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काह1 ठळक बात�या ................................      
• ‘नवीन क3 41य श6ै7णक धोरण’ हे सवा;ना समान संधी देणारं अस=याचं 

पंत�धान नर34 मोद1 यांच े�?तपादन.  

• देशात=या प*ह=या @कसान रे=वे सेवेला आज सCुवात. 

• आज राDE1य हातमाग *दन साजरा करFयात येत आहे. 

• देशभरातील कोरोनाबाGधतांHया संIयेत आज सलग नवJया *दवशी ५० 

हजारापे6ा अGधक वाढ. 

********** 

‘नवीन क3 41य श6ै7णक धोरण’ हे सवा;ना समान संधी देणारं असनू या धोरणात 

�श6णाबरोबरच संशोधनावर भर *दला अस=याचं पंत�धान नर34 मोद1 यांनी �हटलं 

आहे. राDE1य श6ै7णक धोरणाअंतगNत ‘उHच �श6णात पPरवतNनाQमक 

सधुारणांसंबंधीHया संमेलना’चं दरूRSय संवाद �णाल1Tवारे पंत�धानांHया ह-त ेआज 

उTघाटन झालं, यावेळी केले=या उTघाटनपर भाषणात पंत�धान बोलत होत.े  

या धोरणाTवारे �वTयाथा;ना जाग?तक -तरावर1ल �श6ण *दलं जाणार असनू, 

Qयामळेु Qयांना मोYया �माणात संधी उपलZध होतील. �ाथ�मक �श6ण हे 

मातभृाषतेच *दलं जाणार असनू Qयामळेु �वTयाथा;चा पाया प[का होईल असं त े

�हणाले. हे श6ै7णक धोरण भ�वDयाचा �वचार कCन तयार केलेलं असनू, यात 

�श6ण आ7ण संशोधनातल1 दर1 कमी करFयात आल1 तसंच सजNनशीलतेला 

तं]^ानाची जोड *दल1 अस=याचं त े�हणाले. आध?ुनक भारताHया पायाभरणीसाठ� 

हे श6ै7णक धोरण अQयंत उपय[ुत अस=याने QयाHया अंमलबजावणीसाठ� सवा;नी 

�यQन करावेत असं आवाहनह1 पंत�धानानंी यावेळी केलं. 



********** 

देशात=या प*ह=या @कसान रे=वे सेवेला आज सCुवात झाल1. क3 41य कृ�षमं]ी 

नर34�सगं तोमर यानंी िJहaडओ कॉdफरिdसंगTवारे राfयातील ना�शक मध=या 

देवळाल1 पासनू gबहार मध=या दानापरू पय;त जाणाhया प*ह=या गाडीला �-थानाचा 

झ3डा दाखवला. 

@कसान रे=वे फळं आ7ण भाजीपाला असे ना�शवंत पदाथN  नेईल आ7ण अनेक 

-थानकांवर थांबा तयार करेल, मलाचा भरणा करेल आ7ण मालाच े�वतPरत करेल.ह1 

गाडी समुारे 32 तासातं एक हजार 519 @कलोमीटर अंतर पार करेल.  

यावेळी बोलताना कृ�षमं]ी नर34�सहं तोमर �हणाले कp @कसान रे=वे हा मलैाचा 

दगड ठरेल असा आप=याला �वSवास असनू यामळेू  शतेकर1 वगN अGधक समTृधी 

होईल. कृषी उQपादनाHंया वाहतकुpसाठ� @कसान रे=वे अथNसंक=पात जाह1र करFयात 

आल1 होती असं ते �हणाले 

यावेळी रे=वेमं]ी पीयषू गोयल �हणाले कp @कसान रे=वे शतेकार1ंना आQम?नभNर 

होFयास आ7ण QयांHया जीवनात समTृधी आणFयास मदत करेल. को�वड -१९ Hया 

काळात  रे=वेने धाdय परुवठा दtुपट के=याची मा*हती Qयांनी *दल1.  

********** 

 बuका आ7ण औTयोGगक 6े]ाHया मागणीमळेु  भारतीय PरझवN बँकेने कजN 

�णाल1ची पनुरNचना करFयाचा ?नणNय घेतला आहे. पण ह1 पनुरNचना गे=या 

म*हdयात जार1 केले=या मागNदशNक सचूनांHया चौकट1त राहूनच केल1 जाईल, असं 

गवनNर शि[तकांत दास यांनी -पDट केले आहे. 

