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राष्ट्रीय बातमीपत्र  - 002.9 AM 

दिनाांकः 09.08.2020                वारः रदववार 

ठळक बातम्या 

 

1. कृषी पायाभूत सवुिधा विधीतूि 1 लाख कोटी रुपये वित्त परुिठा सवुिधेचा आज 

पंतप्रधािांच्या हस्ते आरभं 

2. देशातील कोविड-19 चे रुग्ण बर ेहोण्याचा दर आणखी सधुारुि 68 पूणाांक 32 

शतांश टक्क्यांिर  

3. जागवतक परुिठा साखळीमध्ये भारत विश्वासाहह भागीदार बिू शकतो -  िावणज्य 

आवण उद्योग मंत्री वपयषु गोयल यांचा विश्वास  

4. श्रीलंकेमध्ये मवहंदा राजपके्ष यांचा पतंप्रधािपदाचा शपथविधी आज 

आवण  

5. येत्या दोि वदिसात िायव्य भारतात मसुळधार पािसाचा अंदाज  

 

आता सविस्तर बातम्या  

कृषी सवुिधा विधी   

पायाभूत कृषी सवुिधा कोष या योजिेचा प्रारभं पतंप्रधाि िरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज 

सकाळी दृकश्राव्य माध्यमाच्या साहाय्यािं होणार आहे. एक लाख कोटी रुपयांचा विधी 

या योजिेसाठी उभारला गेला आहे. या बरोबरच प्रधािमंत्री शेतकरी सन्माि 

योजिेअंतगहत 17 हजार कोटी रुपयांचा सहािा हप्ता शेतकऱयांिा वितररत केला जाणार 

आहे.  समुार ेसाडे आठ कोटी शेतकऱयांिा याचा लाभ होणार आहे.  

 

पंतप्रधाि लोकापहण 

चेन्िई आवण पोटहब्लेअर ला जोडणाऱया, समदु्राच्या पाण्याखालूि टाकण्यात आलेल्या 

ऑवटटकल यायबर केबलचं पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी उद्या लोकापहण करणार आहेत. दूरदृश्य 

प्रणालीच्या माध्यमातूि हा लोकापहण सोहळा पार पडणार आहे. या ऑवटटकल 

यायबरमळेु अंदमाि, विकोबार बेटांिरील मोबाईल आवण लडँलाईि दूरध्ििीची सेिा 

अवधक चांगली आवण जलद होणार आहे. या केबलद्वार े  पोटहब्लेअर, स्िराज द्वीप, 
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वलवटल अंदमाि, कार विकोबार, कामोताह, गे्रट विकोबार, लागँ आयलंड आवण रगंत या 

बेटांशीही जोडलं जाणार आहे. 

 

भारत-चीि 

भारत आवण चीि दरम्याि पूिह लडाखमधील सीमेिर विमाहण झालेला तणाि कमी 

करण्याच्या अिषुंगािं दोन्ही देशांदरम्याि काल  विभागीय कमांडर पातळीिर बैठक पार 

पडली. भारतीय हद्दीतील दौलत बेग गोल्डी इथं ही बैठक झाली. प्रत्यक्ष वियंत्रण 

रषेेिरील तणाि कमी करण्यासंदभाहत उभय देशांदरम्याि सरुू असलेल्या चचेची ही 

पाचिी येरी होती.  कालच्या बैठकीत मेजर जिरल बापट यांिी भारतीय वशष्टमंडळाचं 

प्रवतविधीत्ि केलं.  दरम्याि लष्करप्रमखु जिरल मिोज िरिणे यांिी काल सरुक्षा 

दलांिा सीमेिरील कुठल्याही वस्थतीचा सामिा करण्यासाठी सज्ज राहण्याच्या सूचिा 

वदल्या  आहेत. दसुरीकडे हिाई दलाचे उप्रमखु एअर माशहल हरजीतवसंग अरोरा यांिी 

दौलत बेग ओल्डीला भेट देऊि पूिह लडाखमधील हिाई दलाच्या सज्जतेचा आढािा 

घेतला. 

 

परुी ट्विट 

िागरी विमाि िाहतूक महा संचालिालयािं अथाहत डीजीसीएिं वदलेल्या इशाऱयािसुार 

अवतररक्त प्रमाणातील रबराचा साठा, साचलेलं पाणी, धािपट्टीिर पडलेल्या भेगा, या 

सरुवक्षततेशी संबंवधत मदुद््यांिर कोवळकोड विमाितळाचं संचालि करणाऱयांिी यापूिीच 

योग्य कायहिाही केली होती. असं िागरी विमाि िाहतूक मंत्री हरदीपवसंग परुी यांिी म्हटलं 

आहे.  अशा मदुद््यांबाबत सािधाितेचा इशारा देणं हा डीजीसीएच्या सिहसाधारण 

कामकाजाचा एक भाग असूि अशा सूचिांिर कुठल्याही पररवस्थतीत काटेकोरपणे 

कारिाई केली जाते, असं परुी यांिी केलेल्या ट्विटस् मध्ये म्हटलं आहे. सरुवक्षततेच्या 

