
                 
 

आकाशवाणी मुंबई 
�ादिेशक बातमीप� – द.ु 3.00 वाजता 

9, ऑग�ट 2020 – रिववार 
ठळक बात	या 

• पीकांची साठवणूक कर&यासाठी सिुवधा िनमा*ण कर&यासाठी+या १ लाख कोट0+या कोषाची �धानमं2यांची घोषणा 

• १०१ संर5ण उ7पादनां+या आयातीवर ट88याट88यानं बंदी घाल&याचा संर5ण मं�ालयाचा िनण*य 

• अिभनेता सशुांत िसंग राजपूत आ7मह7या�करणी सीबीआय चौकशीला मुंबई पोिलसांचा िवरोध 

आिण 

• रा=यात कोरोनाबािधतां+या सं>येनं ओलांडला ५ लाखांचा ट8पा 

<><><><> 

�धानमं�ी नरBC मोदी यांनी १ लाख कोट0चं अथ*सहाEय दणेाFया कृषी पायाभूत सिुवधा कोषाची घोषणा आज केली. पीक हाती 

आHयानंतर लागणाFया पायाभूत सिुवधा िनमा*ण करणं आिण कृषी 5े�ातHया रोजगारिनिम*तीसाठी हा िनधी िदला जाणार आहे.  

यामळंु मोठ्या �माणात साठवण 5मता िनमा*ण होऊ शकेल, गावागावात अ7याधिुनक शीतगहृ तयार करता येतील, असं ते Lहणाले. 

यामळंु गावात रोजगार िनिम*तीही होईल. गोदाम, शीतगहृ साखळी आिण अMन�िNया 5े�ात गुंतवणकुOसाठी तसंच जैिवक आिण 

पोषणमूHय वाढिवलेले अMनपदाथ* िनिम*तीसाठी दशेात खूप मोठी संधी असHयाचं 7यांनी सांिगतलं. ही योजना कृषी 5े�ात 

नवउRोजकांना �ो7साहन दणेार आहे.  

या अंतग*त शेतकरी समूह, कृषी उ7पादक संघटना, कृषी 5े�ातले नवउRोजक, कृषी 5े�ात कज* दणेाFया पतसं�थांना िविवध 

सं�थांकडून कज* िदलं जाणार आहे. याअंतग*त कजा*वर+या Sयाजावर ३ टUके सवलत िदली जाणार आहे. तसंच कज*दारांना २ 

कोटीपयWत+या कजा*साठी हमी िदली जाणार आहे. आगामी चार वषा*त ही कज* िदली जाणार असून यावषX १० हजार कोट0+या 

कजा*चं वाटप होईल. यासाठी साव*जिनक 5े�ातHया ११ बकँा तयार झाHयाचंही कृषी मं�ालयानं सांिगतलं.  

याच काय*Nमात पंत�धानां+या ह�ते "�धानमं�ी शेतकरी सMमान" योजनेअंतग*त 17 हजार कोटी ^पयांचा सहावा ह_ा शेतकFयांना 

िवतरीत कर&यात आला. 

<><><><> 

संर5ण मं�ालयानं १०१ संर5ण उ7पादनां+या आयातीवर ट88याट88यानं बंदी घाल&याचा िनण*य घेतला आहे. बंदी घातलेली सव* 

उ7पादनं  भारतातच  तयार केली जातील अशी मािहती संर5ण मं�ी राजनाथ िसंह यांनी आज ट्वीटरव`न िदली. �धानमं�ी नरBC 

मोदी यांनी मांडलेHया आ7मिनभ*र भारत ही संकHपनेला चालना दे&या+याabीनं हे एक महdवाचं पाऊल असHयाचं राजनाथ िसंह 

यांनी Lहटलं आहे. या िनण*यामळेु संर5ण सािह7य उ7पादन 5े�ातHया भारतीय उRोजकांना, �वतःची 5मता वाप^न ही  उ7पादनं 

िवकिसत कर&याची मोठी संधी उपलfध होईल. यासाठी गरज वाटली तर ते संर5ण संशोधन आिण िवकास सं�था अथा*त 

डीआरडीओ ची ही मदत घेऊ शकतात असं राजनाथ िसंह यांनी Lहटलं आहे. याअंतग*त भारता+या तीनही संर5ण दलां+या गरजा 

पूण* कर&यासाठी ये7या 6 ते 7 वषा*त या भारतीय उRोजकांसोबत समुार े४ लाख कोटी ^पयांचे करार केले जाणार असHयाचं 

7यांनी सांिगतलं. 

