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**** 
मिहला अ याचार रोख यासाठी आं देशमध े असले या दशा काय ानुसार 
रा याम येही कायदा असावा या मु ावर रा य िवधानप रषदेत आज चचा झाली. 
िवरोधी प  नेते वीण दरेकर यांनी या संदभातील  उप थत कला होता.   
 
िवधानसभेम य ेभाजपन ं वातं यवीर सावकर यां या मतृी दनािनिम  मांडलेला गौरव 

ताव अ य ानंी फटाळला. यावर वादळी चचा झाली. हा गौरव ताव मंजूर 
करावा, अशी मागणी भाजपतफ कर यात आली होती. िशदोरी या मािसकावर बंदी 
घालावी, अशी मागणी यावळेी िवरोधी प  नेते देव  फडणवीस यांनी कली.    
 
रा य िवधानसभेन ंकाल ाम पंचायत सुधारणा िवधेयक आवाजी मतदानान ंमंजूर कलं 
असून आता सरपंचांची िनवड ामपंचायती या िनवडन आले या सद यांमधनू होणार 
आह.े दर यान, सरपंचा या िनवडीच ं िवधयेक घाईघाईत मंजूर कलेलं असून त े
घटनाबा  अस यान ं या करणात रा यपालांनी ल  घालाव ं अशी मागणी 
िवधानसभेच े िवरोधी प  नेते देव  फडणवीस यांनी कली आह.े काल यासंदभात 
रा यपाल भगतिसंह को यारी यांची भेट घेत यानंतर त े बोलत होत.े रा य सरकारन ं
कलेली शेतक यांची कजमाफ  फसवी अस याची टीकाही फडणवीस यांनी यावळेी 
कली.  

**** 



पर पर िव ास, समान िहतसंबंध आिण सदी छे या पायावर भारत आिण अमे रका 
यां यातली यापक जागितक साम रक भािगदारी मजबूत कर याचा िनधार पंत धान 
नर  मोदी आिण अमे रकच ेरा ा य  डोना ड ट प यांनी य  कला आह.े िवशषेतः 
सागरी आिण अवकाश िवषयक मािहतीची देवाण घेवाण क न, संर ण आिण सुर ा 
सहकार्य वाढव याचा मनोदय दो ही ने यानंी काल सं याकाळी जारी कले या संयु  
िनवेदनात अधोरे खत कला आह.े टंप यांची भारत भेट ऐितहािसक ठर याच ंमोदी यानंी 
हटल ंआह.े टपं काल रा ी आपला भारत दौरा आटोपून अमे रकला रवाना झाल.े  

**** 
भारतीय वायुसेनेन ंबालकोट इथं कले या हवाई ह याला आज एक वष पूण झालं. 
गे या वष  याच दवशी हवाई दलानं पािक तान या खैबर प तु वा भागात बालकोट 
इथ या दहशतवा ां या िश ण क ांवर हवाई ह े क न ते उ व त कले होते. या 
ह यात जैश-ए- मोह मदच ेदहशतवादी, िश क आिण काही होरक मारल ेगेल े
होते. दर यान संर णमं ी राजनाथिसंह यांनी या ह यात भारतीय वायुसेनेन ं
दाखवले या अतुलनीय साहसाब ल वायुसेनेचा गौरव कला आह.े  

**** 
िनवृ ी वेतनाच ंअंशराशीकरण कर या या कमचारी भिव य िनवाह िनधी संघटने या 
िनणयाची अंमलबजावणी कर याचा िनणय क ीय कामगार मं ालयानं घतेला आह.े 
देशभरात या सहा लाख तीस हजार िनवृ ी वेतन धारकांना याचा लाभ होणार आहे.  

**** 
माथाडी कामगारां या लंिबत ांची सोडवणकू कर यासाठी माथाडी कामगारांनी 
आज पुकारले या ला िणक संपाचा कोणताही प रणाम नवी मुबंई कषी उ प  बाजार 
सिमती या आवारात दसून आलेला नाही. फळ, भाजीपाला बाजारातील यवहार 
सुरळीत सु  आहते. सकाळी ५०० गा ा भा याचंी आवक झाली आह.े मा  कांदा 
बटाटा बाजारा मधील सव यवहार बंद आहेत. 

**** 
पु यातील िशवाजीराव भोसल ेसहकारी बकँतील ए ाह र कोटी पयां या घोटा या 
करणी बकँच े वतक माजी आमदार अिनल िशवाजीराव भोसले आिण अ य तीन 

अिधका यानंा अटक कर यात आली आह.े काल रा ी ही अटक कर यात आ याची 



मािहती पोिलसांनी दली आह.े अिनल भोसल े ह े रा वादी काँ ेसच े नेते आिण 
िवधानप रषद सद य होत.े 

**** 


