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रा"#ीय बातमीप+  - 01.30 AM 

िदनाकंः 04.08.2020                 वारः मगंळवार 

ठळक बात=या 
 

· कोणतेही अित*मण सहन करणार नाही, भारतान ंचीनला प6ुहा एकदा सनुावलं. 

· देशात काल िदवसभरात ६ लाख ६१ हजार ८९२ कोरोना चाचCयाचंा िव*म. 

· िवशेष दजाF काढून घेतJयाKया वषFपतुLला, जMमू - काNमीर िवकासाKया वाटेवर. 

· अयोPयेत उRसवी वातावरण, उSा पतंTधानाKंया हVते राममंिदराच ंभमुीपूजन. 
आिण 

· मसुळधार पावसामळेु मुंबईतलं जनजीवन िवVकिळत, उSाही अितव\ृीचा इशारा. 
 

भारत-- चीन  चचा@  
भारत आपJया एकता आिण अखंडतेच ंकायम र_ण करले आिण आपJया भूमीवर कोणतही अित*मण 
सहन करणार नाही, अस ंभारतान ंप6ुहा एकदा चीनला सनुावलं आहे. भारत आिण चीन याKंया दरMयान, 

कमाडंर Vतरावरील चच̀ची पाचवी फेरी, रिववारी मोJडो इथ ं पार पडली, Rयावेळी हा सदंेश चीनKया 
अिधकाcयानंा िदला असJयाच ं ,चच̀नतंर लेdटनटं जनरल हeरदंर िसगं यानंी सािंगतलं. चीन न ं लडाख 
भागात काही िठकाणाहंhन सै6य मागे घेतलं असलं तरी, पॅनगkग Rसो आिण िफंगर फोर या भागातूनही सै6य 
मागे lयावं अशी भारताची मागणी आहे. चीनKया सीमा भागातJया हालचालmना Tितसाद Mहणून, भारतानं 
दौलत बेग ओJडी भागात सै6य दलाKंया तकुड्या आिण शqसाठा याचंी जमवाजमव केली आहे.    
 

चाचAया  
देशात काल िदवसभरात िव*मी ६ लाख ६१ हजार ८९२ कोरोना चाचCया करCयात आJया. एकाच 
िदवसात झालेJया चाचCयाचंी ही आतापयsतची सवtKच सuंया आहे. देशात आजपयsत २ कोटी ८लाख 
६४  हजाराहंhन अिधक कोरोना चाचCया झाJया आहेत. 
 

कोिवड रा"#ीय 

देशातील कोरोनाबािधताKंया सuंयेत काल िदवसभरात ५२ हजार ५० नवीन बािधतांची भर पडली. 
Rयामळेु आतापयsतKया बािधताचंी एकंदर सuंया १८ लाख ५५ हजार ७४५ झाली आहे. सPया यापैकz ५ 
लाख ८६ हजार २९८ {|ण उपचार घेत आहेत. काल िदवसभरात ४४ हजार ३०६ {|ण बर ेहोऊन  घरी 
गेले. बर ेझालेJयाची एकंदर सuंया बारा लाख ३० हजार ५०९ असून, {|ण बर ेहोCयाचा दर ६६ पूणाsक 
३१ शतांश ट�के आहे. देशात काल ८०३ {|णांचा मRृयू झाला असून, आतापयsत कोिवड-19 चे, ३८ 
हजार ९३८ {|ण दगावले आहेत. मRृयू दरात आज आणखी घट झाली असून तो २ पूणाsक 10 शतांश 
ट�के झाला आहे.   
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कोिवड आकडेवारी 
महारा��ात न�या कोरोना�Vतापें_ा बर े झालेJयांची सuंया जाVत, अस ं काल सलग दसुcया िदवशी 
घडलं.बर ेझालेJया {|णाचंी सuंया काल आढळलेJया न�या कोरोनाबािधतांपे_ा, 1हजार 252 न ंजाVत 
होती. Rयामळेु {|ण बर ेहोCयाचा दरही सधुारत, आता रा��ीय दराKया आसपास 63 पणुाsक 76 शताशं 
ट��यावंर आला आहे. 
 

