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राष्ट्रीय बातमीपत्र - 09.15 P.M. 

 

दिनाांक : 04.08.2020                वार : मांगळवार 

 

१. आपत्कालीन पत हमी योजनेअंतर्गत सरकारी आणि खासर्ी बकँांनी ९२ हजार 

कोटीचं कजगवाटप केल्याची अर्गमंत्री णनमगला सीतारामन यांची माणहती. 

२. अनलॉक ३ अंतर्गत रले्वेकडून माल वाहतूक दरात सवलती जाहीर. 

३. देशाचा कोणवड रुग्ि बर ेहोण्याचा दर ६६ पूिाांक ३१ शतांश टक्के; तर देशभरात 

काल एका णदवसात ६ लाख ६० हजार चाचण्या. 

४. राम मंणदराच्या भूणमपूजन सोहळ्यासाठी अयोध्या नर्री सजली; उद्या 

पंतप्रधानांच्या हस्ते भूणमपूजन. 

५. णबहारमध्ये पूरणस्र्ती कायम; मसुळधार पावसामळेु मुंबईचं जनजीवन णवसकळीत. 

 

 

कर्ज वाटप 

आपत्कालीन पत हमी योजनेअंतर्गत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योर्ांना सरकारी आणि खासर्ी 

बकँांनी काल अखेर ९२ हजार कोटी पेक्षा जास्त कजग वाटप केलं असल्याची माणहती अर्गमंत्री णनमगला 

सीतारामन यांनी आज णदली. या योजनेसाठी सरकारनं १ लाख ३७ हजार ५८६ कोटी रुपये मंजूर केले 

आहेत. २३ माचग ते ३१ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत वाटप केलेल्या कजाांसाठी ही योजना लारू् असेल. 

कोरोना संसर्ागच्या काळात आणर्गक संकट दूर करण्यासाठी तसंच सूक्ष्म, लघ ुआणि मध्यम उद्योर्ांना अणतररक्त 

कजग परुवठा करण्याच्या दृष्टीनं ही योजना जाहीर करण्यात आली होती. 

 

रले्वे 

आणर्गक व्यवहारांना आिखी चालना देण्यासाठी भारतीय रले्वेनं अनलॉक ३ अंतर्गत माल वाहतूक 

दरात सधुारिा केली असून आता ग्राहकांना अणधक सवलत देण्यात येिार असल्याचं रले्वेच्या अणधकाऱयांनी 

सांणर्तल.ं मालवाहतकुीला चालना देण्यासाठी रले्वे णमशन पातळीवर काम करत असून कोरोना संकटाचं मोठ 

आव्हान असतानाही रले्वेनं यंदा रे्ल्या वर्षीच्या तलुनेत जास्त मालवाहतूक केली आहे. प्राण्यांच्या 

वाह्तकुीसाठीचा णवशेर्ष दर तसंच पयागयी र्ोदामातील मालाच्या वाहतकुीवर लावण्यात येिार अणतररक्त शलु्क 

माफ करण्याचा णनिगय रले्वेनं घेतला असून खलु्या वाघीण्यामधून केवळ ताडपत्री टाकून नेल्या जािाऱया 

मालाच्या भाड्यात ४० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. 

 

कोदवड - िेश  

देशात कोणवड आजारातून बर ेझालेल्या लोकांची संख्या सध्या उपचार घेत असलेल्या बाणधतांच्या 

संख्येपेक्षा दपु्पट झाली आहे. देशातले १२ लाख ३० हजार पेक्षा जास्त लोक कोरोनामुक्त झाले आहेत. मतृ्यू 
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दरही आिखी कमी होऊन तो आता २ पूिाांक १० शतांश टक्के झाला आहे; अशी माणहती आरोग्य सणचव 

राजेश भूर्षि यांनी आज नवी णदल्लीत वातागहर पररर्षदेत णदली. देशाच्या णवणवध भार्ात आतापयांत २ कोटींपेक्षा 

जास्त कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या असून काल एका णदवसात ६ लाख ६० हजार चाचण्या झाल्याचं  

त्यांनी सांणर्तलं. अनेक राजयांनी आर टी पी सी आर आणि रणॅपड एणंटजन टेस्टचं प्रमाि वाढवलं असून २४ 

राजय आणि कें द्र शाणसत प्रदेशांत प्रत्येक दहा लाख लोकसंख्येमारे् चाचण्यांचं प्रमाि देशाच्या सरासरीपेक्षा 

जास्त आहे. देशात  कोणवड-19 मळेु मतृ्यमुखुी पडलेल्या रुग्िांपैकी समुारे ५० टक्के मतृ्यू ६० आणि त्यापेक्षा 

जास्त वय असलेल्यांचे झाले आहेत, असही राजेश भूर्षि यांनी सांणर्तल. समुार े37 टक्के मतृ्यू 45 ते 60 वर्षग 

वयोर्टातल्या रुग्िांचे झाले आहेत; तर एकंदर मतृांपैकी 68 टक्के परुुर्ष आणि 32 टक्के मणहला आहेत. 

