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1. कोरोनाचं संकट संपलेलं नाही, त्यामळेु स्वतःचं आणि इतरांचंही रक्षि करा, पंतप्रधानांचं लोकांना आवाहन 

2. भारतात कायद्याचंच राज्य, संयकु्त राष्ट्ांसमोर भारताचं स्पष्टीकरि 

3. दशेभरात कर्त्तव्यादरम्यान शहीद झालेल्या पोणलसांना आज पोणलस हुतात्मा णदनाणनणमर्त् अणभवादन आणि  

4. महाराष्ट्ात मास्कच्या णकंमतींवर दशेात सवतप्रथम णनयंत्रि 

 

पांतप्रधान 

 कोरोनाचा प्रादभुातव संपला आहे असा गैरसमज करुन न घेता, कोरोना प्रणतबंधात्मक उपायांचं जबाबदारीनं पालन 

करण्याचं  आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दशेातल्या जनतेला काल केलं. पूवतपदावर येत असलेल्या आपल्या दशेाची गती 

मंदावू नये यासाठी प्रणतबंणधत सरुक्षा उपायाचं पालन करत राहीलं पाणहजे असं ते म्हिाले. काही लोक सरुक्षा उपायांच्या बाबतीत 

णनष्टकाळजीपिा दाखवत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी खंत व्यक्त केली. असं वागून आपि स्वतःसह आपलं कुटंुब, अबाल वदृ्ध यांना 

संकटात टाकत आहोत याची जाणिव त्यांनी करून णदली. जगाच्या तलुनेत भारतात कोरोना प्रादभुातवाची णस्थती णनयंत्रिात 

असल्याचं पंतप्रधानांनी आपल्या भाषिात आकडेवारीणनशी स्पष्ट केलं. दशेभरातल्या लाखो कोरोनायोधयांनी सेवा परमो धमो या 

तत्वानसुार णनस्वाथत सवेा केली अशा शबदांत त्यांनी कोरोनायोदध्यांच्या कामणगरीची प्रशंसा केली. कोरोनावरची लस आल्यानंतर, 

भारतातल्या प्रत्येक नागररकाला ती णमळावी यासाठी कें द्र सरकारनं णनयोजन सरुु केलं असल्याची माणहती त्यांनी णदली. तोपयंत 

कोिताही णनष्टकाळजीपिा न दाखवता, मास्क लावा, वारवंार हात स्वच्छ धवुा आणि परस्परांपासून सरुणक्षत अंतराचं पालन करा 

असं आवाहन करत दसरा, णदवाळी, ईद, तसंच गरुुनानक जयंतीसह आगामी सिांच्या शभेुच्छा त्यांनी जनतेला णदल्या. 

 

अदमत शहा 

 सवत भारतीयांची सरुक्षा आणि आरोग्यपूित आयषु्टय याला मोदी सरकारचं कायमच सवोच्च प्राधान्य राणहलं आहे, 

असं कें द्रीय गहृमंत्री अणमत शहा काल म्हिाले.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काल दशेाला संबोणधत केल्यानंतर ट्वीट करत शहा 

यांनी प्रणतणिया व्यक्त केली. कोरोनाणवरोधातील सधयाच्या लढाईत नागररकांना सरुणक्षत ठेविे ही सवोच्च कततव्य असल्याची मोदी 

सरकारची भावना असल्याचं शहा म्हिाले. सवत नागररकांनी पंतप्रधान मोदींच्या सचुनांचं पालन करावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं.  

 

उपराष्ट्रपती 

 कोरोनाणवरोधातील लढाईत णढलेपिा आिू नये, असं आवाहन उपराष्ट्पती एम. वैंकय्या नायडू यांनी दशेातील 

जनतेला केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषिात जनतेला अत्यंत योग्य सल्ला णदला असून सवांनी लस णवकसीत 

होईपयंत मास्क पररधान करत आणि सरुणक्षत अंतर बाळगत कोरोनाणवरोधात लढा द्यावा, असं नायडू म्हिाले.  

