
1 
 

राष्ट्रीय बातमीपत्र - 09.15 P.M. 

 

दिनाांक : 09.08.2020                वार : रदववार 

 

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

२. चेन्नई ते अांदमान वनकोबारपयंत देशातील सिाात लाांब दूरसांचार केबल यांत्रणेचां 

उद्या लोकापाण. 

३. मेक इन इांवियाला बळ देण्यासाठी व्यापारी समदुायानां योगदान देण्याचां िावणज्य 

मांत्रयाांचां आिाहन. 

४. देशात २४ तासात ७ लाखाांहून अवधक कोरोना चाचण्याांची कामवगरी. 

५. छोिो भारत आांदोलनाच्या स्मवृतवनवमत २०२ स्िातांत्रय सैवनकाांना राष्ट्रपतींद्वार े

सन्मान. 

६. केरळ भूस्खलन दरु्ाटनेतील मतृाांची सांख्या ४३ िर; वबहारमधील परुाांमळेु ७५ 
लाख लोक बावधत. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

पांतप्रधान 

टाळेबांदीआधीच्या आवण नांतरच्या काळातही शेतकऱयाांनी केलेल्या कष्टामळेु देशातला अन्नधान्य 

परुिठा सरुळीत राहू शकला, अशा शब्दात पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी आज देशातल्या बळीराजाचा गौरि केला.  

एक लाख कोटी रुपयाांची तरतूद असलेल्या  पायाभूत कृषी सवुिधा कोष या योजनेचा प्रारांभ पांतप्रधानाांनी 

दृकश्राव्य माध्यमातून केला. त्यानांतर ते बोलत होते. याच कायाक्रमात पांतप्रधानाांच्या हस्ते "प्रधानमांत्री शेतकरी 

सन्मान" योजनेअांतगात १७ हजार कोटी रुपयाांचा सहािा हप्ता शेतकऱयाांना वितरीत करण्यात आला. कें द्रीय 

कृषी मांत्री नरेंद्र वसांह तोमर यािेळी उपवस्ित होते.   

हा कोष कृवष उद्योजक, स् टाटाअप, कृवष तांत्रज्ञान आवण वपक कापणी, चारा व्यिस्िापन आवण कृषी 

सांपदेच्या पोषणाशी सांबांवधत शेतकरी समूहाांसाठी आहे. ही योजना शेतकऱयाांना आत्मवनभार बनिेल असा विश्वास 

मोदी याांनी यािेळी व्यक्त केला. 

ध्वनी -   

इस योजना का जो लक्ष् य िा िो लक्ष् य हावसल हो रहा है  हर वकसान पिरिार तक सीधी 

मदद पह ांचे और जरूरत के समय पह ांचे   इस उदे्दश् य में ये योजना सफल रही है  बीते िेढ साल में 

इस योजना के माध् यम से 75 हजार करोड़ रूपए सीधे वकसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं, 

वजसमें से बाईस हजार करोड़ रूपए का कोरोना के कारण लगे लॉकिाउन के दौरान वकसानों तक 

पह ांचाए गए     
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ही योजना शेतीमध्ये स्टाटा  अपसाठी चाांगली सांधी उपलब्ध करुन देईल, असां पांतप्रधान म्हणाले. 

यामळेु पयाािरणाला अनकूुल अशी यांत्रणा वनमााण होईल, जी देशाच्या प्रत्येक भागात राहणाऱया शेतकऱयाांपयंत 

पोहोचेल आवण ग्रामीण के्षत्राांमध्ये रोजगाराच्या अवधक सांधी उपलब्ध होतील असां मोदी म्हणाले -   

ध्वनी - 

देश में कृवष से जिुी सवुिधाएां तैयार करने के वलए एक लाख करोड़ रूपए का विशेष फां ि 

लाांच वकया गया है   इससे गाांिो-गाांिों में बेहतर भांिारण, आधवुनक कोल्ि स्टोरजे की चेन तैयार 

करने में मदद वमलेगी और गाांि में रोजगार के अनेक अिसर तैयार होंगे   इसके साि-साि 

वकसान सम्मान वनवध के सत्रह हजार करोि रूपए सीधे-सीधे साढे आठ करोड़ वकसानों के खाते 

में जमा हो गए   

  

पायाभूत कृषी सवुिधा कोषाच्या माध्यमातून "एक देश एक बाजार" ही सांकल्पना प्रत्यक्षात येणार असून 

गािातच रोजगाराच्या अनेक सांधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास पांतप्रधानाांनी व्यक्त केला.  

