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ठळक बातम्या 

 

 कोविडग्रस्त अर्थव्यिस्रे्ला रिझिथ बकेँकडून पनु्हा एक बूस्टि डोस. 

 पीक कर्थिाटपात हलगर्ीपणा किणाऱ्या बकँाांना काििाईचा इशािा. 

 देशातली पवहली वकसान िले्िे आर् देिळालीहून वबहािकडे वनघणाि. 

 पणु्यातली प्रगत तांत्रज्ञान सांिक्षण सांस्र्ा स्माटथ  इांवडया हॅकेर्ॉनमध्ये प्रर्म. 

 देशभिातील 56 कटक मांडळाांच्या वनिडणूका सहा मवहने लाांबणीिि. 

 पािसाचा र्ोि काहीसा ओसिल्यानां मुांबई, कोकणातल्या वस्र्तीत सधुािणा. 

  

 

ररझवव बँक  

कोविड-19 च्या सार्ीमळेु चालू आवर्थक िर्ाथत देशाच्या अर्थव्यिस्रे्ला फटका बसणाि असला 

तिी खिीप हांगामामळेु ग्रामीण अर्थव्यिस्रे्ला उभािी येईल अशी अपेक्षा रिझिथ  बकेँचे गव्हनथि शक्तीकाांत दास 

याांनी काल दै्वमावसक पतधोिण आढाव्यानांति बोलताना व्यक्त केली. स्र्ावनक मागणी हळूहळू िाढण्याची अपेक्षा 

असल्यानां उत्पादन के्षत्राला दसुऱ्या वतमाहीत चाांगले वदिस येतील असां ते म्हणाले. र्ागवतक मांदीमळेु देशाबाहेिची 

मागणी मात्र घटणाि आहे. चालू आवर्थक िर्ाथत देशाांतगथत उत्पादनाचा दि उणे िाहण्याची शक्यताही दास 

याांनी ितथिली. 

रिझिथ बकेँनां काल र्ाहीि केलेल्या चालू आवर्थक िर्ाथतल्या वतसऱ्या दै्वमावसक पतधोिण आढाव्यात  प्रमखु 

व्यार्दि ‘रै्से रे्’ ठेिण्याचा वनणथय घेतला आहे. त्यामळेु िेपो दि 4 टक्के ति रिव्हसथ िेपो दि 3 पूणाांक 35 शताांश 

टक्के इतकाच िावहल. 

गहृवनमाथण, ग्रामीण आवण इति प्राधान्यके्षत्राना अवतरिक्त वित्तसहाय्य देण्याचा वनणथयही आर् रिझिथ बकेँनां 

घेतला. वबगि बकँीगां वित्तीय कां पन्या आवण सूष्म, वित्त पिुिठा सांस्र्ासाठी वनधी उपलब्धता सधुािण्याकिता  

‘नाबाडथ ’ ला पाच हर्ाि कोटी रुपयाांचा वनधी देण्यात येणाि आहे. तसांच गहृवनमाथण के्षत्रातल्या वनधीचा ओघ 

सधुािण्यासाठी नॅशनल हाऊवसांग बकेँला पाच हर्ाि कोटी रुपयाांची विशेर् तिलता सवुिधा देण्यात येणाि आहे. 

सिथसामान्य नागरिकाांना आता सोने आवण सोन्याच्या दावगन्यािि तािण वकमांतीच्या 90 टक्यापयांत कर्थ  वमळू 

शकेल. सध्याची 75 टक्याची मयाथदा चालू आवर्थक िर्ाथसाठी वशवर्ल केली आहे. प्राधान्य के्षत्रातल्या 

कर्थपिुिठ्यासाठी बकँाांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. स्टाटथ-अप्स् तसांच हरित ऊर्ाथ के्षत्राना आता मोठ्या प्रमाणात 



REGIONAL 07.08.2020 

कर्थ वमळू शकेल.आवर्थक अडचणीमळेु कर्थ पितफेड करु न शकणाऱ्या  सूष्म, मध्यम आवण लघु उद्योर्काांच्या 

कर्ाथची पनुिथचना किण्याची पििानगीही रिझव्हथ बकेँनां काल  वदली आहे. चेक पेमेंट अवधक सिुवक्षत किण्यासाठी 

50 हर्ािाहून अवधक िक्कमेच्या सिथ  धनादेशासाठी ‘पॉवझवटव्ह- पे’ यांत्रणा सरुु केली र्ाणाि आहे. 