<><><><> 



                 
 

अिभनेता सशुांत िसंग राजपूत आ7मह7या�करणी सीबीआय चौकशीला मुंबई पोिलसांनी िवरोध केला आहे. या�करणाची आLही 

तट�थ चौकशी करत आहोत. िबहार पोिलसांनी या�करणी दाखल केलेलं आरोपप� राजकOय हेतनंु असHयाचा आरोपही मुंबई 

पोिलसांनी केला आहे.  सवi+च Mयायालयात दाखल �ितjाप�ात ही मािहती द&ेयात आली आहे.  

सशुांतची मै�ीण kरया चNवतXिवरोधात िबहार पोिलसांनी दाखल केलेलं आरोपप� मुंबईत �थलांतkरत कर&या�करणी 

यािचकेसंदभा*त हे �ितjाप� दाखल कर&यात आलं आहे. या�करणी तपास करणं िकंवा सा5ीदारांची चौकशी करणं िबहार 

पोिलसां+या अख7यारीत येत नाही. 7यामळंु या�करणातHया चौकशीत मुंबई पोिलसांनी िबहार पोिलसांना सहकाय* कर&याचा �lच 

येत नसHयाचंही यात सांग&यात आलं आहे. िबहार पोिलसांनी केवळ शूMय आरोपप� दाखल क^न ते मुंबईला �थलांतkरत 

करायला हवं होतं, असंही यात नमूद कर&यात आलंय. 7यामळंु 7यांना हे �करण सीबीआयकडे ह�तांतkरत कर&याचा अिधकार 

नसHयाचाही दावा मुंबई पोिलसांनी केलाय.  

दरLयान, हे �करण आता सीबीआयकडे ह�तांतkरत झाHयानं मुंबई पोिलसांकडे याची चौकशी ह�तांतkरत कर&या+या kरया+या 

मागणीला काही अथ* नसHयाचा दावा सशुांत+या वडीलांनी दाखल केलेHया �ितjाप�ात कर&यात आला आहे.  

दरLयान या�करणी ईडी अथा*त अंमलबजावणी सचंालनालयानंही kरया चNवतXचा भाऊ शािवक चNवतXची १८ तास चौकशी 

केली. काल रा�भर कर&यात आलेHया चौकशीनंतर आज पहाटे 7याला घरी सोड&यात आलं. kरया आिण ितचे वडील इंCिजत 

चNवतX यांना उRा चौकशीसाठी बोलिव&यात आलं आहे. शNुवारीसoुा kरयाची ८ तास चौकशी कर&यात आली होती. 

<><><><>  

सोशल मीिडयावरचे pोHस अथा*त िनंदानाल�ती करणाFयांवर पोिलस कठोर कारवाई असा िदलासा गहृमं�ी अिनल दशेमखु यांनी 

िदला आहे. सोशल मीिडयावर काही लोक सव*सामाMयांना िवनाकारण �ास दतेात. 7यां+यािवरोधात �ितबंधा7मक कारवाई केली 

जाईल आिण 7यां+याकडून हमीप� घेतले जाईल असं 7यांनी सांिगतलं. भारतीय दंडसंिहते+या कलम १०७ नसुार ही कारवाई केली 

जाईल. कुठलेही काय*कारी दडंािधकारी यासंदभा*त शांततेचा भंग केHया�करणी कुणाकडूनही हमीप� घेऊ शकतात. वारवंार अस े

�कार करणाFयांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असं ते Lहणाले. 

दरLयान सोशल मीिडयावर बनावट फॉलोअर बनिवHया�करणी आतापयWत ६६ गMुहे दाखल कर&यात आले आहेत. हा एक नवा 

Sयवसाय झाला असून हे काम करणाFया अनेक जनसंपक*  कंपMया रडारवर असHयाचं गहृमं�ी अिनल दशेमखु यांनी सांिगतलं आहे. 

या�करणी रपॅ गायक बादशाह याची शिनवारी सलग ितसFया िदवशी चौकशी कर&यात आली. 7याला सोमवारीही चौकशीसाठी 

बोलिव&यात आलं आहे. या�करणी िवशेष तपास पथक �थापन कर&यात आलं आहे. या�करणी लाव&यात आलेले सव* आरोप 

फेटाळHयाचं बादशाह यानं Lहटलं आहे.  