नाशिांत कृवषमालाच्या जलद िाहतुकीसाठी सरुू केलेली वकसान रले, सािेतीनशे कृषी स्टाटा  अप्सना 

अनदुान या सारख्या योजनाांमधून कृषी के्षत्र आवण शेतकऱयाांचा शाश्वत विकास करण्याच सरकारचां धोरण असून 

नकुतेच काढलेले शेतीविषयक दोन अध्यादेश शेतकऱयाांना आपला माल विकण्यासाठी निीन बाजारपेठ वमळिून 

देतील, असां पांतप्रधान यािेळी म्हणाले. 

  

िूरसांचार केबल  

अांदमान आवण वनकोबार बेटाांना चेन्नईसोबत जोिणारी आधवुनक समदु्राांतगात दूरसांचार केबल यांत्रणेचा 

आरांभ पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या हस्ते उद्या होणार आहे. निी वदल्ली इिून दूरदृश्य पद्धतीने देशातील सिाात 

लाांब आवण अनोखी अशी ही यांत्रणा ते देशाला समवपात करतील. २ हजार ३०० वकलोमीटर अांतरापयंत 

समदु्राखालून टाकलेली ही केबल चेन्नईला अांदमानातील आठ प्रमखु बेटाांसोबत जोिणार आहे. भारत सांचार 

वनगम वलवमटेिनां िैवश्वक सेिा दावयत्ि वनधीतून टाकलेल्या या केबलसाठी १ हजार २२४ कोटी रुपये खचा  

आला असून दोन िषांच्या विक्रमी काळात ती पूणा झाली आहे. या केबलमळेु या बेटाांिरील लोकाांना उच्च गतीने 

विश्वासाहा इांटरनेट सवुिधा वमळेल. राजधानी पोटा  ब्लेयर, स्िराज दीप, वलवटल अांदमान, कार वनकोबार, 

कामोताा , गे्रट वनकोबार, लााँग आयलाँि आवण रांगत या बेटाांचा त्यात समािेश आहे. भविष्ट्यात फाईि जी सेिा 

देखील याद्वार ेदेता येतील. सध्या या बेटाांना प्रवत सेकां द ४०० वगगाबाईट्सचा िाटा स्पीि वमळू शकणार आहे, 

असां बीएसएनएलचे चेन्नई इिले मखु्य महाव्यिस्िापक मुवनांद्रनाि याांनी साांवगतलां. 

  

दवशेष वृत्ाांत  

चौऱयाहतराव्या स्िातांत्रय वदनाच्या वनवमतानां आज सादर करीत आहोत देशातील िावणज्य आवण 

उद्योगाांबाबत एक विशेष िृताांत... 

ध्वनी -   

कें द्र सरकारचे आविाक के्षत्र सधुारण्यासाठी केलेले सात्यत्यपूणा प्रयत्न आवण 

धोरणाांमधील योग्य बदल यामळेु जगाचा भारताकिे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला आहे. िावणज्य 

आवण उद्योग मांत्रालयाच्या ितीनां परांपरागत वनणायाांमध्ये वनणाायक बदल करत उत्पादकाांना 

चाांगल्या प्रकारे लाभाांश वमळिून देणाऱया योजना राबिण्यात आल्या. ज्यामळेु व्यिसाय 

सलुभतेच्या बाबतीत जागवतक पातळीिर देशाची क्रमिारी सुधारण्यात मदत झाली. इलेक्ट्रॉवनक 
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उत्पादनाांच्या के्षत्राांत विशेषत: मोबाईल उत्पादनाच्या के्षत्राांत भारत आर्ािीिर आहे. कोविि-१९ 

जागवतक सांकटाच्या काळाांतही देशाच्या परकीय चलन साठ्याने निीन उांची गाठली आहे; तसांच 

