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ठळक बातया
सरयायाधीशांिवरोधातील महािभयोग ताव रा यसभा अ"य#ांनी फे टाळला
रते सुर#ा पंधरव)ाचं मु+यमं,यां-या हते मुब
ं ईत उ0ाटन
तूर खरे दीला १५ मे पय1त मुदत वाढ
रा यात3या २५ िज35ांमधील 6ामपंचायत7-या िनवडणुक:साठी २७ मे रोजी
मतदान
आिण
५ गडिचरोली िज35ात पोिलसांची ४८ तासांत दुसरी न#लिवरोधी कारवाई

१
२
३
४

महािभयोग

देशाचे सरयायाधीश दीपक िम;ा यां-या िवरोधात क<6ेससह सात िवरोधी प#ांनी दाखल
के लेला महािभयोग ताव रा यसभेचे अ"य# आिण उपरा?पती एम @ंकAया नायडू यांनी
फे टाळला आहे. या संदभाCत नायडू यांनी येD िवधी तEांशी चचाC के ली.
ली. या नोFटशीला
कु ठलेही ठोस कारण नस3याचं नायडू यांनी हटलं आहे.

दरयान उपरा?पत7-या या िनणCयािवरोधात सवGH यायालयात दाद मागणार अस3याचं
क<6ेसनं हटलं
हटलं आहे. क<6ेसचे येD नेते किपल िसIबल यांनी काल नवी Jद3लीत ही
मािहती Jदली.
Jदली.

गांधी

भाजप सरकार-या काळात देशात संिवधानावर आिण दिलतांवर मोKा माणावर अयाय
होत आहेत असं काँ6स
े अ"य# राMल गांधी यांनी हटलं आहे. काल नवी Jद3ली इथं

संिवधान बचाओ आंदोलनाची सुQवात करताना ते बोलत होते. आपला प# समाजातील
उपे#ीत आिण दिलत घटकां-या सोबत कायCरत रािहल असं आSासन Tयांनी यावेळी Jदलं.

रते सुर#ा

वाहतूक िनयोजनाला आधुिनक तंUEानाची जोड देVयासाठी मुब
ं ईत इं Fटिलजस WॅJफक
मॅनज
े मYट िसटीमचा वापर के ला जाईल Tयानंतर ही यंUणा रा यभर राबवली जाईल अशी
घोषणा मु+यमंUी देव[
Y फडणवीस यांनी काल मुब
ं ईत के ली.
ली. पFरवहन िवभाग आिण वाहतूक
पोलीस िवभागा-या वतीनं आयोिजत रते सुर#ा पंधरव)ाचं उ0ाटन करताना ते बोलत
होते. पFरवहनमंUी Jदवाकर रावते यावेळी उपिथत होते. नागपूर-मुब
ं ई समृ\ी
महामागाCवर शूय अपघातासाठी माटC इं Fटिलजस असलेली यंUणा तयार करVयात येणार
असून पुण-े मुब
ं ई महामागाCवरही अशी यंUणा उभारVयात येईल असं मु+यमं,यांनी यावेळी
सांिगतलं.
तूर मुदतवाढ

कY [ शासनाने २०१७२०१७-१८-या
१८-या खरीप हंगामासाठी हमीभावाने तूर खरे दीसाठी १५ मेपय1त
मुदतवाढ Jदली आहे. याबाबतचं अिधकृ त पU काल पणन िवभागाला िमळालं अस3याची
मािहती सहकार आिण पणनमंUी सुभाष देशमुख यांनी काल मुब
ं ईत Jदली.
Jदली. रा यात
हमीभावाने तूर खरेदीची मुदत १८ एिलपय1त होती.
होती. ही मुदत वाढवVयाबाबत रा य
शासनानं कY [ाकडे िवनंती के ली होती.
होती. रा य शासना-या िवनंतीवQन रा यासाठी ही
मुदतवाढ Jद3याब]ल कY [ीय कृ िषमंUी राधामोहन ^सह यांचे मु+यमं
Y फडणवीस
यमंUी देव[
यांनी आभार मानले आहेत.
नाणार

कोणTयाही पFरिथतीत नाणार क3प कोकणात होऊ देणार नाही असं िशवसेना प#मुख
उ\व ठाकरे यांनी काल सांिगतलं. नाणार-या 6ामथांशी चचाC के 3यानंतर या
पFरसरातील सागवे इथं झाले3या एका जाहीर सभेत ते बोलत होते. नाणार Fरफायनरी
क3पात भूसप
ं ादन करVयासाठी काढVयात आलेली मूळ अिधसूचना र] करत अस3याची
घोषणा उaोग मंUी सुभाष देसाई यांनी यावेळी के ली.
ली. माU ही अिधसूचना र] करVयात
आलेली नाही;
नाही; सुभाष देसाई यांना तसा कोणताही अिधकार नसून याबाबतचा िनणCय के वळ

