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ठळक बातम्या 

1.प्राथममक कृषी कर्ज संसथांच्या संगणकीकरणाला कें द्रीय मंत्रीमंडळाची मंर्रुी 

2.वसतू आमण सेवा कर पररषदेद्वार ेमवरे्वर चालणाऱ्या वाहनांवरील करामध्ये कपात तर अन्य ठरामवक करांमध्ये 

वाढ 

3.महाराष्ट्रात उद्धव ठाकर ेयांनी मखु्यमंत्रीपदाचा रामर्नामा मदल्यामळंु मवधानसभेचं मवशेष अमधवेशन संसथमगत 

4.रमशयामळंु सदसय राष्ट्रांच्या सरुके्षसाठी सवाजत महत्त्वपूणज आमण थेट धोका असल्याचा नाटोचा इशारा आमण 

5.कझाकसतानमध्ये एल्डोरा करडंक मषु्टीयुद्ध सपधेत मसम्रनर्ीत कौर आमण अनंत चोपडे उपान््यपूवज फेरीत 

दाखल  

 

कें द्रीय मतं्रीमडंळ 

कें द्रीय मंमत्रमंडळानं प्राथममक कृषी कर्ज संसथांच्या संगणकीकरणाला काल मान्यता मदली.मामहती आमण प्रसारण 

मंत्री अनरुाग ठाकूर यांनी काल नवी मदल्लीत या बाबतची मामहती मदली. समुार े63 हर्ार संसथांचं संगणकीकरण 

केलं र्ाणार असून ्यासाठी दोन हर्ार 516 कोटी रुपये खचज येणार आहे.याचा फायदा 13 कोटींहून अमधक 

शेतकऱ्यांना ममळेल. देशात मदल्या र्ाणाऱ्या कृषी कर्ाजपैकी समुारे 41 टक्के करं् या लहान आमण मवखरुलेल्या 

सवरूपात असलेल्या संसथांकडून मदली र्ातात.देशातल्या सहकारी बकँांचं संगणकीकरण यापूवीच झालं आहे. 

कृषी संसथांचं संगणकीकरण झाल्यामळेु व्यवहारात पारदशजकता येऊ शकेल, असं ठाकूर म्हणाले. सवदेशी कच्च्या 

तेलाच्या मवक्रीवरील मनयंत्रण दूरकरण्याचा मनणजयही काल झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.मवद्यान तंत्रज्ञान 

के्षत्रातल्या भागीदारीसाठी भारतीय मवद्यान तंत्रज्ञान मवभागांनं मसंगापूरच्या व्यापार आमण उद्योग मंत्रालयाशी 

सामंर्सय करार केल्याची मामहतीही काल देण्यात आली.      

 

जीएसटी 

वसतू आमण सेवा कर पररषदेची 47 वी बैठक काल कें द्रीय अथजमंत्री मनमजला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार 

पडली. मवरे्वर चालणाऱ्या वाहनांवरील करात कपात करून तो सवलतीचा 5 टक्के करण्यात आला आहे. टेरा 

पॅक सवरूपात मवकला र्ाणाऱ्या मालावरील कर 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्यात आला आहे.तसंच एलईडी 

मदवे, मवद्यतु र्ोडण्या, समकज ट बोडज  यावरील करही 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के वाढवण्याचा मनणजय घेण्यात आला. 

रसते, पूल, रले्वे मागज, मेरो, बोगदे, धरण,कालवे, रुग्णालय आदींच्या बांधणीसाठी मदल्या र्ाणाऱ्या कंत्राटी 

कामांवरील सेवाकरही 18 टक्के करण्यात आला आहे. करातले सवज बदल 18 र्लैुपासून लागू होणार आहेत.                       

उद्यमी भारत 



उद्यमी भारत कायजक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आर् सकाळी सहभागी होत आहेत.  या कायजक्रमात पंतप्रधान 

‘सूक्ष्म, लघ ु आमण मध्यम उद्योगांची काममगरी आमण गती,मनयाजतदारांची क्षमता वाढवणाऱ्या तसंच पंतप्रधान 

रोर्गार मनममजती कायजक्रमांच्या योर्नांचा शभुारभं करणार आहेत. उद्यमी भारत हे सूक्ष्म, लघ ु आमण मध्यम 

उद्योगांच्या सक्षमीकरणासाठी असलेल्या सरकारच्या वचनबद्धतेचं प्रतीक आहे. सूक्ष्म लघ ु आमण मध्यम 

उद्योगांच्या नवकल्पना हॅकेथॉन 2022 चे मनकालही या वेळी र्ाहीर केले र्ाणार आहेत. 

