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****
मराठवा&ात समाधानकारक पाऊस न झा0यानं शेतक5यांम6ये िचंतेचं वातावरण आहे. जून
मिह?यात १७ Bदवस पाऊस झा0यानंतर जुलै आिण ऑगIटम6ये पावसाचं Kमाण घसरलं आहे.
िवभागात आतापयNत ६० टQRही पाऊस झाला नाही.
पावसाने मोठी िवUांती घेत0यामुळे मराठवा&ातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड, िहंगोली
या िज0[ातील खBरपाची िपकR संकटात सापडली आहेत. उIमानाबाद, लातूर आिण बीड
िज0[ांत तुलनेत पावसा^या न_दी चांग0या अस0या, तरी पावसात खंड पड0यामुळे पेरaया वाया
जाaयाची bIथती िनमाdण झाली आहे.
दरeयान, येfया चार Bदवसांत मराठवा&ात म6यम Iवgपा^या पावसाचा अंदाज हवामानतhiांनी
jयk कRला आहे.
****
राlmीय तपास यंnणेनं जeमू काoमीरम6ये दहशतवाpांना आिथdक सहकायd देaया^या Kकरणात
कारवाई करaयासाठी आज Uीनगर आिण उrर काoमीरमध0या १२ Bठकाणी छापे घातले.
अजूनही ही छापेमारी सुg असून, या Kकरणात अpाप कोणालाही अटक कR0याचं वृr नाही.
काही फwBटरतावादी गट काoमीरम6ये अशांतता आिण अbIथरता िनमाdण करaयासाठी
पािकIतानकडxन पैसे घेऊन, दहशतवाpांना पुरवत अस0याKकरणी हा तपास सुy आहे.
****
किनz ?यायालयात0या िनयु{fया जाIत पारदशdक करaया^या |lीनं सव}~ ?यायालयानं घेतले0या
पुढाकाराचं कीय कायदा मंnी रिवशंकर Kसाद यांनी कौतुक कRलं आहे. सव}~ ?यायालया^या
बार असोिसएशनतफ Iवातंय Bदनािनिमr आयोिजत समारंभात ते बोलत होते. या KIतािवत
म6यवत िनवड यंnणेला िवरोध करणा5या राhयांनी याबाबत^या भूिमकRचा फRरिवचार करावा,
अशी िवनंतीही fयांनी कRली. क सरकार सव}~ ?यायालयां^या अिधकाराम6ये हIतेप करणार
नाही, असंही fयांनी Iपl कRलं.
****
िबहारम6ये पूरपBरbIथती अpाप गंभीर असून, पुरासंबंधी घटनांम6ये मृfयू झाले0यांची संया ९१
वर पोहोचली आहे. राhयात0या १२ िज0[ात0या ९६ लाख नागBरकांना पुराचा फटका बसला
आहे. नेपाळमध0या मुसळधार पावसामुळे िबहारमध0या नpांनी धो{याची पातळी ओलांडली
आहे.
पिम बंगालम6ये पावसानं िवUांती घेत0यानं पूर पBरbIथतीत सुधारणा होत आहे.

****
बैलगाडा शयdतीसंदभाdत राhय सरकारनं काढले0या अिधसूचनेला मुंबई उ~ ?यायालयात आjहान
देaयात आलं होतं. यावर ?यायालयानं बैलगाडा शयdतीला मनाई कायम ठेवत यावरील सुनावणीला
दोन आठव&ांची Iथिगती Bदली आहे. बैलगाडा शयdतीबाबत िनयमावली तयार करaयाचे िनदश
?यायालयानं राhय सरकारला Bदले आहेत.
****
लहान मुलांना आfमहfयेला Kवृr करणा5या लू jहेल या धोकादायक ऑनलाईन खेळा^या सवd
िलं{स ताबडतोब हटवaयाचे िनदश क सरकारनं गुगल, फRसबुक, jहॉसॲप, इ?Iटााम,
मायोसॉट आिण या या कप?यांना Bदले आहेत. कायदा आिण मािहती तंniान मंnी रिवशंकर
Kसाद यां^या सूचनेनुसार इले{टmॉिन{स आिण मािहती तंniान मंnालयानं या कप?यांना यासंदभाdत
पn पाठवलं आहे.
****
उrराखंडमध0या मालपा इथं ढगफwटी^या घटनेत0या मृतांची संया आता २५ वर पोहोचली
आहे. याम6ये सात जवानांचा समावेश आहे. या भागात0या अनेक jयk अजूनही बेपrा
अस0यानं मृतांची संया वाढaयाची िभती वतdवaयात येत आहे.
****
औरंगाबाद^या िज0हा िहवताप अिधकारी कायाdलयामाफत घेaयात आले0या आरोय सेवक आिण
िनयिमत ेn कमdचारी पदा^या लेखी पBरेची िनवड यादी Kिस करaयात आली असून, िनवड
झाले0या उमेदवारांना येfया रिववारी सकाळी नऊ वाजता िसडकोत0या आरोय आिण कwटंब
क0याण Kिशण कात िनयुk आदेश आिण पदIथापना देaयात येणार आहे. िज0हा िहवताप
अिधकारी अिनल पाटील यांनी ही मािहती Bदली.
****
गायक, बंBदशकार डॉ. स. भ. देशपांडे यां^या ज?मशतादी वषाdचा सांगता समारोह शाीय संगीत
सभेने होणार असून, शिनवारी सायंकाळी सरIवती भुवन^या गोिवंदभाई Uॉफ कला अकादमीत हा
कायdम होईल. यावेळी डॉ. मोहन देशपांडे आिण डॉ. अलका देव - माgलकर यांचं गायन
होणार आहे.
****
राhयात0या वाIतूशाा^या िवpा¡याNना शासन सव}तोपरी मदत करेल असं आ¢ासन औरंगाबादचे
पालकमंnी रामदास कदम यांनी Bदलं आहे. औरंगाबाद इथ0या वाIतुशाा^या िवpा¡याNनी
शहरात0या सलीम अली सरोवरासह तीन Bठकाणी Iवक0पनेतून सुशोभीकरण कRलं, काल fयाची
पाहणी कR0यानंतर िवpा¡याNशी संवाद साधतांना पालकमंnी कदम बोलत होते. टाकाऊ वIतूंपासून
Bटकाऊ वIतू तयार कgन हे सुशोभीकरण कR0याब££ल कदम यांनी िवpा¡याNचे अिभनंदन कRलं.
हा Kक0प सवाNसाठीच आदशd अस0याचं ते पुढं eहणाले.
****

भारत आिण नेदरलँडदरeयान झालेली दोन हॉक साम?यांची मािलका भारतानं दोन - शू?यनं
िजंकली आहे. या मािलकRत0या िवजयामुळे जागितक हॉक मवारीत भारताचा संघ चौ¡या
मांकावर पोहोचला आहे.
****

