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महाराष्ट्र विशिष्ट्ट करें ट अफेयर्स जुलाई-2021

राज्यात १ जल
ु ै रोजी कृषी दिन र्ाजरा
•

माजी मख्
ु यमंत्री िर्ंतराि नाईक यांचे स्मरण म्हणन
ू १ जल
ु ै कृषी दिन म्हणन
ू र्ाजरा केला जातो.

•

१ जुलै रोजी िर्ंतराि नाईक जयंती ननम्म्मत हा दिन र्ाजरा केला जातो, तर

1 जुलै ते 7 जुलै या

आठिड्याभराच्या काळात कृषी र्प्ताह र्ाजरा केला जातो.
•

राज्यातील हररत क्ांतीचे जनक आणण माजी मख्
ु यमंत्री िर्ंतराि नाईक यांनी कृषी क्षेत्राच्या विकार्ात दिलेल्या
योगिानाच्या स्मरणार्स हा दििर् कृषी दिन म्हणून र्ाजरा केला जातो.

िर्ंतराि नाईक यांच्या विषयी:
•
•
•
•
•

(जन्म : ०१ जुलै. १९१३ पर्
ु ि, यितमाळ - मत्ृ यू : १८ ऑगस्ट १९७९)
महाराष्ट्र राज्याचे नतर्रे मख्
ु यमंत्री

महाराष्ट्राचे मख्
ु यमंत्री म्हणन
ू र्िासधिक काळ राज्यभार र्ांभाळला.

िर्ंतराि नाईकांच्या काळात राज्यात कृषी विद्यापीठं आणण कृषीिी र्ंबंधित विविि र्ंस्र्ांची ननशमसती झाली.

राज्यात 1972 र्ाली ज्यािेळी िष्ट्ु काळाचं र्ंकट आलं होतं त्यािेळी त्यांनी अनेक उपाययोजना राबिल्या. त्यांनी
िेतकऱयांना र्ंकरीत बबयाणं उपलब्ि करून दिली.

•

जलर्ंिारणाची कामं िाढिली आणण िेतीला िाश्ित विकार्ाचा मागस िाखिला. नंतरच्या काळात त्यामुळे

राज्याच्या कृषी क्षेत्रात अमुलाग्र बिल झाल्याचं दिर्ून आलं. त्यामुळेच आज महाराष्ट्र राज्य कृषी क्षेत्राच्या
बाबतीत िे िात अग्रगण्य राज्य म्हणून ओळखलं जातं.

महाराष्ट्र इलेम्ररक िाहन िोरण -२०२१ ला मंजूरी
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•
•
•

महाराष्ट्र इलेम्ररक िाहन िोरण -२०२१ ला मंबत्रमंडळाच्या बैठकीत मंजरू ी िे ण्यात आली.
या प्रस्तावित िोरणाचा कायसकाळ २०२१ ते २०२५ अर्ा अर्णार आहे .

या काळात इलेम्ररक िाहनांच्या िापरार्ाठी प्रोत्र्ाहन िे ण्यार्ाठी विविि पाऊले उचलण्यात येणार आहे त.

लक्ष्य:
•
•
•

इलेम्ररक िाहनांच्या िापरात महाराष्ट्र राज्य अग्रेर्र बनविणे.

भारतात िाहन उत्पािनात महाराष्ट्र राज्याचे आघाडीचे स्र्ान कायम ठे िणे.

इलेम्ररक िाहन ि त्यार्ंबंधित घटक याकरीता जागनतक पातळीिर एक प्रमुख उत्पािनक ि गुंतिणक
ू केंद्रस्र्ान
म्हणून उियार् येणे.

उद्दिष्ट््ये:
•
•

र्न २०२५ पयंत निीन िाहन नोंिणीत १० टरके दहस्र्ा बॅटरी इलेम्ररक िाहनाचा अर्ेल.

राज्यातील मंब
ु ई, पण
ु े, नागपरू , औरं गाबाि, नाशिक ि अमरािती या र्हा लक्षक्षत िहरी र्मह
ू ांमध्ये र्न २०२५
पयंत र्ािसजननक िाहतुकीचे २५ टरके विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे .

•

र्न २०२५ पयंत मुंबई, पुणे, नागपूर, औरं गाबाि, नाशिक, अमरािती, र्ोलापूर या र्ात िहरामध्ये २५००, तर
ककमान ४ महामागासिर २५०० दठकाणी र्ािसजननक ि ननम र्ािसजननक चाम्जंग र्ुवििा उभारणीचे उद्दिष्ट्ट आहे .

•

तर्ेच एवप्रल २०२२ पार्ून, मुख्य िहरांतगसत िािणारी र्िस िार्कीय निीन िाहने ही इलेम्ररक अर्तील.

मुख्यमंत्री िाश्ित कृषी शर्ंचन योजनेर्ाठी कजस घेण्यार् आणण त्यार्ाठी बत्रपक्षीय करार करण्यार् मान्यता.

•

या ननणसयानुर्ार र्न २०१९-२० ि र्न २०२०-२१ या िषासतील र्ूक्ष्म शर्ंचन र्ंचार्ाठी पूरक अनुिानाची ररकम

अिा करण्यार्ाठी नाबाडस कडून ५३३.१५ कोटीचे कजस 'डेडडकेटे ड मायक्ो इररस गेिन फंड' (DMIF) अंतगसत घेण्यार्
मंजुरी िे ण्यात आली.
•

हे कजस घेण्यार्ाठी नाबाडस ि केंद्र िार्नाच्या कृषी र्हकार ि कल्याण विभागार्ोबत बत्रपक्षीय करार करण्यात
येणार आहे .

