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1. मखु्यमंत्री एकनाथ शरं्द ेयांच्यावरील शवश्वासदर्शक ठराव 164 शवरुध्द 99 मतांनी मंजूर  

2. आंधनावरचा मूल्यवशधशत कर कमी करण्याबाबत लवकरच शनणशय घेणार ऄसल्याची मखु्यमंत्रयांची शवधानसभेत ग्वाही 

3. शवधानसभेच्या शवरोधी पक्षनेतेपदी राष्ट्रवादी कााँगे्रसचे ऄशजत पवार यांची शनवड 

4. भारत अशण श्रीलंकेच्या मशहला शिकेट संघांदरम्यान मयाशशदत षटकांच्या दसुऱ्या सामन्यात भारताचा 10 गडी राखून 

दणदणीत शवजय अशण  

5. राज्याच्या शवशवध भागात मसुळधार पाउस, एनडीअरएफची पथकं तैनात; येत्या 4 शदवसात ऄनेक शठकाणी मसुळधार 

पावसाचा ऄंदाज  

 

शवशिमांडळ 

मखु्यंमंत्री एकनाथ शरं्द े यांच्यावरील शवश्वासदर्शक ठराव काल शवधानसभेत बहुमतानं मंजूर करण्यात अला. 164 

सदसयांनी प्रसतावाच्या बाजूनं मतदान केलं, तर 99 सदसयांनी शवरोधात मतदान केलं. भाजपाचे सधुीर मनुगंटीवार यांनी मांडलेल्या 

प्रसतावाला भरत गोगावले यांनी ऄनमुोदन शदलं. सदसयांनी मतशवभाजनांची मागणी केल्यानंतर सदसयांच्या शर्रगणतीनं मतमोजणी 

झाली. शरं्द े गटात नकुतेच सामील झालेले शहंगोलीतल्या कळमनरुीचे शर्वसेना अमदार संतोष बांगर यांनी सरकारच्या बाजूनं 

मतदान केलं. समाजवादी पाटीचे 2 अशण एमअयएमचे एक अमदार तटसथ राशहले. त्यानंतर एकनाथ शरं्द ेयांनी शवश्वासदर्शक 

ठराव शजंकल्याचं शवधानसभा ऄध्यक्ष राहुल नावेकर यांनी जाहीर केलं. ऄर्ोक चव्हाण, शवजय वडेट्टीवार यांच्यासह कॉगें्रसचे 10 

अशण एकंदर 20 सदसय मतदानाच्या वेळी सभागहृात ऄनपुशसथत होते.  

 

शवधानसभेत शवश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्यावर ईपमखु्यमंत्री दवेेंद्र फडणवीस यांनी मखु्यमंत्री एकनाथ शरं्द े यांचं 

ऄशभनंदन केलं. यावेळी त्यांनी एकनाथ शरं्द ेयांच्या राजकीय कारशकदीचा अढावा घेतला. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातल्या लोकांच्या 

समसया सोडवण्यासाठी मखु्यमंत्री सदवै ईपशसथत ऄसतात, ऄसे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. अमचं सरकार कुठल्याही अकसानं 

काम करणार नाही. गेल्या सरकारचे चांगले शनणशय कायम ठेवू. राज्यपालांनी बहुमत शसद्ध करण्याचे अदरे् शदल्यानंतर मंत्रीमंडळ 

बैठक घेउ नये, ऄसे संकेत अहेत. मात्र तरीही मंत्रीमंडळाची बैठक घेउन काही शनणशय घेण्यात अले. यातले औरंगाबाद, 

ईसमानाबादच्या नामांतराच्या शनणशयावर अमचीही भूशमका तीच अहे. त्यामळंु नव्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पनु्हा हे शनणशय घेउन 

ते लागू करण्यासाठी जोमानं काम करू, ऄसं अश्वासन ईपमखु्यमंत्रयांनी शदलं.  