रिझव्हथ बकेँनां अर्थव्यिस्रे्ला उभािी देण्यासाठी काही वनणथय घेतल्याच्या आवण  पतधोिण रै्से रे् ठेिल्याच्या 

पार्श्थभूमीिि मुांबई शेअि बार्ािाचा  वनदेशाांक 362 अांकाांनी िधारून 38,025 िि बांद झाला.  िाष्ट्रीय शेअि 

बार्ािचा वनफ्टी देखील 98 अांकाांनी िाढून 11,200 अांकाांिि बांद झाला.  

 

चीन  

सीमा भागात शाांतता प्रस्र्ावपत किायची असेल ति चीननां सीमा भागातलां आपल सैन्य मागे घेण्याची 

प्रविया िेगानां िाबिायला हिी असां भाितानां काल पनु्हा स्पट क केलां. भाित आवण चीनदिम्यान विशेर् प्रवतवनधी 

पातळीिि काल दूिध्िनीद्वािे चचाथ  झाली. सीमा भागातला तणाि दूि किण्यासाठी सैन्य मागे घेण्याची प्रविया िेगानां 

िाबिण्यासाठी दोन्ही देशाांनी सहमती दशथिली असल्याचां  पििाष्ट्र व्यिहाि मांत्रालयाचे प्रिके्त अनिुाग श्रीिास्ति 

याांनी नांति िाताथहि परिर्देत साांवगतलां. 

पावकस्तानच्या ताब्यात असलेले भािताचे मार्ी नौदलाचे मार्ी अवधकािी कुलभूर्ण र्ाधि याांना कुठल्याही 

आडकाठी वशिाय भाितीय िार्दूताांना भेटण्याची पििानगी वमळायला हिी अशीच भािताची भवुमका असल्याचां 

त्यानी एका प्रश्नाच्या उत्तिात स्पट क केलां  र्ाधि याांच्या सांदभाथत पावकस्तानकडून कुठल्याही प्रकािचा सांपकथ  केला 

गेलेला नाही, असां ते म्हणाले.  

 

राज्य - राष्ट्रीय कोशवड   

आिोग्य मांत्रालयाच्या काल सकाळच्या आकडेिािीनसुाि देशात आतापयांत 13 लाख 28 हर्ाि 3 शे 36 

र्ण कोिोनामकु्त झाले आहेत. यामळेु देशातला कोिोना रुग्ण मकु्तीचा दि आता 67 पूणाांक 61 शताांश टक्के झाला 

असून मतृ्यूदि आणखी कमी होऊन 2 पूणाांक 7 शताांश टक्के झाला आहे. देशातली आतापयांतची 

कोिोनाबावधताांची सांख्या 19 लाख 64 हर्ाि 536 झाली आहे. मतृाांची एकां दि सांख्या 40 हर्ाि 699 आहे. सध्या 

5 लाख 95 हर्ाि 501 कोिोनाबावधताांिि उपचाि सरुू आहेत. 

िाज्याच्या आिोग्य विभागाकडून काल सांध्याकाळी वमळालेल्या मावहतीनसुाि िाज्यातील आतापयांतच्या कोिोना 

बावधताांची सांख्या  4  लाख 79 हर्ाि 779 झाली असून यापैकी  3 लाख 16 हर्ाि 375 बावधत बिे झालेत, 1 

लाख 46 हर्ाि 305 रुग्णाांिि उपचाि सुरू आहेत. िाज्यात कोविड 19 मळेु दगािलेल्याांची सांख्या आता 16 हर्ाि 

772 झाली आहे. 