मख्
ु यमंत्री िाश्ित कृषी शर्ंचन योजनेविषयी:
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•

वििभस ि मराठिाड्यातील िेतकऱयांच्या आत्महत्याप्रिण १४ म्जल्हे , ३ नक्षलग्रस्त म्जल्हे अिा १७ म्जल्हयांमिील

र्िस तालुके तर्ेच उिसररत महाराष्ट्रातील अिषसणप्रिण तालुके अिा राज्यातील एकूण २४४ तालुरयांमध्ये मख्
ु यमंत्री
िाश्ित कृषी शर्ंचन योजना राबविण्यात येत आहे .
•

या योजनेंतगसत िेतकऱयांना दठबक शर्ंचन िा तष
ु ार शर्ंचन र्ंच बर्विण्याकररता प्रिानमंत्री कृवष शर्ंचन

योजनेंतगसत अल्प ि अत्यल्प भू-िारक िेतकऱयांना िे य अर्लेल्या ५५ टरके अनुिानार् २५ टरके पूरक अनुिान
िे ऊन एकूण ८० टरके अनि
ु ान िे ण्यात येत आहे .
•

तर्ेच इतर िेतकऱयांना कमाल ५ हे रटर क्षेत्रार्ाठी िे य ४५ टरके अनुिानार् ३० टरके पूरक अनुिान िे ऊन ७५

टरके अनुिान िे ण्यात येत आहे . आता या योजनेंतगसत राज्यातील उिसररत १०७ तालुरयांतील अल्प ि अत्यल्प
भि
ू ारक िेतकऱयांनािे खील ८० टरके अनि
ु ान िे ण्याचा तर्ेच इतर िेतकऱयांना ७५ टरके अनि
ु ान िे ण्याचा ननणसय
राज्य िार्नाने घेतला आहे .

भूशमहीन िाररद्ररे षेखालील आदििार्ींचे र्बलीकरण ि स्िाशभमान योजना राबबविण्यार् मंबत्रमंडळाची मान्यता

•

राज्यातील अनर्
ु धू चत जमातीच्या िाररद्ररे षेखालील भशू महीन कुटूंबांना कर्ण्यार्ाठी जशमन उपलब्ि करून
िे ण्यार्ाठी आदििार्ी विकार् विभागामाफसत 'भूशमहीन िाररद्ररे षख
े ालील आदििार्ींचे र्बलीकरण ि स्िाशभमान
योजना' राबबिण्यार् मंत्रीमंडळाची मान्यता िे ण्यात आली.

योजनेविषयी:

•

िेतमजूर कुटुंबार्ाठी स्िाशभमान ि र्बलीकरण योजना र्न २००४-०५ पार्ून र्ुरु झालेली आहे . भुशमदहन

अन.ु जमातीच्या िेतमजरु ी करणाऱया िाररद्र्यरे षख
े ालील कुटुंबांना िार्नाच्या िराप्रमाणे २ एकर बागायत
अर्िा ४ एकर म्जरायत िेत जमीन खरे िी करून िे ण्यात येते.
•
•
•

यार्ाठी मा. म्जल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली र्शमती गठीत करण्यात आलेली आहे .

र्िर र्शमतीमध्ये िेतजशमनीचे िर , लाभार्ी ननिड , मल्
ु यांकन इत्यािी बाबत ननणसय घेण्यात येतो.

र्िर िेतजमीन खरे िीर्ाठी लाभार्थयासर् ५० टरके िार्न अनुिान ि ५० टरके कजस स्िरुपात अनुिान
िे ण्यात येते. िे ण्यात आलेल्या कजासचे १० िषस पयंत परत फेडीचे हप्ते ठरविण्यात येतात कजासची फेड
खरे िी केल्यानंतर २ िषासनंतर करण्यात येते ि र्िर कजस बबनव्याजी अर्ते.

राज्याच्या र्ाहर्ी पयसटन िोरणार् मान्यता
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•

या िोरणानुर्ार राज्यात र्ाहर्ी पयसटन आयोम्जत करणाऱया आयोजकांना पयसटन र्ंचालनालायकडून प्रर्म
तात्पुरते नोंिणी प्रमाणपत्र ि आिश्यक र्िस अहतास प्राप्त केल्यानंतर अंनतम नोंिणी प्रमाणपत्र िे ण्यात येईल.

•

र्ाहर्ी पयसटन आयोजकांनी पयसटकांच्या र्ुरक्षेबाबत िोरणात नमि
ू केलेल्या तरित
ु ीनंतर िक्षता घेणे आिश्यक
राहील.

•

र्ाहर्ी पयसटन िोरणाची

पररणामकारक अंमलबजािणी करण्यार्ाठी राज्यस्तरीय र्शमती तर्ेच

स्तरािर र्शमत्या गठीत करण्यात येतील.
•
•

विभागीय

या र्शमतीमध्ये जमीन हिा आणण जल पयसटनामिील तज्ञ व्यरतींचा र्मािेि अर्ेल.

हे िोरण र्िस प्रकारचे स्पिासत्मक र्ाहर्ी खेळ िन्यजीि अभयारण्यातील जीप र्फारी ि ननर्गस र्हली इत्यािींच्या
बाबत लागू नर्ेल.

िोरणाविषयी:
•

पॅराग्लायडडंग, स्कुबा डायम्व्हं ग यांर्ारख्या र्ाहर्ी पयसटनाकररता आतापयंत कोणतीच ननयमािली नव्हती. र्ाहर्ी

पयसटनाकररता पयसटकांच्या र्ुरक्षेकररता ननयम बनविण्यात यािे, यार्ाठी केंद्र र्रकारने आखून दिलेल्या िोरणाच्या
अनुषंगाने महाराष्ट्राने आपले िोरण तयार केले आहे .
•

या नव्या िोरणात र्ाहर्ी पयसटन करू इम्च्िणाऱया पयसटकांचा विमा, र्ाहर्ी पयसटनाकररता िापरल्या जाणाऱया
र्ादहत्याचा िजास, प्रर्मोपचार आिी र्ंिभासत स्पष्ट्ट ननयम तयार करण्यात आले आहे त. या ननयमांचे पालन करून
ठरिून दिलेले ननकष पण
ू स करणाऱया आयोजकांना विविि करर्िलती िे ऊन प्रोत्र्ाहन दिले जाईल.

•
•
•

आदित्य ठाकरे : पयसटन मंत्री, महाराष्ट्र िार्न.

िल्र् नायर शर्ंग: पयसटन विभागाचे प्रिान र्धचि

र्ंकेतस्र्ळ: http://www.maharashtratourism.gov.in/

उद्दिष्ट््ये:
•
•
•
•
•

राज्यातील पयसटनाला चालना िे णे.

पयसटकांना र्ाहर्ी पयसटनाचे अनुभि िे णे.
पयसटकांच्या र्ुरक्षेतेला प्रािान्य िे णे.

विविि परिानग्यार्ाठी एक णखडकी र्ेिा उपलब्ि करून िे णे
प्रशिक्षक्षत मनुष्ट्यबळ विकशर्त करणे.
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स्िच्ि भारत अशभयान (ग्रामीण) टप्पा-२ राज्यात राबविण्यात येणार

•

राज्यात केंद्र िार्न पुरस्कृत स्िच्ि भारत अशभयान (ग्रामीण) टप्पा-२ अंमलबजािणीर् राज्य मंबत्रमंडळाच्या
बैठकीत मान्यता िे ण्यात आली.

