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****
पारप$ आत इं)जी बरोबर िहंदी भाषेतही िमळणार अस:याचं पररा=> ?यवहार मं$ी सुषमा
Bवराज यांनी सांिगतलं आहे. नवी GदHी इथं पारप$ कायदा एकोणीसशे सदMसNला ५० वषQ
पूणQ झा:यािनिमT आयोिजत कायQUमात Vया आज बोलत होVया. आठ वषाXखालZया
बालकांसाठी आिण ६० वषाXवरZया वृ]ांसाठी पारप$ फ_ म`ये १० टcd कपात करeयाचा
िनणQय घेतला अस:याचं Vया gहणा:या. पारप$ावर असलेली खासगी मािहतीही यापुढे फi
इं)जी मधून छापून येणार अस:याचंही Bवराज यांनी यावेळी सांिगतलं.
****
कlmीय मा`यिमक िशnण मंडळ - सीबीएसईनं जाहीर कdल:े या वैsक_य पा$ता tवेश पGरnा
- नीटZया िनकालात पंजाबZया नवदीप िसंगनं देशात पिहला Uमांक पटकावला आहे. म`य
tदेशZया आिचQत गुuानं दvसरा, तर म`य tदेशZयाच मिनष मुलचंदानीनं ितसरा Uमांक
िमळवला. सात मे रोजी झाले:या या पGरnेत सहा लाख ११ हजार िवsाथx उTीणQ झाले
आहेत.
****
zीनगर इथं जमावानं पोलीस उपअधीnकाला बेदम मारहाण क{न Vयांची हVया कd:याची
घटना घडली आहे. मोहgमद अयूब पंिडत असं या पोलीस अिधका|याचं नाव आहे. काल
रा$ी जामा मिशदीबाहेर ही घटना घडली. आयूब यांनी नमाजादरgयान कdले:या गोळीबारात
तीन जण जखमी झाले होते, Vयामुळे िचडले:या जमावानं Vयांची हVया कd:याचं सांगeयात
आलं आहे. या हVयेtकरणी दोन जणांना अटक करeयात आली. एक आरोपी फरार असून
Vयाची ओळख पटली अस:याचं पोलीस महासंचालक एस.पी वैद यांनी सांिगतलं.
****
पंतtधान नर~m मोदी येVया रिववारी २५ तारखेला आकाशवाणीवरील मन क_ बात या
कायQUमातून देशवािसयांशी संवाद साधणार आहेत. या मािलकdचा हा तेहितसावा भाग
असेल. आकाशवाणी आिण दMरदशQनZया सवQ वािहयांवन सकाळी अकरा वाजता हा
कायQUम tसाGरत होईल.
****

Gद?यांगांना अपंगVवाचं संगणक_य tमाणप$ VवGरत िमळावं, यासाठी रायात िमशन िझरो
प~डसी अिभयान सु{ करणार आहे. तसंच मूकबिधर िवsायाXZया उ िशnणासाठी िवशेष
महािवsालय Bथापन करeयाचा िवचार अस:याचं सामािजक याय मं$ी राजकमार बडोले
यांनी सांिगतलं. मुंबई इथं आयोिजत ‘आVममता जाणीव जागृती कायQशाळे’चं उाटन
करताना ते आज बोलत होते. Gद?यांगांसाठी असलेला चार टcd िनधी योय tकारे खचQ
?हावा, यासाठी तालुकाBतरापयXत सिमVयांची Bथापना करeयात आली अस:याचं ते gहणाले.
पॅरा-ऑिलgपकम`ये यशBवी कामिगरी कdल:े या Gद?यांग खेळाडना Gद?यांग खेळरVन
पुरBकारानं समान, Vयांना राय शासनाZया सेवेत थेट सामावून घेणं, पिहली ते बारावीम`ये
िशnण घेणा|या Gद?यांग िवsायाXना िवशेष सोयीसुिवधा देणं, िवशेष शाळांचा दजाQ
सुधारeयासाठी सिमती Bथापन करणं असे अनेक महवाचे िनणQय राय शासनानं घेतले
अस:याचं बडोले यांनी सांिगतलं.
****
वनमं$ी सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज मुंबई इथं माय ांट या मोबाईल अॅपची सुवात कdली.
या ॲपZया मा`यमातून जनतेला वृn लागवडीची मािहती शासनापयXत पोहोचवता येईल.
रायात लोकसहभागातून येVया एक जुलै ते सात जुलै या कालावधीत चार कोटी वृn
लागवडीचा वन िवभागाचा संक:प आहे. हे अिभयान सवाXनी िमळन यशBवी करeयाचं
आवाहन वनमंयांनी यावेळी कdल.ं
****
‘ओला’ या tवासी वाहतूक nे$ात:या कपनीनं महारा=> रायात:या २० हजार तणांना येVया
पाच वषाXत tवासी वाहतूक ?यवसाय कौश:य tिशnण देeयाचा िनणQय घेतला आहे. या
मा`यमातून तणांना सूम उsोजक बनवeयासाठी मुयमं$ी देव~m फडणवीस यांनी संमती
दशQवली आहे.
****
बुलढाणा िज:ात पाऊस थांब:यानं शेतक|यांवर दvबार पेरणीचं संकट आलं आहे. िज:ात
बतांश Gठकाणी समाधानकारक पाऊस झाला, Vयामुळे शेतक|यांनी पेरणीला सुवात कdली
होती. परंतू Vयानंतर पावसानं उघडीप घेत:यानं खामगाव, शेगाव, नांदvरा आदी तालुयांम`ये
दvबार पेरणीचं संकट असून, मोताळा, िचखली, देऊळगाव राजा इथ:या पेरeया अsाप
खोळंब:या अस:याची मािहती आमZया वाताQहरानं Gदली आहे.
****
भारत आिण वेBट इंिडज या दोन संघांदरgयान आजपासून पाच एकGदवसीय िUकdट
सामयांZया मािलकdला सु{वात होत आहे. आजचा पिहला सामना वेBट इंिडजZया पोटQ
ऑफ Bपेन इथं खेळला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार सं`याकाळी साडे सहा वाजता
सामयाला सुवात होईल.
****

ऑBट>ेिलयन ओपन बॅडिमंटन Bपधत भारतीय बॅडिमंटमपट पी ?ही िसंधू आिण सायना
नेहवालला मिहला एकdरीत उपउपाVय फdरीZया सामयात पराभव पVकरावा लागला.
तर पुष एकdरीत कd zीकांत उपाVय फdरीत पोहोचला आहे. आज झाले:या उपाVय पूवQ
सामयात zीकांतनं भारताZयाच बी साई tिणतचा २५-२३, २१-१७ असा पराभव कdला.
****