<><><><> 

आंv �दशेातHया िवजयवाडा इथHया �वण* पलेॅस हॉटेलमwये उभारलेHया कोिवड िनगा कB Cात आज सकाळी लागलेHया आगीत 

10 जणांचा म7ृयू झाला आहे. दघु*टने+या वेळी या कB Cात 30 ^xणांवर उपचार सु̀  होते; तर 10 िनम वैRकOय कम*चारी या कB Cात 

काय*रत होते.  ही आग शॉट*  सिक* टने  लागHयाचा �ाथिमक अंदाज Sयy कर&यात येत आहे. अनेक कोिवड ^xणांना zसनाचा �ास 

असतोच; 7यात आगीमळेु मोठ्या �माणावर धूर झाHयामळेु गदुम`न काही ^xणांचा म7ृयू झाला.  उव*kरत ^xणांना जवळ+या कोिवड 

िनगा कB Cात उपचारासाठी दाखल कर&यात आल आहे. यातHया दोघांची �कृती गंभीर असHयाचं समजतं. पंत�धान नरBC मोदी 



                 
 

यांनी आंv �दशेमधील िवजयवाडा इथHया आगी+या घटनेब{ल दःुख Sयy केलं असून म>ुयमं�ी जगन मोहन रड्ेडी यांना शUय 

ती सव* मदत कर&याचं आzासन िदलं आहे. मतृां+या कुटंुिबयांना आिण जखम0ना म>ुयमं2यांनी मदतीची घोषणा केली आहे. या 

िठकाणी मदत आिण बचाव काय* वेगानं सु̀  असून अिxनशमन दल आिण �थािनक �शासना+या मदतीसाठी NDRF ची तकुडीही 

दाखल झाली आहे. 

<><><><> 

र7नािगरी िजH|ात गहुागरजवळ आज सकाळी एक मि+छमारी नौका बडुाली. यातHया सहा खलाशांना वाचिव&यात यश आलं 

असून इतर दोन खलाशी दसुFया एका नौके+या सहकाया*मळेु िकनाFयावर सखु^प पोहोचले आहेत. अंजनवेल+या दीपगहृासमोर ही 

दघु*टना घडली. 

<><><><> 

दशेभरात काल एकाच िदवसात ६४ हजार ३९९ नSया कोरोनाबािधत ^xणांची न�द झाली. ही आजवरची एका िदवसातली 

सवा* िधक न�द आहे. 7यामळेु दशेातHया कोरोनाबािधतांची एकूण सं>या आता २१ लाख ५३ हजार १० झाली आहे. दशेभरात 

काल ५३ हजार ८७९ ^xण कोरोनामyु हो◌ून घरी परतले. 7यामळेु बर ेझालेHयांची  आतापयWतची एकूण सं>या १४ लाख ८० 

हजार, ८८४ झाली आहे. याबरोबरच दशेातला कोरोनाबािधत ^xण बर ेहो&याचा दर ६८ पूणाWक ७८ शतांश टUUयावर पोचला 

आहे.  

दशेभरात काल ८६१ कोरोनाबािधत ^xणां+या म7ृयंूची न�द झाली. आ�ापयWत दशेभरात एकूण ४३ हजार ३७९ ^xण कोरोनामलेु 

दगावले आहेत. सwया दशेातला कोरोनाबािधत ^xणांचा म7ृयूचा दर २ पूणाWक १ शतांश टUके झाला आहे.  

सwया दशेभरात ६ लाख २८  हजार ७४७ कोरोनाबािधत ^xणांवर उपचार सु̀  आहेत.  

<><><><> 

रा=यात काल ११ हजार ८१ ^xण कोरोनामyु होऊन घरी परतले. यामळेु रा=यात आजपयWत कोरोनामyु झालेHया ^xणांची 

सं>या ३ लाख ३८ हजार ३६२ झाली आहे. याबरोबरच रा=यातला कोरोनाबािधत ^xण बर ेहो&याचा दर वाढून ६७ पूणाWक २६ 

शतांश टUके झाला आहे अशी मािहती आरोxय मं�ी राजेश टोपे यांनी िदली. 

रा=यभरात काल १२ हजार ८२२ नSया कोरोनाबािधत ^xणांची न�द झाली. यामळेु रा=यातHया एकूण कोरोनाबािधतांची सं>या ५ 

लाख ०३ हजार ८४ इतकO झाली आहे. 

