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आकाशवाणी मुंबई 

   �ादे�शक बातमीप� – सायं. 7.00 वाजता 

9, ऑग ट 2020 – र$ववार 

 

ठळक बात�या 

• शतेमालाची साठवणकू )मता वाढ$व+यासाठ, १ लाख कोट01ंया कोषाची 

�धानमं5याकंडून घोषणा 

• केरळ1या $वमान अपघातातले मतृ वमैा<नक द0पक साठे यांचं पा=थ?व मुंबईत 

दाखल, मंगळवार0 होणार अंAयसं कार 

• राBयातले ३ लाख ३८ हजाराहून अ=धक EFण कोरोनामGुत होऊन गेले घर0 

आ�ण 

• आIदवासी Iदनी ऑनलाइन शाळा$ंवरोधात पालघरमKये हजारो $वLयाMयाNचं 

आंदोलन तर �सधंदुगुा?तOया कातकर0 पाPयांवर अडचणींवर मात करत सQु 

आहे �श)ण  

<><><><> 

�धानमं�ी नरTU मोद0 यांनी १ लाख कोट0ंचं अथ?सहाVय देणाWया कृषी पायाभतू 

स$ुवधा कोषाची घोषणा आज केल0. पीक हाती आOयानंतर लागणाWया पायाभतू 

स$ुवधा <नमा?ण करणं आYण कृषी )े�ातOया रोजगार<न�म?तीसाठ, हा <नधी Iदला 

जाणार आहे.  

यामळंु मोZया �माणात साठवण )मता <नमा?ण होऊ शकेल, गावागावात 

अAयाध<ुनक शीतगहृ तयार करता येतील, असं ते [हणाले. यामळंु गावात रोजगार 

<न�म?तीह0 होईल. गोदाम, शीतगहृ साखळी आYण अ\न�]^या )े�ात 

गुंतवणुक_साठ, तसंच ज$ैवक आYण पोषणमOूय वाढ$वलेले अ\नपदाथ? <न�म?तीसाठ, 
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देशात खूप मोठ, संधी असOयाचं Aयानंी सा=ंगतलं. ह0 योजना कृषी )े�ात 

नवउLयोजकांना �ोAसाहन देणार आहे.  

या अंतग?त शतेकर0 समहू, कृषी उAपादक संघटना, कृषी )े�ातले नवउLयोजक, 

कृषी )े�ात कज? देणाWया पतसं थांना $व$वध सं थांकडून कज? Iदलं जाणार आहे. 

याअंतग?त कजा?वर1या aयाजावर ३ टGके सवलत Iदल0 जाणार आहे. तसंच 

कज?दारांना २ कोट0पयNत1या कजा?साठ, हमी Iदल0 जाणार आहे. आगामी चार वषा?त 

ह0 कज? Iदल0 जाणार असनू यावषc १० हजार कोट0ं1या कजा?चं वाटप होईल. 

यासाठ, साव?ज<नक )े�ातOया ११ बँका तयार झाOयाचंह0 कृषी मं�ालयानं सां=गतलं.  

याच काय?̂ मात पंत�धानां1या ह ते "�धानमं�ी शतेकर0 स\मान" योजनेअंतग?त 

17 हजार कोट0 Eपयाचंा सहावा हiता शतेकWयांना $वतर0त कर+यात आला. 

<><><><> 

गणपतीसाठ, कोकणात जाणाWया भा$वकानंा घेऊन आज ७० बस रवाना होणार 

आहेत. आजपयNत ८ हजार लोकांनी आर)ण केलं आहे. तसेच ३० बससाठ, गट 

आर)ण झालं असOयाची माIहती एसट0 महामंडळातफm  दे+यात आल0 आहे.  