कोरोनाHया संकटकाळात अडचणीत सापडले=या जी एस ट1 नyदणीकृत सzूम, लघु 

आ7ण म{यम उTयोगांना आधार देFयासाठ� क3 4 सरकार PरझवN बँकेHया सहा|याने 

कजN �णाल1ची पनुरNचना करFयाचा �वचार करत आहे, असं सतुोवाच क3 41य 

अथNमं]ी ?नमNला सीतारमण यांनी गे=याच आठव}यात केलं होतं. यामळेु 



गुणव�ाधारक सzूम, लघ ु आ7ण म{यम उTयोगांना आप=या कजाNची पनुरNचना 

करता येणार आहे. 

********** 

 कजNमाफpचा लाभ �मळाले=या शेतकhयांना पीक कजN वाटताना  हलगज~पणा 

करणाhया तसंच मंजूर पीक कजN कमी �माणात देणाhया  बँकांवर कारवाई 

करFयाचे ?नद�श सहकार मं]ी बाळासाहेब पाट1ल यांनी *दले आहेत. 

सरासर1 ५१% पे6ा कमी खर1प पीक कजN वाटप असले=या राfयात=या  १२ 

िज=�यांची आज सहकार मं]ी बाळासाहेब पाट1ल यांनी िJहडीओ कॉdफरdस Tवारे 

आढावा बैठक घेतल1, यावेळी ते बोलत होते. सरासर1पे6ा कमी पीक कजN वाटप 

झाले=या िज=�यांत=या  िज=हाGधका-यांनी  बँकांचा गाव?नहाय आ7ण  

शाखा?नहाय  आढावा घेऊन आपाप=या िज=�याचं पीक कजN वाटपाचं  उT*दDट 

वेळेत सा{य करFयाचं  ?नयोजन करावं आ7ण  याबाबतचा अहवाल सहकार 

�वभागाला सादर करावा,  असे ?नद�शह1  पाट1ल यांनी *दले. 

कजNमाफp झाले=या शेतकhयांकडून बँकांनी ऑ[टyबर २०१९ पासून कजNमाफpची 
र[कम �मळाले=या तारखेपय;त Jयाजाची र[कम वसूल कC नये, अशा सूचना 

सहकार राfयमं]ी डॉ.�वSविजत कदम यांनी यावेळी *द=या. 

********** 

      

६५ वषा;पे6ा अGधक वय असलेले अ�भनेते आ7ण तं]^ यांना काम करFयाला 

मfजाव करणारे महाराDE सरकारच ेदोन ?नणNय मुंबई उHच dयायालयानं रTदबातल 

केले आहेत. कोरोना �वषाणू �ादभुाNवाचा धोका अGधक अस=यानं, fयेDठ कलाकार 

तसंच तं]^ांना -टुaडओत @कंवा -टुaडओबाहेर Gच]ीकरण आ7ण संबंGधत कामात 

सहभागी होFयास मfजाव करणारे दोन ?नणNय राfय सरकारने जार1 केले होत.े 
fयेDठ कलाकार �मोद पांड ेतसंच इंaडयन मोशन �प[चसN �ो}यसुसN संघटनेनं या 



?नणNयाला dयायालयात आJहान *दलं होतं. Qयावर आज ?नणNय देताना, को�वड 

�?तबंधासाठ�च े?नयम सवा;ना सारखे लाग ूअस=याचं dयायालयानं �हटलं आहे. 

********** 

बहृdमुंबई महापा�लकेनं gबहारच े पोल1स अGधकार1 �वनय ?तवार1 यांना gबहारला 

परत जाFयाची परवानगी *दल1 आहे. पाटFयाच े पोल1स अधी6क असलेले ?तवार1 

गे=या र�ववार1 अ�भनेता सशुातं�सहं मQृय ू�करणी चौकशीसाठ� मुंबईत आले होत.े 

मा] मुंबईत येताच QयांHया हातावर �वलगीकरणाचा �श[का मारत १५ ऑग-टपय;त 

�वलगीकरणात पाठवFयात आलं होतं. मा] gबहार पो�लसाHंया �वनंतीव�न, 

�वलगीकरणाचा काळ पणूN होFयाHया आठवडाभर आधीच Qयानंा �वलगीकरणातून 

सोडFयात आलं, असं बहृdमुंबई महापा�लकेकडून सांगFयात आलं. 

दर�यान, सशुांत�सहं मQृय�ूकरणी अ�भने]ी Pरया च)वत~ आज अंमलबजावणी 

संचालनालय - ईडीसमोर चौकशीसाठ� हजर झाल1. ह1 चौकशी पढेु ढकलFयाची 

Pरयाची मागणी ईडीने फेटाळून लावल1 होती. 