दरम्यान पणु्यातली णसरम संस्र्ा ऑक्सफोडग  णवद्यापीठाने णवकणसत केलेली कोणवड-19 प्रणतबधंात्मक 

लस तयार करत असून या लशीच्या दसुऱया आणि णतसऱया टप्प्यातल्या मानवी चाचिीसाठी परवानर्ी देण्यात 

आली आहे, अशी माणहती ICMR चे डॉ. बलराम भार्गव यांनी णदली. 

 

DD आसाम 

डीडी आसाम या २४ तास उपग्रह वाणहनीचं उद्घाटन कें द्रीय माणहती आणि प्रसारि मंत्री प्रकाश 

जावडेकर यांच्या हस्ते आज झाल.ं ईशान्य भारताला  देशाच्या णवकासाचं कें द्र बनवण्याचं पतंप्रधान नरेंद्र मोदी 

यांचं स्वप्न असून आसामसाठी ही वाणहनी अत्यावश्यक होती; असं जावडेकर यावेळी म्हिाले- 

ध्वनी - 

आज मझेु ख़शुी है के आसाम को आज अपना नया दूरदशगन चानल णमला है | सन 

२००० में २४ घंटे का चानल परुे भारत के णलये र्ा | लेकीन पूवोत्तर भारत के अनेक राजयो में 

अब अलर् अलर् टीवी चानल कुछ जर्ह ८ घंटे काम करने वाला तैयार हुआ है | उसका प्रके्षपि 

शरुू हुआ है | अरुिाचल के णलये भी अरुि प्रभा चानल शरुू हो र्या है | आसाम के णलये एक 

अलर् चानल करिा जरुरी र्ा और वो आज णदन है | परु ेपूवोत्तर भारत के लोर्ो का कल्चर णह 

णवणवधताओ से भरा है लेकीन उसमे एकता का सूत्र है | इसणलये यह बहोत महत्वपूिग है की हर 

राजय को अपना अपना अलर् दूरदशगन चानल हो |  

 

प्रसार भारतीचे मखु्य कायगकारी अणधकारी शशी शेखर वेंपती, माणहती आणि प्रसारि सणचव अणमत 

खर ेआणि दूरदशगनचे महासंचालक मयंक अग्रवाल या कायगक्रमाला उपणस्र्त होते. 

 

UPSC दनकाल  

UPSC अर्ागत कें द्रीय लोकसेवा आयोर्ातफे घेतलेल्या परीके्षचा णनकाल आज जाहीर झाला. एकंदर 

829 जिांची णवणवध नार्री सेवांसाठी णनवड झाली असून प्रदीप णसंह यानं देशातून प्रर्म क्रमांक पटकावला 

आहे. जतीन णकशोर णितीय तर प्रणतभा वमाग  णहनं ततृीय क्रमांक णमळवला आहे. 

 पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी UPSC मध्ये यशस्वी झालेल्या यवुकांचं अणभनंदन केलं आहे. नार्री 

सेवेचं अत्यंत रोमांचक आणि आनंददाई के्षत्र आपली प्रतीक्षा करत आहे, असं पतंप्रधानांनी आपल्या संदेशात 

म्हटलं आहे. या परीके्षत अपेणक्षत यश न णमळालेल्या यवुकांनाही त्यांनी भणवष्यात उजजवल यशासाठी शभेुच्छा 

णदल्या आहेत. 
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या परीके्षत अणभरे्षक सराफ देशात आठव्या स्र्ानावर; तर महाराष्राची नेहा भोसले १५ व्या तर 

बीडचा मंदार पत्की २२ व्या क्रमांकावर आला आहे. णनकालानंतर प्रणतणक्रया व्यक्त करताना मंदार पत्की 

म्हिाला - 

ध्वनी - 

इंणजणनअरररं् णडग्री घेतल्यानंतर एक वर्षग पूिग तयारी णम पणु्यात केली आहे; आणि 

णतरू्नच मर् १९वा upsc civil services चा अटेम्प्ट णदला आहे. आज णनकाल आलेला आहे. 

