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आकाशवाणी पुणे 

प्रादेशशक वृत्तशवभाग 

प्रादेशशक बातम्या 

सकाळी 7 वा 10 शि. 

शदनाांकः 09.08.2020                                                वारः रशववार  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. गंदगी छोडो भारत, पंतप्रधानांनी ददला नवा नारा, राष्ट्रीय स्वच्छता कें द्राचं नवी 

ददल्लीत राजघाटावर उद्घाटन 

2. कृषी पायाभूत सदुवधा दनधीतून 1 लाख कोटी रुपये दवत्त परुवठा सदुवधेचा आज 

पंतप्रधानांच्या हस्ते आरभं 

3. एक देश एक बाजार योजनेमळेु राज्यात बाजार सदमतीच्या आवाराव्यदतररक्त 

कुठेही शेतमालाची खरदेी - दवक्री शक्य 

आदि  

4. कोदवड -19 चा मतृ्य ुदर कमी करण्यावर लक्ष कें दद्रत करण्याचे कें द्राचे राज्यांना 

दनदेश  

 

आता सदवस्तर बातम्या  

 

राष्ट्रीय स्वच्छता कें द्र 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल नवी ददल्लीत राजघाट इथं उभारलेल्या राष्ट्रीय 

स्वच्छता कें द्राचं उद्घाटन केलं. महात्मा गांधी यांच्याप्रती आदरांजली म्हिनू हे कें द्र 

बांधण्याची घोषिा मोदी यांनी 10 एदप्रल 2017 रोजी गांधीजींच्या चंपारि सत्याग्रहाहाच्या 

शताब्दी समारभंाच्या दनदमत्तानं केली होती. यावेळी मोदी यांनी दवदवध राज्यांचं 

प्रदतदनधीत्व करिाऱ्या मलुांना संबोदधत केलं.  स्वातंत्र्यलढ्यात आपि दिटीशांना "छोडो 

भारत" असं आवाहन केलं होतं. आता देश स्वच्छ करण्यासाठी "गंदगी भारत छोडो" 

अशी घोषिा ददली पादहजे असं सांगत;  स्वच्छाग्रहाहींची ही चळवळ मलुांनी पढेु न्यायला 

हवी अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. ते  म्हिाले..... 

 

(बाईट) 
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देश की आजादी में आज की तारीख याने 8 ऑगस्ट का बहोत बडा योगदान है | आज के 

दह ददन 1942 में गांधीजी के अगवुाई में आजादी के दलये एक दवराट जनआंदोलन शरुू 

हुआ | "अंगे्रहाजो भारत छोडो" का नारा उस ददन लगा | ऐसे ऐदतहादसक ददवस पर 

राजघाट के समीप राष्ट्रीय स्वच्छता कें द्र का लोकापपि अपने आप में बहोत दह प्रासंदगक 

है | यह कें द्र बापूजी के स्वच्छाग्रहाह के प्रती 130 करोड भारतीयो की कायाांजली है, 

श्रद्ांजली है | सादथयो, राष्ट्रीय स्वच्छता कें द्र गांधीजी के स्वच्छाग्रहाह और उसके दलये 

समप्रीत कोटी कोटी भारतीयो के दवराट संकल्प को एक जगह में समेटने का एक प्रयास 

है |  

इथं उभारलेल्या दोन सभागहृांमध्ये भारताच्या स्वच्छता कथेचं 360 अंशातलं दृकश्राव्य 

माध्यमातलं सादरीकरि उपलब्ध असेल. राष्ट्रीय  स्वच्छता  कें द्र,  जगातल्या सवापत 

मोठं वतपन पररवतपन करिाऱ्या स्वच्छ भारत अदभयान या मोदहमेची कथा येिाऱ्या 

दपढ्यांना ऐकवत राहील.  

 

पंतप्रधान पायाभूत कृषी सदुवधा दनधी 

पायाभूत कृषी सदुवधा कोष या योजनेचा प्रारभं पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज 

सकाळी दृकश्राव्य माध्यमाच्या साहाय्यानं होिार आहे. एक लाख कोटी रुपयांचा दनधी 

या योजनेसाठी उभारला गेला आहे. या बरोबरच प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान 

योजनेअंतगपत 17 हजार कोटी रुपयांचा सहावा हप्ता शेतकऱ्यांना दवतररत केला जािार 

आहे.  समुार ेसाडे आठ कोटी शेतकऱ्यांना याचा लाभ होिार आहे. 

