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राष्ट्रीय बातमीपत्र - 09.15 P.M. 

 

दिनाांक : 07.08.2020                वार : शुक्रवार 

 

१. नवीन शैक्षणिक धोरि नवभारताचा पाया असेल - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 

णवश्वास. 

२. स्थाणनक कलेला प्रोत्साहन देऊन आत्मणनभभर भारतामध्ये योगदान द्या - राष्ट्रीय 

हातमाग णदनाणनणमत्त पतंप्रधानांचं आवाहन. 

३. प्रधानमंत्री स्वणनधी योजनेसाठी णशफारस पत्राचा मसदुा जाहीर. 

४. जम्मू आणि काश्मीर मध्ये २३ कें द्रीय णवद्यालय सरुू करिार. 

५. केरळमध्ये भूस्खलनात १५ जिांचा मतृ्यू; मतृांचा आकडा आिखी वाढण्याची 

भीती. 

 

पांतप्रधान  

नवीन शैक्षणिक धोरि हा नव्या भारताचा पाया असेल असा णवश्वास पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 

व्यक्त केला. ‘नवीन शैक्षणिक धोरि'  या णवषयावर आयोणजत राष्ट्रीय पररषदेमध्ये  उद्घाटनपर भाषिात ते आज 

बोलत होते. पररषदेला मनषु्ट्यबळ णवकास मंत्री रमेश पोखरीयाल णनशंक, शैक्षणिक धोरि सणमतीचे अध्यक्ष 

डॉक्टर कस्तरुीरगंन यांच्यासह देशभरातल्या णवणवध णवद्यापीठांचे कुलगरुू, महाणवद्यालयांचे प्राचायभ आणि 

राष्ट्रीय संस्थांचे पदाणधकारी या पररषदेला उपणस्थत होते. 

तीन-चार वषाांचा ऊहापोह आणि लाखो सूचनांचा णवचार केल्यानंतर हे धोरि तयार करण्यात आलं 

आहे. हे करताना दोन बाबींचा प्रामखु्यानं णवचार केला गेला. आजची णशक्षि व्यवस्था यवुकांना कल्पकता, 

कुतूहल जागतृ ठेविार ेआणि कामाशी बांणधलकी जपिारे णवद्याथी बनवते का आणि त्यांना णवद्यमान आव्हानांना 

सामोर ेजाऊन नवा समाज घडणवण्याच्या दृष्टीनं सक्षम बनवते का, हे ते दोन ठळक मदेु्द होते. 

म्हिूनच जागणतक पातळींवर णटकून राहण्यासाठी गिुवत्ता आणि तंत्रज्ञानाचा संगम साधत चौकसपिा, 

संशोधन, चचाभ आणि णवशे्लषि यावर आधाररत णशक्षि प्रिालीवर नव्या धोरिात भर देण्यात आला आहे, असं 

मोदी म्हिाले. या धोरिाची प्रभावी अमलबजाविी हा यापढुचा महत्त्वाचा टप्पा असून या पररषदेमळेु नवीन 

शैक्षणिक धोरिाबाबत अणधक सखोल माणहती णमळेल आणि धोरिाची अंमलबजाविी अणधक सकुर होईल, असं 

मोदी म्हिाले. 

   

हातमाग दिन 

देशाचा हस्तकलेचा समदृ्ध वारसा जपण्यासाठी या काराणगरांचं मोलाचं योगदान आहे. नागररकांनी या 

स्थाणनक कलेचा प्रसार करावा आणि आत्मणनभभर भारतासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना हातभार लावावा, असं 

आवाहन पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. राष्ट्रीय हातमाग णदनाणनणमत्त णदलेल्या संदेशात पतंप्रधानांनी 

देशातील काराणगरांना शभेुच्छा णदल्या आहेत. हातमाग णदनाणनणमत्त कें द्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयातफे दूरदृश्य 
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प्रिालीच्या माध्यमातून कायभक्रम आयोणजत करण्यात आला होता. वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इरािी यांच्या हस्ते 

यावेळी हातमाग प्रदशभनाचं उद्घाटन आणि याणवषयीच्या पोटभल आणि अॅपचं उद्घाटन करण्यात आलं. स्थाणनक 