  

कर्व  

महात्मा र्ोवतिाि फुले कर्थमुक्ती योर्नेचा लाभ देण्यात आलेल्या शेतकऱ्याांना प्राधान्यानां पीक कर्थ िाटप 

किािां, अशा सूचना देऊन कर्थमाफीचा लाभ वमळालेल्या शेतकऱ्याांना पीक कर्थ िाटप किण्यात हलगर्ीपणा 

किणाऱ्या तसांच मांर्िु पीक कर्ाथचां कमी प्रमाणात िाटप किणाऱ्या बकँाांिि काििाई किा, असे वनदेश सहकाि मांत्री 

बाळासाहेब पाटील याांनी वदले आहेत. सिासिी 51% पेक्षा कमी खिीप पीक कर्थ िाटप असलेल्या 

िाज्यातील 12 वर्ल््ाांची आढािा बैठक काल पाटील याांच्या अध्यक्षतेखाली आवण सहकाि िाज्यमांत्री डॉ. 

विर्श्र्ीत कदम याांच्या प्रमखु उपवस्र्तीत दूिदृष्ट्यप्रणालीद्वाि ेघेण्यात आली, यािेळी ते बोलत होते. या बैठकीत 
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नाांदेड, उस्मानाबाद, पिभणी, वहांगोली, नावशक, र्ळगाि, धळेु, नांदिुबाि, अमिािती, बलुडाणा, िावशम आवण िधाथ 

या कमी कर्थिाटप झालेल्या वर्ल््ाांच्या खिीप पीक कर्थ िाटपाचा आढािा घेण्यात आला. 

  

शकसान रले्वे  

माल िाहतकुीच्या दिात सिलत र्ाहीि केल्यानांति आता भाितीय िले्िे आर्पासून शेतमालाच्या 

िाहतुकीसाठी विशेर् वकसान िले्िे सरुू किते आहे. पवहली गाडी आर् महािाष्ट्रातून वबहािकडे वनघणाि आहे. 

अवधक मावहती मच्या प्रवतवनधीकडून...... 

भार्ीपाला आवण फळासािख्या नाशिांत मालाला लिकिात लिकि बार्ािपेठ उपलब्ध व्हािी यादृट कीनां वनयोर्न 

केलेली पवहली वकसान िले्िे आर् नावशक वर्ल््ातील देिळाली हून वबहाि मधल्या दानापूि वबहाि कडे ििाना 

होणाि आहे. कें द्रीय कृर्ी मांत्री निेंद्रवसांग तोमि दूिदृश्य प्रणालीद्वाि ेया गाडीचा शभुािांभ कितील. कें द्रीय अर्थमांत्री 

वनमथला सीतािामन याांनी चालू िर्ीचा अर्थसांकल्प माांडताना वकसान िले्िे सुरु किण्याची घोर्णा केली होती. सध्या 

साप्तावहक पद्धतीनां ही िले्िे धािणाि असून नांतिच्या काळात गिरे्नसुाि फेऱ्या आवण र्ाांबेही िाढिण्यात येणाि 

आहेत. आर्पासून सुरु होणािी पवहली वकसान िले्िे नावशक 

िोड, मनमाड, र्ळगाि, भसुािळ, बऱु्हाणपूि, इटािसी, खाांडिा, र्बलपूि, प्रयागिार् आवण दीनदयाळ 

उपाध्यायनगि मागे वबहािमध्ये र्ाईल. मागाथििील शेतकऱ्याांकडील भार्ीपाला, फळे, फुले आवण अन्य 

नाशिांत मालाची िाहतूक या वकसान िले्िेमाफथ त केली र्ाणाि आहे.आकाशिाणी बातम्याांसाठी विनायक सोमणी 

पणेु. 