  

कृषी दवपिन  

एक देश एक बाजार ही योजना राज्यातही लागू झाली असून त्यासाठी सवप प्रकारच्या 

शेतमालाच्या दनयमन मकु्तीचे आदेश राज्य शासनानं पिन संचालकांना ददले आहेत. या 

आदेशामळेु बाजार सदमतीच्या आवाराव्यदतररक्त कुठेही शेतमालाची खरदेी दवक्री शक्य 

होिार आहे. त्यावर कोितंही शलु्क आकारलं जािार नाही; मात्र ही योजना लागू 

करतानाच राज्यात बाजार सदमत्यांचं अदस्तत्वही कायम ठेवण्यात आलं आहे. 

शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दर कसा दमळेल, दवपिन प्रदक्रयेतल्या  सवप घटकांना 

चांगल्या सोयी सदुवधा आदि शेतकऱ्यांना आवश्यक सेवा कशी देता येईल याकडे बाजार 

सदमत्यांना अदधक लक्ष द्यावं लागिार आहे. नव्या आदेशामळेु शेतकऱ्यांच्या थेट बांधावर 

जाऊनही व्यापारी त्यांचा शेतमाल खरदेी करू शकिार आहेत. मात्र या व्यापारात 

सहभागी होिाऱ्या प्रत्येकाकडे शेतमालाच्या व्यापारासाठीचा अदधकृत  परवाना आदि 
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कायमस्वरूपी खाते क्रमांक असिं आवश्यक आहे. यापूवी हा आदेश केवळ फळं आदि 

भाजीपाल्यासाठी लागू होता; मात्र आता सवप प्रकारच्या अन्न धान्याचाही त्यात समावेश 

करण्यात आल्याचं पिन संचालक सतीश सोनी यांनी काल आकाशवािीशी बोलताना 

सांदगतलं. 

 

परुी ट्दवट 

नागरी दवमान वाहतूक महासंचालनालयानं ददलेल्या इशाऱ्यानसुार अदतररक्त प्रमािातील 

रबराचा साठा, साचलेलं पािी, धावपट्टीवर पडलेल्या भेगा, या सरुदक्षततेशी संबंदधत 

मदुद््यांवर कोदळकोड दवमानतळाचं संचालन करिाऱ्यांनी यापूवीच योग्य कायपवाही केली 

होती, असं नागरी दवमान वाहतूक मंत्री हरदीपदसंग परुी यांनी म्हटलं आहे. सरुदक्षततेच्या 

उपायांबाबत हलगजीपिा केल्याबद्दल डीजीसीएनं कोदळकोड दवमानतळाच्या 

संचालकांना गेल्या वषी कारिे दाखवा नोटीस बजावली होती, अशा आशयचं वतृ्त प्रसार 

माध्यमांमध्ये प्रदसद् झालं होतं. त्याबाबत परुी यांनी ट्दवटरवरून हा खलुासा केला आहे. 

 

CENTRE - STATE COVID 

राज्य सरकारांनी कोदवड-19 चा मतृ्यदुर कमी करण्यावर आपलं लक्ष कें दद्रत करावं असे 

दनदेश कें द्र सरकारनं काल ददले. कें द्रीय आरोग्य सदचव राजेश भूषि यांनी कोदवड -19चं 

सहयोगातून व्यवस्थापन करण्याबाबत राज्यं आदि कें दद्रतशादसत प्रदेशांसोबत काल दोन 

बैठका घेऊन आढावा घेतल्यानंतर हे दनदेश ददले. सध्या देशातला  कोदवड -19चा 

मतृ्यदुर 2 पूिाांक 4 शतांश टक्के आहे. राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अदधक मतृ्यदुर असलेल्या 

राज्यांना कें द्र सरकार हा मतृ्यदुर घटवण्यात मदत करत असल्याचं कें द्रीय आरोग्य 

मंत्रालयानं काल सांदगतलं.  या बैठकीत आठ राज्यांमधील 13 दजल््ांबाबत चचाप 

करण्यात आली.  

 

देशात कोदवड-19 चे रुग्ि बर े होण्याचा दर आिखी सधुारुन आता 68 पूिाांक 32 

शतांश टक्के झाला आहे. काल सकाळी संपलेल्या 24 तासात 48 हजार 900 रुग्ि बर े

झाल्यानं  कोदवड -19 आजारातून बर ेझालेल्या रुग्िांची एकंदर संख्या 14 लाख 27 

हजारावर पोहोचली आहे. सध्या सहा लाख 19 हजार 88 रुग्िांवर उपचार सरुु आहेत.  