परीके्षत मेहनत, धोरि, डेणडकेशन. कोिताही णवद्यार्ी असो ग्रामीि अर्वा शहरी, मला वाटतं की 

णह र्िुवत्ता असेल आणि हाडगवकग  करण्याची णजद्द असेल तर ग्रामीि णकंवा शहरी असा अडर्ळा 

न येता यश णमळू शकतं. आपि आपली हुशारी, क्षमता देशासाठी देिं हेच मला ध्येय वाटतं आणि 

चांर्लं प्रणशक्षि घेऊन आणि चांर्ले र्ुि संपादन करून महाराष्राला आणि देशाला अणभमान 

वाटावा असं कायग करि ंहेच माझं ध्येय आहे.     

 

यशस्वी झालेल्या महाराष्रातल्या उमेदवारांचं मखु्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अणभनंदन केलं आहे. या 

यवुकांना राजय आणि देशाच्या णवकासात योर्दान देण्याची संधी णमळाली, ही बाब राजयासाठी अणभमानास्पद 

असल्याचं ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. 

 

राम मांदिर - भूदमपूर्न  

राम मंणदराच्या भूणमपूजनासाठी उत्तर प्रदेशातली अयोध्या नर्री सजली असून णतरे् अत्यंत उत्साहाचं 

वातावरि आहे. कालपासूनच या सोहळ्याच्या धाणमगक णवधींना सरुुवात झाली आहे. आज होत असलेल्या 

दीपोत्सवानं संपूिग अयोध्या नर्री आणि शरयू नदीचा काठ उजळून णनघाला आहे. कोरोनाच्या पार्श्गभूमीवर 

भाणवकांनी कायगक्रमस्र्ळी र्दी न करता आपापल्या घरात दीप प्रजजवलन करावं, असं आवाहन मखु्यमंत्री 

योर्ी आणदत्यनार् यांनी केलं होतं; त्यामळेु पररसरातली घरहंी णदव्यांनी झर्मरू्न रे्ली आहेत. भूणमपूजनाचा 

मखु्य कायगक्रम उद्या दपुारी साडेबारा वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपणस्र्तीत होिार आहे. पतंप्रधान 

सवगप्रर्म हनमुान र्ढी मंणदरात दशगन घेिार आहेत; त्यानंतर रामलल्लाचं दशगन घेऊन भूणमपूजनाचा कायगक्रम 

होईल. 

पतंप्रधानांच्या अयोध्या दौऱयाच्या पार्श्गभूमीवर णतर्ली सरुक्षा व्यवस्र्ा अत्यंत कडक करण्यात आली  

आहे. या कायगक्रमासाठी णवणवध धाणमगक पीठांच्या संत महतंांसह 175 व्यक्तींना आमंत्रि देण्यात आलं आहे, 

अशी माणहती श्री राम जन्मभूमी तीर्ग के्षत्र रस्ट चे महासणचव चंपत राय यांनी णदली आहे. 

 

स्वातांत्र्य दिन 

देशाचा 74 वा स्वातंत्र्यणदन आता अवघ्या काही णदवसांवर आला आहे. याणनणमत्तानं देशानं रे्ल्या 74 

वर्षागत णवणवध के्षत्रात केलेल्या प्रर्तीचा आढावा आकाशवािीच्या वतीनं घेण्यात येत आहे. ग्रामीि णवकासासाठी 

सरकारकडून सरुू असलेल्या प्रयत्नांचा हा र्ोडक्यात मार्ोवा... 

ध्वनी -   

भारत हा कृर्षी प्रधान देश असल्यानं देशाची मोठी लोकसंख्या ग्रामीि भार्ात राहिारी 

आहे. देशाच्या अर्गव्यवस्रे्तही ग्रामीि भार्ाचा वाटा मोठा असल्यानं या भार्ाच्या णवकासासाठी 

कें द्र सरकारनं मोठी उद्दीष्टं आखली आहेत. त्यामध्ये र्ाव खेड्यांमध्ये अणधकाणधक रोजर्ार 

णनणमगती व्हावी यावर भर देण्याबरोबरच णतर्लं दाररद्र्य कमी करिं, खेडी स्वयंपूिग करण्याच्या 
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णदशेनंही णवशेर्ष  प्रयत्न केले जात आहेत. कें द्र सरकारनं रे्ल्या सहा वर्षागत आखलेल्या 

याणवर्षयीच्या काही धोरिांमळेु ग्रामीि भार्ाच्या प्रर्तीचा वेर् आिखी वाढला आहे. कोरोनाच्या 

जार्णतक संकटाच्या कसोटीच्या काळातही त्यावर पररिाम झालेला नाही. ग्रामीि जनतेच्या अन्न 

आणि णनवारा या मूलभूत र्रजांबाबतच्या समस्या दूर होण्यासाठी सरकारनं जी पावलं उचलली 

आहेत त्यामध्ये 2016 पासून सुरू करण्यात आलेल्या ग्रामीि आवास योजनेचा उल्लेख करावा 

लारे्ल. खेड्यांमध्ये पक्की घर ं बांधून देण्याच्या उदे्दशानं ही योजना राबवली जात आहे. 