उपायांबाबत हलगजीपणा केल्याबद्दल डीजीसीएिं कोवळकोड विमािळाच्या संचालकांिा 

गेल्यािषीच्या जलैुमध्ये कारणे दाखिा िोटीस बजािली होती, अशा आशयचं ितृ्त 

प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रवसद्ध झालं होतं. त्याबाबत परुी यांिी ट्विटरिरूि हा खलुासा केला 

आहे. 
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देश कोविड  

देशातील कोविड-19 चे रुग्ण बर ेहोण्याचा दर आणखी सधुारुि 68 पूणाांक 32 शतांश 

टक्के झाला आहे. कें द्रीय आरोग्य मंत्रालयािं काल एका वििेदिात सांवगतलं, की काल  

सकाळी 8 िाजता  संपलेल्या 24 तासात 48 हजार 900 रुग्ण बर ेझाल्यािं  कोविड-19 

आजारातूि बर े झालेल्या रुग्णांची एकंदर संख्या 14 लाख 27 हजारािर पोहोचली. 

सध्या सहा लाख 19 हजार 88 रुग्णांिर उपचार सरुु आहेत. सध्या देशातला  कोविड -

19 चा मतृ्यदुर 2 पूणाांक 4 शतांश टक्के आहे.  भारतात दर दहा लाख लोकसंख्येमागे 

कोविडचे 1 हजार 469 रुग्ण आहेत तर जगात हेच प्रमाण 2 हजार 425 आहे. 

आतापयांत  दोि कोटी 33 लाख िमिेु तपासण्यात आले असूि कोविड-19 च्या 

चाचणीसाठी सरकारी आवण खासगी वमळूि 1 हजार 396  प्रयोगशाळा या चाचण्या करत 

असल्याचं आरोग्य मंत्रालयािं म्हटलं आहे.  

 

वपयषु गोयल  

जागवतक परुिठा साखळीमध्ये भारत हा एक विश्वासाहह  भागीदार बिू शकतो असा 

विश्वास कें द्रीय  िावणज्य आवण उद्योग मंत्री वपयषु गोयल यांिी व्यक्त केला आहे. ते काल 

भारतीय उद्योग महासंघािं आयोवजत केलेल्या पररषदेत बोलत होते. आज जग अशा 

भागीदारांच्या शोधात आहे वजथं कायद्याचं राज्य आहे, पारदशहक प्रणाली,सक्षम 

न्यायव्यिस्था आवण लोकशाही परपंरा असेल  आवण भारत  हे सगळे विकष पूणह 

करणारा देश ठरतो असंही गोयल यांिी सांवगतलं.  

भारतािं  केिळ सरकारी अिदुािापरुता मयाह वदत विचार ि करता स्पधाहत्मक वकंमती, 

उच्च दजाहचं उत्पादि आवण उत्पादि के्षत्राचं मोठ्या प्रमाणात अथहकारण या बाबींसंदभाहत 

जगाशी संपकह  प्रस्थावपत करािेत असंही गोयल यांिी सांवगतलं. गेल्या मवहन्यात झालेली 

वियाहत ही जलैु 2019 च्या तलुिेत 91 टक्के झाली ही सकारात्मक बाब असल्याचं 

गोयल यांिी  िमूद केलं. 

 

ह ेराष्ट्रीय बातमीपत्र आपण आकाशवाणीच्या पुणे कें द्रावरून ऐकत आहात  
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सदािंद  गौडा  

येत्या दोि िषाहत देश औषधविवमहतीसाठी आिश्यक असलेल्या रसायिांच्या 

विवमहतीमध्ये  आत्मविभहर बिेल असा विश्वास  कें द्रीय रसायि मंत्री सदािंद गौडा यांिी 

व्यक्त केला आहे. ते काल एका िेवबिारमध्ये बोलत होते. िैद्यकीय उपकरण विवमहती 

आवण औषधविमाहण प्रकल्पांसाठी 13 हजार 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात 

आल्याचंही गौडा यांिी सांवगतलं. तसंच िकुतीच 50 जिऔषधी कें द्र सरुु झाली असूि 

देशातल्या 732 वजल््ांमध्ये  एकंदर  6500 जिऔषधी कें द्र सरुु होत आहेत असं गौडा 

यािेळी म्हणाले. टाळेबंदीच्या काळातल्या चार मवहन्यात या जिऔषधी कें कें द्रातूि 

औषधे घेतल्यािं िागररकांचे 1260 कोटी रुपये िाचले अशी मावहतीही त्यांिी यािेळी 

वदली. 