•

स्िच्ि भारत अशभयान (ग्रामीण) टप्पा-२ ही योजना राबविण्याकरता २०२५ पयंत एकूण ४६०१ कोटी रुपये खचस
करण्यात येणार आहे त.

•
•
•

यात केंद्राचा ६० टरके दहस्र्ाअर्ून राज्याचा दहस्र्ा ४० टरके (१८४०.४० कोटी रुपये) आहे .

या योजनेची राज्यात राज्य पाणी ि स्िच्िता शमिनमाफसत अंमलबजािणी करण्यात येणार आहे .
राज्य

स्तरािर

मंत्री

(पाणी

परु िठा

ि

स्िच्िता)

यांच्या

अध्यक्षतेखाली

ि

र्हअध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य स्िच्ि भारत अशभयान गठीत करण्यात येणार आहे .
•

ग्रामविकार्

मंत्री

यांच्या

अशभयानार् केंद्र िार्नाच्या मागसििसक र्ूचनांनुर्ार राज्य, म्जल्हया ि तालुका स्तरािर मनुष्ट्यबळ उपलब्ि करून
दिले जाईल.

•

या अशभयानात िौचालय बांिणी व्यनतरररत राज्याच्या ग्रामीण भागात स्िच्िता िाश्ित स्िरूपात दटकिण्याच्या

अनुषंगाने, घनकचरा ि र्ांडपाणी व्यिस्र्ापन, गोबरिन, मैला गाळ व्यिस्र्ापन, प्लाम्स्टक कचरा व्यिस्र्ापन,
या बाबींच्या अनुषंगाने काम करण्यात येईल.

स्िच्ि भारत शमिन(ग्रामीण)विषयी:
•

ग्रामीण भागामध्ये स्िच्िते र्ंिभासत जनजागत
ृ ी ननमासण करण्यार्ाठी, स्िच्ितेची व्याप्ती िाढविण्यार्ाठी ि उघडयािर

मलविर्जसन करण्यार् प्रनतबंि करण्यार्ाठी केंद्र िार्नाने स्िच्ितेिर आिाररत अशभयानाला 1986 मध्ये र्ुरुिात
केली.
•

त्यानंतर र्न २००३-०४ पार्ून केंद्र िार्नाने र्ंपूणस स्िच्िता अशभयान र्रु
ु केले. या अशभयानाच्या माध्यमातून
ग्रामीण भागातील जनतेचे जीिनमान उं चािणे, याकामी महत्िाचा घटक अर्णाऱया स्िच्ितेबाबत लोकचळिळ ननमासण
झाली.

•
•

या अशभयानाचे दि.01 एवप्रल 2012 पार्ून ननमसल भारत अशभयान अर्े नामकरण करण्यात आले होते.
ननमसल भारत अशभयानातून िैयम्रतक िौचालय बांिकामार् प्रािान्य िे ण्यात आलेले होते.
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िाररद्रय रे षेखालील र्िस कुटुंबे ि िाररद्रयरे षेिरील-अनर्
ु धू चत जाती, अनर्
ु धू चत जमाती, लहान ि अल्पभि
ू ारक िेतकरी,
भूशमहीन िेतमजूर, िारीररक दृष्ट्टया अपंग आणण मदहला कुटुंब प्रमुख यांना िैयम्रतक स्िच्ितागह
ु
ृ बांिून िापर र्रु
केल्यार् रु.4600/-इतके प्रोत्र्ाहन पर अनुिान केंद्र ि राज्य िार्नाकडून िे ण्यात येत होते.

•

दिनांक 2 ऑरटोबर 2014 पार्न
ू िार्नाने ननमसल भारत अशभयानाचे नामकरण स्िच्ि भारत शमिन (ग्रामीण) अर्े
केले.

केंद्र िार्नाच्या दिनांक 28 ऑरटोबर 2015 च्या पत्रान्िये िैयम्रतक िौचालयांच्या प्रोत्र्ाहन अनुिानाच्या

•

दहस्स्यामध्ये 75:25 (केंद्र ि राज्य) िरुन 60:40 (केंद्र ि राज्य) अर्ा बिल करण्यात आला आहे .

महाराष्ट्र र्ेंदद्रय प्रमाणीकरण यंत्रणा स्र्ापन करण्यार् मान्यता

•

जगातील स्तरािर र्ेंदद्रय उत्पािनांना अर्णारी िाढती मागणी त्यांना शमळणारे अधिकचे िर ि राज्यातील र्ेंदद्रय
अनुकूल अर्णारी पररम्स्र्ती विचारात घेता र्ेंदद्रय िेती उत्पािनार् प्रोत्र्ाहन िे णे आिश्यक आहे .

•
•
•

यार्ाठी उत्पािनाच्या प्रमाणीकरणाची आिश्यकता अर्ते.

र्द्यम्स्र्तीत राज्यामध्ये र्ेंदद्रय प्रमाणीकरणाचे काम खाजगी र्ंस्र्ेमाफसत करण्यात येते होते.

र्िरची बाब िेतकऱयांर्ाठी खधचसक अर्ल्याकारणाने महाराष्ट्र र्ेंदद्रय प्रमाणीकरण यंत्रणेची स्र्ापना करण्याचा ननणसय
घेण्यात आला.

•

महाराष्ट्र र्ेंदद्रय प्रमाणीकरण यंत्रणेचे मख्
ु यालय हे अकोला येर्े स्र्ापन करण्यात अर्न
ू क्षेत्रीय कायासलये कृषी
विभागाच्या ८ र्ंभागात स्र्ापन करण्यात येणार आहे त.

•

यार्ाठी लागणारे मनुष्ट्यबळ 'महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या' मंजूर मनुष्ट्यबळातून िगस करण्यात येणार
आहे .

कैकाडी र्माजार्ाठी वििीमंडळात ठराि मंजरू
•

राज्यातील कैकाडी र्माजाचा अनुर्धू चत जातीमध्ये र्मािेि करण्याचा ठराि ६ जुलै २०२१ रोजी वििानर्भेत
एकमताने मंजूर करण्यात आला.
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हा ठराि आता केंद्राकडे पाठिला जाणार अर्ल्याचे श्री. िंनजय मंड
ु े (र्ामाम्जक न्याय ि वििेष र्ाहाय्य मंत्री)
यांनी र्ांधगतले.

