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ठळक बातम्या 

 

1. राज्य विधानसभेच ंआज बोलािलेलं विशेष अवधिेशन ससं्थवगत 

 

२. औरगंाबाद, उस्मानाबाद शहर ंआवण निी म ंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणाला राज्य 

मंविमंडळाच्या बैठकीत मान्यता 

 

३. राज्यातील 271 ग्राम पचंायतींच्या वनिडण कासंाठी 4 ऑगस्ट रोजी मतदान 

 

४. विजेिर चालणाऱ्या िाहनािंरील िस्त  आवण सेिा कर आता 5 टक्के आवण 

 

५. िधाा वजल्ह्यात सामूवहक शेती प्रयोग लाभदायक 

 

अशधवेशन – महासांवाद  

राज्यपाल भगतवसहं कोश्यारी यानंी महाराष्ट्र विधानसभेच ंआज सकाळी बोलािलेलं विशेष अवधिेशन 

ससं्थवगत करण्यात आलं आहे. अवधिेशन ज्या प्रयोजनासाठी बोलािण्यात आलं होतं ते प्रयोजन 

आता रावहलेलं नाही त्याम ळं हे विशेष अवधिेशन ससं्थवगत केल्ह्याच ंविधानसभेचे प्रधान सवचि राजद्र 

भागित यानंी काल रािी जारी केलेल्ह्या पिात म्हटलं आहे.  

तत्पूिी, उद्धि ठाकर ेयानंी राज्यपालाचंी राजभिन इथ ंभेट घेऊन म ख्यमंिी पदाचा राजीनामा स पूदा 

केला. राज्यपालानंी ठाकर ेयाचंा राजीनामा स्िीकारला असून पयाायी व्यिस्था होईपयंत काळजीिाहू 

पदभार साभंाळण्यास सावंगतलं आहे. 

 

 

 



मांत्रीमांडळ शनणणय  

तत्पूिी, औरगंाबाद शहराच ं"सभंाजीनगर" तसचं उस्मानाबाद शहराच ं‚धाराशीि" अस ंनामकरण 

करण्यास काल झालेल्ह्या राज्य मंविमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यावशिाय निी म ंबई 

आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच ं‘लोकनेते वद.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ‘ अस ंनामकरण 

करण्याचा वनणाय घेण्यात आला. अहमदनगर वजल्ह्यातल्ह्या कजात इथ ंिररष्ठ स्तर - वदिाणी न्यायालय 

स्थापन करण;ं अहमदनगर - बीड - परळी िैजनाथ या निीन रले्ह्िे मागा प्रकल्ह्पाच्या स धाररत खचााला 

मान्यता; इत्यावद वनणाय या बैठकीत घेण्यात आले.  

 

सािाजवनक आरोग्य विभागाच्या अंतगात गेल्ह्या िषी 24 ऑक्टोबर आवण 31 ऑक्टोबर रोजी घेण्यात 

आलेल्ह्या गट क आवण गट ड सिंगााच्या पदभरती परीक्ाचंी प्रविया रद्द करण्यात आली असल्ह्याची 

मावहती अिर सवचि अचाना िालझाडे यानंी एका पिकाद्वार ेवदली आहे.  नव्यान ंघेण्यात येणाऱ्या 

पररके्साठी, आधीच्या रद्द केलेल्ह्या परीके्कररता अजा केलेल्ह्या पाि उमेदिारानंा प न्हा अजा करण्याची 

आिश्यकता नसेल असहंी या पिात म्हटलं आहे.  

