
राष्ट्रीय बातमीपत्र - 1.30PM 

दिनाांकः 07.08.2020                 वारः शुक्रवार 

1. जागतिक व्यवस्थेि तिकून राहणार ेभतवष्यवेधी तवद्याथी घडतवण्याचा नव्या तिक्षतणक 

धोरणाि तवचार-पंिप्रधानांचं प्रतिपादन,  

2. कोतवड-19 च्या अभ्यासासाठी राष्रीय वैद्यकीय नोंदणी तवभाग स्थापन करण्याचा 

कें द्र सरकारचा तनणणय,  

3. स्विंत्र तकसान रले्वे हे िेिकऱयांना आत्मतनभणर करण्यासाठी उचललेलं महत्त्वाचं 

पाऊल-रले्वेमंत्रयांचं प्रतिपादन,   

4. राष्रीय हािमाग तदनातनतमत्त पोिणल आतण अॅपचा प्रारभं. 

  

सध्याच्या काळाि नवी जागतिक व्यवस्था आकाराला येि असिाना, तवकासाची 

नवी जागतिक पररमाण ं तनतिि होि असिाना त्यामध्ये तिकून राहणार े तवद्याथी घडवण,ं 

त्यांना खऱया अथाणनं जागतिक नागररक बनवणं आतण त्यासाठी भतवष्यवेधी मानतसकिा 

आतण प्रवतृ्ती तवकतसि करणं हे आजचं मोठं आव्हान असून त्याचा सारासार तवचार करूनच 

नवं िैक्षतणक धोरण ियार करण्याि आलं आहे, असं प्रतिपादन पिंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 

काही वेळापूवी केलं. ‘नव्या िैक्षतणक धोरणानसुार उच्च तिक्षणके्षत्रािील पररविणनवादी 

सधुारणा’ या तवषयावर आयोतजि राष्रीय पररषदेचं उद्घािन केल्यानंिर पिंप्रधान बोलि 

होिे.  

 

िीन-चार वषाांचा ऊहापोह, लाखो सूचनांचा तवचार केल्यानंिर हे धोरण ियार 

करण्याि आलं आहे. हे करिाना दोन बाबींचा प्रामखु्यानं तवचार केला गेला. आजची तिक्षण 

व्यवस्था यवुकांना कल्पकिा, कुिूहल जागिृ ठेवणार े आतण कामािी बांतधलकी जपणार े

तवद्याथी बनविे का आतण त्यांना तवद्यमान आव्हानांना सामोर े जाऊन नवा समाज 

घडतवण्याच्या दृष्टीनं सक्षम बनविे का, हे िे दोन ठळक मदेु्द होिे. म्हणूनच जागतिक 

पािळींवर तिकून राहण्यासाठी गणुवत्ता आतण िंत्रज्ञानाचा संगम साधि चौकसपणा, 

संिोधन, चचाण आतण तवशे्लषण यावर आधाररि तिक्षण प्रणालीवर नव्या धोरणाि भर देण्याि 

आला आहे, असं मोदी म्हणाले.  



 

पररषदेला मनषु्यबळतवकास मंत्री रमेि पोखरीयाल तनिकं, िैक्षतणक धोरण सतमिीचे 

अध्यक्ष डॉक्िर कस्िरुीरगंन यांच्यासह एक हजारपेक्षा जास्ि तवद्यापीठांचे कुलगरुू, 45 

हजार महातवद्यालयांचे प्राचायण, 150 राष्रीय संस्थांचे पदातधकारी उपतस्थि होिे.  

 

कोतवड 19 साठी राष्रीय वैद्यकीय नोंदणी तवभाग स्थापन करण्याचा तनणणय कें द्र 

सरकारनं घेिला आहे. अदयायवि वैद्यकीय मातहिी साठा करणे हा या तवभागाचा उदे्दि 

आहे. या मातहिीसाठयाचा फायदा वैद्यकीय व्यवस्था, संिोधन, धोरण आतण मागणदिणक ित्वे 

ियार करण्याि होईल. आरोग्य मंत्रालय, भारिीय वैद्यकीय संिोधन संस्था, आतण एम्सच्या 

विीन देिािील 100 रुग्णालयािील मातहिी घेणारी एक यंत्रणा ियार करण्याचा प्रस्िाव 

मांडला होिा. या अभ्यासाचा कालावधी एक वषण असून, त्यामध्ये नोंदणीकृि आतण कोतवड 

रुग्ण असलेल्या रुग्णालयांना सहभागी होिा येणार आहे. भारिीय वैद्यकीय संिोधन संस्थेनं 

याि सहभागी होऊ इतच्िणारी कोतवड रुग्णालय् आतण कोतवड तनगा कें द्र यांच्याकडून अजण 

मागवले आहेि. कोतवड रुग्णांना देण्याि आलेले उपचार, झालेले पररणाम याबाबिची सवण 

मातहिी नोंदवली जाणार आहे.  

