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�ादिेशक बातमीप� – द.ु 3.00 वाजता 

7, ऑग�ट 2020 – श!ुवार 
ठळक बात	या 

• ‘नवीन रा$%ीय शै(िणक धोरण’ सवा,ना समान संधी दणेार ंअस.याचं �धानमं�ी नर01 मोदी यांचं �ितपादन  

• दशेभरात काल कोिवड 56णां7या सं8येत ६२ हजार ५३८ नं वाढ /56ण बर े होAयाचं �माण ६७ पूणा,क ९८ शतांश 

टEEयावर  

• राFयात काल १० हजार ८५४ 56ण कोरोनामJु /तर,११ हजार ५१४ नKया कोरोनाबािधत 56णांची नLद  

आिण 

• पावसाचा जोर ओसरला /मा� तरीही रायगड आिण सांगली िज.Nात पूरि�थती कायम 

<><><><> 

 ‘नवीन रा$%ीय शै(िणक धोरण’ सवा,ना समान संधी दणेार ं असून Pयात िश(णाबरोबरच संशोधनावर भर िदला 

अस.याचं �धानमं�ी नर01 मोदी यांनी Qहटलं आहे. ते आज रा$%ीय शै(िणक धोरणाअंतगRत ‘उ7च िश(णात पTरवतRनाPमक 

सधुारणांसंबंधी7या समेंलना’चं Kहीडीओ कॉVफरिVसंगXार ेउYाटन करताना बोलत होते.  

या धोरणाXार े िवZाथा,ना जागितक दजाR िश(ण िदलं जाणार असून, Pयामळेु Pयांना मोठ्या �माणात संधी उपल^ध 

होतील. �ाथिमक िश(ण मातभृाषेतच िदलं जाणार आहे, Pयामळेु िवZाaया,चा पाया पEका होईल, असं ते Qहणाले. हे शै(िणक 

धोरण भिव$याचा िवचार क5न तयार केलेलं असून, यात िश(ण आिण संशोधनातली दरी कमी केली असून, सजRनशीलतेला 

तं�bानाची जोड िदली आहे, असं ते Qहणाले. आधिुनक भारता7या पायाभरणीसाठी हे शै(िणक धोरण अPयंत उपयJु अस.यानं 

Pया7या अंमलबजावणीसाठी सवा,नी �यPन करावेत, असं आवाहनही मोदी यांनी यावेळी केलं. 

<><><><> 

काल दशेभरात कोिवड 56णां7या सं8येत ६२ हजार ५३८ नं वाढ झाली. Pयामळेु आतापय,त बािधत झाले.यांची एकूण 

सं8या २० लाख २७ हजार ७४ झाली आहे. यापैकf आतापय,त १३ लाख ७८ हजार १०५, Qहणजे ६७ पूणा,क ९८ शतांश टEके 

56ण बर ेहोऊन घरी गेले आहेत.  

काल दशेभरात ८८६ 56णांचा या संसगाRमळेु मPृयू झाला, आतापय,त या संसगाRनं मPृयंू झाले.यांची सं8या ४१ हजार 

५८५ झाली आहे. हा मPृयूदर आता २ पूणा,क शूVय ५ शतांश टEEयापय,त खाली आला आहे. सiया दशेात ६ लाख ७ हजार 

३८४ 56णांवर िविवध 56णालयांमधून उपचार सjु आहेत.  

दशेभरात आतापय,त २ कोटी २७ लाख ८८ हजार ३९३ नमVुयांची कोरोना संसगR चाचणी झाली आहे. भारतीय 

आयिुवRbान संशोधन सं�थेनं ही मािहती िदली.     

<><><><> 

राFयात काल १० हजार ८५४ 56ण कोरोनामJु होऊन घरी परतले. यामळेु राFयात आजपय,त कोरोनामJु झाले.या 

56णांची एकूण सं8या ३ लाख १६ हजार ३७५ झाली आहे. याबरोबरच राFयातला कोरोनाबािधत 56ण बर ेहोAयाचा दर वाढून 

६५ पूणा,क ९४ शतांश टEके झाला आहे, अशी मािहती आरो6य मं�ी राजेश टोपे यांनी िदली. 

राFयभरात काल ११ हजार ५१४ नKया कोरोनाबािधत 56णांची नLद झाली. ही आजवरची एका िदवसातली सवाRिधक 

56णसं8या आहे. यामळेु राFयात.या एकूण कोरोनाबािधतांची सं8या ४ लाख ७९ हजार ७७९ इतकf झाली आहे. 