•

वििभासतील अकोला, अमरािती, भंडारा, बुलढाणा, नागपूर, ििास , यितमाळ, चंद्रपूर(राजुरा तालक
ु ा िगळून) या
म्जल्हयात कैकाडी र्माजाचा र्मािेि हा अनर्
ु धू चत जातीत तर उिसररत भागात हा र्माज 'विमर
ु त जाती- अ'
मध्ये होतो.

कैकाडी र्माजाविषयी:
•

मध्य प्रिे िात मध्ये हा र्माजाचा र्मािेि अनुर्ूधचत जातीत आहे . राज्य पुनरस चने आिी वििभस मध्य प्रांताचा
भाग होता.

•
•

राज्य पुनरस चनेनंतर वििभासच्या पाच म्जल्हयात हा र्माज अनुर्ूधचत जातीत रादहला.

आघाडी र्रकारच्या काळात पण अर्ा प्रस्ताि पाठिण्यात आला होता, पण तो प्रस्ताि काही कारणांनी केंद्रीय
मागार्िगस आयोगाकडून नाकारण्यात आला होता.

पुणे महानगरपाशलका : क्षेत्रफळाच्या दृष्ट्टीने राज्यातील र्िासत मोठी महानगरपाशलका

•

पुणे महानगरपाशलकेचा हद्िीमध्ये निीन २३ गािांचा र्मािेि करण्याची अधिर्ूचना राज्य िार्नाच्या
नगरविकार् विभागाकडून काढण्यात आली.

•
•
•
•

या गािांच्या र्मािेिामळ
ु े पण
ु े महानगरपाशलकेचे भौगोशलक क्षेत्र िाढले.
पुणे िहराने आकारमानाच्या दृष्ट्टीने मुंबईलाही माघे टाकले.

पुणे महानगरपाशलकेचे जिळपार् १८४ चौ. कक.मी. क्षेत्रफळ िाढणार आहे .

२३ गािांच्या र्मािेिामळ
ु े पुणे महानगरपाशलकेचे एकूण क्षेत्रफळ ५१६.१८ चौ. कक.मी. होणार आहे .

पण
ु े महानगरपाशलकेविषयी:
•
•
•
•

स्र्ापना: १५ फेब्रुिारी, १९५०

आयुरत : विक्म कुमार (भा.प्र.र्े.)
महापौर: मुरलीिर मोहळ

उपमहापौर: र्रस्िती िेंडगे.
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भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमिारांचे एक िषासर्ाठी ननलंबन
•

वििानर्भेत िोन दििर्ीय पािर्ाळी अधििेिनात इतर मागार्िगीयांचे राजकीय आरक्षण राहण्यार्ाठी केंद्राकडून
र्ंख्याकी मादहती शमळािी म्हणून यार्ाठी मांडण्यात आलेल्या ठरािािेळी विरोिकांनी जोरिार गिारोळ केला.

•

वििानर्भेचे ताशलका अध्यक्ष म्हणून काम पाहणारे भास्कर जािि यांना शििीगाळ आणण अंगािर िािून जाण्याचा
प्रयत्न करणाऱया १२ आमिारांचे िषसभरार्ाठी ननलंबन करण्यात आले.

•

ननलंबबत करण्यात आलेल्या आमिारांची नािे:
१ आशिष िेलार

५

२ र्ंजय कुटे

६ अशभमन्यू पिार
७ हरीि वपंपळे

११ पराग अळिणी

४ धगरीि महाजन

८ राजाराम रािल

१२ कीनतसकुमार भांगडडया

३ अतुल भातखळकर

नारायण कुचे

९ राम र्ातपुते

१० योगेि पिार

मुंबईर्दहत पाच िहरात उिस ू भाषेच्या विकार्ाठी राज्यात 'उिस ू घर'
•

राज्यात मराठी ि उिस ू भाषेतील लेखक, किी, विचारिंत यांच्यामध्ये विचारांची िे िाणघेिाण होऊन उिस ू भाषेचा
विकार् व्हािा यार्ाठी राज्यात मब
ुं ई, नागपरू , र्ोलापरू , मालेगाि, नांिेड या िहरात 'उिस ू घर'ची ननशमसती केली
जाणार अर्ल्याची घोषणा अल्पर्ंख्यांक मंत्री निाब मशलक यांनी केली.

•

निी दिल्ली येधर्ल नॅिनल कौम्न्र्ल फॉर उिस ू लैंग्िेज र्ंस्र्ेतफे चालिल्या जाणाऱया विविि प्रशिक्षण कायसक्मांच्या
ितीिर, उिस ू घरमध्येही प्रशिक्षण कायसक्म आयोम्जत केले जातील.

'शिकू आनंिे': राज्य िैक्षणणक र्ंिोिन आणण प्रशिक्षण पररषिे तफे उपक्म
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•

कोरोना विषाणच्
ू या प्रािभ
ु े िाळा बंि ठे िण्यात येत आहे त. त्यामळ
ु े विद्यार्थयांच्या मानशर्क आरोग्यार्ाठी
ु ासिामळ
'शिकू आनंिे' हा उपक्म राबविण्यात येणार आहे .

•
•

या उपक्माची र्ुरुिात ३ जल
ु ै पार्ून करण्यात आली आहे .

पदहली ते आठिीच्या विद्यार्थयांना कला, िारीररक शिक्षण, कायासनुभि या विषयात ऑनलाईन मागसिसिन
स केले
जाणार आहे .

•
•

िर िननिारी र्काळी ९ ते ११ या िेळेत य्
ु यब
ू िर कायसक्म घेण्यात येईल.

तर्ेच लॉकडाऊन (बंि)च्या काळात आपला िालेय अभ्यार् र्ांबू नये यार्ाठी
ननशमसती करण्यात आली आहे .

मोबाईलमध्ये ‘िीक्षा ऍप’ची पण

राज्य िैक्षक्षणक र्ंिोिन आणण प्रशिक्षण पररषिे विषयी:
•

जानेिारी १९६४ मध्ये राज्य शिक्षण िास्त्र र्ंस्र्ा या नािाने प्रामख्
ु याने प्रार्शमक शिक्षणाचा िजास ि गण
ु ित्ता
र्ुिारण्यार्ाठी या र्ंस्र्ेची स्र्ापना करण्यात आली.

•

राज्य शिक्षण िास्त्र ि राज्यस्तरीय इतर िैक्षणणक र्ंस्र्ांची पुनरस चना करून महाराष्ट्र िार्नाने, दिनांक
३१ १९८४/८/रोजी ‘महाराष्ट्र राज्य िैक्षणणक र्ंिोिन ि प्रशिक्षण पररषि’

स्र्ापन करण्यात आली आहे र्िर

र्ंस्र्ेचाकारभार िालेय शिक्षण ि क्ीडा विभाग यांचे अधिपत्याखाली चालतो.

