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ठळक बातम्या 

 

 

 ओव्हर ड्राफ्ट सवुिधा घेणार् ााचना बकेँत चालू खाते सरुू करण्ाापासून मनाई  

 श्रीलचकेतल्ाा वनिडणकुीत सत्ताधारी श्रीलचका पीपल्स पाटीला स्पष्ट बहुमत. 

 आापीएल नच वििो ाा वचनी मोबाईल कच पनीच प्रााोजकत्ि रद्द केलच. 

 कोरोनािरील लस सिाांना पलब्ध व्हािी - आरोग्ा सचघटनेची अपेक्षा. 

 जम्मू-काश्मीरचे माजी नााब राज्ापाल विरीशचचद्र ममूूु, देशाचे निे महालेखापाल. 

 महाराष्ट्रातले विद्यार्थी आता वशकणार ििुल क्लासरूम मध्ाे. 

 

ररझवव बँक 

कॅश के्रडीट अर्थिा ओव्हर ड्राफ्ट सवुिधेचा लाभ घेतलेल्ाा ग्राहकाचना चालू खाते सरुू करण्ाापासून मनाई 

करण्ााचे आदेश काल भारतीा ररझव्हू बकेँनच काल इतर बकँाचना वदले. ाा ग्राहकाचनी आपले सिू व्ािहार आपल्ाा 

ओडी अकाऊच ट मधूनच करािेत असच ररझिू बकेँनच म्हटलच आहे. कजू परुिठ्ाामध्ाे वशस्त वनमाूण करण्ाासाठी हा 

वनणूा घेतल्ााचच ररझव्हू बकेँनच साचवितलच. तसचच, आवरू्थक िैरव्ािहार टाळण्ाासाठी बकँ ाचत्रणेत लिकरच पॉवझवटव्ह 

पे पद्धत लािू करणार असल्ााचच ररझव्हू बकेँचे िव्हनूर शक्तीकाचत दास ााचनी साचवितलच. ते काल पतधोरण आढािा 

बैठकीनमतर मुचबईत िाताूहराचशी बोलत होते. ाा पद्धती अचतिूत, दसुर्ाा व्ाक्तीला अर्थिा सचस्रे्थला धनादेश 

देण्ााआधी ग्राहक त्ाा धनादेशाचे छााावचत्र काढून ते बकेँच्ाा मोबाईल अॅप िर अपलोड करले. ााबाबतच्ाा 

मािूदशूक सूचना लिकरच जारी केल्ाा जाणार आहेत.   

  

आय पी एल  

भारतीा वक्रकेट वनाामक मचडळान आापीएल वक्रकेट स्पधेतील वििो ाा वचनी मोबाईल कच पनीच 

प्रााोजकत्ि रद्द केलच आहे. ाािर्षी वििो कच पनी आापीएल स्पधेत सहभािी असणार नाही असच वक्रकेट वनाामक 

मचडळान आपल्ाा वनिेदनात म्हटलच आहे. वक्रकेट वनाामक मचडळ आवण वििो कच पनी ााचच्ाातील भािीदारी वनलचवबत 

करण्ाात आली असल्ााचही ाा वनिेदनात नमूद करण्ाात आलच आहे. आता ाा स्पधेच्ाा प्राोजक्त्िासाठी निीन 

वनविदा माििल्ाा जाणार आहेत.  

 

अमेररका – दिकिॉक 

अमेररका सरकारनच सरकारी कमूचार्ााचना वदलेल्ाा मोबाईल फोनिर वटकटॉक हे चीनी अॅप िापरण्ाास 

मनाई करणारे विधेाक अमेररकेच्ाा वसनेटने मचजरुी वदली आहे. वटकटॉक ाा अॅपमूळच राष्ट्रीा सरुके्षला धोका असून 

सरकारी उपकरणाचमध्ाे त्ााला स्र्थान देता ाेणार नाही, असच ररपवब्लकन पक्षाचे वसनेटर जोश हॉली ााचनी ाािेळी 

साचवितलच. 



