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रा�ीय बातमीप�   - 09.20  A.M. 

 

�दनांकः 25.10.2020          वारः रिववार  

ठळक बात�या 

 

• दस�या�या शभुे�छा दतेानाच कोरोनाबाबत�या माग दश क सूचनांचं पालन कर#याच ं
रा�पत$चं आवाहन 

• आजचा ध�मच*प+रवत न �दन सोहळा तसंच सघंाचा िवजयादशमी उ/सव ऑनलाईनच 
साजरा 

• राजकारण �हणजे श�ंुमधील यु3 न4ह े िववेक पाळा, सरसघंचालक मोहनजी भागवत 
यांचं आवाहन 

• कोिवड 19 वर रेमिडसिेवर औषधाचा वापर कर#यापुव8 सावधिगरी बाळग#याचा 
जागितक आरो9य संघटनेचा इशारा 

• िबहारम<ये िवधानसभा िनवडणुक=तील पिह>या ट??यात>या 71 मतदारसंघांत 

@चाराला जोर आिण 

• अफगािणCतानात काबूलजवळ झाले>या बEबCफोटात 18 जणांचा मृ/यू. 48 जखमी 
 

दसरा  
आज िवजयादशमी, �हणजेच दसरा. भगवान Gीरामा�या रावणावरील िवजयाची 

आठवण कHन दणेारा हा सण वाईटावर चांग>या�या िवजयाचं @ितक आह.े दस�याबरोबरच 
नवरा� आिण दगुा पूजा या उ/सवांचीही सांगता होते. यािनिमI रा�पती रामनाथ कोKवद 
आिण उपरा�पती एम. वMकNया नायडू यांनी जनतेला शभुे�छा �द>या आहते.   
 

भारता�या सांCकृितक ऐPयाला बळकटी दणेारा हा सण असून तो अस/यावरील 
स/या�या िवजयाचं @तीक आह,े असं रा�पती कोKवद यांनी आप>या शभुे�छा संदशेात �हटल ं
आह.े हा सण मया दा पुQषोIम Gीरामा�या जीवनाशी िनगडीत असून नैितकता आिण मया दा 
यांचं पालन कर#याचा संदशे भगवान Gीरामा�या जीवनातून िमळत अस>याच ंते �हणाल.े हा 
सण आनंदाचा असून तो दशेाला कोिवड 19 �या @भावापासून वाचवून समृ<दी घेऊन येईल, 

अशी अपेTा /यांनी यावेळी UV केली.  
 

उपरा�पत$नी दस�या�या शुभ�ेछा दतेानाच हा सण साजरा करताना नाग+रकांनी 
कोरोनाबाबत�या माग दश क सूचनांचं पालन कराव,ं असं आवाहन केलं. 
 

 



2 

 

ध�म च* 

64 वा ध�मच* @वत न �दन कोरोना�या पाW भूमीवर आज साधेपणानं साजरा होत 
आह.े काल नागपुरात दीTाभुमीवर पंचशील <वज फडकव#यात आला. गौतमबु3 आिण डॉPटर 
बाबासाहबे आंबेडकरां�या @ितमेला पुZपहार अप ण के>यानंतर बु3 वंदना झाली. दीTाभुमी 
Cमारक सिमती�यावतीनं आज कोणताही जाहीर काय *म नाही केवळ ऑनलाईन काय *म 
होईल. अनेक आंबेडकरी अनुयायांनी ध�मच* @वत न �दन आज सकाळी 9 वाजता घरीच 

साधेपणानं साजरा केला आिण ऑन लाईन काय *मा�या मा<यमातून दीTाभूमीचं दश न घेतल.ं 
 

दीTाभूमी प+रसरातील डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर महािव[ालया�या सभाकTात काल आढावा 
नागपूरचे संपक मं�ी नीतीन राऊत यां�या अ<यTतेखाली बैठकही घे#यात आली. लोकांनी 
दीTाभुमीवर येऊनये असं आवाहन कर#यात आलं असल ं तरी नागपुरात रे>वे तसंच बस 
Cथानकावर अनुयायी आ>यास गद8 होऊ नये यासाठी @शासन लT ठेवून आह.े दीTाभूमी 
प+रसरात िप#या�या पा#याची सुिवधा, मोबाईल टॉयल>े^स, Q9णवाहीका, अ_ीशामक दलाच ं
पथक यांची UवCथाही कर#यात आली आह.े  
 

संघ 

सरसघं चालक मोहनजी भागवत यांनी आज स[िCथतीत>या दशेातील राजकारणा�या 
Cतराबाबत अ@/यT Kचता UV करत सव  पTीय ने/यांचे कान टोचल.े राजकारण �हणज े
श�ंुमधील यु3 न4ह े िववेक पाळा असं आवाहन सरसंघचालक भागवत यांनी नागपूरात 
संघा�या िवजयादशमी उ/सवात बोलताना केल.ं 
 