<><><><> 

अ�भनेता सशुांत �सगं राजपतूची माजी aयव थापक Iदशा स�लयन संदभा?तOया 

काह0 बात[यांचं मुंबई पो�लसांनी खंडन केलं आहे. <तचा मतृदेह आ)ेपाह? अव थेत 

आढळून आलेला नaहतं असं मुंबईतOया झोन ११ च े पो�लस उपायGुत $वशाल 

ठाकूर यांनी  पnट केलं आहे. <त1या मAृयनंूतर पो�लस लगेच घटना थळी पोहोचले 

होत े आYण <त1या पालकां1या उपि थतीत पंचनामा कर+यात आOयाचं Aयांनी 

सां=गतलं. ८ जून1या रा�ी मालाडमKये एका इमारतीमधनू पडून <तचा मAृय ूझाला 

होता.  

<><><><> 
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केरळमधOया $वमान अपघातातले मतृ वमैा<नक द0पक साठे यांचं पा=थ?व दपुार0 

मुंबईत आण+यात आलं. छ�पती �शवाजी आंतरराnq0य $वमानतळातळावर काह0 

काळ हे पा=थ?व ठेव+यात आलं होतं. यावेळी एअर इंrडयाच ेवमैा<नक आYण इतर 

कम?चाWयांनी Aयांचं अंAयदश?न घेतलं. यावेळी साठे याचं े कुटंुबीय उपि थत 

होत.े सोमवार0 रा�ी Aयांचा मलुगा अमेsरकेहून परतणार आहे. Aयानंतर मंगळवार0 

Aयां1यावर अंAयसं कार केले जाणार आहेत, अशी माIहती एअर इंrडया1या वsरnठ 

अ=धकाWयांनी वAृतसं थेला Iदल0.  

<><><><> 

बोगस आIदवासांना आळा घाल+यासाठ, Aयाचबरोबर या जमाती1या 

उLयोगाला चालना दे+यासाठ, ‘आIदवासी Iहत संर)ण क)ाची ’  थापना केल0 

जाणार असOयाची घोषणा आIदवासी $वकास मं�ी ॲड. के.सी. पाडवी यांनी ना�शक 

केल0. जाग<तक आIदवासी गौरव Iदना1या <न�मAताने आयोिजत काय?̂ मात त े

आज ना�शकमKये बोलत होते. �सकलसेल आYण इतर आजरांपासनू आIदवासींचं 

र)ण कर+यासाठ, ‘आIदवासी आरोFय संवध?न क)ा’ ची <न�म?ती केल0 जाणार 

असOयाची माIहतीह0 Aयांनी यावेळी Iदल0. आIदवासीं1या सवाNगीण $वकासासाठ,  हा 

Iदवस ‘आIदवासी $वकास मंथन Iदवस’ [हणून साजरा कर+यात यावा, असं त े

[हणाले. आIदवासी $वLयाMयाNना नागर0 सेवा पsर)े1या �वाहात आण+यासाठ, 

IदOल0त Aयां1यासाठ, नाममा� शOुकासह वस<तगहृ सEु करायची गरज Aयांनी 

aयGत केल0. 

आIदवासी Iदना1या<न�मAतनं रानभाBया महोAसवाचं आयोजनह0 आज 

ना�शकमKये केलं होतं. या काय?̂ माचं उLघाटन कृषीमं�ी दादा भसेु यां1याह त े

झालं.रानमेवा आYण रानभाBया हा <नसगा?ने Iदलेला अनमोल ठेवा आहे. Aयाची 

जपवणकू आYण  संवध?न करणं ह0 काळाची गरज असOयाचं सांगून या पारंपsरक 
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रानवभैवाला हGकाची बाजारपेठ उपलxध कQन दे+यासाठ, शासन �यAनशील आहे, 

असं Aयांनी सां=गतलं. 

 सोलापरुातह0 कृषी $वभाग आYण �कOप संचालक आAमा यांनी संयGुतपणे 

रानभाBया महोAसवाचं आयोजन केलं होतं. रानभाBया खाOOयानं रोग�<तकारशGती 

वाढते. Aयामळेु याचा रोज1या आहारात वापर करायचं आवाहन रानभाजी 

महोAसवात मा\यवरानंी केलं. आमदार सभुाष देशमखु आYण इतर मा\यवर या 

काय?̂ माला उपि थत होते. 