 

परराष्ट्र मांत्रालय 

 भारत हा लोकशाहीवादी दशे असून कायद्याचे राज्य आणि स्वतंत्र न्यायपाणलका हा याचा आधार आहे, असं 

परराष्ट् मंत्रालयानं काल स्पष्ट केलं. परकीय योगदान णनयंत्रि कायद्याबाबत संयकु्त राष्ट्ांच्या मानवाणधकार णवभागाच्या 

उच्चायकु्तांनी केलेल्या णवधानावर परराष्ट् व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवके्त अनरुाग कश्यप यांनी काल पत्रकारांनी णवचारलेल्या प्रश्ांना 

उर्त्र ेणदली. कश्यप म्हिाले की, कायदा तयार करिे हा दशेाचा स्वायर्त् अणधकार आहे. मात्र कायद्याचा भंग झाल्याच्या घटनेला 

मानवाणधकार भंगाच्या दृष्टीकोनातून पाहू नये. अशा प्रसंगात वक्तव्य करताना संयकु्त राष्ट्ांनी अणधक व्यापक दृष्टीकोन व्यक्त करिं 

आवश्यक असल्याचंही कश्यप म्हिाले.  

  



दनवडणूक खर्च 

 लोकसभा आणि णवधानसभा णनवडिकुा लढणविा-या उमेदवारांसाठी प्रचाराकररता खचत मयातदा 10 टक्क्यांनी 

वाढणवण्यात आली आहे. कोणवड 19 च्या पाशतवभूमीवर उमेदवारांना येिा-या अडचिी लक्षात घेऊन प्रचारासाठी अणधक खचत 

करण्याची मभुा णदली आहे. णनवडिूक आयोगाच्या णशफारशीच्या आधारावर कें द्र सरकारनं या खचातला मान्यता णदली आहे. 

याबाबत कायदा मंत्रालयाने काल रात्री जारी केलेल्या अणधसूचनेत म्हटले आहे की , लोकसभा णनवडिकुीत उमेदवाराला 

प्रचारासाठी आता 77 लाख रुपये खचत करता येवू शकिार आहेत. यापूवी ही मयातदा 70 लाख रुपये होती.  

 

'पोलीस हुतात्मा दिन'  

 21 ऑक्टोबर 1959 रोजी लदाखमधील भारताच्या सीमेवर बफातच्छाणदत आणि णनजतन अशा हॉटणस्पं्रग या णठकािी 

गस्त घालिाऱ्या 10 पोलीस जवानांवर दबा धरून बसलेल्या चीनी सैणनकांनी अचानक हल्ला केला. या हल्ल्याला पोलीस 

जवानांनी कडवी झुंज णदली, ददुवेानं, या हल्ल्यात हे पोलीस शहीद झाले. या वीर जवानांनी दाखवलेल्या अतलुनीय शौयातपासून 

इतरांना स्फूती णमळावी तसंच कततव्य आणि राष्ट्णनषे्ठची जािीव व्हावी म्हिून 21 ऑक्टोबर हा णदवस संपूित दशेभर 'पोलीस 

हुतात्मा णदन' म्हिून पाळला जातो. या हल्ल्यात कें द्रीय राखीव पोलीस दलाचे दहा जवान हुतात्मा झाले. या हुतात्मा पोणलसांना 

कें द्रीय गहृ मंत्री अणमत शहा हे नवी णदल्लीतील राष्ट्ीय पोलीस स्मतृीस्थळावर जाऊन आदरांजली वाहिार आहेत.  

 

 1 सप्टेंबर 2019ते 31ऑगस्ट 2020 या कालावधीत दशेातील सवत राज्यात पोलीस दलाचे 264पोलीस अणधकारी 

आणि पोलीस जवान आपले कततव्य बजावत असताना धारातीथी पडले. त्यामधये महाराष्ट्ातील पोलीस उपणनरीक्षक धनाजी 

तानाजी होनमाने, पोलीस णनरीक्षक ररतेश दवेरावजी भोपर,े पोलीस नाईक सणुनल महादवे मेश्राम, पोलीस नाईक शहाजी बाबरुाव 

हजार,े पोलीस णशपाई णकशोर लक्ष्मि आत्राम या 5 जवानांचा समावेश आहे. आज या सवत शणहदांना उभा महाराष्ट् आदरांजली 

अपति करले.  

 

महाराष्ट्र मास्क 

 मास्कच्या णकमतीवर णनयंत्रि आििार महाराष्ट् हे दशेात पणहलं राज्य ठरलं आहे. एन 95 मास्क आता 19 ते 49 

रुपयांदरम्यान णमळिार असून दोन आणि तीन पदरी मास्क 3 ते 4 रुपयांना उपलबध होतील. याबाबतचा णनितय राज्य सरकारनं 

घेतला असल्याचं राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी काल सांणगतलं. ही कमाल णविी णकंमत सवत मास्क उत्पादक कंपन्या, 

णवतरक आणि घाऊक णविेत्यांना लागू असेल. या सवांनी मास्कचा दजात आणि कमाल णकंमत ठळकपिे प्रणसद्ध करिं आवश्यक 

आहे. हे मास्क सवत सरकारी आणि खासगी रुग्िालये आणि कोणवड कें द्रांना 70 टक्के णकमतीत दणे्याच्या सूचना दणे्यात आल्या 

आहेत. खासगी रुग्िालयांना मास्कच्या खरदेी णकमतीपेक्षा 110 टक्क्यांपेक्षा अणधक णकंमत लावता येिार नाही, असंही सरकारनं 

आदशेात स्पष्ट केलं आहे.  

