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ठळक बात,या
• दहशतवादािवरोधात संय1
ु पणे लढा दे4यावर भारत आिण अमे6रके चा भर
• नवे शै9िणक धोरण तयार कर4यासाठी नऊ सद;यांची सिमती
• खासगी बँक कम>चाया?वरही द9ता आयोगाची करडी नजर
• कृषी बाजार सिमतीBया िनवडणक
ु Cत शेतकDयांना अिधकार देणार - सहकार मंEयांची Fवाही
पंतधान
पंतधान नर मोदी यांनी आज अमे6रके चे राGHाIय9 डोनाJड H,प यांची भेट घेतली. एका िवशेष सोहNयात H,प आिण
OयांBया पOनी िमलािनया यांनी Pहाईट हाउस मIये मोदी यांचं खास ;वागत के लं. यानंतर मोदी आिण H,प यांBयात २०
िमिनटांचा वाता>लाप झाला. उभय देशांमधील संबधं आिण सहकार Tढ कर4याबUल िशVमंडळ ;तरावर चचा> कर4यात
आली. उभय देशांमधील संबधं ांचा एक नवा अIयाय सW
ु झाJयाच मोदी यांनी नंतर झालेJया संयु1 वाता>हर प6रषदेत
सांिगतलं. दहशतवाद, अितरेक आिण मल
ू गामी करणा िवरोधात संयु1 पणे लढा दे4यावर उभय देशांनी सहकाय>
वाढव4यावर िशXकामोत>ब कर4यात आलं. आधिु नक तं Yान, नवीन संशोधन आिण Yानाधा6रत अथ>-शा[ यािवषयीBया
सहकाराबUल आपण उOसक
ु असJयाचेही मोदी यांनी सांिगतले.
आापय?त उभय देशांमधील संबधं इतके Tढ आिण चांगले कधीच नसJयाचे H,प यांनी बोलताना सांिगतले. Pहाईट हाउस
मIये भारताचा एक सBचा िम असJयाचा िनवा>ळाही H,प यांनी िदला.
शै9िणक धोरण देशाचं नवीन शै9िणक धोरण तयार कर4यासाठी क ीय मनGु यबळ िवकास मं ालयानं ९ सद;यांची एक सिमती ;थापन
के ली आहे. अंतराळ संशोधक आिण इ[ोचे माजी संचालक के क;तरु ीरंगन या सिमतीBया अIय9;थानी असतील. या
सिमतीत माजी शासकCय अिधकारी के जे आJफो_सो यांBयासह डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समाज शा[ िवaापीठाचे
कुलगb
ु राम शंकर कुरील, मबुं ईBया एस एन डी टी िवaापीठाBया माजी कुलगb
ु बसधु ा कामत यांचा समावेश आहे. िविवध
9े ातJया आिण वयोगटाBया तYांचा या धोरण िनिम>तीमIये उपयोग होईल असा िवcास मनGु य बळ िवकास मं ालयानं
Pय1 के ला आहे.
बँक कम>चारी कारवाई अिधकार
क ीय द9ता आयोग आता खाजगी 9े ातील बँक कम>चाया?वरील dVाचाराBया आरोपांवर कारवाई कb शके ल असा
िनवा>ळा द9ता आयोगाचे आयु1 टी. एम. भसीन यांनी िदला आहे. 6रझव> बँक आिण िवीय सेवा िवभागाने यासंबधं ी के लेली
तरतूद नक
ु तीच जाहीर के ली आहे. गेJया वषe यासंबधं ीBया िनण>यात सवfBच _यायालयाने dVाचार िवरोधी