 

 

राज्य कोदवड-संख्या 
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राज्यात काल कोदवडचे 11 हजार 81 रुग्ि बर ेहोऊन घरी गेले.  राज्यात आतापयांत 

एकंदर 3 लाख 38 हजार 362 कोरोनाबादधत बर े होऊन घरी गेले आहेत. यामळेु 

राज्यातलं  रुग्ि बर ेहोण्याचं  प्रमाि 67 पूिाांक 26 शतांश टक्के झालं आहे. 

राज्यात काल 12 हजार 822 नवीन रुग्िांचं दनदान झालं. तर 275 कोरोना बादधत 

रुग्िांच्या मतृ्यंूची नोंद झाली. त्यामळेु एकंदर मतृांची संख्या 17 हजार 367 वर 

पोहोचली.  सध्या  राज्याचा   मतृ्यूदर 3 पूिाांक 45 शतांश टक्के आहे. 

या बातम्या आपि न्यूज ऑन ए आय आर ऍपवर देखील ऐकू शकता. ताज्या 

अपडेट्ससाठी आपि आम्हाला फॉलो करु शकता आमचं ट्दवटर हडँल ऍट ए आय आर 

न्यूज पिेु, फेसबकु पेज ऑल इंदडया रदेडयो न्यूज पिेु आदि मराठी न्यूज पिेु ऑल 

इंदडया रदे़ियो या आमच्या यट्ुयबु चॅनेलवर. 

कातकरी शाळा 

INTRO 

टाळेबंदीमळेु सगळीकडच्या शाळा बंद आहेत; पि शहरापासून अनेक मैल दूर असलेल्या 

दसंधदुगुप  दजल््ातल्या कातकरी आददवासी पाड्यांवर मात्र; कोिी गरुुजी येऊन 

दशकवतील याची वाट न पाहता दतथल्या मलुांनीच पढुाकार घेत 1 जून पासूनच शाळा 

सरुु केल्या आहे. अदधक मादहती आमच्या वातापहराकडून... 

VOICE CAST 

टाळेबंदीमळेु शाळा अडचिीत आल्या आहेत. अनेक शाळांत ऑनलाईन अभ्यासक्रम 

सरुु झालाय. पि दूर डोंगरात असिाऱ्या आददवासी पाड्यांवर ऑनलाईन वगापसाठी 

नेट्वकप च नाही. कोिी गरुुजी येऊन दतथं दशकवतील तर ते पि शक्य नाही. अशा 

पररदस्थतीत दसंधदुगुप  दजल्हयातल्या कातकरी आददवासी पाड्यांवरच्या 8 वस्त्यांवर 

नाग्या महादू वसदतगहृाच्या पढुाकारानं दतथल्या मलुांनीच लहान मलुांचे वगप घ्यायला 

सरुुवात केलीय. नाग्या महादू वसदतगहृाचे संचालक उदय आईर यांची दह संकल्पना. 

त्यांनी या आददवासी वस्त्यावरच्या आठवी ते दहावी दशकलेल्या मलुी दनवडल्या. त्यांना 

मागपदशपन करून, व्ा पसु्तक परुवून वगप सरुु केले. त्या शाळेतल्या दशक्षकांमाफप त 

दमळिारा ऑनलाईन अभ्यासक्रम सदु्ा दशकवतात. गेले दोन मदहने रोज तीन तास 

याप्रमािे हे वगप सरुु आहेत. या दशकविाऱ्या मलुींना वसदतगहृाच्या वतीन मानधन सदु्ा 

ददल जात. सोशल दडस्टंदसंग राखत मास्कचा वापर करत दजल््ातल्या आठ आददवासी 

पाड्यांवर या शाळा सरुु आहेत. आकाशवािी बातम्यांसाठी दसंधदुगुप हून दनलेश जोशी. 
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दकसान रले्वे 

INTRO 

दकसान रले्वेचा पथदशी प्रकल्प म्हिून काल नादशक दजल््ातल्या  देवळालीपासून 

दबहारमधल्या  दानापूरपयांत पदहली दकसान रले्वे धावली. या रले्वेमळंु शेतकऱ्यांच्या 

वाहतूक खचापत आदि वेळेत मोठी बचत झाली आहे. अदधक वतृ्तांत आमच्या प्रदतदनधी 

कडून... 