 

देिाि दररोज पन्नास हजारच्या आसपास रुग्ण कोरोनामकु्त होि असून, काल 

तदवसभराि कोतवड 19 चे एकूण 49 हजार 769 रुग्ण बर ेझाले. आरोग्य मंत्रालयानं आज 

सकाळी आठ वाजिा प्रतसद्ध केलेल्या  आकडेवारीनसुार, देिाि आिापयांि 13 लाख 78 

हजार 105 जण कोरोनामकु्त झाले आहेि. यामळेु देिािला कोरोना रुग्ण मकु्तीचा दर आिा 

67 पूणाांक 62 ििांि िक्के झाला आहे. देिभरािल्या आिापयांिच्या कोरोना बातधिांच्या 

संख्येनं 20 लाखांचा िप्पा पार केला.  

 

काल तदवसभराि देिाि 62 हजार 518 नवीन कोरोनाबातधि आढळले असून 

आिापयांिच्या बातधिांची संख्या 20 लाख 27 हजार 74 झाली आहे. सध्या यापैकी 6 

लाख 7 हजार 384 कोरोनाबातधिांवर उपचार सरुू आहेि. काल तदवसभराि देिाि कोतवड 

19 च्या 886 रुग्णांच्या मतृ्यूची नोंद झाली, त्यामळेु या रोगाने आिापयणन्ि दगवलेल्या 

रुग्णाची संख्या 41 हजार 585 झाली आहे. मतृ्यूदर 2 पूणाांक 7 ििांि िक्के आहे.    



 

देिाि कोरोना चाचण्यांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी प्रयोगिाळांची संख्या वाढवण्याि 

येि असून देिाि सध्या एक हजार 307 प्रयोगिाळा कायणरि आहेि. गेल्या सलग िीन 

तदवसांि दररोज सहा लाखांहून चाचण्या करण्याि आल्या आहेि. अिी मातहिी आरोग्य 

मंत्रालयानं तदली आहे.  

 

देिािील िेिकऱयांचं उत्पन्न येत्या 2022 पयांि दपु्पि करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी 

योजनेवर सरकार काम करि असून आज सरुु होि असलेली तकसान रले्वे हे िेिकऱयांना 

आत्मतनभणर करण्याच्या तदिेनं उचललेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे, असं रले्वेमंत्री तपयषु गोयल 

यांनी म्हिलं आहे. माल वाहिकुीच्या दराि सवलि जाहीर केल्यानंिर भारिीय रले्वेनं 

आजपासून िेिमालाच्या वाहिकुीसाठी तविेष तकसान रले्वे सरुू केली आहे. ही पतहली 

गाडी आज सकाळी 11 वाजिा महाराष्रािील देवळाली इथून तबहारमधील पिण्याजवळच्या 

दानापूर इथं रवाना झाली. या गाडीच्या उद्घािन कायणक्रमाि गोयल बोलि होिे.   

 

या रले्वेमधून फळं आतण भाजीपाल्याची वाहिूक केली जाणार आहे. िेिकऱयांच्या 

तवकासासाठी सरकारनं आत्तापयांि अनेक योजना कायाण तन्वि केल्या आहेि. या रले्वेच्या 

माध्यमािून िेिकऱयांची उत्पादनं देिाच्या कानाकोपऱयाि पोहोचणार असून त्यांना चांगला 

भावही तमळेल. ही रले्वेगाडी त्या अथाणनं देिािील िेिकऱयांच्या तवकासाचं इंतजन असून हा 

तवकास लवकरच दृष्टीपथाि येईल, असंही गोयल म्हणाले.  

 

आज राष्रीय हािमाग तदन आहे. त्या तनतमत्त पंिप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देिािील 

वैतवध्यपूणण हस्िकला आतण हािमाग के्षत्राचा अतवभाज्य घिक असलेल्या कारातगरांना 

िभेुच्िा तदल्या आहेि. देिाचा हस्िकलेचा समदृ्ध वारसा जपण्यासाठी या कारातगरांचे 

मोलाचे योगदान आहे. त्यामळेु देिािील नागररकांनी स्थातनक कलेचा प्रसार करावा आतण 

आत्मतनभणर भारिासाठी सरुू असलेल्या प्रयत्नांना हािभार लावावा, असं आवाहन 

पंिप्रधानांनी ि्तविरवरून तदलेल्या संदेिाि केलं आहे.   

 

दरम्यान, कें द्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयािफे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमािून कायणक्रम 



आयोतजि करण्याि आला होिा. वस्त्रोद्योग मंत्री स्मिृी इराणी यांच्या हस्िे यावेळी हािमाग 

प्रदिणनाचं उद्घािन आतण यातवषयीचं पोिणल आतण अॅपचा प्रारभं करण्याि आला. देिािील 

हािमाग आतण हस्िकला परपंरा आतण िी जोपासणाऱया कारातगरांना नवपे्ररणा देण्याच्या 

उदे्दिानं पिंप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेिून 7 ऑगस्ि 2015 मध्ये राष्रीय हािमाग 

तदन सरुु करण्याि आला.  

 

जम्मू आतण काश्मीरचे नवे नायब राज्यपाल म्हणून मनोज तसन्हा यांचा िपथतवधी 

आज काही वेळापूवी श्रीनगर इथं पार पडला. 