अन्नसुरक्षा योजनेची देखील कायगक्षमतेनं अंमलबजाविी होत आहे. याणशवाय एक देश, एक 

णशधापणत्रका ही योजनाही नुकतीच सरुू करण्यात आली आहे. खेडी स्वयंपूिग व्हावीत; परुवठा 

साखळी मजबूत करण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामीि सडक योजनेअंतर्गत दररोज नवे रस्ते बांधले 

जात आहेत. णवशेर्षतः ग्रामीि मणहलांना तोंड द्यावा लार्िारा पािीप्रश्न सोडणवण्यासाठी जलशक्ती 

मंत्रालयानं "हर घर जल" अणभयान हाती घेतलं आहे. णवकासाची र्ंर्ा ग्रामीि भार्ातील प्रत्येक 

घरापयांत पोहोचणवण्यासाठी असे अनेक प्रयत्न सरुू आहेत. 

 आकाशवािी बातम्यांसाठी, दल्लीहून आनंद चतवेुदी यांच्यासह मंणजरी र्ानू, पिेु. 

  

र्म्मू काश्मीर 

इच्छाशक्ती प्रबळ असेल तर कुठलंही काम कठीि नाही; हे जम्मू आणि काश्मीर या कें द्र शाणसत 

प्रदेशानं दाखवून णदलं आहे. जम्मू आणि काश्मीरचा णवशेर्ष दजाग काढून घेतल्याच्या घटनेला उद्या एक वर्षग पूिग 

होत आहे. सतत दहशतवादाचं सावट असलेल्या या भार्ात आता णवकासाची र्ती वाढली आहे. सरकारच्या 

णवणवध योजनांची प्रभावी अंमलबजाविी केली जात आहे. सौभाग्य योजनेअंतर्गत घरोघरी वीज पोहोचवण्याचं 

१०० टक्के उणद्दष्ट पूिग करून जम्मू आणि काश्मीरनं एक नवा आदशग णनमागि केला आहे. णवशेर्ष म्हिजे हे लक्ष्य 

वेळेआधीच पूिग करण्यात आल आहे. सौभाग्य योजनेअंतर्गत इर्ल्या ३ लाख ५७ हजार ४०५ घरांमध्ये वीज 

पोहचवण्यात आली आहे. दरु्गम, डोंर्राळ भार्, सीमावती भार्, दूर दूर असिारी घर,ं आव्हानात्मक हवामान 

आणि णवद्यतुीकरिासाठी उपलब्ध असलेला अत्यंत मयाग णदत कालावधी अशा अनेक अडचिींवर मात करत 

जम्मू काश्मीरचा उजाग णवभार्, महसूल अणधकारी, ग्रामसेवक, लोकप्रणतणनधी अशा सवाांनी णमळून हे लक्ष्य पूिग 

केलं. 

 

कोठडी वाढ 

एल्र्ार पररर्षद प्रकरिी अटक करण्यात आलेले णदल्ली णवद्यापीठातील प्राध्यापक हनी बाबू यांच्या 

कोठडीत 7 ऑर्स्टपयांत वाढ करण्याचा आदेश आज मुंबईतल्या णवशेर्ष न्यायालयानं णदला. एल्र्ार पररर्षदेतील 

कणर्त सहभार्ाबद्दल हनी बाबू यांना राष्रीय तपास पर्कानं रे्ल्याच आठवड्यात अटक केली होती. त्यानंतर 

एनआयएच्या णवशेर्ष न्यायालयानं त्यांना आजपयांत म्हिजे 4 ऑर्स्टपयांत कोठडी सुनावली होती. हनी बाबू 

यांचे माओवाद्यांशी संबधं असल्याचे परुावे एनआयएनं न्यायालयाला सादर केले आहेत. 