राFयात काल ३१६ कोरोनाबािधत 56णां7या मPृयूची नLद झाली. यामळेु राFयभरात आlापय,त कोरोनामळेु मरण 

पावले.यांची एकूण सं8या १६ हजार ७९२ झाली आहे. राFयात.या कोरोनाबािधत 56णां7या मPृयू दरातही िकंिचत घट होऊन, 

तो, ३ पूणा,क ५० शतांश टEके झा.याचंही टोपे यांनी सांिगतलं. 

सiया राFयात एकूण १ लाख ४६  हजार ३०५ कोरोनाबािधत 56णांवर उपचार स5ु आहेत. 

सiया राFयात ९ लाख ७६ हजार ३३२ लोक गहृ िवलगीकरणात तर ३७ हजार ७६८ लोक सं�थाPमक िवलगीकरणात 

आहेत.     

<><><><> 

मुंबईत काल ९१० नवीन कोरोनाबािधत 56णांची नLद झाली असून  ५७ 56णांचा मPृयू झाला आहे.  आतापय,त बािधत 

झाले.यांची एकूण सं8या १ लाख २० हजार १६५ झाली आहे. तर, मतृांची एकूण सं8या ६ हजार ६४५ वर पोचली आहे. काल  

िदवसभरात ९८८ 56ण बर ेझा.यानं Pयांना िड�चाजR दAेयात आला. आतापय,त ९२ हजार ६६१ 56ण कोरोनामJु होऊन घरी 

परतले  आहेत. सiया २० हजार ५६२ अॅEटीव 56ण असून  िविवध 56णालयात उपचार घेत आहेत, अशी मािहती पािलके7या 

आरो6य िवभागानं िदली. 

<><><><> 

औरगंाबाद िज.Nात आज कोिवड संसगR झालेले नवे ९६ 56ण आढळले. Pयामळेु आतापय,त िज.Nातील एकूण कोरोना 

िवषाणू बािधत 56णांची सं8या १५ हजार ८७० झाली आहे. Pयापैकf ११ हजार ६७६ 56ण आतापय,त बर ेझाले तर ५१३ जणांचा 

मPृयू झाला आहे. सiया िज.Nात ३ हजार ६८१ 56णांवर उपचार स5ु अस.याचं िज.हा �शासनानं कळवलं आहे.  

नािशक िज.Nात काल 523 56ण कोरोनामJु झाले आहेत. काल त^बल 737 56णांचा अहवाल पॉिझिटKह आला असून 

31 56णांचा मPृयू झाला आहे. आतापय,त मPृयू झाले.यांची सं8या 578 झाली आहे.  

बीड िज.Nात 125 पॉिजटीKह j6ण कोरोना बािधतआढळून आले आहेत. j6णां7या सं8येत कमालीची वाढ होत असून 

उZा परवा आिण 10 ऑग�ट रोजी बीड शहरात.या सवR बाजार पेठा बंद ठेवAयाचा िनणRय िज.हा �शासनाने घेतला आहे. या तीन 

िदवसां7या कालखंडात Kयापारी, फळ-भाजी िव!ेते, छोटेमोठे Kयवसाियक, दूध िव!ेते यांची तपासणी करAयात येणार आहे. 

सातारा िज.Nात काल 203 नागTरकांचे कोरोना तपासणी अहवाल पॉिझिटKह आढळले. तर, 77 j6ण कोरोनामJु झाले 

आहेत आतापय,त 2 हजार 426 जणांनी कोरोनावर मात केली असून एकूण कोरोना बिधतांचा आकडा 5 हजार 179 झाला आहे. 

तर आतापय,त 159 जणांना कोरोनामळेु आपला �ाण गमवावा लागला आहे. िज.Nात दोन हजार 594 56णांवर उपचार सjु 

आहेत. 

रायगड िज.हय़ात काल ३६६ j6ण कोरोनामJु झाले.आतापय,त १३ हजार ६९२ j6ण बर ेहोऊन घरी गेले आहेत. 

काल ३७९ नKया 56णांची नLद झाली आहे तर िज.Nातली एकूण j6णाची सं8या आता १७ हजार ३४६ वर पोचली आहे. काल 

६ जणांचा मPृयू झाला आहे. आतापय,त ४७१ j6णांचा मPृयू झाला आहे. तर, ३ हजार १८३ j6ण उपचार घेत आहेत. 

परभणी िज.Nात काल सहा जण कोरोनामJु झाले असून आतापय,त 411 56णांनी कोरोनावर मात केली आहे. 

