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मोदी – एन ओ ए
भारताचा सCया सुD असलेला िवकास हा भारत आिण अमे*रका या दो@ही राEFांसाठी सारखाच लाभदायक आहे, असं
पंत धान नरHI मोदी यांनी हटलं आहे. मोदी सCया अमे*रके /या दौ.यावर असून काल यांनी वॉिशंLटन इथ अमे*रके /या
उOोग जगतातील PेQ:शी यांनी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. अमे*रके तील कं प@यांना या भागीदारीमCये
सहभागी होRयाची मोठी संधी असून अमे*रका बळ झा<यास याचा फायदा िनिTतच भारतालाही होणार आहे, असंही
ते हणाले. यापूवU Vहिज1िनया इथं भारतीय समदु ाया/या वतीन मोदी यां/या 7वागता ीयथ1 समारंभ आयोिजत
करRयात आला होता. भारत आपली 7वायWता आिण साव1भौमXवाच संरYण कZ शकतो हेच सिज1कल 7Fाईकनं
दाखवून िदलं, असं मोदी यांनी या समदु ायाशी संवाद साधताना सांिगतलं. जगातील दहशतवादाचं समूळ उ/चाटन
करRयासाठी भारत आ\ही अस<यानं आिण याबाबत जगभरातील देशांना खा]ी अस<यानंच भारता/या या कृतीला
कोणयाही देशानं िवरोध के ला नाही, असंही मोदी हणाले.
मोदी मन क3 बात सरकारनं सD
ु के ले<या ऑनलाईन माक_ ट `लेस आिण मIु ा योजनेमळ
ु ं उOोजकतेला ोसाहन िमळू न सामा@य लोकांचं
सशa3करण होत अस<याचं ितपादन पंत धान नरHI मोदी यांनी के लं आहेआकाशवाणीवरील मन क3 बात या .
काय1bमाcारे देशवािसयांशी संवाद साधताना तेकाल बोलत होते .लोकशाही ही भारताची सवा1त मोठी ताकद असून
ितला आणखी बळकट करण आवdयक अस<याचं यांनी सांिगतलं .जगभर नक
ु याच मोठ् या माणात साजरा झाले<या
योग िदनाबfल मोदी यांनी समाधान Vयa के लं 14 भारतीय अंतराळ संशोधन संघटने/या शाghांनी भारतासह .
द◌ेशांचे नॅनो उप\ह 30एकाचवेळी यश7वीपणे अंतराळात पाठव<याबfल यांनी शाghाचं अिभनंदन के लं .
मoु यमं]ी पी टी आय - नागपूर शेतकरी कज1 माफ3चा िनण1य हा ऐितहािसक िनण1य आहेपुढची दोन तीन वष_ याचा राrया/या अथ1कारणावर प*रणाम ;
मराठी प]कार संघातफ_ अयीजीत .होईल असं 7प= मत मoु यमं]ी देवHI फडणवीस यांनी काल नागपूरमCये Vयa के लं
राEFीय .काय1bमात ते बोलत होते7वयंसवे क संघाचे मावैO आिण काही व*रQ प]कारांना यावेळी गौरवRयात .गो .
कज1माफ3 हा शेतक.यां/या t=ीने महवाचा िनण1य असला तरी कृषी Yे]ातील गुंतवणूक .आलं
वाढवून पायाभूत सुिवधा बळकट करणं आवdयक अस<याचं यांनी सांिगतलं.

शरद पवार - पुणे -जळू कर पी टी आय - िशवराज कज1माफ3/या िनण1याबाबत आपण समाधानी नसलो तरी सरकारनं घेतले<या पिह<या पावलाचं 7वागत आहे असं ,
राEFीवादी कॉ ं\ेसचे अCयY शरद पवार यांनी काल पRु यात प]कार प*रषदेत सांिगतलंकज1माफ3 बरोबरच 7वामीनाथन .
सिमती/या िशफारशी लागू करणे, कांदा आिण तुरी/या िनया1तीची मुभा देऊन अनुदान देणे आिण कृ षीमु<य आयोग
नेमणे या मागRयांची पूत1ता राrय सरकारनं करणं आवdयक अस<याचं पवार यांनी सांिगतलं .
सक
ु ाणू सिमती िदलीप जाधव ३० जून २०१६ पयwतची कज1माफ3 आहाला मा@य नसून सरकारनं घोिषत के ले<या िनण1याचा पुनिव1चार करावा
अ@यथा ९ जुलै रोजी नािशक इथून राrयभर शेतकरी संघष1 या]ा काढRयात येईल असं सक
ु ाणू सिमतीचे सम@वयक
डॉyटर अिजत नवले यांनी काल मंबु ईत झाले<या सक
ु ाणू सिमती/या बैठक3नंतर सांिगतलं.