िवधेयाकानस
ु ार, खाजगी बँकांचे अIय9 आिण काय>कारी अिधकारी हे सरकारी कम>चारी आहेत असेच गहृ ीत धरले जावे
असा िनण>य िदला होता. 6रझव> बँकेBया परवानगीने सW
ु असलेJया बँकांमधील सव>च कम>चारी हे dVाचार िवरोधी
कायaासमोर जनतेचे सेवक आहेत असं _यायालयाने ,हटले होते.
TDS सIया ;थिगती
उOप_नाBया [ोतावरील कर वजावट ,हणजे TDS आिण [ोतावरील कर संjह ,हणजे TCS ची अंमलबजावणी सIया
;थिगत कर4यात आली आहे. १ जुलै पासून अंमलात येणाDया GST णालीची काय>वाही सरु ळीत झाJयानंतर यासंबधं ीचा
िनण>य जाहीर कर4यात येईल असं अथ> मं ालयाने ,हटले आहे. TDS आिण TCS संदभा>तील िनण>याची मागणी उaोग
9े ाकडून झाJयानंतर हा िनण>य घे4यात आला. तूता>स TDS िकं वा TCS क6रता जबाबदार सं;था िकं वा Pय1mनी नnदणी
करणे गरजेचे आहे मा पढु ील िनण>यानंतर कर वजावट करावी लागेल, असं अथ> मं ालयानं ;पV के लं आहे.
लातूर –
कृषी उOप_न बाजार सिमOयांचा कारभार पारदश>क हो4याBया TVीने Oया बाजार सिमतीBया काय>9े ातील शेतक-याला
बाजार सिमतीBया िनवडणुकCत मतदान कर4याचा अिधकार राoय शासन देणार आहे, अशी मािहती सहकार मं ी सभु ाष
देशमख
ु यांनी काल लातूर इथं िदली. कृषी उOप_न बाजार सिमतीBया संचालक मंडळाBया बैठकCत ते बोलत होते. शेतकरी
क िबंदू मानून शेतक-यांना आणखी चांगJया सिु वधा कशा देता येतील यासाठी बाजार सिमतीने यOन करावेत, असे
आवाहनही Oयांनी के लं.
उpव ठाकरे राoय सरकारनं शेतकया?ना नक
ु Oयाच जाहीर के लेJया ३४ हजार कोटmBया कज>माफCचा फायदा गरजू शेतकDयांना िमळतो
कC नाही हे तपास4यासाठी सरकारनं एक अrयास गट ;थापन करावा अशी मागणी िशवसेना प9 मख
ु उpव ठाकरे यांनी
काल के ली. ते काल औरंगाबाद इथं वाता>हर प6रषदेत बोलत होते. कज>माफCचा फायदा िमळालेJया शेतकDयांची मािहती
सरकारनं िसIद करावी, तसच िनयिमत कज>फेड करणाDया शेतकया?ना िवशेष सवलत तसच आंदोलक शेतकDयांवर दाखल
कर4यात आलेले ग_ु हे मागे tयावेत अशी मागणीही ठाकरे यांनी के ली.

पुणतांब-े शेतकरी
राoय सरकारनं अलीकडेच जाहीर के लेJया कज>माफCबU्ल पण
ु तांबे इथJया शेतकरी गटांन नाराजी Pय1 के ली आहे. पीक
कजा>चा िनयिमत हvा भरणाDया शेतकया?ना अिधक फायदा िमळावा अशी या शेतकरी गटाची अपे9ा आहे. पुणतांबे इथJया
८ शेतकDयांनी काल राGHवादी कॉ ंjेस अIय9 शरद पवार यांची भेट मबुं ईत भेट घेतली.
रघनु ाथ माशेलकरoयेx शा[Y रघनु ाथ माशेलकर यांना काल कोJहापूर इथं राजषe शाहy परु ;कारान स_मािनत कर4यात आलं. zीमंत
छ पती शाहy महाराज यांBया ह;ते हा परु ;कार दान कर4यात आला. एक लाख Wपये रोख आिण ;मिृ तिच_ह आिण
मानप असं या पुर;काराच ;वbप आहे. सIयाBया िश9ण पpतीत अमल
ु ाj बदल होणं आव|यक असून आता
तं Yानाधा6रत िश9ण पpती आली पािहजे असं मत माशेलकर यांनी यावेळी Pय1 के लं.

राजषe शाहy –
राजषe शाहy महाराजांBया १४३Pया जयंती िनिम राoयात काल िविवध काय>}माचं आयोजन कbन समता िदन साजरा
कर4यात आला. कोJहापूरमIये संपक> मं ी चंकांत पाटील यांनी कसबा बावडा इथJया ल~मी पॅलेस या राजषe शाहy
महाराजांBया ज_म;थळी जावून OयांBया ितमेला पुGपहार अप>ण के ला. सामािजक _याय िवभागातफ आयोिजत समता
िदंडीमIये शाहy महाराजांBया जीवनकाया>वर आध6रत िच रथ तयार के ला होता.
ईद बंधभु ाव आिण एकाOमतेचा संदश
े देणारा रमजान ईदचा सण काल राoयात मोठ् या उOसाहात साजरा कर4यात आला.
म;ु लीम बांधवांनी नमाज पठण कbन एकमेकांना शभु Bे छा िदJया.