जाग<तक आIदवासी Iदनाच े औ=चAय साधत अहमदनगर िजOzयातOया 

अकोले तालGुयात $व$वध शाळांमKये दहावी1या पर0)ेत �थम आलेOया आिजवासी 

$वLयाMयाNचा आYण �श)क तसेच म{ुयाKयापकांचा  सAकार कर+यात आला. 

कोरोना1या पा|व?भमूीवर पालघर िजOzयात आIदवासी Iदन साKया प}तीनं 

साजरा कर+यात आला. िजOzया1या $व^मगड तालGुयातOया अनेक गावांमKये 

आIदवासी ^ातंीकारकां1या �<तमेला फुलं आYण पnुपहार घालनू आदरांजल0 

वाह+यात आल0. काय?̂ मात तालGुयातOया आIदवासी मलुा-ंमलु0ंनी, मIहलांनी 

सहभाग घेतला.   

<><><><> 

ऑनलाइन �श)णा1या $वरोधात पालघरमKये �मजीवी संघटनेसह �मजीवी बाल 

संघटनेतफm  आंदोलन कर+यात आलं. हजारो $वLयाथc आYण पालक या आंदोलनात 

सहभागी झाले होते. आIदवासी, गर0ब, $वLयाथc या ऑनलाइन �श)णापासनू वं=चत 

असOयाचं आंदोलनकAयाNचं [हणणं होतं. यासाठ, आव|यक स$ुवधा आIदवासी 

भागात उपलxध नाह0त. सरकारनं आIदवासी, गर0बांना यासाठ, मोबाइल, sरचाज?, 

लॅपटॉप, यासार{या स$ुवKया Lयावा. ]कंवा कुणालाह0 �शकव ू नका अशी मागणी 
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संघटनेच े िजOहाKय) सरेुश रTजड यांनी मोचा?ला संबो=धत करताना केल0. यानंतर 

तह�सलदार आYण गट$वकास अ=धकाWयांना <नवेदन दे+यात आलं. 

<><><><> 

शाळा बंद असOया, मोबाइल नाह0, नेटवक?  नाह0 [हणून �सधंदुगुा?तOया आIदवासी 

$वLयाMयाNचं �श)ण मा� थांबलेलं नाह0. इथOया कातकर0 पाPयांवर १ जूनपासनू 

शाळा सQु झाOया आहेत. या$वषयी आम1या �<त<नधीनं Iदलेल0 माIहती आता 

आपण ऐकूया 

<><><><> 

गड=चरोल0 िजOzया1या पवू�Aतर भागात काल रा�ी दमदार पाऊस पडला. आजह0 

पावसाची sरपsरप सEुच असOयानं जनजीवन $व कळीत झालं. मा�, द�)णेकड1या 

तालGुयात कमी पावसाची न�द झाल0. दर[यान, आज दपुार0 १ वाजता गोसेखुद? 

धरणाच े १७ दरवाजे अधा? मीटरने उघड+यात आले असनू, Aयातून १ हजार ८८७ 

GयमेूGस इतकं पाणी सोडलं जात आहे. 

सांगल0 िजOzयातOया चांदोल0त पावसाचा जोर मंदावला असनू वारणा धरणातून 

होणारा $वसग? कमी केला आहे. वारणा धरण पsरसरात गेOया पाच Iदवसांपासनू 

अ<तवnृट0 सQु होती. आज मा�, पावसानं थोडी उसंत घेतल0. पावसाचा जोर 

मंदावला असनू गेOया आठ तासांमKये या Iठकाणी केवळ पाच �म�लमीटर पाऊस 

पडला. पाऊस मंदावOयामळेु धरणाच े दोन दरवाजे पंचवीस सTट0मीटरने खाल0 

घे+यात आले असनू धरणातून आता 4 हजार 303 GयसेुGस आYण वीज <न�म?ती 

कT Uातून 1हजार 374 असा एकूण 5, हजार 677 GयसेुGस $वसग? नद0पा�ात सQु 

आहे. धरणातला $वसग? कमी केOयामळेु तसंच पाऊस मंदावOयामळेु वारणा नद0चं 

$व तारलेलं पा� कमी होऊ लागले आहे. दर[यान, आज चार वाजता धरणाची पाणी 

पातळी 622 मीटर इतक_ तर पाणीसाठा 29 पणूाNक 49 दशांश ट0एमसी इतका 
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होता. धरण 85 पणूाNक 71टGके इतकं भरलं असनू या भागात 1 हजार 547 

�म�लमीटर पावसाची न�द झाल0 आहे. 