श्रीलांका दनवडणूक 

श्रीलचकेत झालेल्ाा सािूवत्रक वनिडणकुीत पचतप्रधान मवहचदा राजपक्ष ााचच्ाा नेततृ्िाखालील सत्ताधारी 

श्रीलचका पीपल्स पाटीनच स्पष्ट बहुमत वमळित विजा सचपादन केला आहे. श्रीलचका पीपल्स पाटीनच सचसदेच्ाा 225 

जािाचपैकी 145 जािाचिर विजा वमळिला. माजी पचतप्रधान रावनल विक्रमवसचघे ााचच्ाा नेतृत्िाखालील ानुााटेड 

नॅशनल पाटीला केिळ एका जािेिर समाधान मानािे लािले. समािी जन बलिेिा हा पक्ष 54 जािा वमळिून प्रमखु 

विरोशी पक्ष म्हणून उदाास आला आहे. पचतप्रधान नरेंद्र मोदी ााचनी काल श्रीलचकेचे पचतप्रधान मवहचदा राजपक्ष 

ााचच्ााशी दूरध्िनीिरून सचिाद साधत सािूवत्रक वनिडणकुाचचच ाशस्िीपणे आाोजन केल्ााबद्दल त्ााचचच अवभनचदन 

केलच. कोरोना सचसिाूची पररवस्र्थती असतानाही श्रीलचकेनच प्रभािीपणच ाचत्रणा राबविल्ााचच मोदी ाािेळी म्हणाले.    

 

आरोग्य सांघिना- लस 

कोरोनाविरुद्ध लस ताार झाल्ाािर सािूजवनक वहतासाठी ती सिाांनाच उपलब्ध करून वदल्ाास जिाची 

आवरू्थक िाडी लिकर रुळािर ाेईल, असच जािवतक आरोग्ा सचघटनेनच म्हटलच आहे. ााबाबत काल एका ऑनलाईन 

चचेत बोलताना जािवतक आरोग्ा सचघटनेचे सरवचटणीस टेड्रॉस अदनॉन घेबे्राेसूस म्हणाले की, ही लस एखाद्या 

देशानच केिळ स्ितःच्ाा फााद्यासाठी जिळ ठेिणच ाोग्ा नाही.  

 

जागदतक कोरोना 

जिभरात कोरोनामूळच  मतृ्ाू झालेल्ााचची सचख्ाा 7 लाख 10 हजाराचच्ाा िर िेली आहे. अमेररकेतील जॉन 

हॉपवकन्स विद्यापीठानच वदलेल्ाा मावहतीनसुार, जिात कोरोना बावधताचची सचख्ाा 1 कोटी 89 लाख 8 हजार 1 शे 

11 झाली आहे. अमेररकेत कोरोनाबावधताचची आवण मतृाचची सचख्ाा सिाूवधक आहे. त्ाानचतर ब्रावझलचा क्रमाचक 

लाितो. तीस हजारहून अवधक मतृ्ासुचख्ाा असलेल्ाा इतर देशाचमध्ाे मेवक्सको, वब्रटन, भारत, इटली आवण फ्रान्स 

ााचचा समािेश आहे.  

 

राज्य - राष्ट्रीय कोदवड   

आरोग्ा मचत्रालााच्ाा काल सकाळच्ाा आकडेिारीनसुार देशात आतापाांत 13 लाख 28 हजार 3 शे 36 

जण कोरोनामकु्त झाले आहेत. ाामळेु देशातला कोरोना रुग्ण मकु्तीचा दर आता 67 पूणाांक 61 शताचश टक्के झाला 

असून मतृ्ाूदर आणखी कमी होऊन 2 पूणाांक 7 शताचश टक्के झाला आहे. देशातली आतापाांतची 

कोरोनाबावधताचची सचख्ाा 19 लाख 64 हजार 536 झाली आहे. मतृाचची एकच दर सचख्ाा 40 हजार 699 आहे. सध्ाा 

5 लाख 95 हजार 501 कोरोनाबावधताचिर उपचार सरुू आहेत. 

राज्ााच्ाा आरोग्ा विभािाकडून काल सचध्ााकाळी वमळालेल्ाा मावहतीनसुार राज्ाातील आतापाांतच्ाा कोरोना 

बावधताचची सचख्ाा  4  लाख 79 हजार 779 झाली असून ाापैकी  3 लाख 16 हजार 375 बावधत बरे झालेत, 1 

लाख 46 हजार 305 रुग्णाचिर उपचार सुरू आहेत. राज्ाात कोविड 19 मळेु दिािलेल्ााचची सचख्ाा आता 16 हजार 

772 झाली आहे. 