ज=मू काHमीर िवकास  
जMमूकाNमीरचा िवशेष दजाF काढून घेतJयाKया घटनेला उSा एक वषF पूणF होत आहे.रा�यात, िवशेषतः 
�ीनगरसारuया सतत दहशतवादाच ं ल�य बनत असलेJया भागात,िवकासकामाचंी गती वाढलीआहे. 
यािनिम�ान ं रा�यातJया िवकासकामाचंा, आमचे �ीनगरचे Tितिनधी सनुील कौल यानंी घेतलेला हा 
आढावा. 
गेJया पाच सहा वषाFत जMमू काNमीरमPये सरकारन ंअनेक िवकासकामं केली आहेत. पायाभूत सिुवधाKंया 
िवकासामळेु जMमू आिण �ीनगर या रा�याKया दोन राजधा6यामंधलं अंतर कमी झालं आहे. �ीनगरमधJया 
जहागँीर चौक आिण रामबाग दरMयानKया उड्डाणपलुाच ं बरचे िदवस रखडलेलं काम पूणF झाJयामळंु 
ितथJया नागeरकाचंी रोजKया वाहतूककkडीतून सटुका झाली आहे. केवळ तीन मिह6यातच पूणF झालेलं 
साठ Vलॅबच ं काम हे TशासनाKया गतीमान TयRनाचचं Sोतक आहे. कुठJयाही उड्डाणपलुाKया 
बाधंकामात केलेलं हे सवाFत वेगवान काम आहे. जMमू अखनूर रVRयाच ंचौपदरीकरण, चे6नानी सधु महादेव 
रVता याचं ं कामही वेगातस�ु आहे. रा�यातJया िवकासकामामंळेु गुंतवणूकzचा ओघही नजीकKया 
भिव�यात 10 ते15 हजार कोटmवर जाईल अशी अपे_ा जMमू काNमीरKया उSोग आिण वािण�य िवभागाचे 
सिचव मनोज ि�वेदी यानंी आकाशवाणीशी बोलताना �य� केली. 

आकाशवाणी बातMयासंाठी मेघना देशपाडें, पणेु 

  
Jीनगर सचंारबदंी 
जMमू काNमीरचा िवशेष दजाF काढून घेतJयाKया वषFपतुLKया पा�Fभूमीवर ,िहसंक आंदोलन होCयाची 
श�यता ग�ुचरानंी वतFवJयानतंर, �ीनगरमPये सचंारबदंी लागू करCयात आली आहे. ही सचंारबदंी तRकाळ 
लागू होत असून उSापयsत ती कायम असेल, अस ं �ीनगरचे िजJहा6याय दडंािधकारी शाहीद इ�बाल 
चौधरी यानंी सांिगतल.ं   
  
िनकाल  
आताच हाती आलेJया वृ�ानसुार नागरी सेवा परी_ा २०१९ चे  िनकाल, क� �ीय लोकसेवा आयोगाने 
जाहीर केले आहेत. या परी_ेत एकूण ८२९ उमेदवाराचंी वेगवेग�या Tशासकzय सेवामंPये िनवड करCयात 
आली आहे. Tतीप िसगं हा िवSाथL देशभरात अ�वल ठरला असून मलुmमPये Tितभा वमाF ही िवSािथFनी 
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अ�वल ठरली आहे. अंितम िनकाल क� �ीय लोकसेवा आयोगाKया सकेंतVथळावर उपल�ध क�न देCयात 
आला आहे. 
 

अयोMया भूिमपूजन 

अयोPयेत राममंिदराKया भूिमपूजनासाठी, कालपासून स�ु झालेJया तीन िदवसाKंया धािमFकिवधी दरMयान, 

आज सहा तासाचं ं िवशेष अन�ुान होत आहे. भूिमपूजनाचा मuुय कायF*म उSा पतंTधान नर�� मोदmKया 
उपिVथतीत होणार आहे. या कायF*मात RयाKंयाबरोबर देशातील आिण नेपाळमधील िमळून 135 धािमFक 
परपंराचें Tमखु सहभागी होCयाची अपे_ा आहे. अयोPयेतील काही Tिति�त नागeरकांनाही कायF*माचं 
िनमं�ण देCयात आलं आहे. या ऐितहािसक समारभंासाठी अयोPयेत सPया महोRसवाच ंवातावरण आहे.  
 