 

ग्रामपांचायती शनवडणुका  

पािसाच ंप्रमाण कमी असलेल्ह्या विविध 62 ताल क्यातील 271 ग्राम पचंायतींच्या सािाविक 

वनिडण कासंाठी 4 ऑगस्ट रोजी मतदान होणार असल्ह्याची घोषणा राज्य वनिडणूक आयोगान ं केली 

आहे. त्यान सार सबंवंधत सिा वठकाणी कालपासून आचारसवंहता लागू झाली आहे अशी मावहती राज्य 

वनिडणूक  आय क्त यू. पी. एस. मदान यानंी वदली. सिोच्च न्यायालयाच्या 17 मे रोजीच्या 

आदेशान सार, पािसाम ळे वनिडणूक होण्याची शक्यता कमी असलेले 62 ताल के वनिडून त्या 

ग्रामपचंायतींच्या सािाविक वनिडण काचंा हा कायािम जाहीर करण्यात आला आहे. सबंवंधत 

तहसीलदार 5 ज लै रोजी वनिडण कीची अवधसूचना जाहीर करतील. 12 ते 19 ज लै दरम्यान अजा 

दाखल करता येतील. त्याचंी छाननी 20 ज लै रोजी होईल आवण 22 ज लैच्या द पारी 3 िाजेपयंत ते 

मागं घेता येतील. मतदान 4 ऑगस्ट रोजी तर मतमोजणी 5 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.  

 

शनवडणूक कायणक्रम  

नावशक वजल्ह्यातील ज्या ग्रामपचंायतींची म दत जानेिारी ते मे मवहन्यादरम्यान सपंली आहेत तसेच 

ज्या ग्रामपचंायतीची म दत जून ते सप्टद्बर या कलािधी सपंणार आहे त्याचं्या वनिडण कीचा कायािम 

राज्य वनिडणूक आयोगान ंजाहीर केला आहे. त्यान सार वजल्ह्यातील 40 ग्रामपचंायतीच्या वनिडण का 

प ढील मवहन्यात होणार असून, ज्या ताल क्यात कमी पाऊस आहे अशा ताल क्यातच या वनिडण का 

घेण्यात येणार आहेत. यात प्राम ख्यान ंनावशक वजल्ह्यातील बागलाण, वनफाड, वसन्नर, येिला, 

चादंिड, देिळा आवण नादंगाि या ताल क्याचंा समािेश आहे. 



 

मतदार यादी  

निी म ंबई महानगरपावलकेच्या वनिडण कीकररता, 41 प्रभागवनहाय प्रारुप मतदार याद्या  प्रकावशत 

करण्यात आल्ह्या असून, यामध्ये नागररकाचं्या काही तकारी अथिा सूचना असल्ह्यास, त्या दाखल 

करण्याकररता 3 ज लैपयंत िेळ देण्यात आली आहे. 9 ज लै रोजी अंवतम प्रभागवनहाय मतदार याद्या 

प्रकावशत करण्यात येणार आहेत. निी म ंबई महापावलकेचे आय क्त अवभजीत बागंर यानंी काल पिकार 

पररषदेत ही मावहती वदली.   

 

जीएसटी 

िस्तू आवण सेिा कर पररषदेची 47 िी बैठक काल कद् रीय अथामंिी वनमाला सीतारमण याचं्या 

अध्यक्तेखाली पार पडली. विजेिर चालणाऱ्या िाहनािंरील करात कपात करून तो सिलतीचा 5 

टक्के करण्यात आला आहे. टेरा पॅक स्िरूपात विकला जाणाऱ्या मालािरील कर 12 टक्क्यािंरून 

18 टक्के करण्यात आला आहे. तसचं एलईडी वदिे, विद्य त जोडण्या, सवका ट बोडा  यािरील करही 12 

टक्क्यािंरून 18 टक्के िाढिण्याचा वनणाय घेण्यात आला. रस्ते, पूल, रले्ह्िे मागा, मेरो, बोगद,े 

धरण,कालिे, रुग्णालय आदींच्या बाधंणीसाठी वदल्ह्या जाणाऱ्या कंिाटी कामािंरील सेिाकरही 18 

टक्के करण्यात आला आहे. करातले सिा बदल 18 ज लैपासून लागू होणार आहेत.                     

 

कोरोना  

राज्यात काल 3 हजार 957 निीन कोरोनाबावधताचंी नोंद झाली. कोविड-19 म ळं वदिसभरात 7 

मतृ्यूंची नोंद झाली. राज्यात काल 3 हजार 696 रुग्ण बर ेझाले. 

