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1. ाईपराष्ट्रपतीपदाच्या ननवडणकुीसाठीची ाऄनधसूचना ाअज जारी होणार 

2. नडसेंबर 2021 ाअनण जून 2022 च्या यजुीसी नेट परीक्ाांचां वेळापत्रक जाहीर  

3. ाऄमरावती ाआथल्या ाईमेश कोल्हे हत्या प्रकरणातील सवव ाअरोपींचा ताबा राष्ट्रीय तपास सांस्थेकडे  

4. एलोडाव चषक मषु्टीयधु्द स्पधेत भारताच्या ाऄलनिया पठाण ाअनण नगतीकाला सवुणव पदक ाअनण  

5. भारत ाअनण श्रीलांकेच्या मनहला निकेट सांघाांदरम्यान मयावनदत षटकाांच्या मानलकेत भारत 2-0 नां ाअघाडीवर   

 

उपराष्ट्रपती 

दशेाच्या 16व्या ाईपराष्ट्रपती पदाच्या ननवडणूकीसाठीची ाऄनधसूचना ाअज जारी होणार ाअहे. 6 ऑगस्ट रोजी पार 

पडणाऱ्या मतदान प्रनियेसाठी येत्या 19 जलैुपयंत ाऄजव करता येणार ाअहे. लोकसभा तसांच राज्यसभेतील 788 सदस्य 

यासाठी मतदान करणार ाअहेत. ाईपराष्ट्रपती एम वैंकय्या नायडू याांचा कायवकाळ पढुील मनहन्याच्या 10 तारखेला सांपणार 

ाअहे. 

  

हॉटेल्स अशण उपहारगहृ 

कोणत्याही हॉटेलला नकां वा ाईपाहारगहृाला खाद्यपदाथांच्या नबलात सेवा शलु्काची ाअकारणी करता येणार नाही ाऄसां 

ग्राहक व्यवहार मांत्रालयानां काल स्पष्ट केलां. या सांदभावत, ग्राहकाांच्या हककाांचां सांरक्ण व्हावां ाअनण कुठल्याही ाऄननुचत 

व्यवहाराला पायबांद घालण्यासाठी कें द्रीय ग्राहक सांरक्ण प्रानधकरण ाऄथावत CCPA नां मागवदशवक सूचना जारी केल्या ाअहेत. 

हॉटेल नकां वा ाईपाहारगहृ; हे ग्राहकाांना सेवा शलु्क भरण्यास भाग पाडू शकत नाही तर सवेा शलु्क ऐनच्िक, ाऄसल्याचां या 

मागवदशवक सूचनाांमध्ये स्पष्ट केलां ाअहे. 

 

राष्ट्रीय पररक्षा पररषद 

राष्ट्रीय पररक्ा पररषदनेां नवद्यापीठ ाऄनदुान ाअयोगाच्या राष्ट्रीय पात्रता पररक्ा 'नेट 2022' साठीचां वेळापत्रक काल 

जारी केलां. ही पररक्ा नडसेंबर 2021 ाअनण जून 2022 या दोनही सत्राांसाठी एकनत्रतपणे होणार ाअहे. येत्या 9 जलैु रोजी 

होणाऱ्या पररके्साठीची ओळखपत्र काल एनटीएनां जारी केली ाऄसून ाआतर पररक्ाांची ओळखपत्र लवकरच जारी कली जातील 9, 

11, 12 जलैु ाअनण 12, 13 ाअनण 14 ऑगस्ट या तारखाांना ही सांगणक ाअधारीत पररक्ा होणार ाअहे. 

 

मखु्यमतं्री  

समाजातील सवव घटकाांच्या कल्याणासाठी ाअपलां सरकार कनटबद्ध ाऄसल्याची ्वाही राज्याचे मु् यमांत्री एकनाथ 

नशांद ेयाांनी काल नदली. नवधानसभेत नवश्वासदशवक ठराव नजांकल्यानांतर ते मुांबाइत पत्रकार पररषदते बोलत होते. नवनवध के्त्रातील 

प्रलांनबत प्रकल्पाांना गती दणेां, राज्याचा सवांगीण नवकास ाअनण राज्य शेतकरी ाअत्महत्यामकु्त करणां हे ाअपलां ध्येय ाअहे, 

ाऄसांही नशांद ेम्हणाले. ाआांधनावरील मूल्यवनधवत कर कमी करण्याबाबत लवकरच मांनत्रमांडळ बैठकीत चचाव करून ननणवय जाहीर 

केला जााइल, ाऄसां ाअश्वासन त्याांनी नदलां.  

 

तत्पूवी मु् यांमांत्री एकनाथ नशांद ेयाांच्यावरील नवश्वासदशवक ठराव काल नवधानसभेत बहुमतानां मांजूर करण्यात ाअला. 