 

ऄशधवेशन 

राज्यपाल भगतमसंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्र मवधानसभेचं आर् सकाळी बोलावलेलं मवशेष अमधवेशन संसथमगत 

करण्यात आलं आहे. अमधवेशन ज्या प्रयोर्नासाठी बोलावण्यात आलं होतं ते प्रयोर्न आता रामहलेलं नाही 

्यामळंु हे मवशेष अमधवेशन संसथमगत केल्याचं मवधानसभेचे प्रधान समचव रार्ेंद्र भागवत यांनी काल रात्री र्ारी 

केलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.  

त्पूवी, उद्धव ठाकर े यांनी राज्यपालांची रार्भवन इथं भेट घेऊन मखु्यमंत्री पदाचा रार्ीनामा सुपूदज केला. 

राज्यपालांनी ठाकर े यांचा रार्ीनामा सवीकारला असून पयाजयी व्यवसथा होईपयंत काळर्ीवाहू पदभार 

सांभाळण्यास सांमगतलं आहे. 

 

मतं्रीमडंळ शनणणय  

त्पूवी, औरगंाबाद शहराचं "संभार्ीनगर" तसंच उसमानाबाद शहराचं “धाराशीव" असं नामकरण करण्यास काल 

झालेल्या महाराष्ट्र मंमत्रमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.यामशवाय नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय मवमानतळाचं  

‘लोकनेते मद.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय मवमानतळ ‘ असं नामकरण करण्याचा मनणजय घेण्यात आला.अहमदनगर 

मर्ल्यातल्या कर्जत इथं वरर्ठ  सतर - मदवाणी न्यायालय सथापन करणं; अहमदनगर - बीड - परळी वैर्नाथ या 

नवीन रले्वे मागज प्रकल्पाच्या सधुाररत खचाजला मान्यता; इ्यामद मनणजय या बैठकीत घेण्यात आले. महाराष्ट्राच्या 

सावजर्मनक आरोग्य मवभागाच्या अंतगजत गेल्या वषी 24 ऑक्टोबर आमण 31 ऑक्टोबर रोर्ी घेण्यात आलेल्या गट 

क आमण गट ड संवगाजच्या पदभरती परीक्षांची प्रमक्रया रद्द करण्यात आली असल्याची मामहती अवर समचव अचजना 

वालझाडे यांनी एका पत्रकाद्वार ेमदली आहे.नव्यानं घेण्यात येणाऱ्या पररके्षसाठी, आधीच्या रद्द केलेल्या परीके्षकररता 

अर्ज केलेल्या पात्र उमेदवारांना पनु्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नसेल असंही या पत्रात म्हटलं आहे.  

 

नाटो-रशशया 

नाटोच्या ने्यांनी रमशयामळंु सदसय राष्ट्रांच्या सरुके्षसाठी सवाजत महत्त्वपूणज आमण थेट धोका असल्याचं म्हटलं 

आहे. मामद्रद मशखर पररषदेनंतर र्ारी करण्यात आलेल्या अंमतम घोषणेमध्ये म्हटलं आहे की युरो-अटलांमटक 

के्षत्रातील शांतता आमण मसथरतेसाठी रमशया हा सवाजत महत्त्वाचा आमण थेट धोका आहे. या घोषणेमध्ये नाटोद्वारे 

सवीडन आमण मफनलंडला गटात सामील होण्यासाठी औपचाररक आमंत्रण देखील समामवष्ट आहे. आपण 

संघषाजसाठी कारण शोधत नाही तसंच नाटोपासून रमशयाला कोणताही धोका नाही असंही यात नमूद करण्यात 

आलं आहे. मात्र रमशयाच्या धमक्या आमण प्रमतकूल कृतींना एकमत्रत आमण र्बाबदार मागाज नं प्रमतसाद मदला र्ाईल 

असा इशाराही नाटो सदसय राष्ट्रांनी मदला आहे.NATO नं चीनला देखील इशारा मदला असून हा देश शेर्ारी 

देशांवर दादामगरी करत आहे आमण मॉसकोसोबत धोरणा्मक भामगदारी करत असल्यामळंु पमिमी देशांसाठी ते 

आव्हान असल्याचं नाटोनं म्हटलं आहे. नाटोनं आपल्या सैमनकांची संख्या 40 हर्ारांवरुन पढुील वषीपयंत 3 



लाखांवर नेण्याची योर्ना आखली आहे. हे सैमनक ्यांच्या मायदेशातच असतील परतंु शस्त्रास्त्र साठमवण्याची 

योर्ना असलेल्या पूवेकडील मवमशष्ट देशांसाठी सममपजत असतील. 