  

डीआयएटी  

सांिक्षण मांत्रालयाच्या पणु्यातल्या प्रगत तांत्रज्ञान सांिक्षण सांस्रे्नां स्माटथ  इांवडया हॅकेर्ॉन स्पधेत पवहला 

िमाांक पटकिला आहे. या स्पधेचां आयोर्न मनषु्ट्यबळ विकास मांत्रालय आवण अवखल भाितीय तांत्रवशक्षण 

परिर्देनां केलां होत. 36 तासत डीर्ीटल अर्ाथत अांकीकृत उत्पादन विकवसत किण्याची ही स्पधाथ होती. कृवत्रम 

बवुद्धमते्तचा उपयोग करुन चेहऱ् याििील हाि भाि ओळखणािी दृवट क ही सांगणकीय मांत्रणा डाएट च्या चमूनां तयाि 

केली आहे. या सोफ्टिेअिला एक लाख रुपयाां च पवहलां बक्षीस् वमळालां. डाएट चे  6  विधार्ी यामध्ये सहभागी 

झाले होते. डॉक्टि सनुीता ढिळे याांनी सांघाचां नेततृ्ि केलां. आकाशिाणीकडे त्याांनी आपली प्रवतिीया व्यक्त केली. 

 

कँटॉनिेंट – शनवडणुक  

पणेु कॅन्टोन्मेंट, खडकी कॅन्टोन्मेंट आवण देहुिोड कॅन्टोन्मेंट बोडाांसहीत देशभिातील 56 कटक मांडळाांच्या 

वनिडणूका पढुील सहा मवहने लाांबणीिि पडल्या आहेत. कें द्र सिकािनां यासांबांधीचे आदेश र्ािी केले असून, कटक 

मांडळाांना आणखी सहा मवहन्याांची मदुतिाढ देण्यात येत असल्याचां स्पट क केलां आहे. या 56 कटक मांडळाांच्या 

सदस्याांचा कायथकाळ 10 ऑगस्ट िोर्ी सांपणाि होता. आता त्याांना 10 फेब्रिुािी 2021 पयांत मदुतिाढ वमळणाि 

आहे. 

 

आशा आशण िाध्यान्ह भोर्न किवचारी  

आशा आवण माध्यान्ह भोर्न कमथचाऱ्याांच्या प्रश्नाांकडे लक्ष िेधण्यासाठी देशातील सिथ कें द्रीय कामगाि 

सांघटनाांनी सांप र्ाहीि केला आहे. या सांपाला पावठांबा असला तिी कोविडच्या परिवस्र्तीत अांगणिाडी कमथचाऱ्याांिि 
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कामाची र्बाबदािी असल्यानां आपण सांपात सहभागी होणाि नसल्याचां महािाष्ट्र अांगणिाडी सांघानां कळिलां आहे. 

िाज्यातल्या अांगणिाडी सेविका आवण आशा कमथचािी 7 आवण 8 ऑगस्टला फक्त मागणी वदन पाळतील. 

 

दूध भुकटी  

मलुां आवण स्तनदा माताांच्या सदुृढ आिोआवण ि पोर्णासाठी उपयकु्त असल्याने दूध भुकटीचां पॅवकां ग 

करून अमतृ आहाि योर्नेत ती मोफत देण्याचा वनणथय शासनानां घेतला आहे.  िाज्यातील सहा लाख 51 हर्ाि 

मलुाांना आवण एक लाख 21 हर्ाि गिोदि, स्तनदा माताांना या वनणथयाचा लाभ होईल असां मवहला आवण 

बालविकास मांत्री यशोमती ठाकूि याांनी काल अमिाितीत िाताथहिाांना साांवगतलां. अमिािती वर्ल््ात मेळघाटसह 

सिथदूि या दूध भकुटीच्या पाकीटाांचां वितिण किण्यासाठी परिपूणथ वनयोर्न किण्यात यािां असे वनदेश ठाकूि याांनी 

वदले आहेत. 

 

शनधन  

सोलापूि वर्ल््ातील माळवशिस तालकु्याचे मार्ी आमदाि आवण श्रीिाम वशक्षण सांस्रे्चे सांस्र्ापक 

शामिाि पाटील याांचे काल वनधन झालां. ते 83 िर्ाांचे होते. 1978 साली तत्कालीन र्नता पाटीमधून ते आमदाि 

म्हणून वनिडून आले होते. 