फडणवीस 

अिभनेता सशुातंिसगं राजपूत याKया मRृयTुकरणी स�ु असलेJया तपासावर देखरखे ठेवCयासाठी, 
िबहारहhन आलेJया आयपीएस अिधकाcयाला रा�यातील अिधकाcयानंी िवलगीकरणात ठेवJयाब ल, 
भाजपचे नेते आिण माजी मuुयमं�ी दवे�� फडणवीस यानंी काल नाराजी �य� केली. अशा कृतीमळंु 
तपासातील पारदशFकतेबाबत, जनतेKया मनात अिव�ास िनमाFण होCयाची श�यता Rयांनी �य� केली. 
पाटणा शहराचे पोलीस अधी_क िवनय ितवारी हे मुंबईत पोहोचताच ब¡ृ6मुंबई महापािलकेKया 
अिधकाcयानंी Rयानंा तातडीन ं15 ऑगVटपयsत िवलगीकरणात ठेवलं आहे.  
 

िसPरामQया  
कनाFटकचे माजी मuुयमं�ी िस£राम¤या यानंा कोरोना िवषाणूची बाधा झाली असून डॉ�टरांKया 
सJJयाव�न ते {|णालयात दाखल झाले आहेत. आपली Tकृती सPया िVथर असून आपJयावर उपचार 
स{ु झाले आहेत. तसचं आपJया सपंकाFत आलेJया �य�mनी Vवतःची चाचणी क�न lयावी  अस 
आवाहन िस£राम¤या यानंी केल आहे.     
 

Rयूयॉक@  िफTम फेिUटWहल  
रा��ीय पारीतोिषक Tा� "सन राईज' या मािहतीपटाला आिण गीतू मोहनदास िद|दिशFत "मूथून' या  
िच�पटाला २० �या आंतररा��ीय 6यूयॉकF  इंिडयन िफJम फेिVट�हलमPये सवF�े� परुVकारानंी गौरवCयात 
आल आहे. कोिवड-१९ Kया पा�Fभूमीवर हा िच�पट महोRसव यावषL आभासी प£तीन पार पडला. २४ 
जलैु पासून स�ु झालेJया या िच�पट महोRसवामPये भारतीय उपखंडातील ४५ लघपुट, मािहतीपट आिण 
िच�पट सादर करCयात आले. RयामPये आसामी, बगंाली, हeरयानवी, िहदंी,इं�जी, लडाखी, 
मैिथली,मलयालम, मराठी, नेपाळी आिण तिमळ िच�पटाचंा समावेश होता. या िच�पट महोRसवाची सागंता 
रिववारी झाली. 
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िबहार पूर 

िबहारमPये दरभगंा आिण मझुdफरपरु इथ ं नSांनी िकनार े ओलाडंJयान ं रा�यातील पूरिVथती आणखी 
िबकट झाली आहे. या दोन िजJ§ामंPये पूराच ं पाणी सखल भागात िशरलं आहे. गंडक आिण भागमती 
नSाKंया पातळीतही वाढ झाली आहे. िबहारमधील १४ िजJ§ामंधील 56 लाख नागeरकानंा परुाचा फटका 
बसला आहे.  
 

मुबंई लोकल  
मुंबईसह उपनगरात आिण ठाCयात काल रा�ीपासून सतंतधार पाऊस पडत आहे. मसुळधार पावसामळेु 
मुंबईतलं जनजीवन िवVकिळत झालं आहे. आज आिण उSा मुंबईसह कोकणात काही िठकाणी अितव\ृीचा 
इशारा हवामान िवभागानं आधीच िदला होता. दादर Tभादेवी सह अनेक िठकाणी सखल भागात पाणी 
साचJयामळेु आिण दपुारी सम�ुाला उधाण येCयाची श�यता असJयान.ंपि¨म उपनगरीय रJेवे ची वा�ें ते 
चचFगेट दरMयानची सेवा बदं ठेवCयात आली आहे िवरार, अंधेरी वा�ें दरMयानची लोकलसेवा मा� स{ु 
राहील अशी मािहती रJेवे अिधकाcयानंी  ट्वीटर सदंेशा�ार ेिदली आहे. सम�ुाला उधाण आJयावर वडाळा 
आिण  परळ भागातही पाणी साठCयाची श�यता असJयान,ं मPय रJेवेKया मuुय आिण हाबFर 
मागाFवरचीलोकल सेवा ही बदं ठेवCयात आली आहे. दरMयान, वाशी, पनवेल, ठाणे आिण कJयाण दरMयान 
शटल सेवा स{ु ठेवCयात आली असून, ए�VTेस आिण मेल रJेवेKया वेळाप�कात बदल करCयात आला 
असJयाची मािहती मPय रJेवेKया अिधकायाsनी ट्वीटर सदंेशा�ार ेिदली आहे.  
  

याबरोबरच हे रा��ीय बातमीप� सपंलं.  
नमVकार. 


