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राष्ट्रीय बातमीपत्र  - 09.20 AM 

दिनाांकः 05.08.2020                 वारः बुधवार 

ठळक बातम्या 

 अयोध्येत आज राम मंदिराचा भूदमपूजन सोहोळा, सर्वत्र उत्साहाच ंर्ातार्रण 

 सूक्ष्म, लघ ुआदण मध्यम उद्योगानंा ९२ हजार कोटीपेक्षा जास्त कजव र्ाटप 

 लेबनानची राजधानी बैरुतमध्ये शदिशाली स्फोटात दकमान ७० जण ठार, चार हजाराहूंन 

अदधक जखमी 

 महाराष्ट्राचे माजी मखु्यमतं्री, कााँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते, दशर्ाजीरार् पाटील दनलंगेकर याचं ं दनधन 

आदण 

 दबहारमधील पूरदस्िती गंभीर, ६४ लाख लोकांना फटका 

 

अयोध्या  

पतंप्रधान नरेंद्र मोिी याचं्या उपदस्ितीत आज अयोध्येत राम मंदिराचा भूदमपूजन सोहोळा होत आहे. 

पतंप्रधानाचं्या हस्ते तेिील कोनदशलेच अनार्रण होईल. श्री राम जन्मभूमी मंदिरार्र काढण्यात 

आलेल्या एका दर्शेष टपाल दतदकटाचही त्याचं्या हस्ते अनार्रण होईल. प्रत्यक्ष भूदमपूजन कायवक्रम १२ 

र्ाजून ३० दमदनटांनी सरुु होईल. तो १२ र्ाजून ४५ दमदनटापंयंत चालेल. या कायवक्रमासाठी १७५ 

दनमंदत्रत व्यदि उपदस्ित असतील. त्यात दर्दर्ध धमव परपंरचेे १३५ सतं उपदस्ित राहणार आहेत. 

अयोध्येत आल्यानतंर पतंप्रधान प्रिम तेिील हनमुान मंदिरात जाऊन िशवन घेतील. त्यानतंर ते 

जन्मभूमी स्िळार्र राम लल्लाची पूजा करतील त्यानतंर प्रत्यक्ष भूदमपूजन कायवक्रम होणार आहे.   

 

आजच्या या कायवक्रमादनदमत्त  जगभरातील राम भिानंी सर्वत्र भजन, कीतवन, प्रसाि र्ाटप असे 

कायवक्रम आयोदजत करून हा सोहोळा साजरा करार्ा अस ं आर्ाहन उत्तर प्रिेशचे मखु्यमंत्री योगी 

आदित्यनाि आदण रामजन्म भूमी तीिवके्षत्र रस्टने केलं आहे.  या कायावमादनदमत्त सर्व अयोध्या नगरी 

सजली असून दति ंसर्वत्र दिव्याचंी नेत्रिीपक रोषणाई करण्यात आली आहे. या कायवक्रमाच सकाळी ११ 

र्ाजून ४० दमदनटांनी आकाशर्ाणी र्रून प्रत्यक्ष र्णवन केलं जाणार आहे. िूरिशवन र्रूनही या 

कायवक्रमच िेट प्रसारण केलं जाणार आहे.  

 

कर्ज दवतर   

आपत्कालीन पत हमी योजनेअंतगवत सूक्ष्म, लघ ुआदण मध्यम उद्योगानंा सरकारी आदण खासगी बाँकांनी 

काल अखेर ९२ हजार कोटीपेक्षा जास्त कजव र्ाटप केलं असल्याची मादहती अिवमंत्री दनमवला 

सीतारामन यानंी आज दिली. या योजनेसाठी सरकारन ं१ लाख ३७ हजार ५८६ कोटी रुपये मंजूर केले 

आहेत. २३ माचव ते ३१ ऑक्टोबर २०२० या कालार्धीत र्ाटप केलेल्या कजांसाठी ही योजना लागू 
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असेल. कोरोना ससंगावच्या काळात आदिवक सकंट िूर करण्यासाठी तसचं सूक्ष्म, लघ ु आदण मध्यम 

उद्योगानंा अदतररि कजव परुर्ठा करण्याच्या दृष्टीन ंही योजना जाहीर करण्यात आली होती. 