िज.Nात एकूण कोरोनाबािधत KयJwची सं8या 54 एवढी झाली आहे. 359 56णांवर िविवध 56णालयात  उपचार सjु आहेत. 

सागंली िज.Nात आतापय,त 1 हजार 677 56ण कोरोना वर मात कjन घरी गेले आहेत. काल एका िदवसात  168 

नवीन बािधत 56ण आढळले असून आतापयRVत िज.Nात एकूण पॉिझटीKह 56णांचा आकडा 3 हजार 916 वर पोहोचला आहे. 

काल पाच 56णांचा मPृयू झाला असून िज.Nात.या एकूण मतृांचा आकडा 118 वर पोचला आहे. तर, 2 हजार 366 56ण उपचार 

घेत आहेत.  



जळगाव िज.Nात काल २०० j6ण कोरोनामJु झाले असून एकूण बर ेहोणाxया 56णांची सं8या ९ हजार १४५ वर गेली 

आहे. काल ३२१ j6ण कोरोना बािधत अस.याचे आढळून आले. Pयामळेु कोरोना बािधत 56णांचा एकूण आकडा १३ हजार २९९ 

वर पोहचला आहे. तर काल आठ 56णांचा उपचारादरQयान मPृयू झाला आहे. 

अहमदनगर िज.Nात कोरोना वर मात केले.या एकूण 56णांची सं8या चार हजार 965 झाली आहे. काल िज.Nात 757 

नवीन कोरोना बािधत 56ण आढळले असून एकूण बािधत 56णांची सं8या 8 हजार 35 झाली आहे. तर एकूण मPृयू झाले.यांची 

सं8या 94 झाली आहे तर दोन हजार 976 56णांवर उपचार सjु आहेत 

जालना िज.Nात काल 77 कोरोना बािधत 56णांना बर े झा.यामळेु घरी सोडAयात आलं. आतापय,त 1 हजार 698 

56णांनी या आजारावर मात केली आहे. काल 77 नवीन 56णांची भर पड.यामळेु िज.Nातला बािधत यांचा आकडा 2 हजार 596 

झाला आहे.  तीन कोरोना बािधत 56णांचा आज उपचारादरQयान मPृयू झाला. सiया िज.Nात 814 56णांवर उपचार सjु आहेत.  

वािशम िज.Nात काल 5 56णांना कोरोना मJु झा.यामळेु घरी पाठवAयात आलं. िज.Nात आतापय,त 470 56णांनी 

कोरोना वर मात केली आहे काल 23 नवीन 56णांची भर पड.यामळेु एकूण बािधत 56णांची सं8या 813 झाली आहे तर आतापय,त 

कोरोना मळेु 17 56णांना आपला �ाण गमवावा लागला आहे.  

िसधंदुगु' िज.Nात आतापय,त एकूण ३२३  कोरोना बाधीत 56ण बर ेहोऊन घरी गेले आहेत. िज.Nात आज आणखी 

१५  KयJwचे कोरोना चाचणी अहवाल पॉिझटीKह आले आहेत. Pयामळेु कोरोना बािधत 56णांची एकूण सं8या आता ४३४ झाली 

आहे. सiया िज.Nात १०८  56णांवर उपचार सjु अस.याची मािहती िज.हा श.य िचिकPसक डॉ. धनंजय चाकूरकर यांनी िदली. 

उ)मानाबाद िज.Nात आतापय,त 652 कोरोना बाधीत 56णांना उपचारा नंतर घरी पाठवAयात आलं. काल १३० 

56णांची वाढ झाली Pयामळेु िज.Nात.या बाधीतांचा आकडा 2 हजार 30 झाला आहे. आतापय,त कोरोनामळेु 63 56णांचा मPृयू 

झाला असून 1 हजार 315 जणावर उपचार सjु आहेत. 

<><><><> 

बहृVमुंबई महापािलकेनं िबहारचे पोलीस अिधकारी िवनय ितवारी यांना िबहारला परत जाAयाची परवानगी िदली आहे. 

पाटAयाचे पोलीस अधी(क असलेले ितवारी गे.या रिववारी अिभनेता सशुांतिसंह मPृयू �करणी चौकशीसाठी मुंबईत आले होते. 

मा� मुंबईत येताच Pयां7या हातावर िवलगीकरणाचा िशEका मारत १५ ऑग�टपय,त िवलगीकरणात पाठवलं होतं. मा� िबहार 

पोिलसां7या िवनंतीवjन, िवलगीकरणाचा काळ पूणR होAया7या आठवडाभर आधीच Pयांना िवलगीकरणातून सोडलं, अस.याचं 

बहृVमुंबई महापािलकेनं सांिगतलं.  