काराणगरांना त्यांच्या उत्पादनांचा थेट लाभ णमळवून देिं हे सरकारचं उणद्दष्ट आहे, असं स्मतृी इरािी आज  

दूरदशभनला णदलेल्या णवशेष मलुाखतीत बोलताना म्हिाल्या -   

ध्वनी - 

मा. प्रधानमंत्रीजी ने इस आवाहन को राष्ट्र के सामने प्रस्ततु णकया की आईये अपने 

णशल्पकार और बनुकरो को समथभन दे | 130 करोड से ज्यादा का यह देश हमार ेदेश के एकएक 

नागररक णसफभ  एक वस्तू हमार े णशल्पकार का, बनुकर का खरीदे तो आप सोच सकते है णकतना 

बडा इकोनोमीक इम्पॅक्ट होगा | आज णवश्व का 90 से 95 प्रणतशत हडँलूम णहदंसु्तान से णह बनकर 

जाता है | लेकीन हमारी इच्छा यह है के जो बनाने वाले है उसको डायरके्ट बेणनणफट णमले | क्युंकी 

सालोसाल हमारे जो कारीगर है, हमारे जो बनुकर है वो णकसी ना णकसी दलाल के णशकार होते रहे 

है | 

 

गहृ आणि नागरी णवकास मंत्रालयाचे सणचव दगुाभ  शंकर णमश्रा यांनी आज प्रधानमंत्री स्वणनधी  

योजनेसाठी  णशफारस पत्राचा मसदुा जाहीर केला. ज्या फेरीवाल्यांकडे ओळख पत्र आणि णवक्रीसाठीचा परवाना 

नाही; तसंच ज्याचं नावही या योजनेच्या लाभार्थयाांमध्ये नाही अशांसाठी हे णशफारस पत्र णदल जािार आहे. 

णडणजटल स्वरुपात उपलब्ध असलेल्या या णशफारस पत्राद्वार ेणवके्रता स्थाणनक प्रशासनाकडे प्रधानमंत्री स्वणनधी 

योजनेअंतगभत कजाभसाठी अजभ दाखल करू शकतो. 

 

पांतप्रधान 

पतंप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या राष्ट्रीय स्वच्छता कें द्राचं उद्घाटन करिार आहेत. हे कें द्र म्हिजे स्वच्छ 

भारत अणभयानात योगदान देिाऱ्या नागररकांचे अनभुव आणि मतं मांडण्यासाठीचा एक मंच आहे. या 

कायभक्रमात पंतप्रधान ३६ राज्य आणि कें द्र शाणसत प्रदेशांच्या ३६ प्रणतणनधी णवद्यार्थयाांशी संवाद साधिार 

आहेत तसंच या कायभक्रमाला संबोणधत करिार आहेत.    

 

दकसान रले्वे 

शेतमालाच्या जलद वाहतकुीसाठी आजपासून णवशेष णकसान रले्वे सुरू झाली. ही पणहली गाडी आज 

सकाळी 11.00 वाजता महाराष्ट्रातील देवळाली इथून णबहारमधील पटण्याजवळच्या दानापूर इथं रवाना झाली. 

रले्वे मंत्री णपयषु गोयल आणि कृषी मंत्री नरेंद्रणसंग तोमर यांनी नवी णदल्लीमधून दूरदृष्ट्य प्रिालीच्या माध्यमातून  

या गाडीला णहरवा झेंडा दाखवला. णकसान रले्वे हे शेतकऱ्यांना आत्मणनभभर करण्याच्या णदशेनं उचललेलं 

महत्त्वाचं पाऊल आहे, असं णपयषु गोयल या कायभक्रमात बोलताना म्हिाले. 