VOICE CAST 

देवळाली – दानापूर दकसान रले्वेमळंु शेतकऱ्यांच्या वाहतूक खचापत प्रदतटन दकमान 1 

हजार रुपयांची बचत झाली आहे. यादशवाय नादशकहून राष्ट्रीय महामागाांवरुन 

दबहारमध्ये पोचण्यास जेवढा कालावधी लागतो त्यापेक्षा दकमान 15 तास कमी वेळ 

लागला. त्यामळेु भदवष्ट्यात शेतकऱ्यांसाठी मालवाहतकुीचा हा पयापय खूपच फायदेशीर 

ठरिार आहे.प्राथदमक टप्पप्पयात या गाडीला 10 डबे जोडण्यात आले होते आदि एकंदर 

238 टन मालवाहतकुीची दतची क्षमता होती. यापढेु दर आठवड्याला ही रले्वे धाविार 

आहे. या दकसान रले्वेमधून कमीत कमी 50 दकलो पासूनच्या मालाची गोिी पाठवता 

येिार असल्याचं रले्वेच्या अदधकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं . काही कारिामळेु वाटेतील मागापवर 

मालाचं  नकुसान झाल्यास रले्वेच्या दनयमानसुार संबंदधत शेतकऱ्याला त्याची नकुसान 

भरपाई देखील दमळिार आहे. सध्या पथदशी प्रकल्प म्हिनू ही गाडी पाठवली जात 

असल्यानं त्याला वातानकूुदलत डबे जोडण्यात आलेले नाहीत मात्र भदवष्ट्यात ती सदुवधा 

देखील उपलब्ध होिार असल्याचं रले्वे अदधकाऱ्यांनी सांदगतलं. आकाशवािी 

बातम्यांसाठी दवनायक सोमिी पिेु. 

 

कुलगरुू नागपूर  

नागपूर इथल्या राष्ट्रसंत तकुडोजी महाराज दवद्यापीठाच्या कुलगरुूपदी डॉक्टर सभुाष 

चौधरी यांची दनयकु्ती करण्यात आली आहे. राज्यपाल आदि  कुलपती भगतदसंह 

कोश्यारी  यांनी काल ही घोषिा केली. डॉक्टर चौधरी यांची दनयकु्ती पाच वषाांसाठी आहे. 

स्थापत्य अदभयांदत्रकी दवषयात आचायप पदवी प्राप्त करिार े डॉक्टर चौधरी यांनी 

नागपूरच्या जे.डी. अदभयांदत्रकी आदि व्यवस्थापन महादवद्यालयाचं प्राचायपपद भूषवलं 

आहे.  

 

दशवाजी अभ्यासक्रम बाईट  
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छत्रपदत दशवाजी महाराजांची यदु्नीदत आदि संरक्षि शा्त्र  या दवषयावर सादवत्रीबाई 

फुले पिेु दवद्यापीठानं स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार केला आहे. दवद्यापीठाचा संरक्षि आदि 

सामररक शा्त्र  दवभाग हा पदव्यतु्तर पददवका अभ्यासक्रम या वषापपासून सरुु करत आहे. 

कोित्याही शाखेची पदवी असलेल्याना या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेता येिार आहे. या 

अभ्यासक्रमासाठी 20 जागा असून काही जागा परदेशी दवद्यार्थयाांसाठी रखीव असतील. 

केवळ छत्रपती दशवाजी महाराज ही संकल्पना घेऊन तयार करण्यात आलेला हा 

पदहलाच अभ्यासक्रम आहे, असं संरक्षि आदि सामररक शा्त्र  दवभागाचे प्रमखु डॉ 

दवजय खर ेयांनी काल आकाशवािीशी बोलताना सांदगतलं. 

 

आददवासी ददन  

INTRO  

अहमदनगर दजल््ातला अकोले तालकुा हा आददवासी तालकुा म्हिून ओळखला जातो. 

राज्यातला  एकमेव आददवासी शेती समूह म्हिून या तालकु्यातला म्हाळंुगे गावातला  

शेती समूह ओळखला जातो. आजच्या आददवासीवासी ददनादनदमत्त या शेती समहुाची ही 

यशकथा. 

