी िामीग है
पन्िा एर्ा शेतर्ऱयाची आत्मित्या
र्धी संपणार दृष्ट्टचक्र : आर्थर्र् मदतीपासून शे तर्री वंहचत
ववंनाच्वा खरीण हं ामातून णावपादे वनगेगी नडी, त्वातूनद उद्धध्व्तून ाागेगे
धादवणकामुळे प्रचं ड आर्मर्क कोंडीतून पाणडगेगा वजल्हवातूनीग िेतूनकरी
वैतूना द म्वृत्वगा कवटाळतून आहे वाच कजतबाजारीणणागा कंटाळद
बारर्वहा वेर्ीग िेतूनकऱ्वांदे ्वतून:च्वा िेतूनावरीग आंब्वाच्वा ााडागा

लोर्मत
माहितीसाठी
सिर्ार व पणन

पण्य नगरी
गृि हवभाग

लोर्मत
समाचार

लोर्शािी वाता
माहितीसाठी
प्रशासन
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भंडारा
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वधा
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गोंहदया
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गडहचरोली

41.

गडहचरोली

ळर्फाप गावद आत्महत्वा केगी वन ंबर वहरामद मेश्राम (50) तपे वा
िेतूनकऱ्वाचे दाव आहे ही घटदा मं ळवारी पकाळी उघडकीप आगी
नाला नािी आहण साठवणूर्ीची जागािी नािी...
सपाट मैदानावर साठवण बं धारा ?
15 लाख रुपयांचा खचक पाण्यात : शासर्ीय हनधीचा चराडा
बपचद क्षमतूना वावीपाठी ववववध व जदांमधद िापदादे दाल्वांवर पाठवण
बंधारे बांधयावाची व जदा आणगी तपगी तूनरी, चुकीच्वा जा ी बंधाऱ्वांची
कामे करीतून िापकीव वदधीचा चुराडा करयावाचे काम णाटबंधारे
ववभा ाकडद ााल्वाचे पम र आगे आहे गाखांनर तूनागुक्वातूनीग ब र्गी
(जदी) वेर्े ावातूनीग मुख्व र्त्वाग तून दागा बकवा णाणी पाठवणकीपाठी
जा ा दपतूनांदाही वदवमबाहववरत्वा पाठवण बंधारा बांधयावातून आगा वा
बंधाऱ्वाचा िेतूनकऱ्वांदा क णतूनाच उणव ह तून दपद, त्वावरीग 15
गाखाचा खचत णायावातून ेल्वाचे वनपद वेतूने
व्यापा-यांर्डू न र्ापूस
उत्पादर् शेतर्-यांची लूट
उच्च प्रतूनीचा काणप तपतूनादाही हमीभाव गा द केल्वादे तूनागुक्वातूनीग
र्ववाणारी िेतूनक-वांची पराप गट करतून आहे तून क्क्वटगमा े तूनीदिे रुणवाचा
र्फटका बपतून तपद र्ववाणा-वांच्वा मदमादी कारभारामुळे िेतूनकरी है राण
ाागा आहे
10 क्रमांक कुचकामी : िापदाच्वा मवहगा पुरक्षाववषवक व जदेची
गा गी वाट
महिलांची िे ल्पलाईन झाली ‘िे ल्पलेस’
आणण मवहगा-तूनरुणी आहातून आवण आणल्वावर तचादक एखाना बाका
प्रपं ओववगा तूनर ्वतून:चा बचाव कपा कराग? ‘मवहगा हे ल्णगाईद आहे
द 10 क्रमांकावर डावग करे ग आवण ग ेच ण वगपांची मनतून घे ईग
तपे उत्र तूनुम्ही ने तून तपाग तूनर पावधाद ण वगपांच्वा हे ल्णगाईदवर तूनुम्ही
ववपंबद तपाग आवण त्वावर र्फ द केल्वादे तूनुम्हागा ग ेच मनतून वमळे ग,
तपा ववचार तूनुम्ही केगा तपेग तूनर वेळीच पावध र्वहा कारण ोंवनवा
वजल्हवातून ण वगपांचा 10 हा हे ल्णगाईद क्रमांक चक्क तदेक
वनवपांणापद बंन आहे हा क्रमांक तस््तूनत्वातून दाही तिी टे ण ऐकयावाचा
प्रपं मनतून मा णाऱ्वा क णत्वाही तबगेवर वेऊ िकतून
गडहचरोलीतील 103 िे ल्पलाईन बं दच
मवहगांवरीग वावतूने तत्वाचार र खयावापाठी राज्व िापदादे 10
हे ल्णगाईद वजल्हा णातूनळीवर ण गीप ववभा ातून पुरु केगर आहे मा्रस
डवचर गी वजल्हा ण गीप मुख्वागवातूनीग हे ल्णगाईद बंन तपल्वाचे वनपुद
आगे आहे 25 द र्वहें बर हा तंतूनरराष्ट्रीव मवहगा तत्वाचार ववर धी वनद
म्हणद पाजरा करयावातून वेतून वा णार्श्रवतभमीवर ग कमतूनदे केगेल्वा क््ट
ऑणरे िदमधद ्णष्ट्ट ाागे आहे ही हे ल्णगाईद पुरु आहे बकवा दाही
वाबाबतून वजल्हा ण गीप तवधक्षकांदाही मावहतूनी दपल्वाचे त्वांच्वािी पंणकत
पाधल्वावर गक्षातून आगे
अधक वट चसचन प्रर्ल्प अहधवेशनात गाजणार
राज्वातून तवतूनमा ाप व उयाप ववरवहतून वजल्हा म्हणद डवचर गीची ओळख
आहे तदेक वषाणापद वेर्े बपचदाच्वा पुववधेचा प्रश्द रें ाळतून आहे तदेक
ग कप्रवतूनवदधींदी वा णुवी बपचदाच्वा पम्वेवर भर ने तून क ट्यवधी