दरQयान, सशुांतिसंह मPृयू�करणी अिभने�ी Tरया च!वतz आज अंमलबजावणी संचालनालय - ईडीसमोर चौकशीसाठी 

हजर झाली. ही चौकशी पढेु ढकलAयाची Tरयाची मागणी ईडीने फेटाळून लावली होती. 

<><><><> 

नांदडेचे खासदार �तापराव पाटील िचखलीकर यांना कोरोना िवषाणूची लागण झाली आहे. Pयां7यावर औरगंाबाद इथं 

एका खासगी 56णालयात उपचार सjु आहेत. आपली �कृती ठणठणीत असून, कोणती िचंता कj नये असं, खासदार िचखलीकर 

यांनी Qहटलं आहे. दरQयान, खासदार िचखलीकर यांचे िचरजंीव िज.हा पTरषद सद�य �वीण िचखलीकर यां7यावरही औरगंाबाद 

इथे कोरोना िवषाणू ससंगाRवर उपचार सjु होते, ते या ससंगाRतून मJु झाले असून, उZा Pयांना 56णालयातून सटुी दAेयात येणार 

आहे.  

<><><><> 

मुबंईत आज पावसानं काहीशी उसंत घेतली आहे. मा� काल सलग तीसxया िदवशीही मुंबईत मसुळधार पाऊस झाला. 

काल संपले.या २४ तासांत मुंबईत कुलाबा इथं ३३१ िमली मीटर तर सांता!ुझ इथं १६२ िमलीमीटर पावसाची नLद झाली. 



पावसामळेु कालही मुंबईत.या अनेक सखल भागांत पाणी साचलं होतं. होतं. काल  दपुारनंतर पावसाचा जोर काहीसा 

ओसर.यानंतर पाAयाचा िनचरा झाला. जलमय झाले.या अनेक िठकाणी पंपा7या सहा|यानं पाAयाचा उपसा करावा लागला. 

यासाठी गेले ८७ तास पािलकेचे पंप कायRरत असून, गे.या चार िदवसात पंपा7या सहा|यानं १ हजार ७१४ कोटी िलटर पाAयाचा 

उपसा केला अस.याची मािहती मुंबई महानगर पािलका �शासनाने िदली आहे. आज िदवसभरही मुंबई आिण उपनगरात काही 

िठकाणी जोरदार पावसाची शEयता हवामान िवभागानं वतRवली आहे. दरQयान शहरात पावसामळेु िठकिठकाणी उVमळून पडलेली 

झाडं, हटवAयाचं काम काल पासून स5ु झालेलं काम आजही स5ु आहे. 

रायगड िज.Nात गेले सतत तीन िदवस झाले.या मसुळधार पावसानंतर कालपासून िज.Nात पावसाचा जोर काहीसा 

कमी झाला आहे. मा� पावसामळेु िनमाRण झालेली परुि�थती कायम आहे. परुामळेु आlापय,त दोन जणांचा मPृयू झा.याचं आम7या 

बातमीदारानं कळवलं आहे. सािव�ी नदीत बडुत असले.या एका KयJfसह Pयाला वाचवAयासाठी गेले.या दोघांना रा$%ीय आपlी 

िनवारण दला7या मदतीनं वाचव.याची मािहती पोलादपूर7या तहसीलदारांनी िदली. महाडमiये सािव�ी नदीचं पाणी कमी झालं 

असलं, तरी कंुडिलका नदी अजूनही धोEया7या खणेुवjन वाहत आहे. िज.Nात.या इतर नZाही दथुडी भjन वाहत आहेत. 

पूरि�थतीत मदत आिण बचाव कायाRसाठी पेण इथं रा$%ीय आपlी िनवारण दलाचं एक पथक, तर महाडमiये भारतीय तटर(क 

दलाचं पथक तैनात केलं. पावसामळेु िज.Nात अनेक िठकाणी झाडं उVमळून पड.या7या घटना घड.या, अनेक िठकाणी वीज 

परुवठा खंडीत झा.याचंही वlृ आहे. मसुळधार पावसामळेु ऐितहािसक चवदार तळंही तडंुुब भरलं आहे. गे.या २४ तासात 

िज.Nात २०९ पूणा,क ५ दशांश िमलीमीटर पावसाची नLद झाली. येPया दोन िदवसात मसुळधार पावसाची शEयता कायम 

अस.यानं नागTरकांनी सतकR  राहावं असं आवाहन �शासनानं केलं आहे.  