  

पदिम बांगाल कोरोना 

राज्ाातील खासिी रुग्णालााचनी ताार केलेल्ाा कोरोनाबाबतच्ाा अहिालाचचच परीक्षण करण्ाासाठी पविम 

बचिाल सरकारनच तज्ाचच्ाा सवमतीची स्र्थापना केली आहे. ााद्वार ेकोरोना परीस्र्थीतीबाबत काही शचका अर्थिा 



अवधक मावहतीची आिश्ाकता असल्ाास त्ााची पूतूता करता ाेईल, असच राज्ा सरकारच्ाा ितीनच साचिण्ाात 

आलच.  

 

मदणपूर िाळेबांिी 

मवणपूर सरकारनच राज्ाातील सचपूणू टाळेबचदी आवण सचचारबचदीचा कालािधी 15 ऑिस्टपाांत िाढिला 

आहे. राज्ाात कोरोना रुग्णाचची सचख्ाा िाढल्ाानच हा वनणूा घेण्ाात आला. मवणपूरमध्ाे 23 जलैुपासून टाळेबचदी 

आवण सचचारबचदी लािू आहे.  

   

कॅग - मुमूव 

जम्मू-काश्मीरचे माजी नााब राज्ापाल विरीशचचद्र ममूूु हे देशाचे निे महालेखापाल असतील. ााआधी हे 

पद राजीि महर्षी ााचच्ााकडे होतच. ममूूु हे िजुरात केडरचे प्रशासकीा अवधकारी असून त्ााचनी नकुताच जम्मू-

काश्मीरच्ाा नााब राज्ापाल पदाचा राजीनामा वदला होता.  

 

पांतप्रधान – दशक्षण  

नव्ाा शैक्षवणक धोरणानसुार उच्च वशक्षणातील सुधारणाच विर्षाी आज होणार्ाा पररर्षदेत पचतप्रधानाचचच 

उद्घाटनपर भार्षण होणार आहे. दरुदृष्ट्ा प्रणाली द्वार ेहा कााूक्रम होत आहे. त्ाात निीन वशक्षण धोरणातील विविध 

विर्षााचिर चचाू होणार आहे. ाािेळी कें द्रीा वशक्षण मचत्री रमेश पोखरीााल वनशचक, राज्ा मचत्री सचजा धोते्र ही 

उपवस्र्थत असणार आहेत. ाा पररर्षदेत वशक्षण धोरण सवमतीचे अध्ाक्ष, सदस्ा, आवण वशक्षण तज् आपले विचार 

माचडणातील. 

  

गुगल क्लासरूम  

कोविड 19 च्ाा सार्थीमळेु शाळा अजून बचद असल्ाा तरी महाराष्ट्रात आता ऑनलाईन वशक्षणाला अवधक 

िती वमळणार आहे.  राज्ा सरकारच्ाा शालेा वशक्षण विभािानच िूिल च्ाा सहकाााूनच राज्ाातील शाळाचसाठी िूिल 

क्लासरूम प्रकल्प सुरू केला आहे. काल दपुारी ाा प्रकल्पाचच उद्घाटन मखु्ामचत्री उद्धि ठाकर ेााचच्ाा हस्ते झालच. 

ाा ऑनलाईन तावसकाचचा लाभ 1 लाखाहून अवधक शाळाचतील समुार े2 कोटी 30 लाख विद्यार्थााांना होईल अशी 

अपेक्षा आहे. 

ऑनलाईन वशक्षण राज्ाातल्ाा अनेक विद्यार्थााांच्ाा आिाक्ाातलच नाही ााची जाणीि आहे तररही ाा वशक्षणापासून 

कोणीही िचवचत राहू नाे असा प्रात्न  सामावजक आवण स्िाचसेिी सचस्र्था तसचच शाळाचच्ाा सहकाााूनच करण्ाात ाेत 

असल्ााचच शालेा वशक्षण मचत्री िर्षाू िााकिाड ााचनी ाािेळी बोलताना साचवितलच.ाा उपक्रमाच्ाा माध्ामातून 

राज्ाातली िरुूवशष्ट्ा परचपरा व्हच्ाुूअल क्लासरूमपाांत पोहोचल्ााचच मत उपमखु्ामचत्री अजीत पिार ााचनी ाािेळी 

व्ाक्त केलच. शाळा कधी सरुू होणार ाापेक्षा वशक्षण कधी सरुू होणार हे अवधक महत्िाचच असल्ााचच मी 

आधीपासूनच साचित होतो. आता ते सुरू होतच आहे.  कोरोनानच आपल्ााला ितूमानातून भविष्ट्ाात नेलच आहे असच 

मखु्ामचत्री उद्धि ठाकरे ाािेली बोलताना म्हणाले. 