 

कें द्रीय दवद्यालय 

जम्मू आणि काश्मीर या कें द्र शाणसत प्रदेशात शालेय णशक्षिाला चालना देण्यासाठी २३ नवीन कें द्रीय 

णवद्यालय सरुू करण्यात येिार आहेत. शालेय णशक्षि णवभागाचे प्रधान सणचव डॉ असगर हसन समून यांनी आज 

ही माणहती णदली. सध्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ३६ कें द्रीय णवद्यालय आहेत. प्रस्ताणवत २३ णवद्यालयांसाठी 

जागा णनणित करून पढुची कायभवाही करण्याचे णनदेश डॉ. असगर हसन यांनी संबणंधत अणधकाऱ्यांना णदले 

आहेत. 
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कोदवड - िेश  

देशात कोरोनाच्या संसगभ होिाऱ्या रुग्िसंख्येत वाढ णदसत असली तरी कोणवड-19मळेु होिाऱ्या 

मतृ्यूदरात घट झाली आहे. बर ेहोिाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे. काल बर ेहोण्याचा दर 67 पूिाांक 98 शतांश 

टक्क्यांवर पोहचला. काल णदवसभरात कोणवड19चे  49 हजार 769 रुग्ि बरे झाले. देशात आतापयांत 13 

लाख 78 हजार 105 जि कोरोनामकु्त झाले आहेत. देशात काल णदवसभरात 62 हजार 518 नवीन 

कोरोनाबाणधत आढळले असून  बाणधतांची  संख्या 20 लाखांहूनही जास्त झाली आहे. देशाच्या कोणवड-19च्या 

मतृ्यूदरातही आज आिखी घट झाली असून देशाचा मतृ्यूदर 2 पूिाांक 5 शतांश टक्क्यांवर आला आहे. काल 

णदवसभरात देशात 886 रुग्िांच्या मतृ्यचुी नोंद झाली; त्यामळेु या रोगाने दगवलेल्या रुग्िाची संख्या 41 हजार 

585 झाली आहे. 

 

कोरोना - लस  

कोणवड-19 वरच्या कोवॅक्सीन या स्वदेशी लशीच्या वैद्यकीय चाचिीचा पणहला टप्पा नागपूरमध्ये सुरू 

झाला आहे; तर हैदराबाद इथल्या भारत बायोटेकनं णवकणसत केलेल्या लशीचा डोस 55 व्यक्तींना देण्यात आला 

आहे. लस णदल्यानंतर यातल्या कोिालाही आतापयांत कुठल्याही प्रकारचा त्रास झालेला नाही. १० ऑगस्टला 

या लशीचा दसुरा डोस देण्याचा कंपनीचा णवचार आहे. 

 

कोरोना - लस 

जगभरात सध्या कोरोना लशीच्या संशोधनावर आणि चाचण्यांवर भर देण्यात येत आहे. पणु्यातील 

णसरम इण्स्टट्यूटनंही लस उत्पादनासाठी आपली कंबर कसली आहे - 

ध्वनी - 

कोणवड19 वरील लशीच उत्पादन आणि त्याचं णवतरि करण्यासाठी पणु्याच्या णसरम 

Institute नं गावी अथाभत ग्लोबल अलाय्स फॉर VACCINE अडँ इम्यूनायझेशन आणि णबल 

आणि मणलंडा गेटस फौंडेशन बरोबर भागीदारी केली आहे. भारत आणि अ्य णवकसनशील 

देशांमध्ये ही लस पोहोचवण्यासाठी ही भागीदारी महत्त्वपूिभ ठरिार आहे. णसरम इण्टट्यूटचे मखु्य 

कायभकारी अणधकारी अदर पनुावाला यांनी प्रणसद्ध केलेल्या पत्रकात ही माणहती णदली आहे. 

जागणतक आरोग्य संघटनेच्या मा्यतेनंतर या लशीच्या आवश्यक उत्पादनासाठी या 

भागीदारीमळेु आणथभक  पाठबळ णमळिार आहे. पढुच्या वषीच्या मध्यापयांत या लशीचं उत्पादन 

मोठ्या प्रमािात करण्याच उणद्दष्ट कंपनीचं उणद्दष्ट आहे. या लशीची णकंमत सव्वा दोनशे ते अडीचशे 

रुपते असेल, असही या प्रणसद्धी पत्रकात म्हटलं आहे.  

आकाशवािी बातम्यांसाठी णवजयकुमार लडकत, पिेु.  