 

इांट्रो 

सरंक्ण मंिालयाच्या सरंक्ण आवण सशंोधन विभागाच्या अंतगात कायारत प ण्याजिळील प्रगत सरंक्ण 

तंिज्ञान ससं्था कृविम ब वद्धमत्ता आवण मशीन लवनंग या विषयािरील देशव्यापी 12 आठिड याचंा 

अभ्यासिम ज लै मवहन्यात आयोवजत करत आहे. त्याविषयी अवधक मावहती देणारा हा ितृ्तातं... 

 

या अभ्यासक्रमात डीआयएटी, डीआरडीओ आशण नामवांत शवद्यापीठातील अनभुवी शशक्षक आशण वैज्ञाशनक मागणदशणन 

करतील. सायबर सरुशक्षतेतीसांबांधी साधनां आशण तांत्राांचा वापर करुन मानवी कौशल्यां शवकशसत करण्यासाठी या 

अभ्यासक्रमात मशीन लशनिंग,फाऊां डशेन प्रोबिशबशलटी शथअरी, लँग्वेज प्रोसशेसांग, शबग डाटा अल्गोररदम्स यासारखे प्रगत 

शवषय समाशवष्ट आहते.कृशत्रम बुशिमत्ता आशण मशीन लशनिंग या ऑनलाईन अभ्यासक्रमासाठी कोणताही पदवीधर अजण करु 

शकेल. सांस्थदे्वार े10 जुलै रोजी घतेल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन प्रवेश चाचणीत उत्तीणण उमदेवाराांना अभ्यासक्रमात प्रवेश 

दणे्यात येणार असून त्यासाठी 8 जुलैपयिंत अजण करता येतील. या अभ्यासक्रमाचां वेळापत्रक आशण इतर तपशील 

www.diat.ac.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध आह.ेशस्कल इांशडया मोशहमचे्या अनषुांगान ेसांस्थतेफे या शवषयाांवर आयोशजत 



केला जाणारा अशा प्रकारचा हा शतसरा अभ्यासक्रम आह.े यापूवीच्या दोन अभ्यासक्रमाांमध्ये दीड हजारहून अशधक 

शवद्यार्थयािंना प्रशशशक्षत करण्यात आलां आह.े आकाशवाणीच्या बातम्याांसाठी श्रिा वाडे, पुणे.  

 

शसांधुदुगण  

विधिा प्रथा वनमूालनासाठी जनजागतृी करत ,वसधं द गा  वजल्ह्याच्या  कणकिली ताल क्यातल्ह्या 63 

ग्रामपचंायातींमध्ये अवधकारी आवण  पदावधकऱ्यानंी यासदंभाात ठराि समंत करत यशस्िीपणे पवहलं 

पाऊल टाकलं आहे. ताल क्यातल्ह्या  सिाच ग्रामपचंायंतीमध्ये विधिा प्रथा बदंी ठराि करणारी 

कणकिली ही राज्यातली पवहली पचंायत सवमती ठरली असल्ह्याची मावहती गटविकास अवधकारी 

अरुण चव्हाण यानंी वदली आहे. ते म्हणाले . .   

 

समाजातील असलेले अवनष्ट विधिा प्रथेच्या वनम ालना बाबत शासन वनणायाच्या अन षंगाने आपण कणकिली ताल क्या मध्ये एकूण 

63 ग्रामपंचायती होत्या,तर त्याचं एक स्ितंि आम्ही वनयोजन केलं होत.तर त्या मध्ये ग्रामस्तरािर आम्ही ताल का स्तरािर आम्ही  

वनयोजन केलं होत.त्यामध्ये समाजात  प्रचवलत असलेल्ह्या  चालीरीती विधिा प्रथेच वनम ालन होण्यासाठी , सगळीकडे ग्रामसभा 