रा=यात काल २७५ कोरोनाबािधत ^xणां+या म7ृयूचीही न�द झाली. यामळेु रा=यभरात आ�ापयWत कोरोनामळेु मरण पावलेHयांची 

एकूण सं>या १७ हजार ३६७ झाली आहे. याबरोबरच रा=यातला कोरोनाबािधत ^xणां+या म7ृयू दरात घट होऊन, तो, ३ पूणाWक 

४५ शतांश टUके असHयाचंही टोपे यांनी सांिगतलं. 

सwया रा=यात एकूण १ लाख ४७  हजार ४८ कोरोनाबािधत ^xणांवर उपचार सु̂  आहेत. 

सwया रा=यात ९ लाख ८९ हजार ६१२ लोक गहृ िवलगीकरणात तर ३५ हजार ६२५ लोक सं�था7मक िवलगीकरणात आहेत. 

<><><><> 

पुणे िजH|ात काल 2 हजार 639नवीन ^xण सापडले असून िजH|ातली एकूण ^xणसं>या 1 लाख 5 हजार 523 झाली 

आहे. काल 70^xणांचा म7ृयू झाला असून एकूण मतृांचा आकडा 2 हजार 414 वर पोचला आहे. िपंपरी िचंचवड महापािलका5े�ात 



                 
 

काल 987 ^xण आढळले असून एकूण ^xणसं>या 28हजार 65 झाली आहे, तरपणेु महापािलका 5े�ात 1 हजार 290 

नवीन^xणांची न�द झाHयामळेु पालीका 5े�ातली एकूण ^xणसं>या 64 हजार 576 झाली आहे.  

बीड िजH|ात काल 203 नवीन^xण कोरोनाबािधत असHयाचं आढळलं िजH|ात कालपासून सु̀  झालेली 

टाळेबंदीउRापयWत कायम राहणार आहे. तसंच सव* SयापाFयां+या ऑटंी जेMट्स चाच&याकेHया जाणार आहेत, असं �शासनाने 

सांिगतलं.  

 सातारा िजH|ात आतापयWत 2 हजार 615^xण कोरोना मyु झाले आहेत. काल 263 जणांनाकोरोनाची बाधा झाHयाचं 

�पb झालं.  

उ�मानाबाद िजH|ात 814 ^xणकोरोनामyु झाHयाने 7यांना घरी सोड&यात आलं. काल 232 ^xणांचीनSयाने भर 

पडली.   

सागंली िजH|ात आतापयWत 1938 ^xणांनीयश�वीपणे कोरोना वर मात केली आहे. काल 252 नवीन ^xणांचीभर 

पडHयामळेु िजH|ातली एकूण ^xण सं>या 4 हजार 448झाली आहे. काल नऊ जणांचा म7ृयू झाला 7यामळेु दगावलेHया 

^xणांचीसं>या 136 झाली आहे.  

परभणी िजH|ात आतापयWत 440 ^xणांनीकोरोना वर मात केली आहे. काल िजH|ात 81 नवीन कोरोना बािधत^xण 

आढळले.  

जालना िजH|ात काल 18 ^xणकोरोना मyु झाHयानं िजHहातHया कोरोनामyुांची सं>या समुार ेपावणे दोन हजारझाली 

आहे. काल नवे 36 ^xण आढळून आले.   

िहगंोली िजH|ात काल 43 कोरोनाबािधत ^xण बर ेझाले आहेत. 7यामळेु िजH|ात ^xण बर ेहो&याची सं>या 606झाली 

आहे. काल ७ नवीन ^xण कोरोना बािधत आढळले.   

रायगड िजHहय़ात आतापयWत१४ हजार ३७८ `xण बर ेहोऊन घरी गेले आहेत. काल ३६१ नवीन कोरोना बािधत `xण 

वाढलेअसून  १२ `xणांचा म7ृयू झाला आहे.   

वािशम िजH|ात काल एकवीस^xण बर ेझाले आहेत. आतापयWत िजH|ात 512 ^xणांना ^xणांनीकोरोना वर मात केली 

असून काल 34 नवीन ^xण आढळले.  

अमरावती िजH|ात आतापयWत 1 हजार 923^xण कोरोनामyु झाले आहेत. काल  नवे 77 ^xण आढळून आले. काल 

उपचारादरLयान एका ^xणाचा म7ृयू झाHयानंएकूण मतृांची सं>या 87 झाली आहे.  

अहमदनगर िजH|ात आतापयWतपाच हजार 866 ^xणांनी यश�वीपणे मात केली आहे. काल 625 नवीन बािधत ^xण 

आढळले आहेत. 

