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राष्ट्रीय बातमीपत्र  - 1.30PM 

दिनाांकः 09.08.2020                वारः रदववार 

ठळक बातम्या 

 

1. एक लाख कोटी रुपयाांची तरतूद असलेल्या  पायाभूत कृषी सवुिधा कोषाचा 
पांतप्रधानाांच्या हस्ते प्रारांभ;  

2. आत्मवनभभर भारताला चालना देण्यासाठी सांरक्षण मांत्रालयाचा पढुाकार ;  

3. 101 सांरक्षण उत्पादनाांची आयात रोखण्याची सांरक्षण मांत्री रानना  वसांह याांची 

घोषणा  

4. देशात काल एका वदिसात 64 हनाराांपेक्षा नास्त कोरोनाबावधताांची नोंद  

5. श्रीलांकेचे पांतप्रधान म्हणून मवहांदा रानपके्ष याांचा चौथयाांदा शप विधी   
आवण  

6. आांध्र प्रदेशातल्या विनयिाडा इ ल्या कोविड वनगा कें द्रात लागलेल्या आगीत 10 

नणाांचा मतृ्यू; केरळमध्ये भूस्खलन दघुभटनेतल्या मतृाांची सांख्या 28 िर    

 

आता सविस्तर बातम्या  

 

मोदी  

टाळेबांदीआधीच्या आवण नांतरच्या काळातही शेतकऱयाांनी केलेल्या कष्टामळेु देशातला 

अन्नधान्य परुिठा सरुळीत राहू शकला, अशा शब्दात पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी आन 

देशातल्या बळीरानाचा गौरि केला. एक लाख कोटी रुपयाांची तरतूद असलेल्या  

पायाभूत कृषी सवुिधा कोष या योननेचा प्रारांभ पांतप्रधानाांनी दृकश्राव्य माध्यमातून केला. 

त्यानांतर ते बोलत होते. याच कायभक्रमात पांतप्रधानाांच्या हस्ते "प्रधानमांत्री शेतकरी 

सन्मान" योननेअांतगभत 17 हनार कोटी रुपयाांचा सहािा हप्ता शेतकऱयाांना वितरीत 

करण्यात आला. कें द्रीय कृषी मांत्री नरेंद्र वसांह तोमर यािेळी उपवस् त होते. पायाभूत कृषी 

सवुिधा कोषाच्या माध्यमातून एक देश एक बानार ही सांकल्पना प्रत्यक्षात येणार असून 

गािातच रोनगाराच्या अनेक सांधी उपलब्ध होतील असा विश्वास पांतप्रधानाांनी यािेळी 

बोलताना व्यक्त केला.  

नाशिांत कृषीमालाच्या नलद िाहतकुीसाठी सरुू केलेली वकसान रले;  साडेतीनशे कृषी 

स्टाटभ  अप्सना अनदुान या सारख्या योननाांमधून कृषी के्षत्र आवण शेतकऱयाांचा शाश्वत 

विकास करण्याच सरकारचां धोरण असून नकुतेच काढलेले शेतीविषयक दोन अध्यादेश 
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शेतकऱयाांना आपला माल विकण्यासाठी निीन बानारपेठ वमळिून देतील अस पांतप्रधान 

यािेळी म्हणाले.  

 

रानना वसांह  

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या आत्मवनभभर भारत सांकल्पनेला चालना देण्यासाठी सांरक्षण 