 

शनधन शशांगोटे  

पणु्यनगिी िृत्तपत्र समहुाचे सांस्र्ापक मिुलीधि वशांगोटे याांचां काल अल्प आर्ािानां वनधन झालम. ते 82 

िर्ाांचे होते. सरुूिातीला मुांबईत िृत्तपत्र वििेत्याचां काम किणाऱ् या वशांगोटे याांनी 1994 साली सायांदैवनक सरुू केलां. 

199 मध्ये त्याांनी पणु्यनगिीची महुुतथमेध िोिली.    

  

पाऊस  

सलग वतस-या वदिशी िाज्यात पािसानां दमदाि हरे्िी लािली असली तिी तलुनेत काल र्ोि कमी होता. 

मुांबईत सखल भागात कालही पाणी साचलां पण दपुािनांति पािसाचा र्ोि काहीसा ओसिल्याने साचलेल्या 

पाण्याचा वनचिा झाला. मुांबईला पाणीपिुिठा किणाऱ् या तलाि के्षत्रात  दमदाि पाऊस झाल्यानां  र्लसाठा सधुािला 

आहे.   

पालघि वर्ल््ात काल वतसऱ्या वदिशी ही पािसानां सकाळ पासून चाांगली हरे्िी लािली. सकाळी 

पािसाचा र्ोि र्ास्त होता. मात्र त्याांनति आता मध्यम स्िरूपाचा पाऊस सिथत्र सरुू झाला. िायगड वर्ल््ातील 

महाडमध्ये सावित्रीचे पाणी कमी झालां तिी कुां डवलका धोक्याच्या खणेुिरून िाहत होती. 

ित्नावगिी आवण वसांधदुगुथ  वर्ल्हयात पािसानां काल सकाळपासूनच विश्राांती घेतली. नद्याांची पाणी पातळी 

ओसिली. िािा पािसामळेु खांवडत झालेला िीर् पिुिठा सिुळीत किण्याचां काम आता सुरु आहे. 

साांगली वर्ल््ात कृष्ट्णा आवण िािणा नदीच्या पाणी पातळीत झपाट्याने िाढ झाली आहे. साांगली र्िळ 

कृष्ट्णा नदीची पाणी पातळी 23 फूट आहे. िािणा धिण 82 टक्के भिलां आहे. धिणातून  चाि हर्ाि चािशे क्यूसेक 

विसगथ िािणा नदीत सरुू आहे. साांगली वर्ल््ासाठी एन. डी. आि. एफ. च्या दोन टीम आवण आपत्ती व्यिस्र्ापन 

यांत्रणा सज्र् आहे. 



REGIONAL 07.08.2020 

नावशक शहिासह वर्ल््ात मध्यिात्रीपासून पािसाला दमदाि सुरुिात झाल्यानां बळीिार्ासह सिथच 

सखुािले नाांदूिमधमेर्श्िमधून पाण्याचा विसगथ र्ायकिाडीच्या वदशेने िाढला असल्यामळेु औिांगाबादकिाांनाही 

वदलासा वमळणाि आहे. 

कोकणात दोन बोग्द्याांमधील सिुक्षा वभांत कोसळल्याने कोकण िले्िे ची िाहतूक पणेु वमिर् मागे िळिण्यात 

आली आहे. 

 

हवािान  

िाज्यातला पािसाचा र्ोि ओसिला असला तिी आर्ही कोकणात सिथत्र पविम महािाष्ट्रात अनेक ति 

विदभथ मिाठिाड्यात काही वठकाणी पािसाची सक्यता आहे. कोकणात काही वठकाणी र्ोिदाि सिी हरे्िी लािू 

शकतात. 

 

 

आकाशिाणी पणेु कें द्राििचां प्रादेवशक बातमीपत्र सांपलां. पण यानांति सकाळी 10 िारू्न 10 वमवनटाांनी ऐका, कोिोना 

सांकटाशी सुरु असलेल्या यदु्धाच्या, िाज्यभिातल्या बातम्या कोिोना महािाष्ट्र या विशेर् बातमीपत्रात. तमु्ही मात्र 

शक्यतो  घिीच िाहा, वनिोगी िाहा आवण विर्श्ासाहथ बातम्याांसाठी ऐकत िाहा, आकाशिाणी, 

नमस्काि. 

 