<><><><> 

अंधेर0तOया ३८ साव?ज<नक गणेश मंडळानंी यंदा गणेशोAसव साजरा न कर+याचा 

<नण?य घेतला आहे. महापा�लकेतफm  एक �भाग एक गणपतीचं आवाहन कर+यात 

आOयानंतर हा <नण?य घे+यात आला आहे. उव?sरत ५० मंडळे कमी Iदवसांचा 

गणेशोAसव साजरा करणार आहेत. 

<><><><> 

व)ृ �ा=धकरणा1या  िaहडीओ कॉ\फरि\संगLवारे झालेOया बठैक_त मुंबईतल0 ४९५ 

झाड ंकापायच ेतर ४३६ झाडांचं पनुर�पण करायच े� ताव मंजूर झाले. यामKये सहा 

� ताव �बOडरांच े आहेत.  Aयां1या खाजगी गहृ<नमा?ण �कOपांसाठ, २२१ झाड ं

कापल0 जाणार असनू १४२ झाडांचं पनुर�पण केलं जाणार असOयाचं �ा=धकरणानं 

[हटलं आहे. लॉकडाउनमळेु गेOया चार मIह\यांपासनू मुंबई महापा�लकेतOया 

 थायी, सधुार, �श)ण या वधैा<नक स�मAयां1या बठैका झालेOया नाह0त. मा�, 

नकुAयाच झालेOया व)ृ �ा=धकरणा1या बठैक_त एकूण १३ � ताव मांडले होते.  

<><><><> 

राBयात वLैयक_य पायाभतू स$ुवधा उभार+यावर भर Iदला जातो आहे. �ाथ�मक 

आरोFय कT U आYण आरोFय $वभागातOया sरGत जागा ताAकाळ भर+यात येत 

आहेत. Aयात मराठा आर)ण �|नी सव�1च \यायालयात दाखल असलेOया 

या=चकेची अडचण येत आहे. Aयातून माग? काढ+यात येत असनू  आYणबाणीची 

पsरि थती [हणून आरोFयाशी <नगrडत sरGत पदं भर+यास <नयामाधीन राहून सटू 

�मळावी अशी मागणी सव�1च \यायालयात कर+यात येणार असOयाचं आरोFयमं�ी 

टोपे यांनी सा=ंगतलं.  
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कोOहापरू आYण सातारा िजOzयात कोरोना $वषाणु1या चाच+यांचं �माण 

वाढव+यासाठ, सातारा इथं नवीन �योगशाळा ताAकाळ सEु कर+यात येणार 

असOयाचंह0 Aयांनी सां=गतलं.  

<><><><> 

देशभरात काल एकाच Iदवसात ६४ हजार ३९९ नaया कोरोनाबा=धत EFणांची न�द 

झाल0. ह0 आजवरची एका Iदवसातल0 सवा?=धक न�द आहे. Aयामळेु देशातOया 

कोरोनाबा=धतांची एकूण सं{या आता २१ लाख ५३ हजार १० झाल0 आहे. देशभरात 

काल ५३ हजार ८७९ EFण कोरोनामGुत होऊन घर0 परतले. Aयामळेु बरे झालेOयांची  

आतापयNतची एकूण सं{या १४ लाख ८० हजार, ८८४ झाल0 आहे. याबरोबरच 

देशातला कोरोनाबा=धत EFण बरे हो+याचा दर ६८ पणूाNक ७८ शतांश टGGयावर 

पोचला आहे.  