उ(व ठाकरे -नािशक- पी टी सी
राrय सरकारनं शेतक.यां/या कज1 माफ3चा ऐितहािसक िनण1य घेतला असला; तरी तो समाधानकारक नसून
शेतक.यांमCये संताप आहे ;यामळ
ु े २०१७पयwत/या सव1 थकबाक3दारांना कज1माफ3 िदली पािहजे अशी मागणी
िशवसेनचे े काय1कारी अCयY उ(व ठाकरे यांनी काल नािशक िज<zातील येवला इथं के ली .
ते काल पण
ु तांबा इथं शेतकरी मेळाVयात बोलत होते. सरकारनं घेतलेला कज1माफ3चा िनण1य हे शेतक.यां/या एकजुटीचं
यश आहे असंही ठाकरे यावेळी हणाले.
माळीण सोमणी - Vहाईस का7ट पुणे िज<zातील दरड\7त माळीण/या पुनव1सन क<पातील नवीन घरांना पिह<याच पावसा{यात तडे गेले असले तरी
घाबZन जाRयाचं मळ
ु ीच कारण नाहीया घरांना कोणयाही कारचा धोका नस<याचं 7प=ीकरण िज<हािधकारी सौरभ ;
---- याबाबतची अिधक मािहती आम/या ितिनधीकडू न .राव यांनी िदलं आहेजुलै २०१४ मCये मस
ु ळधार पावसानं
माळीणवर दरड कोसळू न १४० जणांचे बळी पडले, मा] यानंतर संपूण1 राrयात आदश1वत ठरेल अdया प(तीनं
माळीणचं पुनव1सन नजीक/याच आमडे गावी करRयात आले आिण दोन मिह@यांपूवU एि लमCये माळीणी/या \ाम7थांना
नवीन घरांचा ताबा िदला गेला. हा प*रसर अितवृ=ीचा असून ितथली भूपृQरचना लYात घेता जमीन खचून पुनव1सन
क<पातील नVया घरांना आिण र7यांना देखील पिहली दोन वष1 जमावं लागेल याचा अंदाज िज<हा शासनाला होतं.
यामळ
ु ं च पुनव1सनाचं काम करणा.या कं ]ाटदाराकडू न तशी लेखी हमी घेRयात आली होती. शिनवारी या प*रसरात
त}बल ४ इंच पाऊस झाला आिण अपेYेनस
ु ार पुनव1सन क<पातील अनेक घरांना तडे गेल.े संरYण िभंतही खचली.
पुRया/या अिभयांि]क3 महािवOालयातील तhांचं पथक आज क<पाला भेट देऊन पाहणी करणार अस<याचं
िज<हािधकारी सौरभ राव यांनी सांिगतलं . यंदाचा पावसाळा अनभु व<यानंतर पुनव1सन क<पाची पु@हा एकदा योLय टी
डागडु जी के ली जाईल आिण मुoयमं~यां/या अपेYेनस
ु ार हे पुनव1सन राrयातील आदश1 पुनव1सन ठरेल असा िवास
िज<हा शासनानं Vयa के लाय.
ितिनधी : सोमणी, पुणे .
धुळे इंFो -.सी .Vही येया शिनवार पासून राrयात राबवRयात येणा.या वY
ृ लागवड मोिहमेसाठी धुळे महापािलका सrज झाली आहे .
----- याबfलची अिधक मािहती आम/या ितिनधीकडू न धुळे शहरात ३५ भाग असून येक भागात ६०० झाडे
लावावीत असे आदेश आयa
ु ांनी िदले असून यासाठी नगरसेवक, शाळा, 7वयंसेवक सं7थांची मदत घेतली जाणार
आहे. येक वY
ृ ाचे जीपीएस छायािच] घेRयाचे आदेश देRयात आले आहेत. धुळे मनपाला ८ हजार ५०० वY
ृ ां/या
लागवडीचे उिf= असतानाही महापािलका शासनाने त}बल २० हजार वृY लागवडीचा िनण1य घेतला आहे. याची

अंमलबजावणी करRयात येत आहे. धुळे शहरा माणेच िज<zातही वृY लागवड मोिहमेची तयारी वनिवभाग आिण
सामािजक वनीकरण िवभागा/या वतीने तयारीला वेग देRयात आला आहे.
ितिनधी: िनतीन जाधव .
सदाभाऊ खोत / भूषण राजगुZ
शेती हा एकमेव Vयवसाय आहे क3 जो बाजारपेठ पाहन के ला जात नाही; उपादनानंतर शेतकरी बाजारपेठ शोधतो,
यामुळे शेतीमाला/या िवपणनाची Vयव7था मजबुत झा<यावरच शेतकरी मजबूत होईल, असं ितपादन राrयाचे कृ िष
आिण पणन राrयमं]ी सदाभाऊ खोत यांनी काल पRु यात के लं. Pी 7वामी समथ1 शेतकरी उपादक कं पनी तफ_
कोथDड इथं सD
ु असले<या शेतकरी आठवडे बाजारा/या ितस.या वधा1पन िदनािनिमW आयोजीत काय1bमात खोत
बोलत होते. काय1bमा/या अCयY7थानी गांधी भवनचे अCयY कुमार स षU हे होते. यावेळी शेतकरी आठवडे बाजाराचे
ॲपचे खोत यां/या ह7ते सD
ु करRयात आलं.