 

अन्नधान्य 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या िसुऱ्या टप्पप्पयात आतापयंत दर्दर्ध राज्य आदण कें द्रशादसत 

प्रिेशानंी ४४ लाख टन अन्नधान्य उचललं आहे. कें द्रीय ग्राहक कल्याण मंत्रालायान काल ही मादहती 

दिली. या योजने अंतगवत ८१ कोटी लाभार्थयांना एकूण २०१ लाख टन अन्नधान्य र्ाटप केलं जाणार 

आहे.  त्यात १२ लाख टन चना डाळीचही दर्तरण केलं जाणार आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण 

योजनेचा िसुरा टप्पपा १ जलैु पासून सरुु झाला असून तो नोव्हेंबर पयंत चालणार आहे.  या मंत्रालायान 

म्हटलं आहे की िेशात सध्या अन्नधान्याचा ७५९ लाख टन इतका साठा फूड कॉपोरशेन ऑफ 

इंदडयाकड उपलब्ध आहे. 

  

रले्वे दन जय  

आदिवक व्यर्हारानंा आणखी चालना िेण्यासाठी भारतीय रले्रे्न ं अनलॉक ३ अंतगवत माल र्ाहतूक 

िरात सधुारणा केली असून आता ग्राहकानंा अदधक सर्लत िेण्यात येणार असल्याच ं रले्रे्च्या 

अदधकाऱ्यानंी सांदगतलं. मालर्ाहतकुीला चालना िेण्यासाठी रले्रे् दमशन पातळीर्र काम करत असून 

कोरोना सकंटाच ंमोठ आव्हान असतानाही रले्रे्न ंयंिा गेल्या र्षीच्या तलुनेत जास्त मालर्ाहतूक केली 

आहे. प्राण्याचं्या र्ाहतकुीसाठीचा दर्शेष िर तसचं पयावयी गोिामातील मालाच्या र्ाहतकुीर्र लार्ण्यात 

येणार अदतररि शलु्क माफ करण्याचा दनणवय रले्रे्न ंघेतला आहे. खलु्या र्ाघीण्यामधून केर्ळ ताडपत्री 

टाकून नेल्या जाणाऱ्या मालाच्या भाड्यात ४० टक्के सर्लत िेण्यात आली आहे. 

 

परीक्षा दनकाल  

UPSC अिावत कें द्रीय लोकसेर्ा आयोगातफे घेतलेल्या परीके्षचा दनकाल काल जाहीर झाला. एकंिर 

829 जणाचंी दर्दर्ध नागरी सेर्ासंाठी दनर्ड झाली असून प्रिीप दसहं यान ं िेशातून प्रिम क्रमाकं 

पटकार्ला आहे. जतीन दकशोर दितीय तर प्रदतभा र्माव दहन ंततृीय क्रमाकं दमळर्ला आहे. पतंप्रधान 

नरेंद्र मोिी यानंी UPSC मध्ये यशस्र्ी झालेल्या यरु्काचं ंअदभनिंन केलं आहे. नागरी सेरे्च ंअत्यंत 

रोमाचंक आदण आनिंिाई के्षत्र आपली प्रतीक्षा करत आहे, अस ंपतंप्रधानानंी आपल्या सिंेशात म्हटल ं

आहे. या परीके्षत अपेदक्षत यश न दमळालेल्या यरु्कांनाही त्यांनी भदर्ष्ट्यात उज्ज्र्ल यशासाठी शभेुच्छा 

दिल्या आहेत. 

 

र्म्मू काश्मीर  

इच्छाशिी प्रबळ असेल तर कुठलंही काम कठीण नाही; हे जम्मू आदण काश्मीर या कें द्र शादसत प्रिेशानं 

िाखरू्न दिलं आहे. जम्मू आदण काश्मीरचा दर्शेष िजाव काढून घेतल्याच्या घटनेला एक र्षव पूणव होत 

आहे. सतत िहशतर्ािाच ंसार्ट असलेल्या या भागात आता दर्कासाची गती र्ाढली आहे. सरकारच्या 

दर्दर्ध योजनांची प्रभार्ी अंमलबजार्णी केली जात आहे. सौभाग्य योजनेअंतगवत घरोघरी र्ीज 
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पोहोचर्ण्याच ं१०० टक्के उदिष्ट पूणव करून जम्मू आदण काश्मीरन ंएक नर्ा आिशव दनमावण केला आहे. 

दर्शेष म्हणजे हे लक्ष्य रे्ळेआधीच पूणव करण्यात आल आहे. सौभाग्य योजनेअंतगवत इिल्या ३ लाख 

५७ हजार ४०५ घरामंध्ये र्ीज पोहचर्ण्यात आली आहे. िगुवम, डोंगराळ भाग, सीमार्ती भाग, िूर िूर 

असणारी घर,ं आव्हानात्मक हर्ामान आदण दर्द्यतुीकरणासाठी उपलब्ध असलेला अत्यंत मयावदित 

कालार्धी अशा अनेक अडचणींर्र मात करत जम्मू काश्मीरचा उजाव दर्भाग, महसूल अदधकारी, 

ग्रामसेर्क, लोकप्रदतदनधी अशा सर्ांनी दमळून हे लक्ष्य पूणव केलं. 