<><><><> 

अिभनेता संजय द� याला ^xणालयात दाखल कर&यात आलं आहे. zास घे&यात होत असलेHया �ासामळंु काल 7याला 

मुंबईतHया ^xणालयात दाखल कर&यात आलं असून वैRकOय िनगराणीखाली तो आहे. अटँीजेन चाचणीत 7याला कोरोनाची लागण 



                 
 

झाली नसHयाचं �पb झालं आहे. 7याला उRा घरी सोडलं जाऊ शकतं असं 7याची बहीण ि�या द� यांनी सांिगतलं आहे. दरLयान 

अिभनेता सतीश शाह यांनाही गेHया मिहMयात कोरोनाची लागण झाली होती. आता मा� �कृती पूण* बरी असHयाचं 7यांनी सांिगतलं 

आहे.  

<><><><> 

�योगशील शेतकरी आिण कृषी उRोजकांना कB C सरकार िविवध माwयमातून �ो7साहन दते आहे. कोरोना+या संकटकाळातही कृषी 

�NOया उRोग यश�वीkर7या सांभाळून, �योगिशलता आिण उRोजकतेचा गाडा पढेु हाकणाFया बीड िजH|ातHया अंबाजोगाई 

तालUुया+या िडघोळअंबा या गावातHया िवRा बाबरुाव `Cा5 या अशाच मिहला शेतकरी. कB C सरकारनंही 7यां+या �य7नांची दखल 

घेत बाबू जगिजवन राम सवi7कृb शेतीिन� शेतकरी परु�कार दऊेन 7यांचा सMमान केला आहे. ऐकूयात िवRा `Cा5 यांनी 

आकाशवाणीकडे Sयy केलेला अनभुव 

<><><><>  

केरळमwये झालेHया िवमान अपघातातले मतृ वैमािनक दीपक साठे यांचं पािथ*व आज मुंबईत आणलं जाणार आहे. कोिचन 

िवमानतळावर 7यांचं पािथ*व ने&यात आHयाची मािहती एअर इंिडया एU��ेसनं िदली आहे. या अपघातातले मतृ सहवैमािनक 

अिखलेश कुमार यां+यावर आज मथरुा इथं अं7यसं�कार कर&यात आले. 

<><><><> 

पणेु िजH|ा+या िपंपरी- िचंचवड मधHया, िदघी इथं  गसॅ िसलBडर+या झालेHया �फोटात एकाचा म7ृयू झाला आहे. तर, 8 जण 

जखमी झाले आहेत. िपंपरी िचंचवड औRोगीक वसाहतीमधHया एका घरात हा �फोट झाला. गसॅ गळती मळेु हा �फोट झाHयाचा 

�ाथमीक अंदाज असHयाचं पोिलसांनी सांिगतलं. जखम0ना नजीक+या ^xणालयात दाखल कर&यात आलं आहे.  

<><><><> 

अवैध वाळू उ7खनन �करणी ठा&यात ५ जणांना अटक कर&यात आली, तर ितघं जण पळून जा&यात यश�वी ठरले. ठा&यातHया 

कशेडी खाडीजवळ शिनवारी रा�ी ही कारवाई कर&यात आली. 

<><><><> 

चंCपूर िजH|ातHया नागबीड पkरसरात काल दपुारी िविहरीत एका ६ वषXय अHपवयीन मलुीचा मतृदहे आढळून आला. परवा या 

मलुी+या आईविडलांनी पोलीसात मलुगी हरवHयाची तNार दाखल केली होती. शविव+छेदनाचा अहवाल आHयानंतर याबाबतचा 

अिधक तपशील कळू शकेल, असं पोिलसांनी सांिगतलं आहे. 

<><><><>  

कोयना धरणात आज  सकाळी 8 वाजे पयWत 73 टीएमसी इतका पाणी साठा झाला होता. कोयना धरण पाणलोट 5े�ात गेHया २४ 

तासात ४४ िमलीिमटर इतUया पावसाची न�द झाली. सातारा िजH|ातील इतर �मखु धरणांमधली उपयyु पाणी पातळी या�माणे- 

उरमोडी - ७ पूणाWक ९१ शतांश, िनरा-दवेघर- ६ पूणाWक ०५ शतांश तर, भाटघर - १५ पूणाWक ०५ शतांश टीएमसी इतका पाणी 

साठा िशHलक आहे. 

//<><><><>// 

 