 

राष्ट्रवादी कााँगे्रसकडून माजी ईपमखु्यमंत्री ऄशजत पवार यांनीही, शवश्वासदर्शक प्रसताव शजंकल्याबद्दल सरकारचं 

ऄशभनंदन केलं. जनतेच्या शहताच्या कामात अमचा सातत्यानं पाशठंबा राहील. मात्र जनशहताकडे दलुशक्ष झालं तर सरकारच्या लक्षात 

अणून द्यायला मागंपढंु पाहणार नाही, ऄसं त्यांनी सपष्ट केलं.  

 

कााँगे्रसकडून बाळासाहेब थोरात यांनी, तर शर्वसेनेकडून भासकर जाधव यांनी, शवश्वासदर्शक प्रसताव शजंकल्याबद्दल 

एकनाथ शरं्द ेसरकारचं ऄशभनंदन केलं. दरम्यान शवधानसभेचे ऄध्यक्ष राहुल नावेकर यांनी काल ताशलका सभाध्यक्षांच्या नावांचीही 



घोषणा केली. अशर्ष रे्लार, योगेर् सागर, चेतन तपेु, संग्राम थोपटे, संजय शर्रसाट यांची ताशलका सभाध्यक्ष म्हणून शनवड 

करण्यात अली अहे.  

 

मखु्यमांत्री शशांद ेघोषणा 

राज्यातल्या जनतेला शदलासा दणे्यासाठी आंधनावरचा मूल्यवशधशत कर कमी करण्याबाबत लवकरच शनणशय घेतला जाइल, 

ऄर्ी ग्वाही मखु्यमंत्री एकनाथ शरं्द ेयांनी काल शदली. शवधानसभेत शवश्वासदर्शक प्रसतावावर सदसयांनी केलेल्या ऄशभनंदनाबद्दल 

अभार व्यक्त करताना ते बोलत होते. रायगडाच्या पायथ्यार्ी ऄसलेल्या शहरकणी गावाच्या सवाांगीण शवकासासाठी 21 कोटी 

रुपयांचा शनधी दणे्याची घोषणा त्यांनी केली. त्याचबरोबर महाराष्ट्र रे्तकरी अत्महत्यामकु्त करण्याचा शर्वसेना-भाजपा यतुी 

सरकारचा शनधाशर ऄसल्याचं मखु्यमंत्रयांनी सांशगतलं.  

 

अशजत पवार 

शवधानसभेतले शवरोधी पक्षनेते म्हणून राष्ट्रवादी कााँगे्रसचे नेते ऄशजत पवार यांची काल शनवड झाली. राष्ट्रवादी कााँगे्रसचे 

जयंत पाटील यांनी त्यांच्या नावाचा प्रसताव मांडला. त्याला सभागहृानं मंजरुी शदली. शवरोधीपके्षनेतेपदी त्यांची शनवड झाल्याबद्दल 

मखु्यमंत्री एकनाथ शरं्द,े ईपमखु्यमंत्री दवेेंद्र फडणवीस, जयंत पाटील, कााँगे्रसचे बाळासाहेब थोरात, शर्वसेनेचे भासकरराव जाधव 

यांनी त्यांचं ऄशभनंदन केलं. त्यानंतर शवधानसभेचं हे शवरे्ष ऄशधवेर्न संसथशगत केल्याचं शवधानसभा ऄध्यक्षांनी जाहीर केलं.  

 

उद्धव ठाकर े

शर्वसेनेला सपंवण्याचा भाजपाचा डाव ऄसून शहंमत ऄसेल तर त्यांनी मध्यावधी शनवडणूका घेउन दाखवाव्यात, ऄसं 

अव्हान शर्वसेना पक्ष प्रमखु ईद्धव ठाकर े यांनी शदलं अहे. ते काल मुंबइत शर्वसेना शजल्हा प्रमखुांच्या बैठकीत बोलत होते. 

लढायचं ऄसेल तर सोबत राहा, ऄसं ते म्हणाले. 