उH तरीय सिमतीच घेऊ शकते असं मु+यमंUी देव[
Y फडणवीस यांनी काल पb के लं.
Tयामुळे नाणार क3पावQन िशवसेना आिण भाजपमधील वाद आता उघड झाला आहे.
िनवडणूक

रा यातील िविवध २५ िज35ांमधील ६५४ 6ामपंचायत7-या सावCिUक आिण ३३
िज35ांतील सुमारे २ हजार ८१२ 6ामपंचायत7मधील ४ हजार ७७१ Fरcपदां-या
पोटिनवडणुकांसाठी येTया २७ मे रोजी मतदान होणार आहे. पुणे िज35ातील ९०
6ामपंचायत7-या िनवडणुकdसाठी या Jदवशी मतदान होईल.
होईल. रा य िनवडणूक आयोगानं
काल ही घोषणा के ली.
ली. सदयपदांबरोबरच
रोबरच सरपंचपदा-या थेट िनवडणुकांचाही यात

समावेश असेल. या िनवडणुकांसाठी ७ ते १२ मे या कालावधीत उमेदवारी अजC वीकारले
जातील.
जातील. १४ मे ला Tयांची छाननी होईल.
होईल. मतदान २७ मे रोजी तर मतमोजणी २८ मे ला
होणार आहे.
fहॉईस काट इं Wो

िडिजटल इं िडया अंतगCत कY [ सरकार-या इलेhWॉिनhस आिण मािहती तंUEान िवभागानं
आय बी पी एस हणजे BPO सार योजना आखली आहे. या योजने अंतगCत िविवध
#ेUातील कं पयांसाठी १६ एिल ते २ मे या कालावधीत िनिवदा Jiया राबवली जात
आहे. www.
www.ibps.
ibps.stpi.
stpi.in jकवा www.
www.mah.
mah.stpi.
stpi.in या संकेतथळांवर या योजनेची
अिधक मािहती िमळू शके ल.
ल. सॉkटवेअर टेlॉलॉजी पाकC स ऑफ इं िडया ही संथा ही योजना
राबवत आहे. या संथे-या अितFरc संचालक सोनल भाटवडेकर यांनी आकाशवाणीला
आकाशवाणीला
याबाबत अिधक मािहती Jदली,
Jदली, Tया हणा3या....
हणा3या.... या योजनेnारे बी पी ओ कं पयांनी जर
िnतीय ;ेणी-या शहरातून न@ाने युिनट थापन के ले तर Tयांना सुरवातीचे fहायेबल gap
funding साधारणपणे Tयेक seat मागे एक लाख मयाCदप
े य1त jकवा capital
investment -या ५० टoे भारत सरकारकडू न Jदले जाईल,
जाईल, छोpा शहरांचा मािहती
आिण तंUEान #ेUात िवकास,
िवकास, Tया गावांची आqथक समृ\ी,
ी,Tया गावातील मिहलांचे
स#मीकरण
स#मीकरण तसेच छोpा गावातील युवाा-युवत7चे रोजगारासाठी थलांतर थांबवणे ही या
योजनेची मुख उJ]bे आहेत. आतापय1त १३ कं पयांनी छोpा सात गावात जसे क:
सांगली,
ली, औरंगाबाद,
ाबाद,िभवंडी,
ी,नािशक,
नािशक, नागपूर, वधाC आिण धुळे येथे न@ाने बी पी ओ units
थापन कQन तेथील लोकांना direct -indirect रोजगाराची
रोजगाराची संधी उपलIध कQन Jदली
आहे. या कं पया ामु+याने ईई-commerce ,data processing , call centre
centre,
ntre,health
centre,
centre, insurance , finanace या आधारे IT #ेUात कायCरत आहेत. -----------------

न#लवादी

गडिचरोली िज35ात पोिलसांनी सलग दुसrया Jदवशी के ले3या कारवाईत काल सं"याकाळी
आणखी चार न#लवाaांना ठार के लं. Tयापूवs रिववारी पोिलसांनी िज35ातील कणCसरु
जंगलाम"ये के ले3या कारवाईत सोळा न#लवादी ठार झाले होते. काल िज35ातील
िजमलगtा भागातील राजाराम खांडला जंगलाम"ये ही कारवाई कर Vयात आली.
आली. या
भागात सातTयाने सुu असले3या मुसळधार पावसामुळे ठार झाले3या न#लवाaांची नेमक:
सं+या अaाप समजू शकलेली नाही.
नाही. माU चार न#लवाaांचे मृतदेह आ ापय1त हाती

लागले आहेत, असं न#लिवरोधी कारवाई िवभागाचे पोलीस महािनरी#क शरद शेलार

यांनी काल नागपूर इथं सांिगतलं. दोन Jदवस राबवले3या
कारवाईची मु+यमंUी देवे[ फडणवीस यांनी शंसा के ली आहे.