 

 

 



हातमाग दिन  

कें द्रीा िस्त्रोद्योि मचत्रालााकडून आज राष्ट्रीा हातमाि वदन दूर दृश्ा प्रणालीच्ाा माध्ामातून आाोवजत 

करण्ाात आला आहे. िस्त्रोद्योि मचत्री स्मतृी इराणी ाा कााूक्रमाच्ाा प्रमखु पाहुण्ाा असतील. 

  

दकसान रले्वे 

माल िाहतकुीच्ाा दरात सिलत जाहीर केल्ाानचतर आता भारतीा रले्िे आजपासून शेतमालाच्ाा 

िाहतुकीसाठी विशेर्ष वकसान रले्िे सरुू करते आहे. पवहली िाडी आज सकाळी 11 िाजता  महाराष्ट्रातून 

वबहारकडे वनघणार आहे. ाा रले्िेमधून फळे आवण भाज्ाा नेल्ाा जाणार आहेत. 

 

महाराष्ट्र िुध योजना 

अमतृ आहार ाोजनेअचतिूत, अवतररक्त दधु साठ्ाातून ताार केलेली दधु भकुटी महाराष्ट्र सरकारनच घेतला 

आहे. राज्ाातील 6 लाख 51 हजार बालकाचना आवण 1 लाख 21 हजार िभूिती मवहलाना ाा वनणूााचा लाभ 

होईल.   

 

मुांबई उच्च न्यायालय-  तहकूब 

मुचबई आवण पररसरात झालेल्ाा पािसामळुच  अनेक कमूचारी न्ाााालाात पोहोचू न शकल्ाानच मुचबई उच्च 

न्ाााालाानच काल कामकाज तहकूब केलच. ाामळुच , काल होऊ न शकलेली सनुािणी आज होईल, असच न्ाााालाानच 

साचवितलच आहे.  

 

दबहार पूर 

वबहार मध्ाे पूरवस्र्थती अद्यापही वबकट असून 16 वजल््ाचमधील जिळपास 70 लाख नािररकाचना परुाचा 

फटका बसला आहे. दरभचिा आवण समस्तीपरु वजल््ाचमध्ाे परुाचे पाणी िािात वशरलच आहे. परुामळुच  ाा भािातील 

रले्िे सेिाही विस्कळीत झाली आहे. 

  

भाई ांिर इमारत कोसळली 

जोरदार पािसामळुच  ठाणे वजल््ातील मीरा भाई चदर भािात काल चार मजली इमारत कोसळली. ही इमारत 

धोकादााक म्हणून घोवर्षत करण्ाात आल्ाानच ती माचू मवहन्ाातच ररकामी करण्ाात आली होती. प्रशासनाकडून 

ही इमारत पाडण्ााचच काम सुरू होतच.  

 

कोकण रले्वे 

कोकण रले्िे मािाूिर वसचधदुिुाूतल्ाा मडुर ेआवण िोव्ाातल्ाा पेडणे स्र्थानकाचच्ाा दरम्ाान असलेल्ाा 

बोिद्यातली सचरक्षक वभचत काल कोसळल्ाानच दरुुस्तीचच काम सरुू झालच आहे. हे काम ाेत्ाा 20 ऑिस्ट पाांत 

चालणार असल्ाानच पनिेलहून रत्नाविरी मािाूनच िोव्ााकडे जाणार्ाा आवण दवक्षणेतून ााच मािाूनच ाेणार्ाा सिू 

िाड्ाा रत्नाविरीऐिजी वमरज-पणेु मािाूनच िळविण्ाात आल्ाा आहेत. 

ााबरोबरच हे राष्ट्रीा बातमीपत्र सचपलच ,नमस्कार 