 

अशमत शाह 

प्राथशमक कृषी पत संसथांच्या मूळ व्यवसायात शवशवधता अणण्यासाठी, तसंच शवशवध ईपिम अशण सेवा सरुू 

करण्यासाठी कें द्र सरकारनं अदर्श शनयमावली तयार केली ऄसल्याचं कें द्रीय सहकार मंत्री ऄशमत र्हा यांनी सांशगतलं. 100 व्या 

अंतरराष्ट्रीय सहकार शदनाशनशमत्त काल नवी शदल्ली आथे अयोशजत एका कायशिमात र्हा बोलत होते. दरे्ातील सहकारी संसथांनी 

गेल्या रं्भर वषाांत ईल्लेखनीय काम केलं ऄसून अगामी काळातही अणखी चांगलं काम करण्याचा संकल्प करण्याचं अवाहन 

त्यांनी सहकारी संसथांना केलं.  

 

स्टाटट अप 

सटाटश-ऄप्सच्या संदभाशत राज्यांच्या िमवारीचा 2021 सालासाठीचा शनकाल जाहीर झाला ऄसून महाराष्ट्राच्या 

कामशगरीत सधुारणा झाली अहे, तसंच ईत्तम कामशगरी करणाऱ्यामध्ये  राज्यांनं महत्वाचं  सथान शमळवलं अहे. गजुरात अशण 

कनाशटक ही राज्ये सवोत्तम कामशगरी करणारी राज्य ठरली अहेत. 

 

रले्वे-दानव े

नांदडे ते पणेु या रले्वेचा र्भुारभं काल जालना रले्वे सथानकावर कें द्रीय रले्वे, कोळसा अशण खाण राज्यमंत्री रावसाहेब 

दानवे यांच्या हसते शहरवा झेंडा दाखवून करण्यात अला. राज्यातील महत्वाच्या रले्वे सथानकांना जोडून सवशसामान्यांचा प्रवास 

कमी पैर्ामध्ये अशण अरामदायक होण्यासाठी मराठवाड्यात रले्वेचं जाळं वाढवण्यावर भर दणे्यात येत ऄसल्याचं  प्रशतपादन 

दानवे यांनी याप्रसंगी केलं. तसचं अषाढी एकादर्ीशनशमत्त भाशवकांच्या सोयीसाठी 9 जलैु रोजी नांदडे, जालना अशण औरगंाबाद 

आथून पंढरपूरला जाण्यासाठी शवरे्ष रले्वे गाडी सोडण्यात येणार ऄसून जालना येथून संध्याकाळी 7 वाजता ही गाडी सटुणार अहे. 

भाशवकांनी या शवरे्ष रले्वेचा लाभ घेण्याचं अवाहनही दानवे यांनी यावेळी केलं. 

 



राज्य कोरोना 

राज्यात काल 1515 नव्या कोरोना बाशधतांची नोंद झाली. तर कोशवड-19 मळेु 3 मतृ्यंूची नोंद झाली. 2062 कोरोना रुग्ण 

बर ेझाले. राज्यात सध्या 21 हजार 935 कोरोना रुग्ण ईपचार घेत अहेत. राज्यातील कोरोना रुग्ण बर ेहोण्याचं प्रमाण 97 पूणाांक 

87 र्तांर् टक्के कायम अहे. 

 

टू्र- व्होटर 

सथाशनक सवराज्य संसथांच्या अगामी सावशशत्रक शनवडणकुांच्या ऄंशतम मतदार यादीत नाव र्ोधण्यासाठी धावपळ होउ 

नये यासाठी 'रू व्होटर मोबाइल ॲप'ची सशुवधा ईपलब्ध होणार ऄसल्याची माशहती राज्य शनवडणूक अयोगाचे सशचव शकरण 

कुरंुदकर यांनी शदली अहे. या शवषयी ऄशधक माशहती राज्य शनवडणूक अयोगाच्या जनसंपकश  शवभागाचे सहायक अयकु्त जगदीर् 

मोर ेयांच्याकडून..... 