लािल्ह्या होत्या ,आवण त्यामध्ये गाि पातळीिर सिा सन्मानीय सरपंच,ग्रामपंचायत सदस्य असतील ग्रामस्थ असतील आवण यामध्ये 

विश्वासकतेने घेऊन आपण सिीय सहभाग त्यांचा घेतला आवण त्यांचा सहभाग घेऊन आमच्याकडे सिाप्रथम उंब्रज ग्रामपंचायतीचा 

ठराि झाला . त्या नंतर बाकी सिा ग्रामपंचायतीचे शेिट जे होते .ते दोन ठराि आमच्याकडे वमळाले,अशा आमच्या कणकिली 

ताल क्याच्या एकूण 63 ग्रामपंचायती होत्या तर त्यांनी ठराि असा संमत केलाय आवण या समाजात प्रचवलत असलेल्ह्या अवनष्ट 

वििाह प्रथेच्या वनम ालनासाठी कणकिली ग्रामपंचायतीने प्रयत्न केलेले आहेत.     

 

इांट्रो- 

पािसाच्या लहरीपणाम ळे अकोला वजल्ह्यातून उडीद आवण म गाच ंपीक हद्दपार होण्याची शक्यता 

वनमााण झाली आहे. वजल्ह्यात आतापयंत केिळ पाऊण टक्के के्िािरच या दोन वपकाचंी पेरणी झाली 

आहे. याबाबत हा ितृ्तातं दते आहेत आमचे अकोला प्रवतवनधी... 

 

पेरणी काळात पुरसेा पाऊस न होणां, काढणीवेळी अशतवृष्टीमळुां नकुसान होणां, तसांच अज्ञात रोगाांच्या होणायाणेे 

आक्रमणामळुां दरवषी उडीद आशण मगुाचां अकोला शजल्यातील परेणी क्षते्र घटत चाललां आह.े यांदा अकोला शजल्यात केवळ 

पाऊण टक्का क्षते्रावरच मूग आशण उडदाची पेरणी झाली आह.े एकेकाळी उडीद आशण मगुासाठी प्रशसि असलेल्या अकोला 

शजल्यातून आता शतेकऱ्याांचां ह ेनगदी पीक हद्दपारच होतां की काय अशी शक्यता शनमाणण झाली आह.े  या शपकाच ेक्षते्र आता 

कापूस आशण सोयाबीनच्या क्षते्रामध्ये रुपाांतरीत होत आह.े तसां पाहता मगु ह े60 शदवसाांचां,  तर उडीद  70 शदवसाांचां म्हणजे 

अल्प कालावधीचां शपक आह.े  या शपकाची पेरणी मगृ नक्षत्रात होणां अपेशक्षत असतां.  यांदा मगृ नक्षत्र कोरडांच राशहलां आशण 

आर्द्ाण नक्षत्राच्या सहा शदवसातही समाधानकारक पाऊस झालेला नाही.  त्यामळेु मूग आशण उशडदाच्या पेरणीचा कालावधी 

आता जवळपास सांपला आह.े  आकाशवाणीच्या बातम्याांसाठी, मधू कसब,े अकोला.  

 

इांट्रो- 

िधाा वजल्ह्यात 69 कंपन्याचंी शेतकऱ्यानंा साथ वमळत आहे. त्याचसोबत सद्रीय शेतीलाही प्रोत्साहन 

वमळत आहे. कसे, ते ऐकूया आमच्या प्रवतवनधीकडून... 



 

शनसगाणचा लहरीपणा आशण बाजारात शतेमालाला शमळणारा अत्यल्प भाव ही शतेकऱ्याांसमोरील नहेमीची अडचण आह.े 

त्यामळेु शतेकऱ्याांच्या उत्पन्नाला योग्य भाव शमळण्यासह बी-शबयाणेही माफक दरात उपलब्ध व्हावे, याकररता शजल्यातील 

शतेकरी उत्पादक कां पन्या लाभदायक ठरत आह.े या कां पन्याांच्या माध्यमातून हजारो शतेकरी एकत्र आल्यान ेत्याांच्या खचाणत 