पवार जळू कर - हंगडी कोणताही कलाकार घडRयासाठी कुटु ंिबयांचा पािठंबा गरजेचा असतो आिण यां/या पाठबळावरच आपण िच]पट
आिण नाट् यYे]ातील वाटचाल कZ शकलो अशा भावना जेQ अिभने]ी रोिहणी हंगडी यांनी Vयa के <याबालगंधव1 .
रंगमंिदरा/या सुवण1 महोसवािनिमW बालगंधव1 प*रवारातफ_ हंगडी यांना माजी कH Iीय मं]ी शरद पवार यां/या ह7ते
मराठ .काल जीवनगौरव पुर7कार दान करRयात आला यावेळी या बोलत होया◌ी रंगभूमीला वाहन घेत अनेक
मात}बर मंडळ:नी िनमा1ण के लेला दजा1 िटकवून ठेवताना याला वेगळी उंची देRयाची आवdयकता आहे असं ितपादन
पवार यांनी यावेळी के लं.
वॉटरपाक1 पी टी सी - नंदुरबार नंदुरबार नगरपालीके नं तयार के ले<या वॉटरपाक1 चा लोकाप1ण सोहळा काल िवधान प*रषदेचे उपसभापती मािणकराव
ठाकरे यां/या ह7ते करRयात आला. सुमारे साडेचार कोटी Dपये खचा1चा हा वॉटर पाक1 नंदुरबार नगरपालीके नं बांधा
वापरा आिण ह7तांत*रत करा या तवावर उभारला आहे.
आर बी आय पी टी आय - लॉकर साव1जिनक Yे]ांमधील बँकांतील लॉकरमCये ठेवले<या कोणयाही व7तूची जबाबदारी बँकेकडे राहणार नाही अशी
मािहती रीझVह1 बँकेकडू न देRयात आली आहेबँके/या लॉकरमधील \ाहका/या कोणयाही मौ<यवान व7तू .◌ंचं नक
ु सान
झा<यास काय करायचे याबाबत कोणतेही 7प= िनद_श देRयात आले नस<याचं RBI हटलं आहे .
िbके ट – एन ओ ए
भारत आिण वे7ट इंडीज यां/यात काल पोट1 ऑफ 7पेन इथं झाले<या दुस.या मया1िदत षटकां/या साम@यामCये भारतान
वे7ट इंडीजवर १०५ धावांनी िवजय िमळवला. पावसामळ
ु ं सामना ४३ षटकांचा करRयात आला. भारतानं थम
फलंदाजी करताना ४३ षटकांमCये ५ बाद ३१० धावा के <या. सलामीवीर अिजंyय रहाणेनं शतक3 खेळी करत १०३
धावा के <या. िवराट कोहलीनं ८७ तर िशखर धवननं ६३ धावा के <या. युWरादाखल वे7ट इंडीजचा संघ २०५ धावा
कZ शकला. पाच साम@यां/या या मािलके त भारतानं १-० अशी आघाडी घेतली असून ितसरा सामना येया शुbवारी
खेळला जाणार आहे.

हवामान
राrयात पाऊस मोठ् या माणावर सb3य झाला असून मंबु ई आिण कोकण/या िकनारपीवर काल जोरदार पाऊस
झाला.यामळ
ु मबंु ईत अनेक िठकाणी पाणी साठ<यान वाहतूक खोळं बली होती . पुणे आिण प*रसरात पावसा/या अधूनमधून सरी पडत आहेत. अहमदनगर िज<zातील अकोले तालुyयात आिण सzाIी/या रांगांमCये जोरदार पाऊस सD
ु
आहे. नािशक िज<zात काल पावसानं िवPांती घेतली. गेले दोन िदवस झाले<या पावसानं नािशक िज<zातील पाणी
साठ् यात काही माणात वाढ झाली आहेमा] मराठवाडा आण .ि◌ िवदभा1त मा] अजूनही पुरश
े ा माणात पावसाला
सD
ु वात झाली नसून पेरणीला िवलंब होत आहेतर ठाणे आिण पालघर िज<zात देखील मोठ् या माणावर पाऊस .
.िमलीमीटर पावसाची नद झाली आहे १ पूणाwक १४ शे १ झाला असून महाबळे र इथं कोकण आिण िवदभा1त बहतांश
िठकाणी तर मCय-महाराEF आिण मराठवाड् यात काही िठकाणी पाऊस पडRयाचा अंदाज वेधशाळे नं वत1वला आहे.