VOICE CAST 

अकोले तालकु्यााातील 25 आददवासी शेतकरी 2018 साली एकत्र आले. त्यांनी शंभर 

एकर के्षत्रावर समूह शेती करायला सरुुवात केली. या समूह शेतीनं आज जोरदार मसंुडी 

मारली आहे. टाळेबंदीच्या  काळात या आददवासी शेतकऱ्यांनी शभंर एकर के्षत्रामध्ये 

स्थादनक दपकांबरोबरच परदेशी भाज्यांची ही दनदमपती करून या भाज्यांना मुंबईसारख्या 

शहरांमध्ये बाजारपेठ दमळवली आहे. दतथे दवक्री करून एकरी वषापकाठी एक ते दीड 

लाख रुपयाचं उत्पन्न शेतकरी बांधवांनी घेतलं आहे. टाळेबंदीत तर हे आददवासी बांधवां 

मुंबईमधील प्रदतबंदधत के्षत्रातल्या सोसायट्यांसाठी देवदूत ठरले. या सोसायट्यांमध्ये 

नागररकांच्या गरजांनसुार बॉक्सतमध्ये पॅदकंग करून त्यांना घरपोच भाजीपाला या समूह 

शेती गटाकडून अजूनही ददला जात आहे. दवषमकु्त शेतीच्या प्रयोगातून तयार करण्यात 

आलेला भाजीपाला थेट शहरी भागातील गरजवंत ग्रहााहकापयांत पोहोचवण्याची संधी या 

आददवासी शेतकरी बांधवांना दमळाली आदि भरघोस उत्पादन घेण्याची दकमयाही त्यांनी 

साधली आहे. आकाशवािी बातम्यांसाठी मनोज सातपतेु अहमदनगर. 

 

आददवासी ददन 
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आददवासी दजल्हा असलेल्या पालघर दजल््ात यंदा कोदवड-19 दवषािूमळेु उद्भवलेली 

संसगपजन्य पररदस्थती हाताळण्यासाठी अनावश्यक गदी होऊ नये म्हिून कलम 144 

नसुार 1 ते 31 ऑगस्ट पयांत जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. सांस्कृदतक सभा 

आदि कायपक्रमांवर दनबांध आहेत. त्यामळेु जागदतक आददवासी ददन साजरा करत 

असताना सवप आददवासी संघटनांनी आदि बांधवांनी सांस्कृदतक कायपक्रमांऐवजी आरोग्य 

दवषयक कायपक्रम राबवून जनजागतृी करावी. ती करतानाही सामादजक अंतर, मास्क  

आदि  सॅदनटायझरचा वापर करावा असं अवाहन दजल्हादधकारी डॉ.कैलास दशंदे यांनी 

केलं आहे. 

 

मेटे  

मराठा आरक्षिाच्या मदु्यावर  महादवकास आघाडी सरकारकडून बाजू मांडली जाताना 

ददसत नाही. आरक्षिासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उपसदमतीचे अध्यक्ष अशोक 

चव्हाि हे आहेत. मात्र त्यांनी आजवर कोित्याही प्रकाराचे दनिपय घेतले नाही. त्यामळेु 

अशोक चव्हाि यांना या पदावरून हटवण्यात यावे, अशी मागिी  आमदार दवनायक मेटे 

यांनी केली आहे. मराठा समन्वय सदमतीची बैठक काल पणु्यात पार पडली. या 

बैठकीनंतर ते वातापहरांशी बोलत होते. 

 

गोगलगाय 

अमरावती दजल््ात काही भागातील शेतकऱ्यांसमोर यंदा शंखी गोगलगायीचं संकट उभं 

ठाकलं आहे. त्यांचा बदंोबस्त करिं कठीि झालं असून कीटकनाशक फवारिीला ती 

जमुानत नसल्यानं शेतकरी हतबल झाले आहेत.  

 

हवामान  

हवामान खात्याच्या अंदाजानसुार आज कोकिात सवपत्र, दवदभापत अनेक दठकािी तर 

मराठवाडा आदि मध्य महाराष्ट्रात काही दठकािी हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता 

आहे. उद्याही पाऊसमान असंच राहील. मंगळवारपासून मात्र पनु्हा पावसाचं प्रमाि 

वाढण्याची शक्यता आहे.  

 

आकाशवािी पिेु कें द्रावरचं प्रादेदशक बातमीपत्र संपलं. पि यानंतर सकाळी 10 वाजून 

10 दमदनटांनी ऐका, कोरोना संकटाशी सरुु असलेल्या यदु्ाच्या, राज्यभरातल्या बातम्या 
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कोरोना महाराष्ट्र या दवशेष बातमीपत्रात. तमु्ही मात्र शक्यतो घरीच राहा, दनरोगी राहा 

आदि दवश्वासाहप बातम्यांसाठी ऐकत राहा, आकाशवािी, नमस्कार. 

 

 

 