देशभरात काल ८६१ कोरोनाबा=धत EFणां1या मAृयूंची न�द झाल0. आAतापयNत 

देशभरात एकूण ४३ हजार ३७९ EFण कोरोनामलेु दगावले आहेत. सKया देशातला 

कोरोनाबा=धत EFणांचा मAृयचूा दर २ पणूाNक १ शतांश टGके झाला आहे.  

सKया देशभरात ६ लाख २८  हजार ७४७ कोरोनाबा=धत EFणांवर उपचार सQु 

आहेत.  

<><><><> 

राBयात काल ११ हजार ८१ EFण कोरोनामGुत होऊन घर0 परतले. यामळेु राBयात 

आजपयNत कोरोनामGुत झालेOया EFणांची सं{या ३ लाख ३८ हजार ३६२ झाल0 

आहे. याबरोबरच राBयातला कोरोनाबा=धत EFण बरे हो+याचा दर वाढून ६७ पणूाNक 

२६ शतांश टGके झाला आहे अशी माIहती आरोFय मं�ी राजेश टोपे यांनी Iदल0. 
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राBयभरात काल १२ हजार ८२२ नaया कोरोनाबा=धत EFणांची न�द झाल0. यामळेु 

राBयातOया एकूण कोरोनाबा=धतांची सं{या ५ लाख ०३ हजार ८४ इतक_ झाल0 

आहे. 

राBयात काल २७५ कोरोनाबा=धत EFणां1या मAृयचूीह0 न�द झाल0. यामळेु 

राBयभरात आAतापयNत कोरोनामळेु मरण पावलेOयांची एकूण सं{या १७ हजार ३६७ 

झाल0 आहे. याबरोबरच राBयातला कोरोनाबा=धत EFणां1या मAृय ूदरात घट होऊन, 

तो, ३ पणूाNक ४५ शतांश टGके असOयाचंह0 टोपे यांनी सा=ंगतलं. 

सKया राBयात एकूण १ लाख ४७  हजार ४८ कोरोनाबा=धत EFणांवर उपचार सEु 

आहेत. 

सKया राBयात ९ लाख ८९ हजार ६१२ लोक गहृ $वलगीकरणात तर ३५ हजार ६२५ 

लोक सं थाAमक $वलगीकरणात आहेत. 

<><><><> 

अमरावती िजOzयात आज ४८ नaया कोरोनाबा=धत EFणांची न�द झाल0. िजOzयात 

आज एका EFणाचा कोरोनामळेु मAृय ूझाला. सKया िजOzयात ९३९ कोरोनाबा=धत 

EFणांवर उपचार सEु आहेत.  

भंडारा िजOzयात आज ३९ नवे कोरोनाब=धत EFण आढळले. आज ८ EFण 

कोरोनामGुत झाOयानं Aयांना EFणालयातून घर0 सोडलं. सKया िजOzयात १६१ 

कोरोनाबा=धतांवर उपचार सEु आहेत.  

�सधंदुगु� िजOzयात आज कोरोनाबा=धत EFणांची न�द झाल0. सKया िजOzयात १४३ 

EFणांवर उपचार सEु आहेत.  

नांदेड िजOzयात आज २१७ EFण कोरोनामGुत झाOयानं Aयांना EFणालयातून घर0 

सोडलं. िजOzयात आज १४१ नaया कोरोनाबा=धत EFणांचीह0 न�द झाल0 तर ४ 



  

 

pg. 9 

 

EFणांचा कोरोनामळेु मAृय ूझाला. सKया िजOzयात १ हजार ५२८ कोरोनाबा=धतांवर 

उपचार सEु आहेत.  

गड�चरोल" िजOzयात आज १३ नवे कोरोनाबा=धत EFण आढळले. आज ५ EFण 

कोरोनामGुत झाOयानं Aयांना EFणालयातून घर0 सोडलं. सKया िजOzयात १५९ 

कोरोनाबा=धत EFणांवर उपचार सEु आहेत.  