 

रले्वे मदहला प्रवेश 

 गदीच्या वेळा सोडून उपनगरीय रले्वे गाड्यांमधये मणहला प्रवाश्यांना आजपासून प्रवास करण्यास मधय आणि पणिम 

रले्वे णवभागानं परवानगी णदली आहे. यानसुार, सकाळी 11 ते दपुारी 3 आणि संधयाकाळी 7 च्या पढेु णतकीटधारक मणहलांना 

रले्वेमधये प्रवेश णदला जािार असल्याचं यावेळी प्रणसधद करण्यात आलेल्या णनवेदनात म्हटलं आहे.  या कालावधीत मणहला 

प्रवाशांना आता क्यूआर कोडचीही आवश्यकता भासिार नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. दरम्यान, पणिम रले्वेनं आजपासून 

मणहलांसाठी चार णवशेष रले्वे गाड्या जाहीर केल्या आहेत.   

 

ऑदससजन पुरवठा 

 ऑणक्सजनची आवश्यकता असिाऱ्या अणतदक्षता णवभागातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या सप्टेंबरच्या अखेरच्या 

आठवड्यात कमी झाल्याचं कें द्र सरकारनं आज ट्वीटरद्वार ेसांणगतलं. दशेात एकूि कोणवड रुग्िांच्या तलुनेत सिीय रुग्िांचं प्रमाि 

10 टक्क्यांहून कमी असल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं.  



  

अझरबैजान वाि 

 सधया सरुू असलेला सीमेवरील संघषत णमटवण्यासाठी आपले परराष्ट् व्यवहार मंत्री लवकरच अमेररकेचे परराष्ट् 

व्यवहार मंत्री माईक पोणम्पओ यांची भेट घेतील, असं अमेणनया आणि अझरबैजान या दशेांनी काल जाहीर केलं आहे. या दोन्ही 

दशेांमधये नागोनो-कब्रराख या प्रांतावरून वाद सरुू आहे. कालही या भागात दोन्ही बाजंूकडून एकमेकांवर हल्ले करण्यात आले. या 

भागात गेल्या तीन आठवड्यांपासून संघषत सरुू आहे.  

  

इस्राइल युएई 

 संयकु्त अरब अणमराती, म्हिजेच यएुई आणि इस्राइल या दशेांनी काल थेट णवमान वाहतूक सरुू करण्याबाबत आणि 

णव्हसा सवलत कायतिम सरुू करण्याबाबत करार करण्यात आले. दोन दशेांमधये राजनैणतक संबंध प्रस्थाणपत  झाल्यानंतर यएुईच्या 

अणधकाऱ्यांनी इस्राइलचा पणहला अणधकृत दौरा केला. नवे संबंध दृढ करण्यासाठी करार करताना दोन्ही दशेांनी एकमेकांच्या 

नागररकांना णव्हसाणशवाय प्रवेश दणे्यास परवानगी णदली आहे. इस्राइलकडून अशा प्रकारची सवलत णमळालेला यएुई हा पणहलाच 

आखाती दशे आहे.    

  

पोदपपओ िौरा  

 अमेररकेचे परराष्ट् व्यवहार मंत्री माईक पोणम्पओ हे पढुील आठवड्यात श्रीलंका आणि मालदीव या दशेांचा दौरा 

करिार आहेत. णहंद महासागर के्षत्रातील चीनच्या वाढत्या वचतस्वाला आळा घालण्याचा अमेररकेचा प्रयत्न असून पोणम्पओ यांचा हा 

दौरा त्याचाच भाग मानला जातो.  

  

मध्य प्रिशे आत्मदनर्चर 

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं आत्मणनभतर भारताचं स्वप्न पूित करण्याच्या दृष्टीनं पढुचं पाऊल टाकताना मधय प्रदशे 

सरकारनं आत्मणनभतर प्रणशक्षि कें द्र सरुू केलं आहे. इंदूर इथं काल या कें द्राचं उद्घाटन करण्यात आलं. लोक संस्कृती सणमतीतफे 

चालवण्या जािाऱ्या या कें द्रामधून मणहलांना हस्तकलेच्या वस्तू, कला आणि इतर सांस्कृणतक कौशल्यांचं प्रणशक्षि णदलं जािार 

आहे.     