कपात होऊन उत्पादनातही वाढ होत असल्याचां शदसून येत आह.े शजल्यातील आठही तालुक्यामध्ये गले्या पाच ते सहा 

वषािंमध्ये 69 शतेकरी उत्पादक कां पन्या स्थापन करण्यात आल्या. यातील 57 कां पन्याां कायणरत असून त्याांच्या माध्यमातून 

सेंर्द्ीय शतेीलाही प्रोत्साहन शदलां जात आह.े यासोबतच शतेकऱ्याांना शवशवध पीकां  घणे्याकररता मागणदशणनही केलां जात आह.े 

कापूस, सोयाबीन आशण तूर आदी शपकाांकररता माफक दरामध्ये बी-शबयाण,े रासायशनक खते आशण कीटकनाशके उपलब्ध 

करुन शदली जातात. या कां पन्याांनी श्रणेीकरण, स्वच्छता प्रशक्रया आशण पिशकां ग युशनटही तयार केलां असून शतेकऱ्याांना 

बाजारपेठ उपलब्ध करुन दणे्यात मदत केली जाते. भाजीपाला उत्पादक शतेकऱ्याांसाठीही या कां पन्या लाभदायक ठरत 

आहते. या कां पन्या शतेकऱ्याांकडून शतेमाल एकशत्रतररत्या गोळा करतात आशण चाांगला बाजारभाव शमळेल शतथ ेशवकतात. 

एकां दरीत या कां पन्याांच्या माध्यमातून शतेकऱ्याांना मोठा आधार शमळत आह.े आकाशवाणीच्या बातम्याांसाठी वध्याणहून, आनांद 

इांगोले.  

 

कृषी तांत्रज्ञान सक्षमीकरण शदन 

कृषी विभागाकडून सध्या कृषी सजंीिनी सप्ताह प्रत्येक गािात आयोजीत करण्यात येत आहे. या 

अंतगात अमराितीमध्ये  मवहला कृषी तंिज्ञान सक्मीकरण वदन उत्साहात साजरा करण्यात आला. 

शेतीमध्ये मवहलाचंा िाढता सहभाग लक्ात घेता त्यानंा निीन कृषी तंिज्ञानाची ओळख करून देण,ं 

तसचं निनिीन तंिज्ञानाचा िापर करण्याच्या दृष्टीने सक्म करण,ं  या उवद्दष्टान ंहा वदिस साजरा 

करण्यात आला. सपूंणापणे  मवहलासंाठी आवण  मवहलानंी आयोवजत केलेल्ह्या या कायािमामध्ये 

ग्रामस्तरािरील सिा मवहला पदावधकारी आवण कमाचारी उपवस्थत होत्या.  

 

उद्घाटन  

यितमाळ वजल्ह्यातील सिा रास्तभाि धान्य द काने वजल्ह्हा प रिठा अवधकारी यानंी तयार केलेल्ह्या 

मॉडेलप्रमाणे तयार करुन घेण्याच्या सूचना वजल्ह्हावधकारी अमोल येडगे यानंी वदल्ह्या आहेत. 

वजल्ह्यातील रास्तभाि धान्य द कानदारानंा आवण लाभार्थयांना मागादशाक ठराि म्हणून "स्िातंर्यायाचा 

अमतृ महोत्सि" अंतगात, वजल्ह्हा प रिठा अवधकारी स धाकर पिार यानंी वजल्ह्हा प रिठा कायाालय 

यितमाळ इथ  मॉडेल रास्तभाि धान्य द कानाची वनवमाती केली आहे. त्याच ं उद्घाटन वजल्ह्हावधकारी 

अमोल येडगे याचं्या हस्ते करण्यात आल. 