कोरोना�या संसगा चा धोका लTात घेता रा�ीय Cवयंसेवक सघंातफ̀ यंदा िवजयादशमी 
उ/सवा�या CवQपात बदल कर#यात आला आह.े दरवष8@माणे रेशीमबाग मैदानात आयोजन न 
करता Cमृितमं�दर प+रसरातील महष8 Uास सभागृहात आज सकाळी 8 वाजता काय *म सHु 
झाला. यंदा Cवयंसेवकां�या कवायती आिण @ा/यिTके झाली नाहीत. सरसंघचालकां�या 
भाषणासाठी महष8 Uास सभागृहात केवळ 50 िनवडक Cवयंसेवकांना @वेश द#ेयात आला 
होता. यात घोषपथकाचादखेील समावेश होता. सरसघंचालकांचं भाषण ‘ऑनलाईन’ @सा+रत 
कर#यात आल.ं   
  

बांगलादशे बँक 

बांगलादशेनं कोरोना लशीसाठी जागितक बँकेकड ं50 कोटी डॉलर�या मदतीची मागणी 
केली आह.े या िनधीचा वापर लशीची खरेदी, साठवणूक, वाहतूक आिण िवतरणासाठी केली 

जाईल, असं या दशेानं सांिगतलं आह.े या मदतीसंदभा त जागितक बँकेबरोबर 22 ऑPटोबरला 
एका बैठक=दर�यान चचा  झा>याचं सरकारनं @िस3 केले>या िनवेदनात �हटल ंआह.े 
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पा�कCतान सिमती  
पा�कCतानमधील संसदमे<ये काल चीन-पा�कCतान आbथक माbगके�या, �हणजेच 

सीपीईसी�या वैधतेवर शंका उपिCथत कर#यात आली. सीपीईसी @ािधकरणाला कोण/या 
काय[ा�या तरतुदीअंतग त कामकाज कर#यास परवानगी द#ेयात आली आह,े असा सवाल 

पा�कCतान पीप>स पाट8चे नेते रझा रcबानी यांनी िवचारला. 
  

पोिलओ 

आज जागितक पोिलओ �दवस आह.े यािनिमतानं, जागितक आरो9य संघटनेचे @मुख 
टेeोस अदनॉन घेfेयेससु यांनी जागितक पातळीवर पोिलओिवरोधात झाले>या @गतीचा 
आढावा घेतला आिण पोिलओ सपुंgात आण#यासाठी असलेली @ितब3ता कायम ठेव#याचं 
आवाहन जगाला केलं. पोिलओिवरोधात लढणा�या सरकारी अिधका�यांपासून ते सामािजक 
काय क/याhपयhत सवाhचेच घेfेयेससु यांनी ि^वटवHन आभार मानल.े  
 

यूएसएफडीए 

कोिवड 19 िवरोधात रेमिडसेिवर औषधाचा वापर कर#याचा िवचार करत असले>या 
दशेांना जागितक आरो9य संघटनेने दशेांना सावधिगरी बाळग#याचा इशारा �दला आह.े या 
औषधा�या वापराला परवानगी द#ेयाआधी याबाबत सव  पुराव े आिण अपयशी ठरले>या 
चाच#यांचाही अiयास करावा, असा स>ला या संघटनेनं �दला आह.े अमे+रकेतील अj आिण 
औषध @शासनाने H9णालयात दाखल असले>या H9णांवर उपचार कर#यासाठी गे>या 
आठवkात रेमिडसेिवर औषधाला परवानगी �दली आह.े भारतात आधीपासूनच या औषधाचा 
वापर सHु आह.े  
  

लस 

पुढील वष8 जानेवारीपयhत कोिवड 19 वरील लस दशेात उपलcध होईल, अशी आशा 

आरो9यमं�ी हष वध न यांनी UV केली आह.े डीडी lयूजवरील काय *मात बोलताना डॉ वध न 
�हणाल ेक= भारतात तीन लस$च काम @गतीपथावर असून /यापैक= एका लस @योगशाळेतील 
चाचणी�या ितस�या ट??यात आह े तर उव +रत दोन दसुm या ट??यात आहते. डॉ. हष वध न 
�हणाले क=, या संदभा त सव  काही सुरळीत झालं तर कोिवड लशीचे चारशे ते पाचशे दशलT 
डोस पुढील वषा �या जून आिण जुलैपूव8 दशेात उपलcध होतील.  
  