********** 

आज राDE1य हातमाग *दन साजरा करFयात येत आहे. या?न�म�  व-]ोTयोग 

मं]ालयातफ�  आयोिजत ऑनलाइन कायN)मात या खाQयाHया मं]ी -म?ृत इराणी 

 यांनी कायN)माचे अ{य6-थान भूष�वले. या कायN)मात देशभरातील हातमाग 

महामंडळे, राDE1य हातमाग �वकास महामंडळ सवN २८ �वणकर सेवा क3 4ांचे 

�?त?नधी आ7ण इतर सहभागी झाले होते.  

पंत�धान नर34 मोद1 यांनी हातमाग आ7ण ह-तकला 6े]ाशी संबंGधत सवाNना 

राDE1य हातमाग *दना?न�म� शुभेHछा *द=या आहेत. आQम?नभNर भारत 

होFयाHया RDट1ने देशातील कलांचे जतन करFयाची गरज अस=याचे Qयांनी 

�हटले आहे. व-]ोTयोग मं]ी -मतृी इराणी यांनीह1 देशवासीयांना -था?नक @कंवा 

ह-त?न�मNत व-तूंचा वापर क�न आQम?नभNर भारत बन�वFयात योगदान देFयाचे 

आवाहन केले आहे. ५ वषा;पूव~ प*हला राDE1य हातमाग *दवस साजरा करFयात 



आला होता. १९०५ साल1 याच *दवशी सु� झाले=या -वदेशी चळवळीला *दलेल1 

ह1 मानवंदना होती, असे Qयांनी �हटले आहे. 

********** 

देशभरात गे=या २४ तासातं को�वड C�णांHया संIयेत ६२ हजार ५३८ ने वाढ झाल1. 

C�णसंIयेत ५० हजारापे6ा वाढ होFयाचा आजचा सलग नववा *दवस आहे. Qयामळेु 

देशातल1 एकूण C�णसंIया २० लाख २७ हजार ७४ झाल1 आहे. यापकैp १३ लाख 

७८ हजार १०५ �हणजेच ६७ पणूा;क ९८ शतांश ट[के C�ण आतापय;त बरे होऊन 

घर1 गेले आहेत.  

गे=या २४ तासातं देशभरात ८८६ C�णांचा या संसगाNमळेु मQृय ूझाला, आतापय;त या 

संसगाNने झाले=या मQृयूंची संIया ४१ हजार ५८५ झाल1 आहे. हा मQृयदूर आता २ 

पणूा;क शdूय ५ शताशं ट[[यांपय;त खाल1 गेला आहे. स{या देशात ६ लाख ७ 

हजार ३८४ C�णांवर �व�वध C�णालयांमधनू उपचार स�ु आहेत. 

दर�यान, देशभरात आतापय;त दोन कोट1 २७ लाख ८८ हजार ३९३ नमdुयांची 

को�वड संसगN चाचणी करFयात आल1 आहे. 

********** 

राfयात काल १० हजार ८५४ C�ण कोरोनामु[त होऊन घर1 परतले. यामुळे 

राfयात आजपय;त कोरोनामु[त झाले=या C�णांची एकूण संIया ३ लाख १६ 

हजार ३७५ झाल1 आहे. याबरोबरच राfयातला कोरोनाबाGधत C�ण बरे होFयाचा 

दर वाढून ६५ पूणा;क ९४ शतांश ट[के झाला आहे, अशी मा*हती आरो�य मं]ी 

राजेश टोपे यांनी *दल1. 

राfयात=या एकूण कोरोनाबाGधतांची संIया ४ लाख ७९ हजार ७७९ इतकp झाल1 

आहे. स{या राfयात एकूण १ लाख ४६  हजार ३०५ कोरोनाबाGधत C�णांवर 

उपचार सुC आहेत. 

नागपुरात आज ४६ Jय[तींचे कोरyना अहवाल पोजेट1Jह आले आहेत. या मूळे 

एकूण बंGधतांचा आकडा ७ हजार ८३५ वर पोहोचला आहे तर ४ हजार ८५ 



Jय[ती आतापय;त बारे झाले आहेत. कोरyना मूळे शहरात २२९ जण दगावले 

आहेत.  

अमरावती िज=�यात आज 38  नवे   कोरोनाबाGधत आढळून आले आहेत. 