   

लेबनॉन स्फोट  

लेबनॉनमध्ये राजधानी बैरुत इि ंकाल रात्री झालेल्या एका स्फोटात दकमान ७० लोक ठार झाले तर 

चार हजारापेक्षा अदधक लॉक जखमी झाले आहेत. हा स्फोट इतका जबरिस्त होता की त्यातून अनेक 

इमारतींची पडझड झाली असून त्याचा हािरा सर्व शहरभर जाणर्ला. स्फोटामळु शहरात सर्वत्र धरुाचे 

लोट उसळले होते्त. स्फोटाचा आर्ाज २४० दकलोमीटर अंतरार्रील सायप्रस बेटार्र ही ऐकू गेला. एका 

गोिामात २ हजार ७५० दकलो अमोदनम नैरेट खूप दिर्सापंासून साठरू्न ठेर्ले होते त्याचा हा स्फोट 

झाल्याच ंसागंण्यात येत. या घटने दनदमत्त लेबनॉन मध्ये तीन दिर्साचंा िखुर्टा जाहीर करण्यात आला 

आहे. 

 

माजी मखु्यमंत्री, कााँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते, दशर्ाजीरार् पाटील दनलंगेकर याचं ं आज पहाटे पणु्यात दनधन 

झालं. ते ९१ र्षांचे होते. १९८५ ते १९८६ या काळात ते मखु्यमंत्री होते. लातरु दजल्यात दनलंगा इिं 

आज त्याचं्या पादिवर् िेहार्र अंत्यससं्कार करण्यात येतील अस ंआमच्या बातमीिारान ंकळर्लं आहे.   

 

दबहार राज्यातील पूर दस्िती अद्याप गंभीरचआहे. उत्तर दबहार मध्ये आणखी सात लाख लोकानंा परुाचा 

तडाखा बसला आहे. राज्याच्या १६ दजल्यातील एकूण समुार े६४ लाख लोकांना या परुाचा फटका 

बसला आहे. गेल्या २४ तासात मधेपरुा आदण सहरसा हे िोन नर्ीन दजल्हेही पूरग्रस्त झाले आहेत. 

समस्तीपरु, सीतामढी, गोपालगंज, पूर्व  चम्पारण या दजल्यातील पूर दस्िती अद्याप गंभीरच आहे.  

 

हर्ामान खात्यान ंर्तवर्लेला अंिाज खरा ठरर्त पार्सान ंकाल महाराष्ट्रात मुबंईसह कोकण आदण मध्य 

महाराष्ट्रात िमिार हजेरी लार्ली. मुंबईत सतंतधार पाऊस कोसळत होता त्यामळेु सखल भागात पाणी 

भरल्यान ंर्ाहतूक व्यर्स्िा कोलमडली. आजही पाऊस सरुुच आहे. कोकणातील रायगड, रत्नादगरी, 

दसधंिुगुव  या दजल्यांना पार्सान ं चागंलंच झोडपून काढलं. या दजल्यामंधील सर्वच नद्या ििुडी भरुन 

र्ाहात आहेत. 

  

हवामान  

राजधानी दिल्लीत आज हर्ामान ढगाळ राहील. श्रीनगर, लडाख मध्ये आज हर्ामान बहुताशंी स्र्च्छ 

राहील. दगलगीटमध्ये आज तापमान १७ ते ३७ अंश सेदल्सयस राहील. कोलकाता इि ंआज हर्ामान 

अंशत ढगाळ राहील. दति ं हलक्या ते जोरिार स्र्रूपाच्या काही सारी पडतील. बगंालच्या 
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उपसागरार्रील कमी िाबाचा पट्टा अदधक तीव्र झाला असून तो मध्य भारताच्या दिशेन ं सरकत 

असल्यान ं महाराष्ट्रात कोकण दकनार्रील मोसमी र्ाऱ्यानंा बळ दमळालं आहे. त्यामळेु दकनारपट्टीर्र 

ताशी 50 ते 60 दकलोमीटर रे्गान ंर्ाहणार ेर्ार ेिमिार पाऊस घेऊन आले आहेत. कोकणातला हा 

पार्साचा जोर उद्यापयंत कायम राहील. तोपयंत तुरळक दठकाणी अदतर्षृ्टीचा धोका आहे. या र्ाऱ्याचंा 

प्रभार् काल पदिम महाराष्ट्रातही जाणर्ला मात्र आजपासून तो कादहसा कमी होईल.  

 

याबरोरच हे राष्ट्रीय बातमीपत्र सपंलं. नमस्कार. 