 

जीए कुलकणी जन्मशताब्दी 

ज्येष्ठ कथाकार शदवंगत जी. ए. कुलकणी यांचं जन्मर्ताब्दी वषश येत्या 10 जलैुपासून सरुू होत अहे. या शनशमत्त महाराष्ट्र 

साशहत्य पररषद पणेु, ऄक्षरधारा बकु गॅलरी अशण जी.ए. कुटंुबीय यांनी संयकु्तपणे शवशवध कायशिमांचं अयोजन केलं अहे. जीएचं्या 

भशगनी नंदा पैठणकर यांनी काल पणु्यात पत्रकार पररषदते याबाबत माशहती शदली. ऄनंत खासबारदार यांनी जीएचं्या 

जन्मर्ताशब्दशनशमत्त तयार केलेल्या बोधशचन्हांचं ऄनावरणही यावेळी मान्यवरांच्या ईपशसथतीत झालं. जीएनंी रखेाटलेल्या शचत्रांचं 

प्रदर्शन, त्यांच्या साशहत्याचं; पत्रांचं ऄशभवाचन, जीएचं्या बालसाशहत्यावर अधाररत सदरीकरण ऄसे भरगच्च कायशिम येत्या 

वषशभरात होणार अहेत. यातल्या काही शनवडक कायशिमांशवषयीची माशहती नंदा पैठणकर यांनी अकार्वाणीला शदली..... 

 

पालखी-सोलापूर  

अषाढी वारीसाठी शवठ्ठलाच्या दर्शनाच्या ओढीने अळंदीतून पंढरपूरकडे शनघालेल्या संतश्रषे्ठ श्री ज्ञानेश्वर माउलींच्या 

पालखीचं काल सोलापूर शजल्यात अगमन झालं. सोलापूर शजल्यात कारंुडे आथल्या धमशपरुी बंगला आथं हरी नामाच्या गजरात 

सोलापूरचे शजल्हाशधकारी शमलींद रं्भरकर यांनी माउलींच्या पादकुांचं पूजन करून पालखीचं सवागत केलं. वारकऱ्यांच्या 

पोर्ाखातील शजल्हाशधकारी शमशलंद रं्भरकर यांच्यासह शजल्हा पररषदचेे मखु्य कायशकारी ऄशधकारी शदलीप सवामी हे दखेील या 

वैष्ट्णव्यांच्या मेळाव्यात सहभागी झाले होते.  

 

शनिन-बुलडाणा 

बलुडाणा शजल्यातील शचखली शवधानसभा मतदार सघंाचे माजी अमदार जनादशन बोंद्रे यांचं काल दपुारी नाशर्क आथं 

ईपचारादरम्यान शनधन झालं. तत्कालीन मखु्यमंत्री र्रद पवार यांच्या मंशत्रमंडळामध्ये त्यांनी मंत्री म्हणून काम केलं होतं. त्यांनी 

मरणोत्तर दहेदानाचा संकल्प केला होता.  

 

मशहला शिकेट 

भारत अशण श्रीलंकेच्या मशहला शिकेट सघंांमधल्या मयाश शदत 50 षटकांच्या शिकेट माशलकेतील दसुरा सामना भारतानं 

10 गडी राखून शजंकला. पल्लेकेल आथं झालेल्या कालच्या सामन्यात श्रीलंकेनं शदलेलं 174 धावांचं लक्ष्य भारताच्या सलामीच्या 

फलंदाज रे्फाली वमाश  अशण समतृी मंधाना यांनी 24 षटकं अशण 4 चेंडूतच पार केलं. समतृीनं 94, तर रे्फालीनं 74 धावा केल्या. 

 

शिकेट 

भारत अशण आंग्लंड यांच्यात बशमांगहॅम आथं सरुू ऄसलेल्या कसोटी शिकेट सामन्यात काल चौथ्या शदवसऄखेर आंग्लंडच्या 

3 बाद 259 धावा झाल्या. आंग्लंडला शवजयासाठी अता अणखी 119 धावांची गरज अहे. तत्पूवी, भारताचा दसुरा डाव 245 

धावांत अटोपला अशण पशहल्या डावातील 132 धावांच्या अघाडीसह त्यांनी आंग्लंडसमोर 378 धावांचं लक्ष्य ठेवलं.  

 



पयटटन बांदी-रायगड 

रायगड शजल्यातील 32 पयशटन कें द्रांवर 9 ऑगसटपयांत पयशटकांना बंदी घालण्यात अली अहे. कजशतचे प्रांताशधकारी 

ऄशजत नैराळे यांनी या संबंधीचे ऄध्यादरे् काढले अहेत.  