मांत्रालयानां महत्त्िाचा वनणभय  घेतला आहे. त्यानसुार 101 सांरक्षण उत्पादनाांच्या 

आयातीिर टप्प्याटप्प्यानां बांदी घालण्यात येणार असून ही सिभ उत्पादनां  भारतातच  

तयार केली नाणार असल्याची घोषणा सांरक्षण मांत्री रानना  वसांह याांनी आन ट्िीटर 

च्या माध्यमातून केली. आत्मवनभभर भारतासाठीचां हे एक महत्त्िाचां पाऊल असल्याचां 

रानना  वसांह याांनी म्हटलां आहे. सांरक्षण सावहत्य उत्पादन के्षत्रातल्या भारतीय 

उद्योनकाांसाठी स्ितःची उत्पादन आरखेन आवण विकास क्षमता िापरुन ही 101 

उत्पादनां विकवसत करण्याची मोठी सांधी यामळेु उपलब्ध होईल. यासाठी गरन 

भासल्यास ते सांरक्षण सांशोधन आवण विकास सांस् ा अ ाभत डीआरडीओ ची मदत घेऊ 

शकतात असां सांरक्षण मांत्रयाांनी साांवगतलां आहे. येत्या 6 ते 7 िषाभत या उत्पादनाांसाठी 

भारतीय उद्योनकाांशी समुार े चार लाख कोटी रुपये मूल्याचे करार केले नातील. यात 

भूदल आवण हिाई दलासाठी प्रत्येकी 1 लाख 30 हनार कोटी तर नौदलासाठी 1 लाख 

40 हनार कोटी रुपयाांचे करार करण्यात येणार आहे.  याद्वार ेसांरक्षण दलाांच्या गरनाांची 

पूतभता करण्याच्या दृष्टीने भारतीय उद्योग व्यिस् ा सक्षम करण्याचा उदे्दश असल्याचां 

सांरक्षण मांत्रयाांनी म्हटलां आहे.  

 

क्राांवतवदन  

आन ९ ऑगस्ट म्हणनेच क्राांतीवदन. देशाला स्िातांत्रय वमळिून देण्यासाठी महात्मा गाांधी 

याांच्या आिाहनानांतर १९४२ मध्ये आनच्याच वदिशी देशभर क्राांतीचा िणिा पेटला. या 

ऐवतहावसक घटनेला आन ७८ िषभ पूणभ झाली. स्िातांत्रयप्राप्तीसाठी बवलदान वदलेल्या 

लक्षािधी स्िातांत्रय सैवनकाांचे आपण स्मरण करत असून हुतात्म्याांचां शौयभ आवण देशभक्ती 

देशिासीयाांसाठी सदैि पे्ररणादायी असल्याचां राष्ट्रपती रामना  कोविांद याांनी यावनवमत्त 

ट्विटरद्वार ेवदलेल्या सांदेशात म्हटलां आहे.  

 

देश कोविड  

आरोग्य मांत्रालयानां आन सकाळी नाहीर केलेल्या आकडेिारीनसुार काल वदिसभरात 

53 हनार 879 नण कोविड 19 आनारातून बर ेझाले असून देशातला रुग्ण बर ेहोण्याचा 
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दर 68 पूणाांक 78 टक्के झाला आहे. देशात आतापयांत 14 लाख  80 हनार 884 रुग्ण 

या आनारातून बर े झाले आहेत. तर 6 लाख 28 हनार 747 रुग्णाांिर उपचार सरुु 

आहेत. 

काल एका वदिसात 64 हनार 399 कोरोनाबावधत आढळून आले. त्यामळेु 

कोरोनाबावधताांची एकां दर सांख्या आता 21 लाखाांच्या पढेु गेली आहे.  

काल देशभरात 861 कोविडग्रस्ताांच्या मतृ्यूची नोंद झाली. त्यामळेु देशातला मतृाांचा 

आकडा 43 हनार 379 िर पोहोचला असून  कोविड 19 मळेु होणाऱया मतृ्युांचां प्रमाण 2 

पूणाांक 1 शताांश टक्के झालां आहे. 

  

शवनिारी एका वदिसाांत  कोरोना सांसगाभच्या 7 लाख 19 हनार 364 इतक्या विक्रमी 

चाचण्या करण्यात आल्या.  

 

राज्य कोविड-सांख्या 

महाराष्ट्रात काल 11 हनार 81 कोविड-19 रुग्ण बर ेहोऊन घरी गेले. त्यामळेु राज्यात 

आनपयांत एकां दर 3 लाख 38 हनार 362 कोरोनाबावधत रुग्ण बर े होऊन घरी गेले 

आहेत.  यामळेु राज्यातील रुग्ण बर ेहोण्याचे प्रमाण 67.26 टक्के झालां आहे. 