•
•
कायस:

शिक्षण मंत्री : िषास गायकिाड

र्ंचालक (SCERT): श्री. दिनकर टे मकर (पाटील).
•

ही र्ंस्र्ा िालेय शिक्षणाच्या गण
ु ात्मक र्ि
ु ारणेर्ाठी विविि पैलंम
ू ध्ये र्ंिोिन करते.

•

प्रार्शमक शिक्षणाचा िजास उं चािणे, शिक्षकांमध्ये र्ंिोिन अशभित्त
ृ ी विकशर्त करणे.

•

िैक्षणणक र्ादहत्य प्रकाशित करणे, ‘जीिन शिक्षण’ माशर्क ननयशमत प्रकाशित करणे.

•

NCERT, NIEPA, NCTE या राष्ट्रीय िैक्षणणक र्ंस्र्ांचे विविि उपक्म.कायसक्म राबविणे/

र्ांगली ते िब
ु ई : परिे िात कमलम (ड्रॅगन फ्रूट)ची ननयासत

.
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र्ांगली म्जल्हयातील कडेगाि तालर
ु यातील तडर्र गािाच्या आनंि बाबरु ाि पिार (ियिषे ७८) आणण िांगी
गािाच्या राजाराम कृष्ट्णराि िे िमख
ु (ियिषे ४९) यांनी आपल्या िेतातील
आहे .

•

ड्रॅगन फ्रूट िब
ु ईला

ननयासत केले

परिे िात ड्रॅगन फ्रूटची ननयासत करणारे हे िे िातील पदहले िेतकरी ठरले आहे त.

ड्रॅगन फ्रूटविषयी:
•
•

यािषी गुजरात र्रकारने ड्रॅगन फ्रुटचे नामकरण 'कमलम' अर्े केले आहे .

ड्रॅगन फ्रूटमध्ये फायबर, जीिनर्त्त्िे, खननजे आणण अँटीऑम्रर्डं्र् अर्तात. हे ऑम्रर्डेदटव्ह तणािामुळे
होणारे पेिींचे नक
ु र्ान भरून काढण्यार् आणण जळजळ कमी करण्यार् आणण पाचन तंत्र र्ुिारण्यार् मित
करू करते.

•

ड्रॅगन फ्रुट हे िक्षक्षण आणण मध्य अमेररकेच्या

'वपटया' ककं िा 'वपटहाया' म्हणतात.
•

जंगलातील कॅरटर्च्या प्रजातीचे फळ आहे , नतर्े त्याला

याच्या लागिडीर्ाठी कमी पाण्याची आिश्यकता अर्ते आणण विविि प्रकारच्या मातीत हे पीक घेतले जाऊ
िकते.

•
•
•

ड्रॅगन फ्रुटचा जगातील र्िासत मोठा उत्पािक आणण ननयासतिार िे ि म्व्हएतनाम आहे .
ड्रॅगन फ्रुटचे उत्पािन भारतात १९६०च्या ििकाच्या र्ुरुिातीला र्ुरू झाले.

भारतात, हे मुख्यतः कनासटक, केरळ, ताशमळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडडिा, पम्श्चम बंगाल, आंध्र प्रिे ि
आणण अंिमान आणण ननकोबार बेटांिर घेतले जाते.

टाइम्र् हायर एज्युकेिनची आशियातील क्मिारी जाहीर

•

आशियातील पदहल्या १०० मध्ये भारतातील आठ र्ंस्र्ाचा र्मािेि आहे .
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•

यािषी टाईम्र् हायर एज्यक
ु े िनच्या आशिया विद्यापीठाच्या क्मिारीत इंडडयन इम्न्स्ट्यट
ू ऑफ र्ायन्र्

(आयआयएर्र्ी) बंगळुरू िे िामध्ये अव्िल स्र्ानी आहे . तर आशियातील विद्यापीठाच्या क्मिारीत ३७ व्या
स्र्ानािर आहे .
•

पदहल्या िोनिे र्ंस्र्ांमध्ये महाराष्ट्रातील तीन उच्च शिक्षण र्ंस्र्ांचा र्मािेि आहे .
1) इम्न्स्ट्यट
ु ऑफ केशमकल टे कनॉलॉजी, मुंबई.
2) र्ावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे.

3) भारतीय विञान शिक्षण आणण र्ंिोिन र्ंस्र्ा, पुणे

र्वु प्रया केंद्रे राज्यातील पदहल्या मदहला श्िान प्रशिक्षक

•

श्िान प्रशिक्षण अभ्यार्क्म परीक्षेत िे िात पदहला येण्याचा मान राज्य गुन्हे अन्िेषण विभागातील श्िान प्रशिक्षक
र्ुवप्रया केंद्रे -िुमाळ यांनी शमळिला.

•
•

राज्यातील पदहली मदहला श्िान प्रशिक्षक होण्याचा मानही त्यांनी पटकािला आहे .

त्यांनी मध्य प्रिे ि मिील टे कनपूर येर्ील नॅिनल रे ननंग र्ेन्टर फॉर डॉग ् या र्ंस्र्ेतून श्िान प्रशिक्षक अभ्यार्क्म
पूणस केला.

•

िे िात टे कनपरू र्दहत राजस्र्ानमिील अलिार ि चंिीगड येर्े पोलीर् श्िान प्रशिक्षक विषयक र्ंस्र्ा आहे त.

तत
ृ ीयपंर्ीयांर्ाठी राज्यात िर्ई येर्े पदहले 'ककन्नर विद्यालय' र्ुरु.
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•

शिक्षणाच्या प्रिाहापार्न
ू िरू अर्लेल्या तत
ु ईतील िर्ई येर्े पदहली ककन्नर िाळा
ृ ीय पंर्ीयांच्या शिक्षणार्ाठी मंब
र्ुरु करण्यात आली.

•

ही िाळा मेहंिी अली या शिक्षणाची आिड अर्लेल्या एका रान्र्जेंडरची कल्पना आहे ज्याला िि
ु ै िाने नतच्या
लैंधगक प्रित्त
ु े प्रिेि नाकारला गेला.
ृ ीमळ

•
•

या िाळे त र्ध्या २५ विध्यार्ी शिक्षण घेत आहे त.

िाळे चे नाि 'ककन्नर विद्यालय' अर्े िे ण्यात आले आहे .