बीड िजOzयात कोरोनाचा वाढता �ादभुा?व रोख+यासाठ, येAया  बीड, अंबाजोगाई, 

परळी, केज आYण आnट0 या पाच शहरांमधे १२ ऑग टपासनू दहा Iदवसांसाठ, 

संचारबंद0 लाग ूकर+याचा <नण?य �शासनानं घेतला आहे. या काळात अAयाव|यक 

सेवांसह दधू,फळ-भाजीपाला आणी पा+या1या बाटOयांच ेघरपोच वाटप या सेवांसह 

इथर सेवा बंद राहतील असं �शासनानं  पnट केलं आहे. 

परभणी िजOzयातला कोरोनाचा वाढता �ादभुा?व रोख+यासाठ, ६ ऑग टपासनू लाग ू

केलेल0, संचारबंद0 येAया १४ ऑग टपयNत कायम ठेव+याचा <नण?य िजOहा=धकार0 

द0पक मगुळीकर यानंी आज जाह0र केला. आधी1या <नण?यानसुार ह0 संचारबंद0 

आज उठवल0 जाणार होती. 

<><><><> 

कोरोना महामार0मळेु QतलेOया अथ?aयव थेला गती दे+यासाठ, सोलापरू िजOzयात 

बँक ऑफ इंrडयानं  टार गॅरंट0ड इमरजTसी ^ेrडट लाइन योजने अंतग?त स�ुम, लघ ु

आYण मKयम उLयोगांसाठ, $वशषे कज? योजना आणल0 आहे. या $वषयी अधीक 

सांगत आहेक शाखेच ेaयव थापक अजय कडू. 

<><><><> 

आकाशवाणी1या पि|चम $वभागाच े �कOप संचालक एस. सी. खासगीवालं यांचं 

काल <नधन झालं. ते ७१ वषाNच े होते. उपमहासंचालक [हणनू २००९ मKये त े

सेवा<नवAृत झाले होते. Aयांना ५ वेळा आकाशवाणी परु कारानं गौर$व+यात आलं 
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होतं. Aया1ंयाच काळात मुंबई दरुदश?नला उAकृnट कT Uाचा परु कार �मळाला होता. 

Aयां1या प|चात पAनी, मलुगा, सनू आYण इतर कुटंुबीय आहेत. 

<><><><>  

आज ९ ऑग ट [हणजेच ^ांतीIदन. देशाला  वातं5य �मळवनू दे+यासाठ, महाAमा 

गांधी यां1या आवाहनानंतर १९४२ मKये आज1याच Iदवशी देशभर ^ातंीचा वणवा 

पेटला. या ऐ<तहा�सक घटनेला आज ७८ वष? पणू? झाल0.  वातं5य�ाiतीसाठ, 

ब�लदान IदलेOया ल)ावधी  वातं5य स<ैनकांच े आपण  मरण करत असनू 

हुताA[यांचं शौय? आYण देशभGती देशवासीयांसाठ, सदैव �ेरणादायी असOयाचं 

राnqपती रामनाथ को$वदं यांनी या<न�मAत �$वटरLवारे IदलेOया संदेशात [हटलं 

आहे. 

दर[यान ऑग ट ^ातंी Iदना<न�मAत आज महापौर ]कशोर0 पेडणेकर यांनी ऑग ट 

^ातंी मदैानाला भेट Iदल0.  गांधी  म<ृत  तंभास महापौर ]कशोर0 पेडणेकर यांनी 

पnुपच^ अप?ण कQन अ�भवादन केलं. यावेळी  ‘डी’  $वभागाच ेसहाVयक आयGु त 

�शांत गायकवाड आYण  इतर मा\यवर उपि थत होते. 

<><><><> 

येAया दोन Iदवसात $वदभा?त बहुतांश Iठकाणी, मKय-महाराnqात बWयाच Iठकाणी, 

तर मराठवाPयात काह0 Iठकाणी पावसाची शGयता हवामान $वभागानं aयGत केल0 

आहे. 

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

 