सागंली  िज.Nात वारणा धरण पTरसरात गेले चार िदवस झाले.या मसुळधार पावसामळेु वारणा धरण ८४ टEEयाह~न 

अिधक भरलं आहे. धरणातून कालपासून ४ हजार ४०० EयूसेEस पाAयाचा िवसगR सjु आहे. पावसामळेु िशराळा तालEुयातले 

चार पूल पाAयाखाली गेले आहेत. िज.Nातले नZा आिण नाले तडंुुब भjन वाहात आहेत. तर सांगली जवळ कृ$णा नदीची 

वाढलेली पाणी पातळी आता ३ इंचानं कमी होऊन २३ फूट ७ इंचावर आली आहे. दरQयान सभंाKय पूरि�थती ल(ात घेऊन 

सांगली िज.हा परीषदने कृ$णा नदी पा�ात १५ यांि�क बोटी तैनात के.या आहे. या बोटwचं �ाPयि(क घेत.यानंतर, Pया 

नदीकाठ7या गावांना िद.या जातील.  

सातारा िज.Nातही आता पावसाचा जोर ओसरला आहे. संततधार पावसामळेु िज.Nात.या कोयना धरणात आज 

दपुारी १२ वाजेपय,त धरण (मते7या ६६ टEEयाह~न जा�त, ६९ पूणा,क ६३ अ^ज घनफूट इतका पाणीसाठा झाला. िज.Nात 

गे.या २४ तासात एकूण सरासरी १९ पूणा,क २८ शतांश िमलीमीटर पावसाची नLद झाली. 

<><><><> 

िसंधदुगुR िज.हयात.या   दवेघर धरणा7या पाणलोट (े�ामiये सतत पजRVयव�ृी होत आहे. Pयामळेु दवेघर धरणा7या पाणीसाठ्यात 

वेगान वाढ होत आहे. Pयामळेु धरण(े�ाबाहेरील पाणलोट (े�ातल पाणी नदीपा�ात येऊन पाAयाची पातळी वाढAयाची शEयता 

अस.यान पाणलोट (े�ात येणाxया घोणसरी, लोर े नं.१, लोर े नं. २, गडमठ, िपयाळी, वाघेरी या गावात.या  नागTरकांनी द(ता 

�यावी.नागरीकांनी सतकR  रहाव अस आवाहन, म8ुय कायRकारी अिधकारी, उपिज.हािधकारी शभुांगी साठे यांनी केल आहे. 

<><><><> 

मसुळधार पावसामळेु कोकण र.ेवे मागाRवर िसंधदुगुाRत.या मडुर े आिण गोKयात.या पेडणे �थानकां7या दरQयान 

असले.या बोगZात.या काल पडले.या संर(क िभंती7या द5ु�तीचं काम स5ु झालं आहे. हे काम साधारण २० ऑग�टपय,त स5ु 



राहील अशी मािहती कोकण र.ेवे �शासनानं िद.याचं आम7या बातमीदारानं कळवलं आहे. यामळेु पनवेलह~न रPनािगरी मागाRनं 

गोKयाकडे जाणाxया आिण याच मागाRनं दि(णेतून येणाxया सवR गाड्या रPनािगरीऐवजी िमरज-पणेु मागाRनं वळवAयात आ.या आहेत.  

<><><><> 

पालघर िज.Nात.या डहाणू तालEुया मध.या कासा इथं राहणाxया �वाती िम�ी िहने �वतं� Kयवसाय सjु करAयासाठी 

�धानमं�ी म1ुा योजनेअंतगRत 10 लाखांचं कजR घेतलं.आिण मग �मोद महाजन कौश.य िवकास योजनेअंतगRत �वानंदा 

इंटर�ायजेस या नावानं कासा इथं गारम0ट मेिकंग चं औZोिगक �िश(ण क0 1 सjु केलं यासंदभाRत  �वाती िम�ी िहने आकाशवाणी 

िदलेली ितची �िति!या ऐकूयात........ 

<><><><> 

दशेात.या पिह.या िकसान र.ेवे सेवेला आज स5ुवात झाली. क0 1ीय कृिषमं�ी नर01िसंग तोमर यांनी िKहिडओ 
कॉVफरिVसंगXार े नािशक मध.या दवेळाली पासून िबहार मध.या दानापूर पय,त जाणाxया पिह.या गाडीला ��थानाचा झ0डा 
दाखवला. 

<><><><> 

 