स्िावनक उत्पादनानाांना चालना देत जागवतक परुिठा साखळीलाही बळकटी वदली आहे. गेल्या 

सहा मवहन्यात देशातील उत्पादन के्षत्रातील सुधारणाांमळेु जागवतक पातळीिर भारताची प्रवतमा 

सधुारली असल्याचां नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीि कुमार याांनी आकाशिाणीशी बोलताना 

साांवगतलां. जागवतक स्तरािरील गुांतिणूक आवण स्िदेशी उत्पादन िाढ यामळेु अनेक सहकारी 

देशाांमधील व्यापाराचा समन्िय साधता आला. सरकारनां उद्योग के्षत्रासाठी बह उदे्दशीय धोरण 

राबिल्यामळेु कोविि सांकटकाळानांतरची आविाक पिरवस्िती वनवितच वनयांत्रणात राहील, असा 

विश्वासही कुमार याांनी व्यक्त केला.  

निी वदल्लीहून आनांद चतिेुदी याांच्यासह, मांजषुा गायधनी, पणेु. 

  

आत्मदनर्भर र्ारत 

व्यापारी समदुायाने आत्मवनभार भारत मोवहमेसाठी सांपूणा योगदान द्यािां, असां आिाहन कें द्रीय िावणज्य 

आवण उद्योग मांत्रा वपयषु गोयल याांनी केलां आहे. राष्ट्रीय व्यापारी वदनावनवमत आज व्यापारी समदुायासोबत 

बोलताना ते म्हणाले, की भारतात वनवमात िस्तमुाल लोकाांनी खरदेी करािा यासाठी ग्राहकाांमध्ये जागरुकता 

िाढिण्याचां काम व्यापारी समदुायानां केलां पावहजे. भारताशी मैत्रीपूणा सांबांध न ठेिणाऱया देशाांमधून वनकृष्ट माल 

आयात करणाऱया व्यिसावयकाांचां वपतळ उर्िां पािण्याचांही काम व्यापारी करु शकतात, याकिे गोयल याांनी 

लक्ष िेधलां. अगरबती, क्रीिा सावहत्य, टीिी, टेवलफोन आवण टायसा यासारख्या देशात उत्पावदत होऊ 

शकणाऱया अनेक आयाती िस्तूांिर सरकारनां यापूिीच वनबंध लागू केले असल्याचां ते म्हणाले. समुार े१० लाख 

कोटी रुपये वकमतीची आयात देशाांतगात वनवमात िस्तमुालातून भागिता येऊ शकते, अशी मावहती गोयल याांनी 

वदली. 

  

ई-बाजारपेठ 

सरकारी ई-बाजारपेठ अिाात जेमिर अनेकानेक खरदेीदार आवण विके्रत्याांनी सहभागी व्हािां, असां 

आिाहन िावणज्य आवण उद्योग मांत्री वपयुष गोयल याांनी केलां आहे. भारतीय उद्योग महासांर्ाच्या सहकायाा ने 

जेमद्वार े आयोवजत राष्ट्रीय सािाजवनक खरदेी सांमेलनाचां आज उद्घाटन करताना ते बोलत होते. जेममळेु 

पारदशाक, विनासायास, सलुभ आवण गवतमान पद्धतीने खरदेी करण्यात मदत होत असल्याचां गोयल याांनी नमूद 

केलां. 

  

कोदवड - 19  

केविि-१९ चाचण्याांचा उच्चाांक गाठत देशात काल २४ तासाांत ७ लाख नमनु्याांच्या चाचण्या करण्यात 

आल्या. गेले अनेक वदिस दररोज सहा लाख चाचण्या आपण करत असल्याचां आरोग्य मांत्रालयानां स्पष्ट केलां. 

