
 

 

आकाशवाणी मुंबई 

�ादे�शक बातमीप� – सायं. 7.00 वाजता 

7, ऑग�ट 2020 – श"ुवार 

 

ठळक बात&या 

• देशभरात काल को*वड ,-णां.या सं/येत ६२ हजार ५३८ नं वाढ /,-ण बरे 

हो9याचं �माण ६७ पणूा=क ९८ शतांश ट??यावर  

• रा@यात काल १० हजार ८५४ ,-ण कोरोनाम?ुत /तर,११ हजार ५१४ नDया 

कोरोनाबाEधत ,-णांची नGद  

• को*वड �HतबंधासाठI मुंबईसह रा@यभरात केJया जात असलेJया 

उपाययोजनांबMदल कN OPय आरो-य सEचवाकंडून समाधान Dय?त  

आQण 

• पावसाचा जोर ओसरला /मा� तरPहP काहP Sठकाणी परूि�थती कायम 

/कोJहापरू िजJVयात २३ गावांमधJया साडसेातश े कुटंुबांना सरुWXत �थळी 

हलवलं 

<><><><> 

काल देशभरात को*वड ,-णां.या सं/येत ६२ हजार ५३८ नं वाढ झालP. 

\यामळेु आतापय=त बाEधत झालेJयांची एकूण सं/या २० लाख २७ हजार ७४ झालP 

आहे. यापकै` आतापय=त १३ लाख ७८ हजार १०५, &हणजे ६७ पणूा=क ९८ शतांश 

ट?के ,-ण बरे होऊन घरP गेले आहेत.  

काल देशभरात ८८६ ,-णांचा या संसगाcमळेु म\ृय ू झाला, आतापय=त या 

संसगाcनं म\ृयूं झालेJयांची सं/या ४१ हजार ५८५ झालP आहे. हा म\ृयदूर आता २ 

पणूा=क ५ शतांश ट??यापय=त खालP आला आहे. सeया देशात ६ लाख ७ हजार 

३८४ ,-णांवर *व*वध ,-णालयांमधनू उपचार सfु आहेत.  



 

 

देशभरात आतापय=त २ कोटP २७ लाख ८८ हजार ३९३ नमgुयांची कोरोना 

संसगc चाचणी झालP आहे. भारतीय आय*ुवchान संशोधन सं�थेनं हP माSहती SदलP.  

<><><><> 

रा@यात काल १० हजार ८५४ ,-ण कोरोनाम?ुत होऊन घरP परतले. यामळेु 

रा@यात आजपय=त कोरोनाम?ुत झालेJया ,-णांची एकूण सं/या ३ लाख १६ हजार 

३७५ झालP आहे. याबरोबरच रा@यातला कोरोनाबाEधत ,-ण बरे हो9याचा दर वाढून 

६५ पणूा=क ९४ शताशं ट?के झाला आहे, अशी माSहती आरो-य मं�ी राजेश टोपे 

यांनी SदलP. 

रा@यभरात काल ११ हजार ५१४ नDया कोरोनाबाEधत ,-णांची नGद झालP. हP 

आजवरची एका SदवसातलP सवाcEधक ,-णसं/या आहे. यामळेु रा@यातJया एकूण 

कोरोनाबाEधतांची सं/या ४ लाख ७९ हजार ७७९ इतक` झालP आहे. 

रा@यात काल ३१६ कोरोनाबाEधत ,-णां.या म\ृयचूी नGद झालP. यामळेु 

रा@यभरात आjापय=त कोरोनामळेु मरण पावलेJयांची एकूण सं/या १६ हजार ७९२ 

झालP आहे. रा@यातJया कोरोनाबाEधत ,-णां.या म\ृय ूदरातहP kकंEचत घट होऊन, 

तो, ३ पणूा=क ५० शतांश ट?के झाJयाचंहP टोपे यांनी साEंगतलं. 

सeया रा@यात एकूण १ लाख ४६  हजार ३०५ कोरोनाबाEधत ,-णांवर 

उपचार स,ु आहेत. 