ब्लॉकचेन तंत्रञानाचा िापर करून िैक्षणणक कागिपत्रे िे णारे महाराष्ट्र पदहले राज्य आहे

•

शर्ंगापूर, माल्टा आणण बहरीननंतर ब्लॉकचेन तंत्रञानाचा िापर करून िैक्षणणक कागिपत्रे िे णारा भारत चौर्ा िे ि
ठरला.

•
•

ब्लॉकचेन ही एक प्रकारची भार्मान खातेिही (virtual ledger) आहे

ज्यात आपले र्िस प्रकारचे व्यिहार डडम्जटल पद्ितीने नोंिविले जाणार अर्न
ू , ते अत्यंत र्रु क्षक्षत आणण गोपनीय
अर्णार आहे त.

•
•

वििेष म्हणजे ही नोंि कुठल्याही एका दठकाणी राहणार नर्ून ती बहुकेंद्री पद्ितीने जगभर विखुरलेली अर्ेल.
त्यार्ाठी 'पम्ब्लक की' आणण 'प्रायव्हे ट की' अिा िोन चाव्या (पार्िडस) अर्तील. या िोन्ही चाव्यांशििाय त्या
मादहतीत बिल करणे कोणाला िरय होणार नाही.

केंद्रीय मंबत्रमंडळात राज्यातील आठ जण
•

पंतप्रिान नरें द्र मोिींच्या नव्या केंद्रीय मंबत्रमंडळात नारायण राणे, कवपल पाटील, भागित कराड आणण डॉ. भारती
पिार यांना स्र्ान शमळाले अर्ून या चार मंत्रयांमुळे राज्याला शमळालेल्या मंत्रीपिाची र्ंख्या आठ झाली आहे .

•

मादहती ि प्रर्ारणमंत्री प्रकाि जािडेकर ि अकोल्याचे खार्िार ि शिक्षण राज्यमंत्री र्ंजय िोत्रे यांना मात्र
िगळण्यात आले.

•

महाराष्ट्रातून केंद्रीय मंत्री ननतीन गडकरी (रस्तेबांिणी ि राष्ट्रीय महामागस विकार्मंत्री), यांचे खाते कायम रादहले
आहे तर वपयुष गोयल (रे ल्िेमंत्री ि उद्योगमंत्री) ि रािर्ाहे ब िानिे (ग्राहक र्ंरक्षण ि नागरी पुरिठा राज्यमंत्री)
या िोघांच्या खात्यात फेरबिल करण्यात आले.
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निीन मंत्रालय:
•
•
•

पीयूष गोयल - िाणणज्य आणण उद्योग, िस्त्रोउद्योग, खाद्य आणण र्ािसजननक वितरण मंत्री
रािर्ाहे ब िानिे-

रे ल्िे राज्यमंत्री, कोळर्ा ि खाण राज्यमंत्री.

मंबत्रमंडळाच्या फेरबिलापूिी राष्ट्रीय लोकिाही आघाडीतील एकमेि घटक पक्ष अर्लेल्या ररपम्ब्लकन पक्षाचे प्रमुख
रामिार् आठिले यांच्याकडील र्ामाम्जक न्याय राज्यमंत्रीपिाची जबाबिारीही कायम ठे िण्यात आली आहे .

राज्यातील चार निे केंद्रीय मंत्री:
नारायण राणे (उद्योग मंत्री)
•
•
•
•

राज्यर्भा र्िस्य

महाराष्ट्र राज्याचे माजी मख्
ु यमंत्री

शििर्ेना, काँग्रेर्, भाजप अर्ा तीन पक्षांचा राजकीय प्रिार्.

मुंबई महानगरपाशलकेत नगरर्ेिक, बेस्ट र्शमतीचे अध्यक्ष, आमिार, िग्ु िविकार्मंत्री, महर्ूलमंत्री, मुख्यमंत्री,
विरोिी पक्षनेते, मुख्यमंबत्रपि भूषविल्यािर पन्
ु हा मंबत्रपि (महर्ूल ि उद्योग), काँग्रेर् आमिार, भाजपकडून
राज्यर्भा र्िस्यत्ि ि आता केंद्रीय मंत्री. नतन्ही पक्षांमध्ये महत्त्िाची पिे .

•
•
•

२०१४ मध्ये कुडाळ आणण िांद्रे पूिस (पोटननिडणक
ू ) अिा िोन मतिारर्ंघांमिून वििानर्भेत पराभि.
लागोपाठ िोन पराभिानंतरही काँग्रेर्कडून वििान पररषिे ची आमिारकी.
१९७१ ते १९८४ केंद्र र्रकारी र्ेिेत नोकरी.

डॉ. भारती पिार (आरोग्य आणण कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री)
•
•
•
•
•
•
•
•

केंद्रीय मंबत्रमंडळात नाशिकच्या नेत्यार् प्रर्मच र्ंिी.
दििंगत माजी मंत्री ए. टी. पिार यांच्या र्ून.
म्जल्हा पररषिे चे िोन िेळा र्िस्यत्ि.

राष्ट्रिािी काँग्रेर्च्या माजी प्रिे ि उपाध्यक्ष.

२०१४ च्या लोकर्भा ननिडणक
ु ीत राष्ट्रिािीच्या नतककटािर पराभत
ू .

लोकर्भेच्या २०१९ मिील ननिडणुकीत राष्ट्रिािीने उमेििारी नाकारल्यानंतर भाजपमध्ये प्रिेि.
नाशिक म्जल्हय़ातील पदहल्या मदहला खार्िार.

नाशिक म्जल्हय़ातील दिंडोरी मतिारर्ंघाचे लोकर्भेत प्रनतननधित्ि करीत आहे त.

डॉ. भागित कराड (वित्त मंत्रालय राज्यमंत्री)
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•
•
•
•
•
•
•
•

राज्यर्भा र्िस्य.
बालरोगतज्ञ

औरं गाबाि िहराचे माजी महापौर.

मराठिाडा िैिाननक विकार् मंडळाचे अध्यक्ष.

१९९५ पार्ून महानगरपाशलका राजकारणात र्कक्य.
वििानर्भा ननिडणुकीत अल्प मतांनी पराभि..

भाजपमध्ये र्ंघटनात्मक पातळीिर विविि पिे भूषविली.
चार निीन मंत्रयांमध्ये मूळचे भाजपचे एकमेि मंत्री

कवपल पाटील (पंचायत राज राज्यमंत्री)
•

राष्ट्रिािी काँग्रेर्मिून २०१४च्या लोकर्भा ननिडणक
ु ीपूिी भाजपमध्ये प्रिेि. २०१४ ि २०१९ मध्ये शभिंडी
मतिारर्ंघातून विजयी.

