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ठळक बात=या

कोणतेही अित*मण सहन करणार नाही, भारतानं चीनला प6ु हा एकदा सनु ावलं.
देशात काल िदवसभरात ६ लाख ६१ हजार ८९२ कोरोना चाचCयांचा िव*म.
िवशेष दजाF काढून घेतJयाKया वषF पतु Lला, जMमू - काNमीर िवकासाKया वाटेवर.
अयोPयेत उRसवी वातावरण, उSा पंतTधानांKया हVते राममंिदराचं भमु ीपूजन.
आिण
· मस
ु ळधार पावसामळ
ु े मंबु ईतलं जनजीवन िवVकिळत, उSाही अितव\ृ ीचा इशारा.

·
·
·
·

भारत-- चीन चचा@
भारत आपJया एकता आिण अखंडतेचं कायम र_ण करेल आिण आपJया भूमीवर कोणतही अित*मण
सहन करणार नाही, असं भारतानं प6ु हा एकदा चीनला सनु ावलं आहे. भारत आिण चीन यांKया दरMयान,
कमांडर Vतरावरील चच`ची पाचवी फे री, रिववारी मोJडो इथं पार पडली, Rयावेळी हा संदेश चीनKया
अिधकाcयांना िदला असJयाचं ,चच`नतं र लेdटनंट जनरल हeरंदर िसंग यांनी सांिगतलं. चीन नं लडाख
भागात काही िठकाणांहhन सै6य मागे घेतलं असलं तरी, पॅनगkग Rसो आिण िफं गर फोर या भागातूनही सै6य
मागे lयावं अशी भारताची मागणी आहे. चीनKया सीमा भागातJया हालचालmना Tितसाद Mहणून, भारतानं
दौलत बेग ओJडी भागात सै6य दलांKया तक
ु ड् या आिण शqसाठा यांची जमवाजमव के ली आहे.
चाचAया
देशात काल िदवसभरात िव*मी ६ लाख ६१ हजार ८९२ कोरोना चाचCया करCयात आJया. एकाच
िदवसात झालेJया चाचCयांची ही आतापयsतची सवtKच संuया आहे. देशात आजपयsत २ कोटी ८लाख
६४ हजारांहhन अिधक कोरोना चाचCया झाJया आहेत.
कोिवड रा"#ीय
देशातील कोरोनाबािधतांKया संuयेत काल िदवसभरात ५२ हजार ५० नवीन बािधतांची भर पडली.
Rयामळ
ु े आतापयsतKया बािधतांची एकं दर संuया १८ लाख ५५ हजार ७४५ झाली आहे. सPया यापैकz ५
लाख ८६ हजार २९८ {|ण उपचार घेत आहेत. काल िदवसभरात ४४ हजार ३०६ {|ण बरे होऊन घरी
गेले. बरे झालेJयाची एकं दर संuया बारा लाख ३० हजार ५०९ असून, {|ण बरे होCयाचा दर ६६ पूणाsक
३१ शतांश टके आहे. देशात काल ८०३ {|णांचा मRृ यू झाला असून, आतापयsत कोिवड-19 चे, ३८
हजार ९३८ {|ण दगावले आहेत. मRृ यू दरात आज आणखी घट झाली असून तो २ पूणाsक 10 शतांश
टके झाला आहे.
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कोिवड आकडेवारी
महारा ात नया कोरोनाVतांपे_ा बरे झालेJयांची संuया जाVत, असं काल सलग दस
ु cया िदवशी
घडलं.बरे झालेJया {|णांची संuया काल आढळलेJया नया कोरोनाबािधतांपे_ा, 1हजार 252 नं जाVत
होती. Rयामळ
ु े {|ण बरे होCयाचा दरही सधु ारत, आता रा ीय दराKया आसपास 63 पणु ाsक 76 शतांश
टयांवर आला आहे.
ज=मू काHमीर िवकास
जMमूकाNमीरचा िवशेष दजाF काढून घेतJयाKया घटनेला उSा एक वषF पूणF होत आहे.रायात, िवशेषतः
ीनगरसारuया सतत दहशतवादाचं लय बनत असलेJया भागात,िवकासकामांची गती वाढलीआहे.