सeया रा@यात ९ लाख ७६ हजार ३३२ लोक गहृ *वलगीकरणात तर ३७ 

हजार ७६८ लोक सं�था\मक *वलगीकरणात आहेत.  

<><><><> 

मुंबईत काल ९१० नवीन कोरोनाबाEधत ,-णांची नGद झालP असनू  ५७ 

,-णांचा म\ृय ूझाला आहे.  आतापय=त बाEधत झालेJयांची एकूण सं/या १ लाख 

२० हजार १६५ झालP आहे. तर, मतृांची एकूण सं/या ६ हजार ६४५ वर पोचलP 



 

 

आहे. काल  Sदवसभरात ९८८ ,-ण बरे झाJयानं \यांना lड�चाजc दे9यात आला. 

आतापय=त ९२ हजार ६६१ ,-ण कोरोनाम?ुत होऊन घरP परतले  आहेत. सeया २० 

हजार ५६२ अॅ?टPव ,-ण असनू  *व*वध ,-णालयात उपचार घेत आहेत, अशी 

माSहती पा�लके.या आरो-य *वभागानं SदलP. 

<><><><> 

औरंगाबाद िजJVयात आज Sदवसभरात १०३ नवीन कोरोनाबाEधत ,-ण 

आढळले. िजJVयातJया एकूण कोरोनाबाEधतांची सं/या आता १५ हजार ८७७ झालP 

आहे. \यापकै` ११ हजार ६७६ ,-ण बरे झाले असनू तीन हजार ६८१ ,-णांवर 

उपचार स,ु आहेत. आज सात ,-णांचा उपचारादर&यान म\ृय ू झाला. िजJVयात 

आतापय=त ५२० कोरोनाबाEधत ,-णांचा म\ृय ूझाला आहे.  

उ�मानाबाद िजJVयात आज दपुारपय=त १३० नवे को*वडo�त आढळले. तर 

दोन ,-णांचा आज म\ृय ूझाला. \यामळेु िजJVयात एकूण ,-ण सं/या २ हजार ३० 

इतक` झालP आहे. यापकै` ६५२ जणावंर यश�वी उपचार कfन ,-णालयातून सटुP 

दे9यात आलP. १ हजार ३१५ जणावर उपचार सfु आहेत तर ६३ जणांचा म\ृय ू

झाला आहे.  

चंOपरू िजJVयात आतापय=त 426 ,-ण कोरोनाम?ुत झाले आहेत. मा� 

गेJया 24 तासात 67 ,-णांना कोरोनाची बाधा झालP आहे. आतापय=त एका 

Sदवसात झालेलP हP *व"मी वाढ आहे. \यामळेु िजJVयातलP एकूण ,-ण सं/या 

749 झालP आहे. आतापय=त 2 ,-णांचा म\ृय ूझाला असनू 321 ,-णांवर उपचार 

सfु आहेत.  

गडEचरोलP िजJहयात आज २३ जणांना कोरोना संसगc झाJयाचं Hनदान झाले. 

\यात १७ पो�लस जवानांचाहP समावेश आहे. यामळेु कोरोनाबाEधतांची एकूण सं/या 



 

 

६९४ झालP आहे. गडEचरोलP िजJहयात आतापय=त ५१० ,-णांनी कोरोनावर मात 

केलP असनू, सeया १८३ सk"य ,-णांवर दवाखाgयात उपचार स,ु आहेत.  

पालघर िजJVयात 265 नDया ,-णांची भर पडलP. \यामळेु िजJVयातलP 

बाEधतांची  सं/या 16 हजार 978 वर पोचलP आहे. िजJVयात आतापय=त बरे 

झालेJया 13 हजार 211 कोरोनाबाEधत ,-णांना घरP सोडलं आहे. आतापय=त 330 

जणांचा म\ृय ूझाला आहे.  