164 सदस्याांनी प्रस्तावाच्या बाजूनां मतदान केलां, तर 99 सदस्याांनी नवरोधात मतदान केलां. नवधानसभेतले नवरोधी पक्नेते 

म्हणून राष्ट्रवादी कााँगे्रसचे नेते ाऄनजत पवार याांची काल ननवड झाली.  



 

उमशे कोल्ह ेहत्या प्रकरण 

ाऄमरावती ाआथल्या औषध व्यवसानयक ाईमेश कोल्हे हत्या प्रकरणातील सवव ाअरोपींचा ताबा राष्ट्रीय तपास सांस्था 

ाऄथावत एनाअयए कडे सोपवण्यात ाअला ाअहे. शेख ाआरिान सह सातही जणाांना एनाअयएची कोठडी दणे्याचा ननणवय काल 

ाऄमरावती न्यायालयानां नदला. येत्या 8 जलैु नकां वा त्यापवुी या ाअरोपींना एनाअयएच्या मुांबाइ न्यायालयासमोर हजर करण्यात 

येणार ाअहे. या प्रकरणाांत शामीम ाऄहमद या ाअणखी एका ाअरोपीचा पोलीस शोध घेत ाअहे. गेल्या 21 जून रोजी तीन जणाांनी 

ाईमेशवर प्राणघातक हल्ला केला होता. त्यानांतर ाईपचारादरम्यान त्याांचा मतृ्यू झाला. नपूुर शमाव याांच्या वादग्रस्त वक्तव्याला 

पानठांबा दणेारी पोस्ट समाजमाध्यमात प्रसाररत केल्यामळेु ाईमेश कोल्हे याांच्यावर हल्ला झाला ाऄसल्याचां तपासादरम्यान 

समोर ाअलां.    

 

पीएम-वाराणसी 

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 7 तारखेला वाराणसीला भेट दणेार ाअहेत. यावेळी 1800 कोटी रुपयाांच्या नवनवध नवकास 

प्रकल्पाांच्या कामाचे ाईद्घाटन तसांच पायाभरणी त्याच्या हस्ते होणार ाअहे. तसांच रुद्राक् या ाअांतरराष्ट्रीय सहकायव कें द्राला ते 

भेट दणेार ाऄसून, यामध्ये ननवन शैक्नणक धोरणाच्या ाऄांमलबजावणीच्या पाश्ववभूमीवर ाअयोनजत ाऄनखल भारतीय नशक्ा 

समागम या पररषदचेां ाईदघाटन पांतप्रधानाांच्या हस्ते होणार ाअहे.  

 

एम के स्टॅलीन 

तानमळनाडूची ाऄथवव्यवस्था 1 रीलीयन डॉलसववर नेण्याचां डीएमके सरकारचां ाईनिष््टय ाऄसल्याचां मु् यमांत्री एम के 

स्टॅलीन याांनी काल साांनगतलां. चेन्नाइ ाआथां सहाव्या Tamil Nadu-the First Port of Call for Investors या गुांतवणूकदार 

पररषदचेां ाईद्घाटन करताना ते बोलत होते. गुांतवणूकदाराांसाठी तानमळनाडू राज्य हा सवोत्तम पयावय ाऄसल्याचां ते म्हणाले.  

 

ऄमरेरका 

ाऄमेररकेतील नशकागोमध्ये स्वातांत्र्यनदनाच्या कवायती दरम्यान झालेल्या गोळीबारात सह जणाांचा मतृ्यू झालां ाऄसून 

26 पेक्ा जास्त लोक जखमी झाले ाअहेत. या प्रकरणी ाअरोपीचा पोलीस शोध घेत ाअहेत. ाऄमेररकेत गेल्या काही नदवसात 

गोळीबाराच्या घटनाांमध्ये वाढ झाली ाऄसून ाऄनेकाांची यात हत्या झाली ाअहे.   

 

माऊंट डनेाली 

मााउां ट डेनालीची ाऄवघड चढााइ करणारी सवावत कमी वयाची भारतीय म्हणून काम्या कानतवकेयन नहनां ाअपली वेगळी 

ओळख ननमावण केली ाअहे. ाऄलास्कन नशखर हे ाईत्तर ाऄमेररका खांडातील सवोच्च नशखर ाअहे ाअनण ते सवावत कठीण 

नशखराांसाठी ाअव्हान ाऄसलेल्या सात नशखर ाअव्हानाांपैकी एक ाअहे. या चढााइमळेु काम्यानां, सातही खांडातील सवोच्च नशखरां 

ाअनण दोन्ही ध्रवुाांवर स्कीाआांगसाठी नतच्या मागावतील पाचवा मैलाचा दगड पार केला ाअहे. ही चढााइ पूणव करताना तीनां नतरांगा 

ध्वज ाअनण नौदलाचा ध्वज ाईांचावत ाअनांद व्यक्त केला. काम्या ही भारतीय नौदलाचे कमाांडर एस कानतवकेयन याांची मलुगी 

ाऄसून मुांबाइच्या नेव्ही नचल्रन स्कूलमध्ये दहावीत नशकत ाअहे.   