पण्यनगरी
माहितीसाठी
जलसंधारण व
जलसंपदा

सर्ाळ
माहितीसाठी
र्ृ षी

लोर्मत
माहितीसाठी
गृि

लोर्मत
माहितीसाठी
गृि

पण्यनगरी
माहितीसाठी
जलसंधार व
जलसंपदा

रुणवांच्वा व जदा मंजरु करूण घे तूनल्वा वा वदधीतूनद बांधकामही करयावातून
आगे मा्रस, पनर व जदेच्वा माध्वमातूनद 1 इंच जमीद बपचदाखागी वेऊ
िकगी दाही त्वामुळे वा पवत तधतवट बपचद व जदांचा णावा दा णर वेर्े
ह णाऱ्वा तवधवेिदातून वाचगा जाणार आहे वा नष्ट्ृ टीदे वजल्यातूनीग
ग कप्रवतूनवदधी मावहतूनी ळा करयावाच्वा कामातून र्वव्तून ाागेगे आहे
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मख्यमंत्रयांतफे पंतप्रधानांना जाब हवचारणार, हवदभक राज्य आंदोलन
पण्यनगरी
सहमतीचा इशारा
माहितीसाठी
भाजणदे ग कपभा व ववधादपभा वदवडणुकीतून वनगेगे "पंतूनत्र्व ववनभत
राज्व" व िेतूनकऱ्वांदी उत्णावनतून केगेल्वा मागागा व ग्व हमीभाव ने ऊद
िेतूनकऱ्वांचा पातूनबारा क रा करयावाच्वा वनगे ल्वा आश्वापदाची णतूनततूना
एक वषाचा कागावधी ग टदही ााल्वाचे वनपतून दाही त्वामुळे 5 वडपेंबर
र जी मुख्वमं्रसी ने वेंद्र र्फडणवीप वांच्वा वदवाप्र्ादापम र वठय्वा
आंन गद करुद मुख्वमंत्र्वांच्वा वतूनीदे णंतूनप्रधादांदा जाब ववचारणार
तपल्वाच्वा इिारा ववनभत राज्व आंन गद पवमतूनीच्वा णनावधकाऱ्वांदी
आव जीतून ण्रसकार णवरषने तूनद
ु वनगा आहे
Amir Khan can go to Pakistan, says Shiv Sena
The Hindu
Film Star Amir Khan found himself at the centre of a raging
माहितीसाठी
controversy on the issue of tolerance on Tuesday with saffron
parties attacking him for stoking “fear” and telling him to “go
to Pakistan” of he felt insecure in the country.
GST Bill tops agenda for winter Session
The Hindu
In what promises to be yet another difficult session of
माहितीसाठी
Parliament –scheduled to commence on November २६ coming
हवत्त
as it does soon after the Bihar elections , the government’s top
priority remains the controversial Goods and Service
Tax(GST)Bill. Prime Minister Narendra Modi made this clear
in Singapore on Tuesday.
Govt mulls 26-wk maternity leave
The Times of
The BJP government is considering a proposal to increase the
India
maternity leave for working women from the existing 12 weeks
माहितीसाठी
to 26 weeks.
सा.प्र.हव.
सूखे र्े असर र्ो र्म र्रने में जटी र्ेंद् सरर्ार
दै हनर् जागरण
मौपम ववभा के आंकड के वहपाब पे भगे ही ने ि के ३०० पे तवधक
माहितीसाठी
वजगे पखे की चणेट में ह , गेवकद राज्व परकारों की दजर में केवग २००
वजगे ही पखाग्र्तून है तब तूनक पातून राज्वों दे तणदे वहां पखे का एगाद
वकवा है
चीनी हमलों र्ो १०४ र्रोड लीटर एर्े नाल र्ा आडक र हमला
राष्ट्रीय सिारा
चीदी उयाप क इप ववत् वषत में तब तूनक १०४ कर ड गीटर एर्ेदाग
माहितीसाठी
आणर्मतून के वगए ठे का वमगा है इपपे परकार क ववने िी मुद्रा के रूण में
ग भ ५००० कर ड रूणए की बचतून ह दे की उम्मीन है
000