<><><><>  

को*वड �HतबंधासाठI मुंबईसह रा@यभरात केJया जात असलेJया 

उपाययोजनांबMदल कN OPय आरो-य सEचव लव अoवाल यांनी समाधान Dय?त केलं 

आहे. अoवाल यांनी आज म/ुयमं�ी उMधव ठाकरे, उपम/ुयमं�ी अिजत पवार, 

आरो-य मं�ी राजेश टोपे यां.याशी DहPडीओ कॉgफरिgसंगMवारे बठैक घेतलP, या 

बठैक`त बोलताना अoवाल यांनी, एकूण Dयव�थेबMदल समाधान Dय?त केलं. 

आणखी काहP उपाययोजनां.या अंमलबाजावणीकड ेबारकाईनं लX Sदलं, तर को*वड 

�Hतबंधा.या बाबतीत संपणूc देशासाठI महाराyz एक उदाहरण  Hनमाcण कf शकतो, 

असा *व{वास \यांनी Dय?त केला. रा@यातले *व*वध िजJVयांच ेिजJहाEधकारPहP या 

बठैक`त सहभागी झाले. 

<><><><> 

रायगड िजJहय़ात अ�लबाग ताल?ुयातJया चौल oामपंचायत आQण 

ज़न�शXण सं�थेनं मSहलांसाठI मोफत उMयोजकता *वकास ��शXण सfु केलं 

आहे. लॉक डाऊन.या काळात या मSहलानंी मा�क तयार कfन कfन रोजगार 

�मळवला. या योजनेबMदल ��शXण कN Oा.या Dयव�थापक रेखा घरत यांनी माSहती 

SदलP.  

<><><><> 



 

 

73 Dया �वातं�य SदनाHन�मj कN OPय माहPती आQण �सारण मं�ालयातफ�  

आजपासनू २१ ऑगyट पय=त देशभ?तीपर Eच�पट मोफत ऑनलाईन दाखवले 

जाणार आहेत  .यात गांधी Eच�पटाचा हP समावेश आहे, अशी माहPती कN OPय माSहती 

आQण �सारणमं�ी �काश जावडकेर यांनी SदलP.  www.cinemasofindia.com या 

संकेत�थळावर Eच�पट र�सक या Eच�पटाचंा आनंद लटूु शकतात.  

<><><><> 

सलग तीन Sदवस कोसळणा�या मसुळधार पावसानं आज उघडीप घेतलP. 

मुंबई.या उपनगरात काहP Sठकाणी अधनूमधनू पावसा.या सरP पडJया. मा� 

\यामळेु पाणी भरले नाहP. मुंबईत भरलेJया पा9याचा 870 पंपा.या सहा�यानं 

Hनचरा कर9यात आला. आज शहर भागात ऊन पडलं होते. मा� उपनगर 

सकाळपासनू काळवंडलं आहे. मसुळधार पावसानं र�\यात पडलेले ख�ड ेभर9याची 

कामं *वभागवार सfु झालP आहेत. वेधशाळेनं पावसाचा इशारा SदJयामळेु पा�लकेची 

यं�णा स@ज आहे. 

रायगड िजJVयात गेले सतत तीन Sदवस झालेJया मसुळधार पावसानंतर 

कालपासनू िजJVयात पावसाचा जोर काहPसा कमी झाला आहे. मा� पावसामळेु 

Hनमाcण झालेलP परुि�थती कायम आहे. परुामळेु आjापय=त दोन जणांचा म\ृय ू

झाJयाचं आम.या बातमीदारानं कळवलं आहे. गेJया २४ तासात िजJVयात २०९ 

पणूा=क ५ दशांश �मलPमीटर पावसाची नGद झालP. ये\या दोन Sदवसात मसुळधार 

पावसाची श?यता कायम असJयानं नाग�रकांनी सतकc  राहावं असं आवाहन 

�शासनानं केलं आहे.  

�सधंदुगुc िजJVयात काल पासनू पावसाचा जोर कमी झाला असला तरP 

पडझडी.या घटना स,ुच आहेत. आज सकाळी ८ वाजता संपलेJया चोवीस तासात 

िजJVयात २४३ �मलPमीटरपेXा जा�त पाऊस पडला. कोJहपरूला जोडणा�या 



 

 

गगनबावडा घाटातून वाहतकू बंद आहे. िजJVयात अजूनहP काहP Sठकाणचा 

वीजपरुवठा सरुळीत झालेला नाहPये. तो सरुळीत कर9याचं काम महा*वतरणकडून 

स,ु आहे. आज काहP Sठकाणी सयूcदशcन झालं, वा�याचा जोरहP कमी झाला आहे.    

