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ठळक बात�या 

१. पंत�धान नर� मोद� यांनी आज एक लाख कोट�ंचं अथ�सहा!य देणा$या कृषी 

पायाभतू स*ुवधा कोषाची घोषणा केल�.  

२.  संर.ण उ0पादनां1या आयातीवर ट22या-ट22यानं बंद� घाल5याचा संर.ण 

मं6ालयाचा 7नण�य  

३.  देशभरात:या कोरोनाबा;धतांची सं<या साडएेकवीस लाखांवर ,तर रा?यातल� 

@Aणसं<या पाच लाखांवर पोचल�.    

आBण 

४.  अनसु;ूचत जाती-जमातीतंील बेरोजगारासंाठF *व*वध �Gश.णांचं मोफत 

 आयोजन.  

###### 

पंत�धान नर� मोद� यांनी १ लाख कोट�ंचं अथ�सहा!य देणा$या कृषी पायाभतू 

स*ुवधा कोषाची घोषणा आज केल�. पीक हाती आ:यानंतर लागणा$या पायाभतू 

स*ुवधा 7नमा�ण करणं आBण कृषी .े6ात:या रोजगार7नGम�तीसाठF हा 7नधी Iदला 

जाणार आहे. यामळंु मोKया �माणात साठवण .मता 7नमा�ण होऊ शकेल, 

गावागावात अ0याध7ुनक शीतगहृ तयार करता येतील, असं ते Mहणाले. यामळंु 

गावात रोजगार 7नGम�तीह� होईल. गोदाम, शीतगहृ साखळी आBण अOन�PQया 

.े6ात गुंतवणकुRसाठF तसंच ज*ैवक आBण पोषणम:ूय वाढ*वलेले अOनपदाथ� 

7नGम�तीसाठF देशात खूप मोठF संधी अस:याचं 0यांनी सा;ंगतलं. ह� योजना कृषी 

.े6ात नवउUयोजकानंा �ो0साहन देणार आहे. या अंतग�त शतेकर� समहू, कृषी 

उ0पादक संघटना, कृषी .े6ातले नवउUयोजक, कृषी .े6ात कज� देणा$या 

पतसंVथांना *व*वध संVथांकडून कज� Iदलं जाणार आहे. याअंतग�त कजा�वर1या 

Wयाजावर ३ टXके सवलत Iदल� जाणार आहे. तसंच कज�दारानंा २ कोट�पयYत1या 



कजा�साठF हमी Iदल� जाणार आहे. आगामी चार वषा�त ह� कज� Iदल� जाणार असनू 

यावषZ १० हजार कोट�ं1या कजा�चं वाटप होईल. यासाठF साव�ज7नक .े6ात:या ११ 

बँका तयार झा:याचंह� कृषी मं6ालयानं सां;गतलं. याच काय�Qमात पंत�धानां1या 

हVते "�धानमं6ी शतेकर� सOमान" योजनेअंतग�त 17 हजार कोट� @पयांचा सहावा 

ह2ता शतेक$यांना *वतर�त कर5यात आला. 
###### 

संर.ण मं6ालयानं १०१ संर.ण उ0पादनां1या आयातीवर ट22याट22यानं बंद� 

घाल5याचा 7नण�य घेतला आहे. बंद� घातलेल� सव� उ0पादनं  भारतातच  तयार 

केल� जातील अशी माIहती संर.ण मं6ी राजनाथ Gसहं यांनी आज aवीटरवbन 

Iदल�. �धानमं6ी नर� मोद� यांनी माडंले:या आ0म7नभ�र भारत या संक:पनेला 

चालना दे5या1याcdट�नं हे एक मह00वाचं पाऊल अस:याचं राजनाथ Gसहं यांनी 

Mहटलं आहे. या 7नण�यामळेु संर.ण साIह0य उ0पादन .े6ात:या भारतीय 

उUयोजकांना, Vवतःची .मता वाप@न ह�  उ0पादनं *वकGसत कर5याची मोठF संधी 

उपलfध होईल. यासाठF गरज वाटल� तर ते संर.ण संशोधन आBण *वकास संVथा 

अथा�त डीआरडीओची ह� मदत घेऊ शकतात असं राजनाथ Gसहं यांनी Mहटलं आहे. 