या न#लवाaांिवरोधी

रा यपाल

रा यातील िवकास मंडळांनी अिधक स#मपणे काम करVयाची गरज असून या मंडळांना
आवvयक ते मनुwयबळ उपलIध कQन देVयासाठी िनयोजन िवभागानं कालब\ कायCiम
हाती xयावा असं आवाहन रा यपाल सी.
सी. िवaासागर राव यांनी के लं आहे. रा यातील
िवदभC, मराठवाडा आिण उवCFरत महारा? िवकास मंडळांची संयc
ु बैठक काल मुब
ं ईत

राजभवन इथं झाली Tयावेळी रा यपाल बोलत होते. मु+यमंUी देवे[ फडणवीस,
ं ी
फडणवीस, अथCमU

सुधीर मुनगंटीवार तसंच या महामंडळांचे अ"य# यासंगी उपिथत होते.
पवार

देशात
शात यावषs साखरे चं अितFरc उTपादन झालं असून गे3यावषsची िश3लक साखर आिण
यावषsची अितFरc साखर यामुळं साखर उaोग संकटात सापडला आहे असं माजी कY [ीय
कृ षी मंUी शरद पवार यांनी हटलं आहे. ते काल को3हापूर इथं पUकार पFरषदेत बोलत
होते. साखर उaोगाला बळ देVयासाठी साखर िनयाCत शु3क आिण वाहतूक खचC सरकारनं

aावा,
aावा, साखरेपासून तयार होणाrया िमठाईवर सेस लावून ही रoम ऊस उTपादक

शेतकrयांना aावी यासार+या उपाययोजना आपण सरकारला सुचिव3या अस3याचं Tयांनी
सांिगतलं.
िवमानतळ

पुणे िज35ातील पुरंदर इथं होणाrया िनयोिजत आंतररा?ीय िवमानतळा-या तावाचं
अंितम सादरीकरण काल Jद3लीत कY [ीय सुकाणू सिमतीपुढं करVयात आलं. येTया ३-४
Jदवसात या सिमतीकडू न िवमानतळ उभारणीसाठीचं ना हरकत माणपU िमळे ल असा
िवSास महारा? िवमानतळ िवकास कं पनीचे उपा"य# सुरेश काकाणी यांनी
आकाशवाणीशी बोलताना @c के ला.
ला. या क3पासाठी कं पनीला िवशेष िनयोजन
ािधकरणाचा दजाC देVयाची Jiयाही अंितम टzzयात आली असून Tयानंतर
िवमानतळासाठी-या भूसप
ं ादन कामाला ारंभ होणार अस3याचं काकाणी हणाले .

उमेदवारी

िवधान पFरषदे-या नािशक िज3हा थािनक वरा य संथा मतदार संघासाठी िशवसेन-े या
वतीनं नािशक िज3हा म"यवतs बँकेचे माजी अ"य# नरY[ दराडे यांना उमेदवारी घोिषत
करVयात आली आहे.
कु तीपधाC

अमरावतीचा अIदुल शोएब यंदाचा िवदभC के सरी चा मानकरी ठरला.
ठरला. वणी इथं परवा
Jदवंगत कािलदासजी अहीर यां-या मृिति
तिTयथC
िTयथC िवदभC के सरी पध{चं आयोजन करVयात
आलं होतं.
िनसगCपयCटन

वन िवभाग आिण रा य िनसगC पयCटन िवकास मंडळा-या व^तन रा यात ३२० Fठकाणी

िनसगC पयCटन कY [ िवकिसत करVयात येणार अस3याची मािहती मु+य वन संर#क सुनील

िलमये यांनी काल पुVयात पUकार पFरषदेत Jदली.
Jदली. या क3पसाठी १२० कोFट Qपयांची

तरतूद करVयात आ3याचं Tयांनी सांिगतलं.
िनधन

पंढरपूर इथले रा?ीय वयंसव
े क संघाचे येD कायCकत{ दामोदर मोरे Sर देवधर यांचं काल
पुVयात वृ\ापकाळाने िनधन
िनधन झालं. ते ९२ वषा1चे होते. शालेय जीवनापासूनच ते संघाचे
कायCकत{ होते. १९४८ म"ये पिह3या संघबंदी-या काळात ते सTया6हाम"ये सहभागी झाले
होते. Tयावेळी िवसापूर-या तुuंगात Tयांना कारावासही भोगावा लागला होता
होता..
हवामान

येTया दोन Jदवसात िवदभाCत तुरळक Fठकाणी पाऊस पडVयाची शhयता असून उवCFरत
रा यात हवामान कोरड राहील असा हवामान िवभागाचा अंदाज आहे.
******************