 

रने वॉटर हावेस्टींग 

चरंपूर शहरात आता पािसाच ंपाणी साठिण्याच्या मोवहमेन जोर पकडला आहे. व्यापारी सघंटना, 

हॉटेल सचंालक, मंगल कायाालय, धावमाक स्थळांनी मोहीमेला सहकाया केल्ह्यास शहरातील पाणी 

पातळी िाढविण्याचा मोठा टप्पा आपण गाठ  शकतो अस ंअवतररक्त आय क्त विपीन पालीिाल यानंी 



काल एका सभेत सांवगतलं. भूगभाातील पाण्याची सातत्यान ंघट होत असल्ह्यान ंपािसाच ंपाणी 

जवमनीत म रिणं आिश्यक आहे अस ंपालीिाल यानंी सावंगतलं.      

 

अशभयान 

नॅशनल वसक्य ररटीज वडपॉवझटरी वलवमटेडच्या माध्यमातून म ंबई,अहमदाबाद,चेन्नई,वदल्ह्ली,  

ग िाहाटी,कोलकाता,मंगळ रू,वसधं द गा  आवण ठाणे येथील शालेय विद्यार्थयांपयंत पोहोचण्याच्या उदे्दशाने 

‘चलो, स्कूल चलद्’ हे विशेष अवभयान स रू करण्यात आले आहे.शहापूर, पालघरसारख्या वनमशहरी 

भागात हे अवभयान पोहोचणार आहे. याअंतगात एनएसडीएल िंवचत सम दायातंील विद्यार्थयांना मूलभूत 

शैक्वणक गरजाचंी पूताता करण्यासाठी आिश्यक सचं प रिणार आहे.  

 

जादा गाड्या  

आषाढी एकादशी वनवमत्ताने श्रीके्ि पढंरपूरकडे जाण्यासाठी एस.टी.च्या प णे विभागातफे 8 ते 14 ज लै 

दरम्यान 550 बसगाड याचंी व्यिस्था करण्यात आली आहे. तसेच 40 प्रिाशाचं्या गटान ंआगाऊ 

नोंदणी केल्ह्यास थेट गािाकडून पढंरपूरकडे गाड याचंी व्यिस्था कऱण्यात येत असून, प णे विभागातील 

तेरा डेपोपैकी जिळच्या डेपोशी सपंका  साधण्याचे आिाहन करण्यात आल आहे.  

 

पालखी  

सतंशे्रष्ट् ठ ज्ञानेश्  िर माउलींच् या पालखी सोहोययाचा म क्काम काल लोणंद इथ ंहोता,त्याम ळे पालखी 

तळािर माउलींच् या पाद काचें दशान घेण् यासाठी हजारो भाविकाचंी गदी झाली होती.आज पालखी 

तरडगािकडे मागास् थ होणार असून पालखी सोहोययाच ंपवहलं ररगंण द पारी चादंोबाचा वलंब इथ होणार 

आहे.    

 

पेरण्या  

नावशक वजल्ह्यात गेल्ह्या काही वदिसापंासून चागंला  पाऊस झाल्ह्याने खररपाच्या पेरण्या स रू झाल्ह्या 

आहेत. नावशक वजल्ह्यात आतापयंत स मार े9 टक्के के्िािर  पेरण्या झाल्ह्या असून,आणखी काही 

वदिस जोरदार पाऊस झाल्ह्यानतंर  त्यात िाढ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, वजल्ह्यात दमदार 

पािसाला स रुिात झाली असली तरी अद्यापही 84 गािं आवण 83  िाड यानंा टकँर द्वार ेपाणीप रिठा 

केला जात आहे.  

 

हवामान 

उत्तर महाराष्ट्र ते दवक्ण कनााटकच्या वकनारपट्टीपयंत रोणीय के्ि तयार झाल्ह्याम ळे कोकणात 

पािसाचा जोर येत्या 3 ज लैपयंत कायम राहील.कोकण पररसरात सोसाट याच्या िाऱ्यासह  जोरदार ते 



म सळधार पाऊस पडेल.राज्यात अन्यि पाऊसमान कमी राहील.असा अंदाज हिामान विभागान ं 

िताविला आहे.  

 

आकाशवाणी पुणे कें र्द्ावरचां प्रादेशशक बातमीपत्र सांपलां. नमस्कार.   