याअंतग�त भारता1या तीनह� संर.ण दला1ंया गरजा पणू� कर5यासाठF ये0या 6 त े

7 वषा�त या भारतीय उUयोजकांसोबत समुारे ४ लाख कोट� @पयांच े करार केले 

जाणार अस:याचं 0यानंी सां;गतलं. 
###### 

सोशल मीiडयावरच ेjो:स अथा�त 7नदंानालVती करणा$यांवर पोGलस कठोर कारवाई 

करतील असा Iदलासा गहृमं6ी अ7नल देशमखु यांनी Iदला आहे. सोशल मीiडयावर 

काह� लोक सव�सामाOयांना *वनाकारण 6ास देतात. 0यां1या*वरोधात �7तबंधा0मक 

कारवाई केल� जाईल आBण 0यां1याकडून हमीप6 घेतले जाईल असं 0यांनी 

सां;गतलं. भारतीय दंडसंIहते1या कलम १०७ नसुार ह� कारवाई केल� जाईल. 

कुठलेह� काय�कार� दंडा;धकार� यासंदभा�त शांततेचा भंग के:या�करणी कुणाकडूनह� 

हमीप6 घेऊ शकतात. वारंवार असे �कार करणा$यांवर कठोर कारवाई केल� जाईल, 

असं त े Mहणाले. दरMयान सोशल मीiडयावर बनावट फॉलोअर बन*व:या�करणी 

आतापयYत ६६ गुOहे दाखल कर5यात आले आहेत. हा एक नवा Wयवसाय झाला 



असनू हे काम करणा$या अनेक जनसंपक�  कंपOया रडारवर अस:याचं गहृमं6ी 

अ7नल देशमखु यांनी सां;गतलं आहे. या�करणी रॅप गायक बादशाह याची श7नवार� 

सलग 7तस$या Iदवशी चौकशी कर5यात आल�. 0याला सोमवार�ह� चौकशीसाठF 

बोल*व5यात आलं आहे. या�करणी *वशषे तपास पथक Vथापन कर5यात आलं 

आहे. या�करणी लाव5यात आलेले सव� आरोप फेटाळ:याचं बादशाह यानं Mहटलं 

आहे.  
###### 

पु. �वयोगाच े द:ुख हे न पेलवणारं  आहे. काळजी 6या आ�ह7 आप8या सोबत आहोत...या 

शfदांत पालकमं6ी डॉ.7नतीन राऊत यांनी आज *वगं कमांडर द�पक साठे यां1या 

आई –वiडलांना धीर Iदला. कोBझकोड येथील *वमान दघु�टनेत नागपरूच े सपु6ु 

वमैा7नक *वगं कमाडंर द�पक वसंत साठे यांचा ददुqवी म0ृय ू झाला. आज 

पालकमंrयांनी भरतनगर इथ:या 0या1ंया 7नवासVथानी भेट देऊन साठे 

कुटंुबाचं  सां0वन केलं आBण धीर Iदला. टेबलटॉप असले:या *वमानतळावर लँiडगं 

करतेवेळी अपघात हो5याचं  �माण सवा�;धक आहे. यावर कायमVव@पी तोडगा 

काढ5याची *वनंती 0यांची आई नीला साठे यांनी यावेळी केल�. 
###### 

‘छोडो भारत’ अGभयाना1या वधा�पनIदना7नGम0त आज राdjपती रामनाथ को*वदं 

यां1या वतीनं वाGशमच ेउप*वभागीय अ;धकार� �काश राऊत यांनी Vवातंrयस7ैनक 

जनाध�न खेडकर यांचा शाल, अंगवV6 देवनू स0कार केला. दरवषZ राdjपती भवन 

येथे ९ ऑगVट रोजी Vवातंrयस7ैनकांचा सOमान केला जातो. मा6, यंदा को*वड १९ 

1या �ादभुा�वामळेु स0कार समारंभासाठF 7नवड झाले:या Vवातंrयस7ैनकांचा 0यां1या 

घर� जाऊन शाल आBण अंगवV6 देवनू स0कार कर5याच े 7नदwश क� �य गहृ 

मं6ालयानं Iदले होत.े  
###### 

देशभरात काल एकाच Iदवसात ६४ हजार ३९९ नWया कोरोनाबा;धत @Aणांची नxद 

झाल�. ह� आजवरची एका Iदवसातल� सवा�;धक नxद आहे. 0यामळेु देशात:या 

कोरोनाबा;धतांची एकूण सं<या आता २१ लाख ५३ हजार १० झाल� आहे. देशभरात 

काल ५३ हजार ८७९ @Aण कोरोनामXुत होऊन घर� परतले. याबरोबरच देशातला 



कोरोनाबा;धत @Aण बरे हो5याचा दर ६८ पणूाYक ७८ शतांश टXXयावर पोचला आहे. 