पुण-े बालगंधव>
पु4याBया सां;कृितक वैभवात भर टाकणाDया आिण अनेक नाट् यकलावंताना नावलौिकक िमळवुन देणाDया बालगंधव>
रंगमंिदराला यंदा ५० वष पूण> झाली आहेत. या सवु ण>महोOसवी वषा>त कलामंिदराचा संपुण> कायापालट करणार असJयाचं
महापौर म1
ु ा िटळक यांनी काल पु4यात सांिगतलं. पण
ु े महापािलके Bया वतीने बालगंधव> यांBया जयंतीिनिमत िदला जाणारा
"बालगंधव> पुर;कार' यंदा oयेx Pयव;थापक मनोहर कुलकणe यांना दान कर4यात आला; यावेळी Oया बोलत होOया. एक
लाख अकरा हजार bपये, शाल, पुGपगBु छ असे पुर;काराचे ;वbप आहे.
बालगंधव> बालगंधवा?Bया १३०Pया जयंती िनिम OयांBया जीवन च6र ावर काश टाकणाDया ‘असा हा राजहंस’ या पु;तकाचं
सु िसp गायक आनंद भाटे यांBया ह;ते काल काशन कर4यात आलं. Pयंकटेश zीपाद राजहंस यांनी िलिहलेJया या
प;ु तकाचं संपादन डॉ. माधवी वैa यांनी के लं आहे.
मैदानी ;पधा>
पु4यात २३ ते २५ जून दर,यान पार पडलेJया व6रx गटाBया राoय अिजंXयपद मैदानी ;पधत पुणे संघाने सलग १३ Pया
वषe सव>साधारण जेतेपदाचा करंडक पटकावला. या ;पधा> बालेवाडी इथJया }Cडासंकुलात पार पडJया. पुणे संघाने २२५
गण
ु पटकावले. ठाणे िजJहा संघाला ३८ गण
ु ांसह उपिवजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. मिहला गटात पुणे संघाने
जेतेपद तर ठाणे संघाने उपिवजेतेपद िमळवले. सवfOकृV पW
ु ष खेळाडूचा चषक साताDयाBया अिनWp गज
ु र याने तर
मिहला गटात सवfOकृV खेळाडूचा चषक ठा4याBया िदयाा उधलीया िहने पटकावला.
रेस ऍ}ॉस अमे6रका
अमे6रके त काल झालेली ४ हजार ९०० िकलोमीटर ची ‘रेस ऍ}ॉस अमे6रका’ ही वैयि1क कारातील सायकल ;पधा> पूण>
करत महाराGHाBया zीिनवास गोकुळनाथनं इितहास रचला आहे. जगातील सवा>त कठीण समजली जाणारी ही सायकल
;पधा> पूण> करणारे ते पिहले भारतीय सायकल पटू ठरले असनू हे अंतर Oयांनी ११ िदवस, १८ तास आिण ४५ िमिनटात
पूण> के लं. के वळ ९ ;पध>कांनी ही ;पधा> पूण> के ली. Oयात zीिनवासनं सातवा तर महाराGHाBयाच डॉ अिमत समथ>नं ८ वा
}मांक पटकावला.

माळीण –
पुणे िजJातील दरडj;त माळीण गावBया नवीन पुनव>सन कJपातील एकाही घराBया िभंतीला तडे गेलल
े े
नसून बांधकामाचा दजा> उOकृV असJयाचा िनवा>ळा तoYाBया पथकाने िदJयाची मािहती िजJहािधकारी सौरभ राव यांनी
आकाशवाणीशी बोलताना िदली . या कJपातील के वळ संर9क िभंतmBया पायातील माती वाहyन गेJयाने काही िठकाणी
िभंतmBया जोडकामाला तडे जाऊन Oया खचJया आहेत मा OयांBया दW
ु ;तीचं काम तातडीनं हाती घेतJयाचंही राव
,हणाले . या कJपाBया प6रसरात ती उतार असून अितवृVीमळ
ु ं अचानक येणारा पा4याचा वाह नेमका कुठून येईल याचा
अंदाज अaाप आलेला नाही Oयामळ
ु ं च परवाची िभंती खच4याची घटना घडJयाचं मत तoYाBया पथकाने Pय1 के Jयाचंही
राव यांनी ;पV के लं. या प6रसरात आणखी काही काळ मस
े ा
ु ळधार पाऊस झाJयानंतर पा4याBया लnढ् याचा माग> पुरस
िनित होईल आिण Oयानस
ु ार ते पाणी वाहyन जा4यासाठी गटार Pयव;था उभी के ली जाईल असं ही राव ,हणाले .
पाऊस –
मबुं ई, ठाणे आिण उपनगरात पावसाचा जोर काल काहीसा ओसरला. नागपूरमIये काल जोरदार पाऊस झाला. सांगली
आिण कोJहापूर िजJात अनेक िठकाणी रिववार पासून पावसानं दमदार हजेरी लावJयामळ
ु े नaांBया पाणी पातळीत वाढ
होत आहे. पंचगंगा नदीची पातळी १७ फुटांपय?त वाढली आहे. रOनािगरी िजJात रिववारपासून झालेJया मस
ु ळधार
पावसाने जनजीवन िव;कळीत झाले आहे. पु4यातही काल रा भर पावसाची संततधार सW
ु होती.
हवामान
हवामान- काल राoयात कोकणात बहतक
े िठकाणी तर मIय महाराGH , मराठवाडा आिण िवदभा>त तुरळक िठकाणी
पाऊस झाला.
उaा सकाळपय?त राoयातJया अनेक भागात पाऊस पड4याची शXयता वेध शाळे नं वत>वली आहे.,