 

दित्रपट महोत्सव  

७४व्या स्वातंत्र्यणदनाणनणमत्त कें द्रीय माणहती आणि प्रसारि मंत्रालयातफे देशभक्तीपर णचत्रपटांच्या 

ऑनलाईन महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. आजपासून येत्या २१ ऑगस्टपयांत चालिाऱ्या या 

महोत्सवात भारताचा स्वातंत्र्य लढा, स्वातंत्र्यसैणनकांचे बणलदान, सैणनकांच्या शौयभगाथा सांगिारे णवणवध 

णचत्रपट प्रसाररत केले जािार आहेत. या महोत्सवात सवाांनी सहभागी व्हाव अस आवाहन कें द्रीय माणहती आणि 

प्रसारि मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केलं आहे - 
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ध्वनी - 

देशभक्ती पर 8 भाषाओ की 41 णफल्मे णदखाई जायेंगी | यह बहोत आसान है | आपको 

केवल टाईप करना है www.cinemasofindia.com | यह णहदंी, मराठी, तेलग,ु बगंाली, 

गजुराती, मल्ल्याळम, तणमळ और इंणग्लश में णफल्मे है | इसमे एक णवशेषतः है | गांधी णफल्म को 

सबके णलये अक्सेणसबल बनाया है | याने णदव्यांग जन कोई है णजनको सनुाई नही देता या णदखता 

नही उनको भी णफल्म का आनंद आये इस तरह की व्यवस्था की है | इस उत्सव में जरूर सामील 

होईये | 

 

उपराष्ट्रपती 

प्रशासकीय सेवा ही देशातले गरीब-श्रीमंत, मणहला-परुुष, शहरी भाग - ग्रामीि भाग यांना जोडिारा दवुा 

आहे अशा भावनेनं काम करावं, असं आवाहन उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी आज केलं. लाल बहादरु 

शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय प्रबोणधनीच्या 2018 च्या तकुडीतल्या प्रशासकीय अणधकाऱ्यांचा णनरोप समारभं 

आज झाला. या कायभक्रमात दूरदृश्य प्रिालीच्या माध्यमातून मागभदशभन करताना ते म्हिाले, की तळागाळातल्या 

लोकांचा सामाणजक आणथभक णवकास हेच तमुचं प्रमखु्य ध्येय असायला हवं. सधुारिा, कायभक्षमता आणि 

पररवतभन हे पतंप्रधानांचं धोरि सवाांनाच पे्ररिादाई असल्याचं त्यांनी सांणगतलं. पंतप्रधानांच्या मन की बात या 

कायभक्रमातील भाषिांचा संग्रह असलेल्या "65  Conversations" या पसु्तकाचं प्रकाशनही झालं. 

 

पुण्यदतथी 

गरुुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांची आज पणु्यणतथी आहे. या णनणमत्त पणिम बगंालमधल्या शांतीणनकेतन 

इथल्या णवश्व भारती णवद्यापीठामध्ये आज णवशेष प्राथभना सभेचं आयोजन करण्यात आल होतं. गरुुदेव टागोर 

यांचे अंत्यसंस्कार ज्या णठकािी झाले त्या णनमतला स्मशानभूमीला भेट देऊन अनेकांनी टागोर यांना 

अणभवादन केलं. पणिम बगंालमधल्या अनेक संस्थांनी दूरदृष्ट्य प्रिालीच्या माध्यमातून कायभक्रम आयोणजत 

करून टागोर यांच्या कायाभचं स्मरि केलं.  

 

मखु्यमांत्री - दिल्ली  

णदल्लीचे मखु्यमंत्री अरणवंद केजररवाल यांनी आज णदल्ली इलेक्रीक वाहन धोरिाचा प्रारभं केला. या 

धोरिानसुार हे वाहन घेतल्यानंतर नोंदिी शलु्क, रस्ते कर माफ करण्यात येिार असून दीड लाखापयांतची 

रक्कम प्रोत्साहन म्हिून देण्यात येिार आहे. या वाहनांच्या वापरामळेु प्रदूषिाची पातळी कमी होिार असून हे 

धोरि अथभव्यवस्थेला चालना देिार ंआहे, असं केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे. येत्या पाच वषाभत या धोरिानसुार 

पाच लाख वाहनांचा वापर होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. या वाहनांच्या चाणजांगसाठी येत्या वषभभरात 

णदल्लीमध्ये 200 चाणजांग स्टेश्स उभारली जातील आणि णदल्लीचं स्वतंत्र इलेक्रीक वाहन मंडळ स्थापन केलं 

जाईल, अशी माणहतीही त्यांनी णदली. 