•

ठाणे म्जल्हा पररषिे चे र्िस्य, विषय र्शमतीचे र्भापनतपि, उपाध्यक्ष ि अध्यक्ष अिी चढती कमान.

•

शभिंडी पंचायत र्शमतीचे र्भापती.

•

ठाणे म्जल्हा मध्यिती र्हकारी बँके चे अध्यक्ष.

•

२०१९ मध्ये भाजप र्ंर्िीय पक्षाचे प्रतोि.

मारुती धचतमपल्ली यांना पण्
ु यश्लोक अदहल्याबाई होळकर र्ोलापरू विद्यापीठाचा जीिन गौरि परु स्कार
•

यंिाचा अदहल्याबाई होळकर विद्यापीठातफे दिला जाणारा 'जीिन गौरि पुरस्कार' अरण्यऋषी मारुती धचतमपल्ली
यांना जाहीर झाला.

•

डॉ. धचतमपल्ली यांनी ननर्गस, पक्षी, िने आणण र्ादहत्य क्षेत्रात दिलेल्या योगिानाबद्िल हा पुरस्कार िे ऊन
र्न्माननत करण्यात येणार आहे .

•
•

पुण्यश्लोक अदहल्याबाई होळकर र्ोलापूर विद्यापीठच्या ििासपनदिनी िरिषी हा पुरस्कार दिला जातो.
या पुरस्काराची घोषणा कुलगुरू डॉ. मण
ृ ाशलनी फडणिीर् यांनी केली.

मारुती धचतमपल्ली यांच्याविषयी:
•
•
•
•

जन्म : ५ नोव्हें बर १९३२ (र्ोलापूर)
िन्यजीि र्ंरक्षणिािी ि र्ादहम्त्यक

२००६ - र्ोलापूर यर्ील मराठी र्ादहत्य र्ंमेलनाचे अध्यक्ष

कनासळा पक्षी अभयारण्य, निेगाि राष्ट्रीय उद्यान, मेळघाट व्याघ प्रकल्पाच्या विकार्ार्ाठी त्यांचे कायस मोलाचे
आहे .

•

र्ादहत्य: रातिा, रानिाटा, ननळािंती, प्राणीकोि, पक्षीकोि, चकिा चांिण : एक िनोपननषि, इत्यािी.
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परु स्काराविषयी:
•
•

र्ोलापरू ही जन्मभम
ू ी ि कमसभम
ू ी अर्णाऱया महनीय व्यरतीर् जीिनगौरि हा प्रनतष्ट्ठे चा परु स्कार दिला जातो.
पुरस्काराचे स्िरूप: ५१ हजार रोख रुपये, स्मनृ तधचन्ह आणण गौरिपत्र

डॉ. जया द्िाििीिार िाङ्मयीन पुरस्कार जाहीर
•

ज्येष्ट्ठ लेणखका तर्ा र्शमक्षक डॉ. जया द्िाििीिार यांच्या जन्मदिनाननशमत्त िे ण्यात येणाऱया िाङ्मयीन
परु स्काराची घोषणा नक
ु तीच करण्यात आली आहे .

•
•
•
•
•
•

पुरस्कारप्राप्त व्यरती:

कािं बरी लेखन - र्ादहम्त्यक ििसरी पेठकर.
ना्य लेखन - माििी भट.

कविता - डॉ.पद्मरे खा िनकर.

िैचाररक लेखन - ज्येष्ट्ठ लेणखका अरूणा र्बाने.

ज्येष्ट्ठ लेणखका, इंग्रजीच्या प्राध्यावपका तर्ा र्शमक्षक डॉ. जया व्िाििीिार यांच्या ननिनानंतर िरिषी अिा
प्रकारच्या कायसक्मांचे आयोजन करून पुरस्कार वितरीत केले जातात.

•

यािषी डॉ. जया व्िाििीिार यांचे ननिार्स्र्ान अर्लेल्या शभिापूर िाडस, चंद्रपूर येर्े २३ जुलै रोजी या पुरस्कारांचे
वितरण करण्यात आले.

डॉ. श्रीकांत बहुलकर यांना 'माणूर्'कार श्री. ग. माजगािकर
•
•

पुरस्कार जाहीर.

श्री. ग. माजगािकर यांच्या जन्मिनी (१ ऑगस्ट) रोजी प्रिान केला गेला.

डॉ. बहुलकर हे बौद्ि िमस आणण तत्िञानाचे अभ्यार्क ि र्ंस्कृततञ आहे त.
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•

महाराष्ट्टाच्या िैचाररक र्मद्
ृ िीर्ाठी र्ातत्याने प्रयत्निील अर्लेले विचारिंत, अभ्यार्क याना हा परु स्कार प्रिान
केला जातो.

•

राजकीय आणण र्ामाम्जक क्षेत्राबद्िल र्जग अर्णाऱया श्री. ग. माजगािकरांनी १९६१ र्ाली 'माणूर्' र्ाप्तादहक
र्रु
ु केले. जबाबिार आणण र्र्
ु ंस्कृत नागररक ननमासण करण्यार्ाठी 'माणर्
ू ' चा प्रारं भ झाला.

पुरस्काराचे स्िरूप:
•

राजहं र् प्रकािन आणण डॉ. रा. धचं. ढे रे र्ंस्कृनत-र्ंिोिन केंद्र यांच्या र्हयोगाने 'माणूर्'कार श्री. ग. माजगािकर
यांच्या स्मत
ृ ीर्ाठी िरिषी दिला जाणारा श्री. ग. माजगािकर पुरस्कार.

•

परु स्कराचे स्िरूप: ४० हजार रुपये, िाल आणण श्रीफळ.

डॉ. राजीि बोराले यांना राज्यपालाच्या हस्ते जीिन गौरि पुरस्कार

•

ििास येर्ील ित्ता मेघे आयवुस िञान अशभमत विद्यापीठाचे कुलगरू
ु डॉ. डॉ. राजीि बोराले यांना जीिन गौरि
पुरस्कार जाहीर झाला.

•

मुंबई येर्ील राजभिनात महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगतशर्ंह कोश्यारी यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रिान करण्यात
आला.

•
•

िं त धचकीत्र्क अर्लेल्या डॉ. बोराले यांनी र्ेिाग्राम रुग्णालयातून आपल्या र्ेिच
े ी र्ुरुिात केली होती.