यािनिमानं रायातJया िवकासकामांचा, आमचे ीनगरचे Tितिनधी सनु ील कौल यांनी घेतलेला हा
आढावा.
गेJया पाच सहा वषाF त जMमू काNमीरमPये सरकारनं अनेक िवकासकामं के ली आहेत. पायाभूत सिु वधांKया
िवकासामळ
ु े जMमू आिण ीनगर या रायाKया दोन राजधा6यांमधलं अंतर कमी झालं आहे. ीनगरमधJया
जहाँगीर चौक आिण रामबाग दरMयानKया उड् डाणपल
ु ाचं बरेच िदवस रखडलेलं काम पूणF झाJयामळ
ु ं
ितथJया नागeरकांची रोजKया वाहतूककkडीतून सटु का झाली आहे. के वळ तीन मिह6यातच पूणF झालेलं
साठ Vलॅबचं काम हे TशासनाKया गतीमान TयRनाचंच Sोतक आहे. कुठJयाही उड् डाणपल
ु ाKया
बांधकामात के लेलं हे सवाF त वेगवान काम आहे. जMमू अखनूर रVRयाचं चौपदरीकरण, चे6नानी सधु महादेव
रVता यांचं कामही वेगातस
ु आहे. रायातJया िवकासकामांमळ
ु े गंतु वणूकzचा ओघही नजीकKया
भिवयात 10 ते15 हजार कोटmवर जाईल अशी अपे_ा जMमू काNमीरKया उSोग आिण वािणय िवभागाचे
सिचव मनोज िवेदी यांनी आकाशवाणीशी बोलताना य के ली.
आकाशवाणी बातMयांसाठी मेघना देशपांडे, पणु े
Jीनगर संचारबंदी
जMमू काNमीरचा िवशेष दजाF काढून घेतJयाKया वषF पतु LKया पाF भूमीवर ,िहंसक आंदोलन होCयाची
शयता गु चरांनी वतF वJयानंतर, ीनगरमPये संचारबंदी लागू करCयात आली आहे. ही संचारबंदी तRकाळ
लागू होत असून उSापयs त ती कायम असेल, असं ीनगरचे िजJहा6याय दंडािधकारी शाहीद इबाल
चौधरी यांनी सांिगतलं.
िनकाल
आताच हाती आलेJया वृानस
ु ार नागरी सेवा परी_ा २०१९ चे िनकाल, क ीय लोकसेवा आयोगाने
जाहीर के ले आहेत. या परी_ेत एकूण ८२९ उमेदवारांची वेगवेगया Tशासकzय सेवांमPये िनवड करCयात
आली आहे. Tतीप िसंग हा िवSाथL देशभरात अवल ठरला असून मल
ु mमPये Tितभा वमाF ही िवSािथF नी
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अवल ठरली आहे. अंितम िनकाल क ीय लोकसेवा आयोगाKया संकेतVथळावर उपलध कन देCयात
आला आहे.
अयोMया भूिमपूजन
अयोPयेत राममंिदराKया भूिमपूजनासाठी, कालपासून स
ु झालेJया तीन िदवसांKया धािमF किवधी दरMयान,
आज सहा तासांचं िवशेष अनु ान होत आहे. भूिमपूजनाचा मuु य कायF *म उSा पंतTधान नर मोदmKया
उपिVथतीत होणार आहे. या कायF *मात RयांKयाबरोबर देशातील आिण नेपाळमधील िमळून 135 धािमF क
परंपरांचे Tमख
ु सहभागी होCयाची अपे_ा आहे. अयोPयेतील काही Tितित नागeरकांनाही कायF *माचं
िनमंण देCयात आलं आहे. या ऐितहािसक समारंभासाठी अयोPयेत सPया महोRसवाचं वातावरण आहे.
फडणवीस
अिभनेता सशु ांतिसंग राजपूत याKया मRृ यTु करणी स
ु असलेJया तपासावर देखरेख ठेवCयासाठी,
िबहारहhन आलेJया आयपीएस अिधकाcयाला रायातील अिधकाcयांनी िवलगीकरणात ठेवJयाब ल,
भाजपचे नेते आिण माजी मuु यमंी देव फडणवीस यांनी काल नाराजी य के ली. अशा कृतीमळ
ु ं
तपासातील पारदशF कतेबाबत, जनतेKया मनात अिवास िनमाF ण होCयाची शयता Rयांनी य के ली.