 

श्रीलंकेि झालेल्या सावणतत्रक तनवडणकुीि पंिप्रधान मतहंदा राजपक्ष यांच्या 

नेितृ्वाखालील सत्ताधारी श्रीलंका पीपल्स पािीनं स्पष्ट बहुमि तमळवि तवजय संपादन केला 

आहे. श्रीलंका पीपल्स पािीनं संसदेच्या 225 जागांपैकी 145 जागांवर तवजय तमळवला. 

माजी पंिप्रधान रातनल तवक्रमतसंघे यांच्या नेितृ्वाखालील यनुायिेड नॅिनल पािीला केवळ 

एका जागेवर समाधान मानावे लागले. समागी जन बलवेगा हा पक्ष 54 जागा तमळवून प्रमखु 

तवरोिी पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. पिंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल श्रीलंकेचे 

पंिप्रधान मतहंदा राजपक्ष यांच्यािी दूरध्वनीवरून संवाद साधि सावणतत्रक तनवडणकुांचं 

यिस्वीपणे आयोजन केल्याबद्दल त्यांचं अतभनंदन केलं. कोरोना संसगाणची पररतस्थिी 

असिानाही श्रीलंकेनं प्रभावीपणं यंत्रणा राबतवल्याचं मोदी यावेळी म्हणाले.    

 

हवाई दलाच्यां वैमातनकांना प्रतिक्षण देण्यासाठीच्या 75 तपलािस तवमानांच्या 2009 

मधील खरदेीिील भ्रष्टाचारािी संबंतधि मनी लॉन्डररगं प्रकरणी सक्त वसलुी संचालनालयान 

आज वेगवेगळ्या िहरांमध्ये एकून 14 िापे घािले. यािील डझनभर िापे तदल्लीि, गरुगाव 

आतण सरुिमध्ये प्रत्येकी एक िापा घालण्याि आला. हे प्रकरण फरार िास्त्र सल्लागार 

संजय भंडारीिी संबंतधि आहे. भंडारी तवरोधाि देिाि आतण परदेिािील अघोतषि 

मालमत्ता आतण भ्रष्टाचचारािी संबंतधि ईडी आतण सीबीआय स्विंत्रपणे िपास करि आहेि.  

  

परराष्र व्यवहार मंत्री एस. जयिकंर यांनी काल अमेररकेचे परराष्र मंत्री माईक 

पोम्पेओ यांच्यािी काल दूरध्वनीवरून चचाण  केली. दोन्ही देिामध्ये झालेल्या या व्यापक 



चचेदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी तिपक्षीय सहकायण आतण तवतवध यंत्रणाबाबिच्या सहकायाणचा 

आढावा घेिला. दतक्षण आतिया, अफगातणस्िान, भारि- प्रिांि पररसर आतण 

त्यापतलकडच्याही तवषयांबाबिच्या मिांची देवाण घेवाणही दोन्ही नेत्यांनी केली. कोरोना 

आव्हानाला प्रत्यतु्तर देण्यासंदभाणिही त्यांनी चचाण  केली.  

 

भोजपरुी अतभनेत्री अनपुमा पाठक तहने आत्महत्या केली असल्याच स्पष्ट झाल आहे, 

अस मुंबई पोतलसांनी म्हिल आहे. रतववारी दतहसर इथल्या घरामध्ये िी गळफास घेिेल्या 

अवस्थेि आढळून आली होिी. मूळची तबहारमधील पतुनया तजल्यािली अनपुमा भोजपरुी 

तसनेमा आतण तिव्हीवरील कायणक्रमांमध्ये काम करण्यासाठी मुंबईला आली होिी.  

 

अतभनेिा सिुांि तसंह राजपूि याला आत्महत्येस प्रवतृ्त करण्याचा आरोप असलेली 

अतभनेत्री ररया चक्रविी तहने सक्तवसलुी संचनालायाकडे नोंदवायचा जबाब सवोच्च 

न्यायालयािील यातचकेवरील सनुावणी नंिर नोंदवण्याची मागणी केली आहे. मनी लॉन्डररगं 

प्रकरणी सक्ती वसलुी संचालनालयान ररया चक्रविी तवरोधाि प्रकरण दाखल केल आहे. 

सिुांि तसंहच्या मतृ्त्यूिी संबंतधि िपास करण्यासाठी पािण्याि दाखल करण्याि आलेली 

एफआयआर मुंबईला वगण करण्याि यावी या मागणीसाठी ररया चक्रविीने सवोच्च 

न्यायालयाि यातचका दाखल केली आहे. त्या यातचकेवर सनुावणी होईपयांि ररया चक्रविी 

ईडीसमोर जबाब देण्यासाठी हजार होणार नाही अस तिच्या वतकलांनी म्हिल आहे. 

दरम्यान ही यातचका फेिाळण्याि यावी अिी मागणी तबहार सरकारन सवोच्च न्यायालयाि 

केली आहे.  

 

 

 

 

 