 

पाऊस-कोल्हापूर, गडशिरोली, शसांिदुगुट 

कोकणातल्या रायगड, रत्नाशगरी अशण शसंधदुगुश शजल्याला काल मसुळधार पावसानं झोडपलं. त्यामळंु राष्ट्रीय अपत्ती 

शनवारण दलाची 3 पथकं शचपळूण, रत्नाशगरी अशण महाडमध्ये तैनात करण्यात अली अहेत. मुंबइतही एनडीअरएफची 5 पथकं 

तैनात करण्यात अली अहेत. या सवश शठकाणी खबरदारी घेण्याचे मखु्यमंत्रयांनी शनदरे् शदले अहेत.  

 

रायगड शजल्यात कंुडशलका नदीने आर्ारा पातळी ओलांडली ऄसून नागोठणे अशण ऄन्य भागात पूरशसथती शनमाशण झाली 

अहे. मसुळधार पावसामळेु काल करे्डी घाटातील चोळइ आथं दरड कोसळली ऄसून 20 कुटंुबांना सरुशक्षत शठकाणी हलवलं अहे.  

 

रत्नाशगरी शजल्यात दोन शदवसांपासून जोरदार पाउस पडत ऄसून नद्यानाल्यांना पूर अला अहे. खेड तालकु्यात 

जगबडुी नदी धोक्याच्या पातळीवरून वाहत ऄसून नगरपाशलकेनं नागररकांना सरुशक्षत सथळी जाण्याचा आर्ारा शदला अहे. राजापूर 

र्हरात ऄजुशना अशण कोदवली नद्यांना पूर अला ऄसून र्हराच्या मध्यवती जवाहर चौकात पाणी भरू लागलं अहेत. वाशर्ष्ठी 

अशण काजळी नद्यांनाही पूर अला ऄसून या दोन्ही नद्या आर्ारा पातळीच्या वरून वाहत अहेत. 

 

शसंधदुगुश शजल्यात परवा रात्री पासून पावसानं जोर धरला ऄसून काल शदवसभर पावसाची संततधार सरुु होती. काही 

शठकाणी रसत्यावर पाणी अल्यानं वाहतूक ठप्प झाली. तर काही गावांचा सपंकश  तटुला अहे.   

 

कोल्हापूर शजल्यात काल दपुारपासून दमदार पाउस सरुू अहे. नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ होताना शदसत ऄसून 

पंचगंगा नदीवरील रुइ बंधारा पाण्याखाली गेला अहे. ऄशतवषृ्टीच्या काळात धबधब्यांच्या शठकाणी जाण टाळा ऄसं अवाहन 

शजल्हाशधकारी राहुल रखेावार यांनी केलं अहे. गडशचरोली शजल्याच्या सवशच तालकु्यांमध्ये काल मसुळधार पाउस पडला 

अरमोरी मागाशवरील वसा नाल्यावर मासेमारी करण्यासाठी गेलेला एकजण काल प्रवाहात वाहून गेला, तर चौघांना वाचवण्यात 

अलं. नांदडे शजल्यातही सवशदूर काल पावसाची नोंद  झाली  

 

हवामान 

राज्यात कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा अशण शवदभाशच्या ऄनेक भागांत येत्या चार शदवसात जोरदार ते मसुळधार 

पाउस पडेल. तसंच कोकण अशण मध्य महाराष्ट्रात काही भागांत ऄशतवषृ्टीचा आर्ाराही हवामान खात्याने शदला अहे. शवरे्षतः 

कोकण शकनारपट्टीलगत वादळी वाऱ्यासह मसुळधार पावसाचा ऄंदाज ऄसल्याने मच्छीमारांनी पढुील 3 शदवस समदु्रात जाउ नये, 

ऄसा आर्ारा हवामान शवभागानं शदला अहे.  

 

आकाशवाणी पुण ेकें द्रावरिां प्रादशेशक बातमीपत्र 

सांपलां; नमस्कार. 
 