दोन Sदवस संततधार धरलेJया पावसानं र\नाEगरP िजJVयात आज काहPशी 

*व�ांती घेतलP. अधनूमधनू तुरळक सरP येत आहेत. मा� िजJVयातJया सवcच 

नMयांचा परू ओसरला आहे. समुारे ४० तास पा9याखालP असलेJया चांदेराई 

बाजारपेठेतलं, तसंच राजापरू बाजारपेठेतलं पाणी आता पणूcपणे ओसरलं आहे. 

िजJVयात घरं आQण गो�यांचं नकुसान झालं. \याच े पंचनामे सfु आहेत. 

पावसासोबत आलेJया वादळी वा�यांमळेु *वजे.या तारा तुटJयानं, तसंच खांब 

वाकJयानं राजापरू, लांजा, संगमे{वर आQण गुहागर ताल?ुयातला वीजपरुवठा खंlडत 

झाला होता. \यापकै` बहुतांश भागातला वीजपरुवठा सfु केला असJयाचं 

महा*वतरण कंपनीनं सांEगतलं.  

कोJहापरू िजJVयात आज Sदवसभरात पावसानं काहPशी उसंत घेतलP. मा� 

गेले चार Sदवस झालेJया संततधार पावसामळेु राधानगरP धरण पणूc Xमतेनं भरलं 

आहे. सeया धरणाच े चार �वयंच�लत दरवाजे खुले झाले असनू, भोगावती 

नदPपा�ात ७ हजार १०० ?यसेू?स पा9याचा *वसगc सfु आहे. यामळेु पंचगंगा नदPनं 

धोका पातळी ओलांडून ४४ फुटांवfन वाहत आहे. मसुळधार पावसामळेु िजJVयातले 

९५ बंधारे पा9याखालP गेले आहेत. धरणXे�ात संतधार पावसामळेु पा9या.या 

पातळीत सतत होत असलेलP वाढ आQण परूस�{य ि�थती लXात घेऊन, २३ 

गावांमधJया साडसेातश े कुटंुबातJया ४ हजार ४१३ Dय?ती आQण अकराश े

जनावरांना सरुWXत �थळी हलवलं असJयाची माSहती िजJहाEधकारP दौलत देसाई 

यांनी SदलP आहे. िजJVयातले अनेक र�तहेP पा9याखालP गेले असJयानं कोJहापरू 



 

 

ते आजरा, कोJहापरू त े गगनबावडा, कोJहापरू ते र\नाEगरP या मागा=सह 

िजJVयातJया ३७ मागा=वरची वाहतूक बंद झालP आहे.   

सांगलP  िजJVयात वारणा धरण प�रसरात  पावसाचा जोर कायम आहे, 

\यामळेु वारणा धरणातून पा9याचा *वसगc वाढवावा लागला, तर सांगलP जवळ 

कृyणा नदPतलP पाणी पातळी तेवीस फुटावर ि�थर आहे. 

सातारा िजJVयातहP आता पावसाचा जोर ओसरला आहे. संततधार पावसामळेु 

िजJVयातJया कोयना धरणात आज दपुारP १२ वाजेपय=त धरण Xमते.या ६६ 

ट??याहून जा�त, ६९ पणूा=क ६३ अ�ज घनफूट इतका पाणीसाठा झाला. िजJVयात 

गेJया २४ तासात एकूण सरासरP १९ पणूा=क २८ शतांश �मलPमीटर पावसाची नGद 

झालP. 