गेल्या चोिीस तासात ७ लाख १९ हजार तीनशे ६४ चाचण्या करण्यात आल्या. कोरोबावधताांच्या सांपकाात 

आलेल्याांना शोधणां, त्याांचां विलगीकरण, त्ििरत योग्य उपचार करणां यािर सिा राज्य सरकाराांनी भर द्यािा, अशा 

सूचना देण्यात आल्या आहेत; तसांच मतृ्यूदर जास्त असलेल्या राज्याांतील सरकारशी सातत्यानां बैठका रे्ऊन 

वदशावनदेश देण्यात येत आहेत, असांही मांत्रालयानां स्पष्ट केलां आहे. 
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क्ाांदतदिन  

आज ९ ऑगस्ट म्हणजेच क्राांतीवदन. देशाला स्िातांत्रय वमळिून देण्यासाठी महात्मा गाांधी याांच्या 

आिाहनानांतर १९४२ मध्ये आजच्याच वदिशी देशभर क्राांतीचा िणिा पेटला. या ऐवतहावसक र्टनेला आज 

७८ िषा पूणा झाली. स्िातांत्रयप्राप्तीसाठी बवलदान वदलेल्या लक्षािधी स्िातांत्रय सैवनकाांचे आपण स्मरण करत 

असून ह तात्म्याांचां शौया  आवण देशभक्ती देशिासीयाांसाठी  सदैि पे्ररणादायी असल्याचां राष्ट्रपती रामनाि कोविांद 

याांनी यावनवमत ट्विटरद्वार ेवदलेल्या सांदेशात म्हटलां आहे. 

  

स्वातांत्र्य सैदनकाांचा सन्मान 

भारत छोिो आांदोलनाच्या ७८ व्या िषापूतीवनवमत राष्ट्रपती रामनाि कोविांद याांनी देशभरातील २०२ 

स्िातांत्रय सैवनकाांचा सन्मान केला आहे. राष्ट्रपती भिनाद्वार ेजारी एका वनिेदनात म्हटलां आहे की दरिषी हे 

सन्मान राष्ट्रपती भिनात आयोवजत एका समारांभात वदले जातात; परांत ु यािषी कोरोनाच्या सािीमळेु राज्य 

सरकाराांनी राष्ट्रपतींच्या ितीने या स्िातांत्रय सैवनकाांच्या र्री जाऊन त्याांना शाल आवण अांगिस्त्रम प्रदान करुन 

त्याांचा सन्मान केला जात आहे. या सन्मानाची व्यिस्िा वनिासी आयुक्ताांद्वार ेयापूिीच करण्यात आली आहे. 

 

आदिवासी दिवस 

आांतरराष्ट्रीय मूळ वनिासी लोक अिाात विश्व आवदिासी वदिस आज पाळण्यात येत आहे. जगातील 

मूळ वनिासी लोकाांना चालना देणे आवण त्याांच्या हक्ट्काांचे रक्षण करण्याच्या उदे्दशाने हा वदिस पाळण्यात येतो. 

१९८२ मध्ये सांयुक्त राष्ट्राांच्या मूळवनिासी लोकाांिरील कायाकारी गटाने या वदनाची स्िापना केली होती. 

१९९४ पासून दरिषी ९ ऑगस्ट हा वदिस पाळण्यास सरुुिात झाली. यांदाच्या िषी या वदनाची सांकल्पना 

आवदिासी भाषाांचे सांिधान आवण नोंदी करण्यािर कें वद्रत आहे. तवमळनािुत भाषातज्ञाांनी ५०० जमातींिर 

सांशोधन करुन त्याांचीं विवशष्ट सांस्कृती, जीिनमान पद्धती तसांच बोलीभाषाांची नोंद केली आहे. केरळ विद्यापीठ, 

अन्नामलाई विद्यापीठ तसांच भारवतयार विद्यापीठ याांनी या भाषाांचां सांकलन, सांिधान आवण नोंदी करण्याचां काम 

केलां आहे. आवदिासी भाषा सांस्कृतीशी वनगिीत आहे, ती वटकूनच राहील असा ठाम विश्वास जनजाती 

सल्लागार पिरषदेचे सदस्य वमवलांद िते याांनी आकाशिाणीकिे बोलताना व्यक्त केला.  