४० िष्ट्यासपक्ष
े ा अधिक काळ िैद्यकीय क्षेत्रात काम केल्यांनतर त्यांना व्यिस्र्ापनाने कुलगरू
ु पिाची जिाबिारी
र्ोपिली होती.
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•

त्यांनी िैद्यकीय क्षेत्रात विविि विषयांिर पस्
ु तके शलदहली आहे त, राष्ट्रीय ि आंतरराष्ट्रीय माशर्कात त्यांचे
र्ंिोिनपर लेख प्रशर्द्ि झाले आहे त.

•

डॉ. डी.जे. आरिाडे, डॉ. राजाराम जगताप ि िैद्य गोपालकृष्ट्ण अंिनकर यांना र्ुद्िा जीिन गौरि पुरस्काराने
र्न्माननत करण्यात आले.

परु स्काराविषयी:
•
•

डॉरटर्स डडरे रटरी इंडडया आणण रलाऊड फौंडेिनतफे हा पुरस्कार दिला जातो.

आरोग्य क्षेत्रात उल्लेखनीय कामधगरी करणाऱया डॉरटरांना हा पुरस्कार दिला जातो.

र्ीरम इम्न्स्ट्यूट ऑफ इंडडया'चे र्ंस्र्ापक-अध्यक्ष डॉ. र्ायरर् पूनािाला यांना दटळक पुरस्कार
•

करोना र्ार्रोगात आिेचा ककरण ठरलेली करोना प्रनतबंिात्मक लर् उपलब्ि करून भारतार्ह अनेक िे िांना दिलार्ा
िे णाऱया 'र्ीरम इम्न्स्ट्यूट ऑफ इंडडया'चे र्ंस्र्ापक-अध्यक्ष डॉ. र्ायरर् पूनािाला यांना मानाचा 'लोकमान्य दटळक
राष्ट्रीय पुरस्कार' जाहीर झाला.

•
•

लोकमान्य दटळक स्मारक रस्टच्या (दहंि स्िराज्य र्ंघ) ितीने १३ ऑगस्ट रोजी परु स्कार प्रिान करण्यात येणार आहे .
रस्टचे अध्यक्ष डॉ. िीपक दटळक यांनी पत्रकार पररषिे त पुरस्काराची घोषणा केली.

डॉ. र्ायरर् पूनािाला यांच्या विषयी:
•
•
•
•
•
•
•

डॉ. पन
ू ािाला यांचे शिक्षण बबिप स्कूल आणण बह
ृ न्महाराष्ट्र िाणणज्य महाविद्यालयात (बीएमर्ीर्ी) झाले.
त्यांनी तत्कालीन पुणे विद्यापीठाची पीएचडी शमळिली.

केंद्र र्रकारने २००५ मध्ये पद्मश्री र्न्मानाने त्यांचा गौरि केला.

'ग्लोबल अलायन फॉर व्हॅम्रर्न अँड इम्युनायझेिन'ने 'व्हॅम्रर्न दहरो' म्हणूनही त्यांना गौरविले.
ऑरर्फडस विद्यापीठाने त्यांचा डॉरटरे ट िे ऊन गौरि केला आहे .

दटळक महाराष्ट्र विद्यापीठची 'डी.शलट' पििी तर्ेच अनेक आंतरराष्ट्रीय र्न्मान त्यांना शमळाले आहे त.

पूनािाला र्मूहाने िाळांची उभारणी; तर्ेच कुष्ट्ठरोग्यांचे पुनिसर्न यांर्ह अनेक कामांर्ाठी योगिान दिले आहे .

परु स्काराविषयी:
•
•

पुरस्काराचे यंिाचे ३८ िे िषस आहे .

पुरस्काराचे स्िरूप: स्मनृ तधचन्ह, र्न्मानपत्र आणण एक लाख रुपये.

www.gradeup.co

जेष्ट्ठ र्ादहम्त्यक अनंत मनोहर यांचे ननिन

•

ज्येष्ट्ठ र्ादहम्त्यक अनंत मनोहर (िय ९२) यांचे २२ जल
ु ै रोजी
दििर्ांपार्ून त्यांच्यािर उपचार र्ुरू होते.

•

िद्
ृ िापकाळाने ननिन झाले. गेल्या काही

कर्ा, कािं बरी, लशलत लेखन, प्रिार्िणसन, चररत्रलेखन, स्फुटलेखन, नभोना्य, अर्े र्िस र्त्यप्रकार हाताळणारे
र्ादहम्त्यक.

र्ादहत्य :
•

२५ कािं बऱया, २० कर्ार्ंग्रह,६८ पुस्तके.

•

'अरण्यकांड" - िन्यप्राणी आणण आदििार्ी यांचा जीिनकलह.

•

'अगनतक" - बालअत्याचार.

•

र्धचन तें डूलकरच्या र्मग्र चररत्राचा अनुिाि.

•

याशििाय मैत्र, राब, द्िारकािीि, जेष्ट्ठ, मुरत दह त्यांची पुस्तके.

•

१९९२ मध्ये ऑस्रे शलयातुन विश्िचषक स्पिेतील र्ामान्यांचे र्मालोचन.

परु स्कार:
•
•
•

राज्य र्रकारचा परु स्कार,

महाराष्ट्र र्ादहत्य पररषिे चा पुरस्कार
भैरुरतन िमाणी

तळीये गािातील िघ
ु सटना
•
•

माळीण िघ
स नेची आठिण करून िे णारी घटना 22जुलै रोजी रायगड म्जल्हयात घडली.
ु ट

अनतिष्ट्ृ टी झाल्याने महाड तालुरयातील तळीये गािात िरड कोर्ळली. िगड मातीच्या दढगाऱयाखाली ३५ पैकी ३२
घरं गाडली गेली.

•

पुरस्कार

यात ४० लोक मत्ृ युमुखी तर अजून ४० ते ५० नागररक बेपत्ता अर्ल्याची मादहती आहे .
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माळीण गािातील िरड िघ
स ना ु ट
•
•

पण
ु े म्जल्हयाच्या आंबेगाि तालुरयातील एक गाि.

दिनांक 30 जुल,ै 2014 रोजी िरड कोर्ळली आणण मातीच्या दढगाऱयाखाली मूळ गािातील 74 पैकी 44 घरे
िाबली गेली. जिळजिळ र्ंपूणस गाि क्षणािासत गायब झाले.

•

माळीण गािची ही िघ
स ना म्हणजे राष्ट्रीय आपत्ती होती.
ु ट
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