Qयानसुार िज=�यात अTयापपय;त आढळले=या ��णांची संIया 2802 झाल1 आहे. 

चं4परू इथं आज पढेु आले=या 67 कोरyना बाGधताम{ये ��मपरु1 येथील 28, 
ब=लारपरू येथील 13, चं4परू येथील 13, Gचमरू येथील 4, भ4ावती येथील 3, 

वरोरा येथील 3, गडचांदरू येथील 2, आ7ण राजुरा येथील एका बाGधताचा समावेश 

आहे  

वा�शम िज=�यात काल 5 C�णांना कोरोना म[ुत झा=यामळेु घर1 पाठवFयात आलं. 

िज=�यात आतापय;त 470 C�णांनी कोरोना वर मात केल1 आहे काल 23 नवीन 

C�णांची भर पड=यामळेु एकूण बाGधत C�णांची संIया 813 झाल1 आहे तर 

आतापय;त कोरोनामळेु 17 C�णांना आपला �ाण गमवावा लागला आहे. 

********** 

रानातील भाजी तसेच शते �शवारातील उगव=या जाणाhया भाfयाच ेमहQव आ7ण 

आरो�य �वषयक मा*हती सवNसाधारण नागPरकांना होFयाHया RDट1ने तसेच 

उQपा*दत रानभाfया/फळे यांच ेशहरातील नागPरकांना �वकून Qयाचा आGथNक फायदा 

शतेकhयांना होईल या RDट1कोनातून गy*दया इथं रानभाfया महोQसवाच ेआयोजन 

करFयात आलं आहे. कृ�ष �वभाग आ7ण  आQमा यांHया संय[ुत वतीने 11 ऑग-ट 

रोजी न�वन �शासकpय भवन, जय-तंभ चौक, इथं आयोिजत या महोQसवाला 

शहरातील आ7ण �ामीण भागातील नागPरकांनी आ7ण  शतेकhयांनी आवजुNन भेट 

दयावी, असे आवाहन तालकुा कृ�ष अGधकार1 यांनी केलं आहे. 

********** 

यंदा माdसनूHया सCुवातीलाच चागंला पाऊस झा=याने अकोला िज=�यातील 

शतेकhयांनी सोयाबीनचा चागंला पेरा केला होता; परंतु पेरलेले gबयाणे उगवलेच 

नस=याने शतेकhयांवर मोठे संकट ओढवले आहे. gबयाणे उगवले नस=याने 



िज=हाभरातून कंपdयां�वCTध त)ार1 नyद�वFयात आ=या. कंपdयाकंडून 

शतेकhयांHया नकुसान भरपाईसाठ� टाळाटाळ होत होती. दर�यान, िज=हा 

पPरषदेHया कृषी �वभागातफ�  करFयात आले=या तपासणीत महाबीजसह इतर 

खासगी कंपdयांची gबयाणे उगवण 6मतते अ�मा7णत ?नघा=याच े समोर आले. 

Qयामळेु कृषी �वभागाने तीनह1 कंपdयाHंया �वरोधात बाश~टाकळी dयायालयात 

खटला दाखल केला आहे. 

********** 

टाळेबंद1 काळातह1 शतेकhयांनी मोठया कDटाने धान रोवणी केल1 असनू पावसाHया 

अ?नय�मततेमळेु धान िजवंत ठेवFयासाठ� कृषी पंपांना बारा तास वीज देFयाच े

?नयोजन करFयाHया सचुना भंडारा िज=�याच ेपालकमं]ी सनुील केदार यांनी वीज 

�वभागाला *द=या. या �वषयी पालकमं�यांनी  महा�वतरणच ेJयव-थापकpय संचालक 

अ�सम गुtता यांHयाशी दरु{वनीव�न चचाN केल1.  

********** 

महाQमा जो?तराव फुले शतेकर1 कजNम[ुती योजन3तगNत गडGचरोल1 िज=हयातील १२ 

हजार ६११ शतेकhयाHंया बँक खाQयात ६२ कोट1 १० लाख Cपये जमा करFयात 

आले आहेत. 

कजNम[ुती योजनेत गडGचरोल1 िज=�यात १५ हजार ७९१ शतेकhयांचा समावेश 

असनू, Qयापकैp १४ हजार ७७८ शतेकhयांनी आधार �माणीकरण पणूN केले. Qयापकैp 

१२ हजार ६११ शतेकhयांHया बँक खाQयात ६२ कोट1 १० लाख Cपये जमा करFयात 

आले आहेत.  

********** 

 