राज्यात काल 12822 निीन रुग्णाांचे वनदान झालां. तर 275 कोरोनाबावधत रुग्णाांच्या 

मतृ्यूांची नोंद झाली. त्यामळेु मतृाांची एकां दर सांख्या 17367 िर पोहोचली. सध्या 

राज्यातील मतृ्यूदर 3 पूणाांक 45 टक्के आहे. 

 

श्रीलांका  

श्रीलांकेत मवहांदा रानपके्ष याांनी आन सकाळी चौथयाांदा पांतप्रधानपदाची  शप  घेतली. 

कोलांबो निळील केलवनया महाविहाराय इ ां आयोवनत केलेल्या कायभक्रमात त्याांचे 

लहान बांधू आवण राष्ट्रपती गोताबया रानपके्ष याांनी ; त्याांना शप  वदली.  उिभररत 

खासदाराांना पढुील आठिड्यात क ांडी इ ां होणाऱया समारांभात शप  वदली नाणार आहे. 

मवहांदा रानपके्ष याांनी 2006 ते 2015 या काळात  देशाचे राष्ट्रपती म्हणून काम पावहले 

असून बधुिारी झालेल्या सािभवत्रक वनिडणकुाांमध्ये त्याांच्या पक्षाला मोठा विनय वमळाला. 

रानपके्ष याांना गेल्या नोव्हेंबरच्या अध्यक्षीय वनिडणकुीत गोताबाया याांच्या विनयानांतर 

पांतप्रधान म्हणून वनयकु्त करण्यात आले होते परांत ुसांसदेत बहुमतापासून ते दूर होते. 

 

पांतप्रधान आांध्र  
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आांध्र प्रदेशातल्या विनयिाडा इ ल्या स्िणभ प लेस हॉटेलमध्ये उभारलेल्या कोविड वनगा 

कें द्रात आन सकाळी लागलेल्या आगीत 10 नणाांचा मतृ्यू झाला आहे. दघुभटनेच्या िेळी 

या कें द्रात 30 रुग्णाांिर उपचार सरुू होते; तर 10 वनम िैद्यकीय कमभचारी या कें द्रात 

कायभरत होते.  ही आग शॉटभ  सवकभ टने  लागल्याचा प्रा वमक अांदान व्यक्त करण्यात येत 

आहे. अनेक कोविड रुग्णाांना श्वसनाचा त्रास असतोच; त्यात आगीमळेु मोठ्या प्रमाणािर 

धूर झाल्यामळेु गदुमरून काही रुग्णाांचा मतृ्यू झाला.  उिभररत रुग्णाांना निळच्या कोविड 

वनगा कें द्रात उपचारासाठी दाखल करण्यात आल आहे. यातल्या दोघाांची प्रकृती गांभीर 

असल्याचां समनतां. पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी आांध्र प्रदेशमधील विनयिाडा इ ल्या 

आगीच्या घटनेबद्दल दःुख व्यक्त केलां असून मखु्यमांत्री नगन मोहन रड्ेडी याांना शक्य ती 

सिभ मदत करण्याचां आश्वासन वदलां आहे. मतृाांच्या कुटुांवबयाांना आवण नखमींना 

मखु्यमांत्रयाांनी मदतीची घोषणा केली आहे. या वठकाणी मदत आवण बचाि कायभ िेगानां 

सरुू असून अवग्नशमन दल आवण स् ावनक प्रशासनाच्या मदतीसाठी NDRF ची 

तकुडीही दाखल झाली आहे.  

केरळ भूस्खलन  

केरळमधल्या इडुक्की वनल्यात झालेल्या भूस्खलन घटनेतल्या मतृाांची सांख्या आता 

28 झाली आहे.  आणखीही काहीनण वढगाऱयाखाली गाडले गेले असल्याची भीती व्यक्त 

करण्यात येत असून मदत आवण बचाि प काकडून मदत कायभ सरुु आहे. 

या बरोबरच हे राष्ट्रीय बातमीपत्र सांपलां; नमस्कार 