  

केरळ - रु्स्खलन  

केरळ राज्यातील इिुक्ट्की वजल्यात भसु्खलन झालेल्या भागात आज आणखी सतरा मतृदेह बचाि 

पिकाच्या हाती लागले. यामुळे या दरु्ाटनेतील मतृाांची सांख्या ४३ झाली आहे. गेले अनेक वदिस सांततधार 

पाऊस, धकुां  पित असतानाही या भागातील मदत आवण बचािकाया अद्यापही सुरू आहे. आणखी ३० जण 

बेपता असल्याचां स्िावनक सुत्राांनी आकाशिाणीला साांवगतलां. कन्नरु आवण मल्लपरुमसह सात वजल्यात पढुील 

चोिीस तास मसुळधार पािसाची शक्ट्यता असून सतका तेचा इशारा हिामान विभागानां वदला आहे. 

राज्यभरातील नद्याांच्या पाणीपातळीिर चोिीस तास नजर ठेिण्यात येत आहे.  

  

दबहार - पूर   

वबहारमध्ये पूरग्रस्त भागाांमधील पिरवस्ितीत अद्याप वबकटच असून १६ वजल्याांतील ७५ लाखाांहून 

अवधक लोक परुाच्या पाण्यानां ग्रासले आहेत. सिाा वधक दरभांगा, मझुफ्फरपरु, पूिा  आवण पविम चांपारण या 

वजल्याांना फटका बसला आहे. दरभांगा-समस्तीपरु रले्िे सेिा रुळाांिर पाणी असल्याने ठप्पच आहे. रस्त्याांिरील 

िाहतुकही कोलिमली आहे. राष्ट्रीय आवण राज्य आपती वनिारण दलाच्या ३३ तकुि्या पूरग्रस्त भागाांमध्ये 
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मदत आवण बचाि कायाात गुांतल्या आहेत. पाच लाखाांहून अवधक लोकाांना सुरवक्षत स्िळी नेण्यात आलां आहे 

तर समुार े१२ हजार लोक वशवबराांमध्ये राहात आहेत. 

  

कनाभटक - पाऊस  

कनााटक राज्यातील वकनारी भागाांतील नद्या धोक्ट्याच्या पातळीिरुन िाहत आहेत. खबरदारीचा उपाय 

म्हणून या भागातील नागिरकाांना सरुवक्षत स्िळी हलिण्यात आलां आहे. भसु्खलन झालेल्या रस्त्याांिरील 

मातीचा वढगारा दूर करण्याबरेबरच मदत आवण बचािकाया  यधु्दपातळीिर सुरु आहे. राज्यातील पाऊस आवण 

पूरवस्ितीबाबत मखु्यमांत्री बी एस येि्यरुप्पा याांनी मखु्य सवचि आवण अवतिरक्त मखु्य सवचिाांकिून आज 

सविस्तर मावहती रे्तली. धारिाि वजल्यात नदीत िाहून गेलेल्या मलुीच्या कुटुांबीयाांची कें द्रीय मांत्री प्रल्हाद 

जोशी याांनी भेट रे्तली आवण पाच लाख रुपयाांची मदत कुटुांबीयाांना सुपूदा केली.   

  

तादमळनाडू  

नैऋत्य मान्सूनची िाटचाल पाहता तावमळनािूतील धरण के्षत्रातील पाणी पातळींत मोठ्या प्रमाणाांत 

िाढ होत आहे. गेल्या दोन वदिसाांत मेट्ट र वजल्यातील स्टाँनले जलाशयातील पाणी पातळींत एकां दर ११ फुटानां 

िाढ झाली आहे. पढुील चोिीस तासाांत तावमळनािूतील १६वजल्याना अवतिृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. 

  

हवामान  

उद्या वदिसभराांत वदल्ली आवण पिरसराांत आकाश ढगाळ राहील. मुांबई आवण पिरसराांत मध्यम 

स्िरुपाच्या पािसाची शक्ट्यता ितािण्यात आली आहे. चेन्नई आवण कोलकात्यामध्ये ढगाळ हिामान राहील. 

देशाचा िायव्य भाग आवण बांगालच्या उपसागरािर कमी दाबाचा पट्टा तयार होण्यामळेु महाराष्ट्राच्या 

अनेक भागात जोरदार ते अवत जोरदार पाऊस पिण्याचा इशारा हिामान विभागानां वदला आहे. 

 