पाटणा शहराचे पोलीस अधी_क िवनय ितवारी हे मबंु ईत पोहोचताच ब¡ृ 6मबंु ई महापािलके Kया
अिधकाcयांनी Rयांना तातडीनं 15 ऑगVटपयsत िवलगीकरणात ठेवलं आहे.
िसPरामQया
कनाF टकचे माजी मuु यमंी िस£राम¤या यांना कोरोना िवषाणूची बाधा झाली असून डॉटरांKया
सJJयावन ते {|णालयात दाखल झाले आहेत. आपली Tकृती सPया िVथर असून आपJयावर उपचार
स{ु झाले आहेत. तसंच आपJया संपकाF त आलेJया यmनी Vवतःची चाचणी कन lयावी अस
आवाहन िस£राम¤या यांनी के ल आहे.
Rयूयॉक@ िफTम फे िUटWहल
रा ीय पारीतोिषक Tा "सन राईज' या मािहतीपटाला आिण गीतू मोहनदास िद|दिशF त "मूथून' या
िचपटाला २० या आंतररा ीय 6यूयॉकF इंिडयन िफJम फे िVटहलमPये सवF े परु Vकारांनी गौरवCयात
आल आहे. कोिवड-१९ Kया पाF भूमीवर हा िचपट महोRसव यावषL आभासी प£तीन पार पडला. २४
जल
ु ै पासून स
ु झालेJया या िचपट महोRसवामPये भारतीय उपखंडातील ४५ लघपु ट, मािहतीपट आिण
िचपट सादर करCयात आले. RयामPये आसामी, बंगाली, हeरयानवी, िहंदी,इंजी, लडाखी,
मैिथली,मलयालम, मराठी, नेपाळी आिण तिमळ िचपटांचा समावेश होता. या िचपट महोRसवाची सांगता
रिववारी झाली.
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िबहार पूर
िबहारमPये दरभंगा आिण मझ
ु dफरपरु इथं नSांनी िकनारे ओलांडJयानं रायातील पूरिVथती आणखी
िबकट झाली आहे. या दोन िजJ§ांमPये पूराचं पाणी सखल भागात िशरलं आहे. गंडक आिण भागमती
नSांKया पातळीतही वाढ झाली आहे. िबहारमधील १४ िजJ§ांमधील 56 लाख नागeरकांना परु ाचा फटका
बसला आहे.
मबंु ई लोकल
मंबु ईसह उपनगरात आिण ठाCयात काल राीपासून संततधार पाऊस पडत आहे. मस
ु ळधार पावसामळ
ु े
मंबु ईतलं जनजीवन िवVकिळत झालं आहे. आज आिण उSा मंबु ईसह कोकणात काही िठकाणी अितव\ृ ीचा
इशारा हवामान िवभागानं आधीच िदला होता. दादर Tभादेवी सह अनेक िठकाणी सखल भागात पाणी
साचJयामळ
ु े आिण दपु ारी समु ाला उधाण येCयाची शयता असJयानं.पि¨म उपनगरीय रेJवे ची वांे ते
चचF गेट दरMयानची सेवा बंद ठेवCयात आली आहे िवरार, अंधेरी वांे दरMयानची लोकलसेवा मा स{ु
राहील अशी मािहती रेJवे अिधकाcयांनी ट् वीटर संदेशाारे िदली आहे. समु ाला उधाण आJयावर वडाळा
आिण परळ भागातही पाणी साठCयाची शयता असJयानं, मPय रेJवेKया मuु य आिण हाबF र
मागाF वरचीलोकल सेवा ही बंद ठेवCयात आली आहे. दरMयान, वाशी, पनवेल, ठाणे आिण कJयाण दरMयान
शटल सेवा स{ु ठेवCयात आली असून, एVTेस आिण मेल रेJवेKया वेळापकात बदल करCयात आला
असJयाची मािहती मPय रेJवेKया अिधकायाsनी ट् वीटर संदेशाारे िदली आहे.
याबरोबरच हे रा ीय बातमीप संपलं.
नमVकार.
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