आ0तापयYत देशभरात एकूण ४३ हजार ३७९ @Aण कोरोनामलेु दगावले आहेत. स{या 

देशातला कोरोनाबा;धत @Aणांचा म0ृयचूा दर २ पणूाYक १ शताशं टXके झाला आहे. 

रा?यात काल ११ हजार ८१ @Aण कोरोनामXुत होऊन घर� परतले. याबरोबरच 

रा?यातला कोरोनाबा;धत @Aण बरे हो5याचा दर वाढून ६७ पणूाYक २६ शतांश टXके 

झाला आहे अशी माIहती आरोAय मं6ी राजेश टोपे यांनी Iदल�.रा?यभरात काल १२ 

हजार ८२२ नWया कोरोनाबा;धत @Aणांची नxद झाल�. यामळेु रा?यात:या एकूण 

कोरोनाबा;धतांची सं<या ५ लाख ०३ हजार ८४ इतकR झाल� आहे. रा?यातला 

कोरोनाबा;धत @Aणां1या म0ृय ू दरात घट होऊन, तो, ३ पणूाYक ४५ शतांश टXके 

अस:याचंह� टोपे यानंी सां;गतलं.स{या रा?यात एकूण १ लाख ४७  हजार ४८ 

कोरोनाबा;धत @Aणांवर उपचार स@ु आहेत. स{या रा?यात ९ लाख ८९ हजार ६१२ 

लोक गहृ *वलगीकरणात तर ३५ हजार ६२५ लोक संVथा0मक *वलगीकरणात 

आहेत. 
###### 

नागपरू शहरात आज �ा2त २६० अहवालांपकैR ३१ जणांच ेअहवाल सकारा0मक आले 

आहेत. 0यामळेु एकूण कोरोनाबा;धतांची सं<या ८ हजार ४३७ इतकR झाल� आहे. 

आतापयYत ४ हजार ५४६ @Aण उपचारानंतर बरे झाले आहेत. शहरात कोरोनामळेु 

दगावले:यांची सं<या २९२ इतकR आहे. वा�शम िज:}यात काल एकवीस कोरोना 

@Aण बरे झाले. आतापयYत िज:}यात 512 @Aणांनी कोरोनावर मात केल� असनू 

काल 34 नवीन @Aण आढळले. अमरावती िज:}यात आतापयYत 1 हजार 923 

@Aण कोरोनामXुत झाले आहेत. काल  नवे 77 @Aण आढळून आले. काल 

उपचारादरMयान एका @Aणाचा म0ृय ू झा:यानं एकूण मतृांची सं<या 87 झाल� 

आहे.  
###### 

आज आंतरराdj�य आIदवासी Iदन आहे. जगाचे मूळ रIहवासी असले:या 

आIदवासीं1या हXकांचं र.ण Wहावं, 0याला चालना Gमळावी या उ�ेशानं हा Iदवस 

साजरा केला जातो. जगा1या मूळ रIहवाशांसंबंधी1या मु�यावर चचा� कर5यासाठF 

संयुXत राdjसंघा1या काय�कार� गटाची १९८२ म{ये याच Iदवशी जी7नWहा इथं बैठक 



झाल� होती, तेWहापासून या Iदवशी आIदवासी Iदन साजरा केला जातो.  दरMयान, 

रा?या1या अनेक िज:}यांम{ये आज रानभा?या महो0सवाच ंआयोजन कर5यात आलं. 