  

मषु्टीयुध्द 

कझाकस्तानची राजधानी नूर सलुतान ाआथां सरुु ाऄसलेल्या एलोडाव चषक मषु्टीयधु्द स्पधेत भारताच्या ाऄलनिया 

पठाण ाअनण नगतीकानां सवुणव पदक पटकावलां. तर कलैवाणी श्रीननवासन ाअनण जमनुा बोरो याांनी रौप्य पदक पटकावलां ाअहे.  

 

81 नकलो वजनी गटाच्या ाऄांनतम सामन्याांत ाऄलनियानां 2016 ची नवश्वनवजेती कझाकस्तानची लज्जत कुां गेबायवा 

नहला 5-0 ाऄशी मात केली. तर 48 नकलो वजनी गटात दोनही भारतीय निडापटूांमध्ये झालेल्या लढतीत नगतीकानां कलैवाणी 

श्रीननवासन नहचा 4-1 ाऄसा पराभव केला. तर 54 नकलो वजनी गटाांत जमनुा बोरोनां ाईझबेनकस्तानच्या नननगना ाईक्तोमोवाकडून 

5-0 ाऄशी हार पत्करावी लागली. 

 



33 सदस्याांच्या भारतीय चमूनां या स्पधेत 2 सवुणव, 2 रौप्य ाअनण 10 कास्य पदकाांसह 14 पदकाांची कमााइ केल 

ाअहे. या स्पधेत भारत, ाईझबेनकस्तान, यजमान कझानकस्तान, कयबुा, चीन ाअनण मांगोनलया याांसार्या दशेाांतील ाऄव्वल 

खेळाडू सहभागी झाले होते. 

  

मशहला शिकेट 

भारत ाअनण श्रीलांकेच्या मनहला निकेट सांघाांमधल्या मयाव नदत 50 षटकाांच्या निकेट मानलकेतील दसुरा सामना 

भारतानां 10 गडी राखून नजांकला. या नवजयाबरोबरच 3 सामन्याांच्या या मानलकेत भारतानां 2-0 ाऄशी नवजयी ाअघाडी घेतली 

ाअहे. पल्लेकेल ाआथां झालेल्या कालच्या सामन्यात श्रीलांकेनां नदलेलां 174 धावाांचां लक्ष्य भारताच्या सलामीच्या िलांदाज 

शेिाली वमाव  ाअनण स्मतृी मांधाना याांनी 24 षटकां  ाअनण 4 चेंडूतच पार केलां. स्मतृीनां 94, तर शेिालीनां 74 धावा केल्या. 

 

शिकेट 

भारत ाअनण ाआां्लांड याांच्यात बनमंगहॅम ाआथां सरुू ाऄसलेल्या कसोटी निकेट सामन्यात काल चौथ्या नदवसाऄखेर 

ाआां्लांडच्या 3 बाद 259 धावा झाल्या. ाआां्लांडला नवजयासाठी ाअता ाअणखी 119 धावाांची गरज ाअहे. तत्पूवी, भारताचा दसुरा 

डाव 245 धावाांत ाअटोपला ाअनण पनहल्या डावातील 132 धावाांच्या ाअघाडीसह त्याांनी ाआां्लांडसमोर 378 धावाांचां लक्ष्य ठेवलां.  

  

पाऊस-कोल्हापूर, गडशिरोली, शसधंदुगुग  

कोकणातल्या रायगड, रत्नानगरी ाअनण नसांधदुगुव नजल्याला काल मसुळधार पावसानां झोडपलां. त्यामळुां  राष्ट्रीय 

ाअपत्ती ननवारण दलाची 3 पथकां  नचपळूण, रत्नानगरी ाअनण महाडमध्ये तैनात करण्यात ाअली ाअहेत. मुांबाइतही 

एनडीाअरएिची 5 पथकां  तैनात करण्यात ाअली ाअहेत. या सवव नठकाणी खबरदारी घेण्याचे मु् यमांत्र्याांनी ननदशे नदले ाअहेत. 

दरम्यान कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा ाअनण नवदभावच्या ाऄनेक भागाांत येत्या चार नदवसात जोरदार ते मसुळधार पााउस 

पडेल. तसांच कोकण ाअनण मध्य महाराष्ट्रात काही भागाांत ाऄनतवषृ्टीचा ाआशाराही हवामान खात्याने नदला ाअहे. नवशेषताः कोकण 

नकनारपट्टीलगत वादळी वाऱ्यासह मसुळधार पावसाचा ाऄांदाज ाऄसल्याने मच्िीमाराांनी पढुील 3 नदवस समदु्रात जााउ नये, 

ाऄसा ाआशारा हवामान नवभागानां नदला ाअहे.  

 

याबरोबरि ह ेराष्ट्रीय बातमीपत्र सपंल.ं 

नमस्कार. 
 