 

एल्गार पररषि प्रकरण 

एल्गार पररषद प्रकरिी अटकेत असलेले णदल्ली णवद्यापीठातील प्राध्यापक हानी बाबू यांना 

्यायालयानं आज 21 ऑगस्टपयांत ्यायालयीन कोठडी सनुावली आहे. त्यांना 28 जुलै रोजी राष्ट्रीय तपास 

पथकानं अटक केली होती. आज तपास पथकाची कोठडीची मदुत संपल्यानंतर त्यांना मुंबईच्या  णवशेष 

्यायालयात हजर करण्यात आलं. 

http://www.cinemasofindia.com/


5 
 

 

 

सुशाांत दसांह राजपूत 

अणभनेता सशुांत णसंह राजपूत आत्महत्या प्रकरिी त्याची मैत्रीि ररया चक्रवती णहची आज सक्त वसलुी 

संचालनालयाकडून चौकशी करण्यात आली. ‘सवोच्च ्यायालयात सनुाविी सरुू असेपयांत सक्त वसलुी 

संचालनालयाची समोर चौकशी करण्यात येऊ नये, अशी णवनंती ररयानं केली होती. परतं ु ईडीने ही णवनंती 

फेटाळली. 

  

केरळ - पाऊस 

केरळमध्ये मसुळधार पावसामळेु अनेक णठकािी दरडी कोसळण्याच्या घटना घडली आहेत. इडुक्की 

णजल्यात राजमलाई इथ झालेल्या भूस्खलनात १५ जिांचा मतृ्यू झाला असून मृतांचा आकडा आिखी 

वाढण्याची शक्यता आहे. या णठकािी मदत आणि बचाव कायभ वेगानं सुरू आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन 

दलाचं पथकही घटनास्थळी दाखल झालं आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोणवंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या 

घटनेबद्दल तीव्र द:ुख व्यक्त केलं आहे. या घटनेतल्या मृतांच्या कुटंुणबयांना २ लाख रुपये मदतीची घोषिा 

पतंप्रधानांनी केली आहे; तर जखमींच्या कुटंुणबयांना ५० हजार रुपयांच्या मदतीची घोषिा करण्यात आली 

आहे. दरम्यान केरळच्या अनेक णजल्यात मसुळधार पाऊस झाला असून अनेक नद्यांनी धोक्याची पातळी 

ओलांडली आहे. 

 

दबहार - पूर  

णबहारचे मखु्यमंत्री णनतीश कुमार यांनी आज राज्यातल्या पूर पररणस्थतीची हवाई पाहिी केली. पूरग्रस्त 

णजल्यांमध्ये मदत आणि बचाव कायभ  वेगानं राबवण्याचे णनदेश त्यांनी संबणंधत अणधकाऱ्यांना णदले. णबहार 

मधल्या ७२ लाखांपेक्षा जास्त लोकांना या परुाचा फटका बसला आहे.    

 

कृष्ट्णा निी - कोयना धरण  

कनाभटकामध्ये कृष्ट्िा नदीच्या पािी पातळीत वाढ होत आहे, त्या पाश्वभभमीवर तेथे आज एक तातडीची 

बैठक घेण्यात आली. महाराष्ट्रातून कोयना धरिाच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्यानं कृष्ट्िा नदीत पाण्याचा 

णवसगभ सोडण्यात येत आहे, त्यामळेु राष्ट्रीय आपत्ती दलाच्या तकुड्यांना तैनात ठेवण्याचे आदेश कनाभटक 

सरकारनं णदले आहेत. 

 

महाराष्ट्र - पाऊस 

महाराष्ट्रात सलग तीन णदवस कोसळिाऱ्या मसुळधार पावसानं आज काहीशी उघडीप घेतली. 

मुंबईच्या उपनगरात काही णठकािी अधूनमधून पावसाच्या सरी पडल्या. कोकिातही सवभत्र आज पावसाचा जोर 

कमी झाला आहे. मात्र गेल्या काही णदवसांच्या पावसाने अनेक घराचं मोठ नुकसान झाल आहे. काही णठकािी   

णवजेचे खांब, पडल्यामळेु वीज परुवठा खंणडत झाला आहे. 

 