  

पेन्शन आिेश 

वयस्कर व्यक्तींना वेळच्या वेळी णनवणृत्तवेतन णवतररत करावं, अशा सूचना सवोच्च न्यायालयानं आज 

णदल्या.  तसंच सध्याच्या कोणवड-19 च्या सार्ीच्या पार्श्रवगभूमीवर देशभरातील वृद्धाश्रमात राहिाऱया वदृ्धांना  

पीपीई णकट, सॅणनटायझसग आणि मास्क परुवावेत, असंही न्यायालयानं सांणर्तलं आहे. जयेष्ठ णवधीज्ञ आणि 
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आणि माजी कें द्रीय मंत्री अणर्श्नी कुमार यांनी दाखल केलेल्या जनणहत याणचकेवर सवोच्च न्यायालयाच्या 

खंडपीठानं हे आदेश णदले आहेत. 

  

दनधन  

भारतीय ररं्भूमीवरचे जयेष्ठ णदग्दशगक इब्राहीम अलकाजी यांचं आज नवी णदल्लीतल्या रुग्िालयात 

हृदयणवकाराच्या झटक्यानं णनधन झालं. ते  ९५ वर्षाांचे होते. भारतीय ररं्भूमीसाठी त्यांनी मोलाचं योर्दान णदलं 

होतं. १९४० -५० च्या दशकातले ररं्भूमीवरच्या महत्त्वाच्या कलाकारांपैकी ते एक होते. राष्रपती रामनार् 

कोणवंद, उपराष्रपती एम. व्यंकय्या नायडू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, कें द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, महाराष्राचे 

राजयपाल भर्तणसंर् कोश्यारी यांनी अलकाजी यांच्या णनधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. 

 

 

दबहार - पूर  

णबहारमध्ये पूरणस्र्ती अजूनही कायम असून मदत आणि बचाव कायग  वेर्ानं सरुू आहे. १४ 

णजल्यातल्या ६४ लाख लोकांना या परुाचा फटका बसला आहे. र्ंडक आणि बार्मती नद्यांनी धोक्याची 

पातळी ओलांडली असून २० हजार लोकांना सरुणक्षत स्र्ळी हलवण्यात आल आहे. 

 

पाऊस 

मुंबईसह उपनर्राला कालपासून मसुळधार पावसानं झोडपून काढलं. या पावसामळेु सखल भार्ातले 

रस्ते जलमय झाले होते. काही णठकािी घरांमध्ये पािी णशरलं. संततधार पावसामळेु जनजीवन णवसकळीत 

झालं असून सवग  शासकीय कायागलयांना आज सटुी जाहीर करण्यात आली होती. णमठी आणि पोयसर नदीच्या 

पािी पातळीत वाढ झाल्यामळेु नदी लर्तच्या वस्त्यातील नार्ररकांना सरुणक्षतस्र्ळी हलवण्यात आलं आहे.  

मुंबईच्या णतन्ही मार्ागवरची लोकल सेवा काही काळासाठी बदं करण्यात आली होती. अनेक णठकािी पािी 

साचल्यानं बेस्टनंही काही र्ाड्यांचे मार्ग बदलले होते. मध्य रले्वेनं लांब पल्ल्याच्या काही र्ाड्यांच्या वेळा 

बदलल्या. णठकणठकािी पािी साचल्यानं दादर, णहदंमाता, णकंग्ज सकग ल, प्रणतक्षनर्र, चेंबूर नाका, बांद्रा, सायन 

या भार्ातली वाहतूक दसुऱया मार्ाग नं वळवली होती. दपुारनंतर पावसाचा जोर कमी झाला असून णठकणठकािी 

साचलेलं पािी ओसरत आहे. कोकिातही पालघर, रत्नाणर्री, रायर्ड, णसंधदुरु्ग  णजल्यात कालपासून 

मसुळधार पाऊस सरुू असून अनेक नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. पणु्यासह पणिम महाराष्रातही 

आज पावसाची संततधार सुरू होती. 

 

हवामान  

बरं्ालच्या उपसार्रावरचा कमी दाबाचा पट्टा आिखी तीव्र झाला असून तो येत्या दोन णदवसात मध्य 

भारताच्या णदशेन पढेु सरकिार आहे; त्यामळेु अरबी समदु्रावरील मोसमी वाऱयांना अणधक बळ णमळालं असून 

कोकि णकनारपट्टीवर ताशी ५० ते ६० णकलोमीटर वेर्ानं वार ेवाहत आहेत. या हवामानामळेु मुंबईसह कोकि 

आणि र्ोव्यात पावसाचा जोर येत्या ६ तारखेपयांत कायम राहील असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. मध्य 

महाराष्रातला पावसाचा जोर मात्र उद्यापासून ओसरले. 

 