कोरोना दशे 

कोरोना संसगा तून बरे झाल>ेया भारतातील Q9णां�या संnयेनं 70 लाखां�या ट?पा 
ओलांडला अस>याचं कo pीय आरो9य मं�ालयानं आज जाहीर केल.ं  
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सवा िधक कोरोना संसग  असले>या पिह>या चार राqयांम<येच बरे झाले>या एकूण 
Q9णांपैक= िन�मे Q9ण अस>याचंही मं�ालयानं ि^वटरवर सांिगतल.ं  
  

जागितक कोिवड 

जगातील कोिवड 19 �या H9णांची एकूण संnया 4 कोटी 20 लाखां�या वर पोहोचली 
आह.े जागितक आरो9य संघटनेने ही मािहती �दली आह.े भारतात H9णांचा बरे हो#याचा दर 
89 पूणाhक 78 शतांश टPPयांपयhत पोहोचला असून, गे>या 24 तासात 67 हजार H9ण बरे 
झा>याचं आरो9य मं�ालयाने सांिगतलं आह.े  
  

िबहार @चार 

िबहारम<ये िवधानसभा िनवडणुक=तील पिह>या ट??यातील @चार संप#यास केवळ 
दोनच �दवस िश>लक अस>यानं @चाराला जोर आला आह.े या ट??यात 16 िज>rांतील 71 

मतदारसंघांम<ये 28 ऑPटोबरला मतदान होणार आह.े मतदारांना आकbषत कर#यासाठी 
राजक=य पTांचे सव तोपरी @यs सHु असून अनेक +ठकाणी सभांचं आयोजन केल ंजात आह.े  
  

िबहार उमेदवार ह/या 
िबहारम<ये िवधानसभा िनवडणुक=�या @चारादर�यान काल शेहोर मतदार संघातल े

जनता दल रा�वादी पTाचे उमेदवार Gीनारायण Kसह यां�यासह ितघांची गोtया घालनू 
ह/या कर#यात आली. शेहोर िज>rात>या हाथसर गावात ही घटना घडली. गोळीबारानंतर 
जमावाने एका ह>लखेोराला पकडल,ं मा� नंतर जमावानं केल>ेया मारहाणीत /याचा मृ/यू 
झाला. Gीनारायण Kसह यांना गुlहगेारी पाW भमूी अस>यानं ही घटना टोळीयु3ाचा @कार 
अस>याचा @ाथिमक अंदाज पोिलसांनी UV केला आह.े  
 

अफगािणCतान Cफोट 

अफगािणCतानात काल काबूलजवळ झाले>या बEबCफोटात 18 जणांचा मृ/यू झाला तर 
48 जण जखमी झाल.े दuत ए बरची या भागातील एका शैTिणक कo pाबाहरे हा दहशतवादी 
ह>ला झाला. ह>ला कर#यासाठी आले>या आ/मघाती दहशतवा[ाला या कo pाम<ये @वेश 
करायचा होता, मा�  सरुTा रTकांनी /याला आधीच ओळख>यानं दहशतवा[ानं आपलं लvय 
गाठ#याआधीच Cफोट घडवून आणला, अशी मािहती अंतग त सुरTा मं�ालयानं �दली. ह>ला 
झाला /यावेळी िशTण कo pात अनेक िव[ाथ8 उपिCथत होते. अ[ाप कोण/याही दहशतवादी 
संघटनेनं या ह>>याची जबाबदारी Cवीकारलेली नाही.   
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राजनाथ 

संरTण मं�ी राजनाथ Kसह आज िसw=म आिण पिxम बंगालमधील दाbजKलग�या 
आप>या दौm याम<ये िस�wममधील सीमा चौकात जवानांशी संवाद साधणार आहते. तसंच 
ितथ>या सीमा रCते सघंटने�या @क>पाचे उyाटन राजनाथ Kसह यां�या हCते यावेळी होणार 
आह.े लZकर@मुख जनरल मनोज नरवणे ह ेयावळेी उपिCथत असतील.  
  

@ाzीकर 

कo p सरकारनं वैयिVक करदा/यांसाठी @ाzीकर िववरणप� दाखल कर#याची मुदत 31 

िडसoबर पयhत वाढवली आह.े याआधी ही मुदत 30 नो4हoबर पयhत होती. qया करदा/यां�या 
खा/याचं लेखापरीTण होतं, अशांसाठी ही मुदत 31 जानेवारी 2021 पयhत वाढव#यात आली 
आह.े qया करदा/यांना आंतररा�ीय तसंच दशेांतग त काही िविशg Uवहारांचा अहवाल सादर 
करावा लागतो अशांनाही @ाzीकर िववरणप� दाखल कर#याची मुदत 31 जानेवारी 2021 पयhत 
केली आह.े तर एक लाखापयhत Cवंयं-मू>यांकन कर भरणाm यांनाही 31 जानेवारी पयhतची 
मुदतवाढ �दली आह.े 

 

  

याबरोबरच ह ेरा�ीय बातमीप� संपल;ं पण कोरोनािवQ3चा लढा अजून संपललेा नाही; 
�हणूनच माCक वापरा; Cव�छता पाळा; अंतर राखा आिण िवWासाह  बात�यांसाठी ऐकत रहा, 

आकाशवाणी, नमCकार. 