नागपुरात र*वनगर शासकRय वसाहती1या मैदानावर आयोिजत महो0सवाला पशसुंवध�न 

मं6ी सुनील केदार आBण नागपूरच ेपालक म6ंी 7नतीन राऊत यांनी भेट Iदल�. 
###### 

�म आBण रोजगार मं6ालय, भारत सरकार1या अख0या�रतील नॅशनल कर�अर 

स*व�स स�टर अथा�त राdj�य आजी*वका सेवा क� ा1या अ{यारपन आBण माग�दश�न 

क� ातफw  अनसु;ूचत जाती. जमातीमधील बेरोजगारांना टंकलेखन �Gश.ण, Vपधा� 

पर�.ा माग�दश�न आBण संगणक संचालना1या मोफत �Gश.णाचा लाभ घे5याचं 

आवाहन कर5यात आलं आहे. मोफत �Gश.णाम{ये टंकलेखनामधील *वशषे 

�Gश.ण तसंच लघलेुखन Mहणजेच इं�जी Vटेनो�ॉफR, सामाOय �ान, इं�जीभाषा 

आBण मलूभतू संगणक �ानासंबंधी ११ मIहOयांचा कालावधी असणारं �Gश.ण Iदलं 

जाणार आहे. �Gश.णाची स@ुवात  १ स2ट�बर २०२० पासनू हो5याची शXयता असनू 

यासाठF वयोमया�दा १८ ते २७ वषw, श.ैBणक पा6ता Pकमान बारावी उ0तीण� असणे 

आव�यक आहे. *वUयावेतनाची रककम १,००० @. दरमहा इतकR असेल, या 

�Gश.णा Wया7त�रXत संगणका1या  हाड�वेअर आBण सॉ�टवेअर संबंधी १ वषा�चा 

कालावधी असणारं �Gश.णह� उपलfध असनू 0यासाठF वर�ल�माणेच श.ैBणक 

पा6ता आव�यक असनू वयोमया�दा १८ ते ३० वषw असणार आहे. या �Gश.ण 

वगा�चा लाभ घे5याससाठF इ1छुक अनसु;ूचत जाती. जमाती1या पा6 उमेदवारांनी 

Iदनाकं १८ ऑगVट २०२० पवूZ �वेशाक�रता उपलfध ऑनलाईन Gलकंवर अज� 

करावा. अ;धक माIहतीसाठF ९७३०६४५४४६ या Wहाटस ्अॅप Qमाकंावर संपक�  

साध5याचं आवाहन उप.े6ीय आBण रोजगार अ;धकार� पी.एस. पाचपोर यांनी केलं 

आहे.   
###### 

अमरावती िज:}यात  मेळघाटसह आIदवासी .े6ातील गावां1या *वकासासाठF *व*वध 

योजना आBण  उपQमांना चालना दे5यात आल� असनू,आIदवासी समाजबांधवां1या 

सवाYगीण *वकासासाठF  महा*वकास आघाडी सरकार कIटब� आहे,असं �7तपादन 

रा?या1या मIहला आBण बाल*वकास मं6ी तथा िज:}या1या पालकमं6ी ॲड. 



यशोमती ठाकूर यांनी आज केलं. जाग7तक आIदवासी Iदना7नGम0त पालकमंrयांनी 

िज:}यातील आIदवासी बांधवांना शभेु1छा Iद:या. मेळघाटात अनसु;ूचत .े6ातील 

(पेसा .े6) गावां1या *वकासासाठF अबंध 7नधी योजनेचा आठ कोट� 22 लाख bपये 

7नधीची  अमरावती िज:}यासाठF तरतूद कर5यात आल� आहे, असं पालकमंrयांनी 

सां;गतलं.    
###### 

चंपरू िज:}यात:या नागभीड प�रसरात काल दपुार� *वIहर�त एका ६ वषZय 

अ:पवयीन मलु�चा मतृदेह आढळून आला. परवा या मलु�1या आईवiडलांनी 

पोल�सात मलुगी हरव:याची तQार दाखल केल� होती. शव*व1छेदनाचा अहवाल 

आ:यानंतर याबाबतचा अ;धक तपशील कळू शकेल, असं पोGलसांनी सां;गतलं.  
###### 

नागपरू शहरात  आज पहाटेपासनू पावसाची �रप�रप सbु आहे. सकाळपासनू हलXया 

ते मा{यम Vवbपाची संततधार  सbु आहे.  नागपरुात आतापयYत 

समाधानकारक  पावसाची नxद झाल� असनू पा5याच े साठे पणू� .मतेनं भरले 

आहेत. गे:या मIहOयापासनू दमदार पावसा1या �ती.ेत असले:या गxIदया 

िज:हावाGसयांना गे:या  24 तासात पडले:या पावसानं Iदलासा Gमळाला असला, 

तर� िज:}यातील 6 महसलू मंडळात अ7तवdृट�ची नxद झाल� असनू गोरेगाव, देवर� 

आBण सडकअजु�नी तालXुयात सवा�;धक पावसाची नxद झाल�. गxIदया-देवर� 

मागा�वर�ल पलुावर पाणी चढ:यानं तो माग� सकाळपासनू बंद कर5यात आला आहे.  

गड;चरोल� िज:}या1या काह� भागात काल रा6ी दमदार पाऊस पडला. आज 

सकाळपासनू पावसाची �रप�रप स@ु अस:यानं जनजीवन *वVकळीत झाले आहे. 

दरMयान आज दपुार� गोसेखुद� धरणाचे १७ दरवाजे अधा� मीटरने उघड5यात आले 

असनू, 0यातून १ हजार ८८७ XयसेूXस पाणी सोड5यात आलं.   
###### 

The End  

 

  