 

शशष्ट्यवृती 

भारतीय सवातंत्र्याच्या अमतृ महो्सवामनममत्त यनुायटेड मकंगडमनं काही भारतीय उद्योगांच्या सहकायाजनं 75 

भारतीय मवद्याथांना मिटनमध्ये उच्च मशक्षणासाठी मशष्ट्यवतृ्ती देण्याचा मनणजय घेतला आहे. मवद्यान, तंत्रज्ञान, 

अमभयांमत्रकी आमण गमणत यातील म्हणरे्च सटेम मवषयांत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी ममहलांना तसंच इंग्रर्ी 

भाषेतल्या उच्च मशक्षणासाठी या मिटीश कौमन्सल सवज खचज समामवष्ट असणाऱ्या मशष्ट्यवृती देणार आहे. 

 

PSLV LAUNCH  

भारतीय अंतररक्ष संशोधन संघटना आर् संध्याकाळी 6 वारू्न 2 मममनटांनी मसंगापूरचे तीन उपक्रम पी एस एल वी 

– सी 53 वाहनाद्वार ेअवकाशात पाठमवण्यासाठी सज्र् आहे. श्रीहररकोटा इथल्या समतश धवन अंतररक्ष कें द्रातून 

ही मोमहम मागजसथ होईल. या मोमहमेची उलटगणती व्यवमसथत सरुु आहे. भारताच्या दोन खासगी अंतररक्ष सटाटज-

अप्सचे सहा लघ-ुउपग्रह देखील याच मोमहमेतून अंतररक्षात पाठमवण्यात येणार आहेत.  

 

DRDO  

देशांतगजत मनममजत उच्च गती आमण मवसतारक्षम अभ्यास या लघु मवमानाची यशसवी चाचणी ओमडशा मकनाऱ्यावरील 

चांदीपरु इथल्या तळावरुन काल घेण्यात आली. कमी उंचीवर, एकसमान पातळी राखून अ्यंत सहर्पणे हालचाल 

करण्याची क्षमता या चाचणीमध्ये मसद्ध झाली असं संरक्षण संशोधन आमण मवकास संघटनेनं म्हटलं आहे.  

 

केरळ 

केरळ सरकारनं मामहती तंत्रज्ञान के्षत्रातल्या सटाटज  अप उद्योगांना मदल्या र्ाणाऱ्या मवशेष सवलती आमण योर्नांचा 

लाभ राज्यातल्या मबगर मामहती तंत्रज्ञान उद्योगांनाही देण्याचा मनणजय घेतला आहे. या उद्योगांकडून मदल्या र्ाणाऱ्या 

सेवावंर असलेली 20 लाखांची मयाजदा 50 लाखांवर वाढवण्यात आली आहे. तसंच ्यांना आता 3 कोटींपयंतच्या 

कंत्राटांमध्ये सहभागी होता येणार आहे. या आधी ही मयाजदा एक कोटी रुपयांची होती. 

 

ऄमरनाथ 

वामषजक अमरनाथ याते्रला दोन वषांच्या खंडानंतर नंतर आर् सकाळी पनु्हा पहलगाम आमण बलतल मागांवरुन 

सरुुवात झाली. काश्मीर खोऱ्यातून 43 मदवसांची ही यात्रा 11 ऑगसट रोर्ी संपणार आहे. भामवकांचा ठावमठकाणी 

आमण तब्येत यावर लक्ष ठेवण्यासाठी यंदा ्यांना रमेडयो मिक्वेन्सी टॅग्र् देण्यात आले आहेत. भामवकांसाठी रे्वण, 

औषध ंआमण सवछ्तागृहांसारख्या सुमवधा परुवण्यात येत आहेत. 

 

मषु्टीयुद्ध 

कझाकसतानमध्ये सरुु झालेल्या एल्डोरा करडंक मषु्टीयुद्ध सपधांमध्ये भारतीय खेळाडू मसम्रनर्ीत कौर आमण 

अनंत चोपडे यांनी उपान््यपूवज  फेरीत प्रवेश केला आहे. अनंतनं 54 मकलो वर्नी गटात मंगोमलयाचा खेळाडूचा 3-2 

सा पराभव केला. आता उपां्यपूवज फेरीत ्याची गाठ कझाकसतानच्या खेळाडूसोबत पडणार आहे. या सपधेत 33 



भारतीय खेळाडंूचा संघ सहभागी झाला आहे.उझबेकीसतान, क्युबा, चीन आमण मंगोमलयाचे खेळाडू देखील या 

सपधेत उतरले आहेत.  

 

 

याबरोबरच ह ेराष्ट्रीय बातमीपत्र सपंल.ं नमस्कार. 