          

उत्तर प्रिशे आयुष्ट्मान 

 आयषु्टमान भारत योजनेचा णवस्तार करण्याचा णवचार उर्त्र प्रदशे सरकार करत आहे. यानसुार, राष्ट्ीय अन्न सरुक्षा 

कायद्याच्या लाभाथीनंा आयषु्टमान भारत योजनेत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न केला जािार आहे.  यामळंु राज्यातील णनम्म्या 

लोकसंख्येला या योजनेचा फायदा णमळू शकतो. राज्याचे मखु्यमंत्री योगी आणदत्यनाथ यांनी काल उच्चस्तरीय बैठक घेत याबाबत 

चचात केली.  

  

लडाख दनवडणूक 

 लेहमधील लदाख स्वायर्त् पवततीय के्षत्र णवकास पररषदचे्या उद्या होिाऱ्या णनवडिकुीसाठीची सवत तयारी पूित झाली 

आहे. या णनवडिकुीत प्रथमच इलेक््ॉणनक मतदान यंत्रांचा वापर होिार आहे. सवत मतदान कें द्रांवर सरुक्षा रक्षक आणि यंत्रिा सज्ज 

ठेवण्यात आली असून रस्त्याचा मागत उपलबध नसलेल्या दोन कें द्रांवर हेणलकॉप्टरच्या साहाय्यानं सामग्री पोहचवण्यात आली आहे. 

कोरोनाच्या पार्श्तभूमीवर सवत कें द्रांवर योग्य ती उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.  

  

आयपीएल सट्टबेाजी 

 आयपीएल णिकेट माणलकेतील सामन्यांवर सट्टा लावल्याबद्दल जम्मू काश्मीर पोणलसांनी कथआु इथं तीन जिांना 

अटक केली. या सटे्टबाजीच्या प्रकरिात आिखीही लोकांचा समावेश असण्याची शक्यता असल्यानं पोणलसांनी मोठी मोहीम 



उघडली आहे. पैसे दपु्पट करण्याच्या आणमषानं अनेक यवुक सटे्टबाजीकडं वळत असल्याच्या तिारी आल्यानंतर पोणलसांनी ही 

कारवाई सरुू केली आहे.    

  

आयपीएल  

 आयपीएल णिकेट माणलकेत काल झालेल्या सामन्यात णकंग्ज इलेव्हन पंजाब संघानं गिुताणलकेत आघाडीवर 

असलेल्या णदल्ली कॅणपटल्स संघाचा सात गडी राखून पराभव केला. या णवजयामळंु पंजाबचं स्पधेतील आव्हान कायम राणहलं आहे. 

णदल्लीच्या संघानं णनधातररत 20 षटकांमधये 1 शे 64 धावा केल्या. णशखर धवननं सलग दसुऱ्या सामन्यात शतक झळकावलं. असं 

करिारा तो पणहलाच खेळाडू ठरला आहे. मात्र पंजाबच्या णनकोलस परुन आणि ग्लेन मॅक्सवेल यांच्या फटकेबाजीच्या जोरावर या 

संघानं णदल्लीचं आव्हान पार केलं. आज कोलकता नाईट रायडसत संघाचा सामना रॉयल चॅलेंजसत बंगळूर या संघासोबत  होिार 

आहे.     

 

हवामान 

 राजधानी णदल्लीमधये आज ढगाळ वातावरिाचा अंदाज आहे. मुंबई, चेन्नई आणि कोलकता या महानगरांमधये 

हलका ते मधयम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्यानं व्यक्त केला आहे. उर्त्र भारतात बहुतांश णठकािी हवामान 

कोरडं राहण्याचा अंदाज असून अहमदाबाद आणि गवुाहाटी या शहरांमधये ढगाळ वातावरिाचा अंदाज आहे.  

 

 

याबरोबरर् ह ेराष्ट्रीय बातमीपत्र सांपलां; पण कोरोना  दवरुद्धर्ा लढा अजून सांपलेला 

नाही; पहणूनर् मास्क वापरा; स्वच्छता पाळा; अांतर राखा आदण दवश्वासाहच 

बातपयाांसाठी ऐकत रहा, आकाशवाणी, नमस्कार. 

 

 

 