<><><><>  

देशातJया पSहJया kकसान रेJवे सेवेला आज स,ुवात झालP. कN OPय कृ*षमं�ी 

नरNO�सगं तोमर यांनी िDहlडओ कॉgफरिgसंगMवारे ना�शकमधJया देवळालPपासनू 

�बहारमधJया दानापरूपय=त जाणा�या पSहJया गाडीला Sहरवा झNडा दाखवला.  

kकसान रेJवे सेवेमळेु नाशवंत कृषी मालाची कमी दरात वहातकू करणं श?य 

होणार असनू \यामळेु शतेक�या.या मालाला चांगला भाव �मळेल, अशी अपेXा 

यावेळी तोमर यांनी Dय?त केलP.  

<><><><> 

६५ वषा=पेXा अEधक वय असलेले अ�भनेते आQण तं�h यांना आता 

Eच�ीकरण आQण संबंEधत कामात सहभागी होता येणार आहे. अशा वय�कर 

अ�भनेत ेआQण तं�hांना काम करायला म@जाव करणारे महाराyz सरकारच े दोन 

Hनणcय मुंबई उ.च gयायालयानं रMदबातल केले आहेत. कोरोना �ादभुाcवाचा धोका 

अEधक असJयानं, @येyठ कलाकार तसंच तं�hांना �टुlडओत kकंवा �टुlडओबाहेर 



 

 

Eच�ीकरण आQण संबंEधत कामात सहभागी हो9यास म@जाव करणारे दोन Hनणcय 

रा@य सरकारनं जारP केले होत.े @येyठ कलाकार �मोद पांड ेतसंच इंlडयन मोशन 

*प?चसc �ो�यसुसc संघटनेनं या Hनणcयाला gयायालयात आDहान Sदलं होतं. \यावर 

आज Hनणcय देताना, को*वड �HतबंधासाठIच े Hनयम सवा=ना सारखे लागू असJयाचं 

gयायालयानं साEंगतलं.  

<><><><> 

सोनं आQण चांदP.या दरांनी नवा उ.चाकं गाठला आहे. मुंबईत सोgया.या  

दरात आज १० oॅममागं ६५० ,पयांची वाढ झाJयानं हा दर ५५ हजार ३५० 

,पयांवर पोचला.  तर, चांदP.या दरात �ती kकलो २ हजार ,पयांनी वाढ झालP. 

आज हा दर ७३ हजार ५०० ,पये झाला आहे.   

<><><><> 

यापढंु कोण\याहP शहरात पंधरा kकलोमीटर.या प�रघात दचुाक` �वारांना 

हेलमेट वापर9याची गरज नसJयाचा संदेश Dहा�स अप ् व,न kफरत आहे. तो 

चकु`चा असJयाचं कN O सरकारनं �पyट केलं आहे. दचुाक` �वारांसाठI हेलमेट 

घालण अHनवायc आहे, असंहP प� सचुना कायाcलयानं SदलेJया �पyटPकरणात &हटलं 

आहे.  

<><><><> 

अ�भनेता सशुांत �सगं आ\मह\या �करणाचा तपास सीबीआय kकंवा राyzPय 

तपास यं�णेकड ेसोपवावा यासाठI एका Dय?तीनं दाखल केलेलP जनSहत याEचका 

सव�.च gयायालयानं आज फेटाळलP. या �करणासंदभाcत सशुांत याच े वडील 

पाठपरुावा करत असताना, कोण\याहP अनोळखी Dय?तीनं उगाचच याEचका 

कर9याची गरज नाहP असं मत सरgयायाधीश gयायमतू� शरद बोबड े आQण 

gयायमतू� ए. एस. बोप9णा यां.या पीठानं याEचका फेटाळताना नGदवलं. कायMयाचं 

�शXण घेत असलेJया एका मुंबईि�थत *वMया�याcनं हP याEचक दाखल केलP होती. 



 

 

<><><><> 

रा@यात ये\या दोन Sदवसात कोकणात बहुतांश Sठकाणी, *वदभाcत ब�याच 

Sठकाणी तर मराठवाडा आQण मeय महाराyzात काहP Sठकाणी पाऊस पड9याची 

श?यता हवामान खा\यानं Dय?त केलP आहे. 

     या काळात मुंबई शहर आQण उपनगरात सोसा�या.या वा�यासह मeयम त े 

मसुळधार पाऊस पड9याची श?यता आहे.  

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

 