 

आवदिासी वदि 

आज आंतरराष्रीय आवदिासी वदि आहे. जगाचे मूळ रवहिासी असलेल्या 

आवदिासींच्या  हक्कांचं रक्षण व्हाि,ं त्याला चालिा वमळािी या उदे्दशािं हा वदिस 

साजरा केला जातो. जगाच्या मूळ रवहिाशांसंबधंीच्या मदुद््यािर चचाह  करण्यासाठी संयकु्त 

राष्रसंघाच्या कायहकारी गटाची 1982 मध्ये याच वदिशी जीविव्हा इथं बैठक झाली 

होती, तेव्हापासूि या वदिशी आवदिासी वदि साजरा केला जातो. 

 

वसन्हा आदेश 

जम्मू आवण काश्मीरमध्ये 200 पररचाररकांची ताबडतोब वियकु्ती करण्याचे आदेश या 

कें द्रशावसत प्रदेशाचे िायब राज्यपाल मिोज वसन्हा यांिी वदले आहेत. वसन्हा यांिी काल 

श्रीिगरमधील रुग्णालयाला भेट वदली असता, वतथे विलगीकरण कक्षात परुशेा संख्येिं 

 पररचाररका  उपलब्ध िसल्याचं  लक्षात आल्यािंतर त्यांिी हे आदेश वदले. 

शपथविधी  

श्रीलंकेमध्ये मवहंदा राजपक्ष यांचा पतंप्रधािपदाचा शपथविधी आज होणार आहे. बधुिारी 

झालेल्या सािहजविक वििडणकुीत त्यांच्या पक्षाला बहुमत वमळालं आहे. कोलंबो 

जिळच्या प्राचीि बौद्ध मंवदरात राजपक्ष यांचा शपथविधी होणार असूि राष्रपती 
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गोतबाया राजपक्ष िव्या पंतप्रधािांिा शपथ देणार आहेत. मंवत्रमंडळातले अन्य सदस्य 

पढुच्या आठिड्यात आपल्या पदाची शपथ घेणार आहेत.  

 

िौदल बडँ 

येत्या 74 व्या स्िातंत्र्य वदिाच्या पार्श्रिहभूमीिर िौदलाच्या बडँ पथकािं काल मुंबईत 

झालेल्या विशेष कायहक्रमात संगीत रचिा  सादर करूि कोरोिा योदध््यांिा अवभिादि 

केलं. गेट िे ऑय इंवडयाच्या पररसरात सरुवक्षत अंतराचे सिह वियम पाळूि हा कायहक्रम 

पार पडला. 

 

एिआयए छापे 

माजी पोलीस उपअधीक्षक देविंदर वसंग आवण वहज्बलु मजुावहवदि या दहशतिादी 

संघटिेदरम्याि काही आवथहक संबंध होते का, याचा सध्या तपास सरुू आहे, त्याचाच 

एक भाग म्हणूि राष्रीय तपास पथकािं काल जम्मू आवण काश्मीरमध्ये अिेक वठकाणी 

छापे टाकले.  या मध्ये एका गावलचा व्यापाऱयाचाही समािेश आहे. एिआयएिं  गेल्या 

मवहन्यात विलंवबत पोलीस उपअधीक्षक देविदंर वसंग यांच्यासह सहा जणांिर जम्मूच्या 

विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलं होतं त्यािंतर काल ही कारिाई करण्यात 

आली. 

  

हॉकी 

बेंगलरुू इथल्या सराि वशवबरासाठी आलेले पाच हॉकी खेळाडू कोरोिाबावधत असल्याचं 

परिा आढळलं. त्यािंतर त्यांच्यािर भारतीय क्रीडा प्रावधकरणाच्या तसंच राज्य 

सरकारच्या सेिेतील डॉक्टरांमायह त उपचार सरुू आहेत. या खेळाडंूची प्रकृती  ठीक 

असल्याची मावहती संबवंधत सूत्रांकडूि देण्यात आली. 

 

िकुत्याच हाती आलेल्या ितृ्तािसुार आंध्र प्रदेशात विजयिाडा इथल्या स्िणह पॅलेस 

हॉटेलमध्ये उभारलेल्या कोविड विगा कें द्रात काही िेळापूिी आग लागली आहे. 
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अवग्िशमि दलाचे जिाि घटिास्थळी दाखल झाले आहेत. या घटिेत काही जणांचा 

मतृ्यू झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत असूि अवधक तपवशलाची प्रतीक्षा आहे. 

 

हवामान  

येत्या दोि वदिसात िायव्य भारतात मसुळधार पािसाचा अंदाज भारतीय हिामाि 

विभागािं ितहिला आहे. उत्तराखंड, हररयाणा, चंडीगढ़, वदल्ली, उत्तर प्रदेश आवण 

राजस्थाि या राज्यांिा हिामाि विभागािं ऑरेंज अलटह जारी केला असूि  आपत्ती 

व्यिस्थापि दलांच्या तकुड्या सज्ज ठेिण्याचे विदेश वदले आहेत. याच कालािधीत 

केरळच्या काही भागातही मसुळधार पाऊस पडेल असा हिामाि विभागाचा अंदाज आहे.  

 

 या बरोबरच हे राष्रीय बातमीपत्र संपलं; िमस्कार  


