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वारःबुधवार 

ठळक बात या 
१. ह�ता�मा िदनािनिम शहीद पोिलसांना पतं�धान आिण इतर मा�यवराकंडून अिभवादन,  
२.िबहारम%ये िवधानसभा िनवडणकुा(ंया �चाराला वेग, क+ ,ीय आरो-य मं.ालयाच ंपथक आज िबहार(या दौ2यावर,  
३. देशातील कोिवड – 19 चे 6-ण बरे हो7याचा दर 88 पूणा9क 81 शताशं ट;;यावंर, आिण 
४. तेलंगणम%ये पावसाची संततधार कायम, अनेक व=�या जलमय. 

 
पोलीस ह'ता(मा िदन  
पोलीस ह�ता�मा िदनािनिम उप-रा@Aपती एम. व+कCया नायडू, पतं�धान नर+, मोदी, आिण गृह म.ंी अिमत शहा या(ंयासह 
अनेक मा�यवरानंी आज शहीद पोिलसानंा अिभवादन केलं आहे.  
 
नायडू   
उपरा@Aपती एम, व+कCया नायडू यांनी शहीद पोलीस जवानांना आदराजंली अपEण केली आहे, या जवानांनी दाखिवलेGया शौयE, 
�याग आिण समपEणाबHल रा@A या सवा9चे सदवै ऋणी राहील, अस ं�यांनी आज सकाळी केलेGया ट्वीटम%ये Mहटलं आहे. 
 
मोदी  
पतं�धान नर+, मोदी यानंीही  शिहद पोिलसानंा आदराजंली अपEण केली असून  पोिलस आिण �या(ंया कुटंुबाचा �याग, समपEण 
देश कधीही िवसN शकत नाही, अस ं �यानंी आज सकाळी केलेGया ट्वीटम%ये Mहटलं आहे.  स%या(या कोिOहड19 (या 
आपीत  आपली जबाबदारी ओळखून पोलीस दल देत असलेGया योगदानाबHल �यांनी कृतQता OयR केली आहे.  
 
शहा  
क+ ,ीय गृहम.ंी अिमत शहा यानंी नवी िदGलीतील रा@Aीय पोलीस =मतृी=थळावर जाऊन या ह�ता�मा पोिलसानंा आदरांजली 
वािहली. मन@ुयबळ आिण तं.Qानाचा सयुो-य वापर करीत देशा(या सीमा सवाEथाEन ंसरुिTत कर7याला क+ , सरकारच ं�थम 
�ाधा�य असGयाचं शहा यांनी यावेळी केलेGया भाषणात नमूद केलं. देशा(या अतंगEत सरुTेची काळजी आिण जबाबदारी तुMही 
Vया, तमुची आिण तमु(या कुटंुिबयांची  काळजी घे7यासाठी सरकार किटबY आहे, अस ं सागूंन �यांनी पोलीस दलातील 
कमEचा2यानंा आZ=त केलं. 
 
21 ऑ;टोबर 1959 रोजी लडाखमधील भारता(या सीमेवर बफाE(छािदत आिण िनजEन अशा हॉटि=�ंग या िठकाणी ग=त 
घालणा2या 10 पोलीस जवानावंर दबा धNन बसलेGया चीनी सिैनकानंी अचानक हGला केला. या हGGयाला पोलीस जवानानंी 
कडवी झुंज िदली, ददुcवानं, या हGGयात हे पोलीस शहीद झाले. या वीर जवानानंी दाखवलेGया अतलुनीय शौयाEपासून इतरानंा 
=फूतd िमळावी,  तसचं कतEOय आिण रा@Aिनeेची जाणीव Oहावी Mहणून 21 ऑ;टोबर हा िदवस सपूंणE देशभर ' पोलीस ह�ता�मा 
िदन ' Mहणून पाळला जातो. या हGGयात क+ ,ीय राखीव पोलीस दलाचे दहा जवान ह�ता�मा झाले होते.  
 
िबहार िनवडणूक  
िबहारम%ये आगामी िवधानसभा िनवडणकुा(ंया �चाराला वेग आला असून ऑनलाईन मेळावे, कोरोना �ितबधंा(या 
उपाययोजना पाळत �चारसभा, भेटीगाठी इ�यादी मा%यमातून ही �चाराची रणधमुाळी गाजायला लागली आहे. िविवध पTां(या 
�चारसभानंी वातावरण ढवळून िनघालं आहे.  ये�या 28 तारखेला होणा2या  पिहGया टhhयातील िनवडणकुाचंा �चार िशगेला 
पोहोचला असून  16 िजGjामंधील  71 जागासंाठी ही िनवडणूक होणार आहे. क+ ,ीय सरंTणमं.ी राजनाथिसहं आज 



कंदलगाव आिण चनैपूर इथ,ं  तर भाजपचे रा@Aीय अ%यT जे. पी. नदड्ा पिlम चपंारण आिण मोतीहारी इथं �चारसभा घेणार 
आहेत. मmुयम.ंी िनतीशकुमार यां(या �चारसभा आज केसnरया, सारण, परसा आिण राजापकर इथ ंहोत आहेत.  
 
जाहीरनामा 
दरMयान, कॉoेंसन ं या िनवडणकुासंाठीचा आपला जाहीरनामा आज �िसY केला. शेतक2यानंा सपूंणE कजEमाफp आिण 
वीजिबलमाफpची घोषणा याम%ये कर7यात आली आहे.  
लोकजनशRp पTाचा जाहीरनामा पTाच ेनेते िचराग पासवान या(ंया ह=ते �कािशत कर7यात आला.  
 
पथक  
दरMयान, िवधासभा िनवडणकुां(या पाZEभूमीवर आज क+ ,ीय आरो-य मं.ालयाचं एक पथक आज िबहार(या दौ2यावर आहे. हे 
पथक िविवध भागांना भेटी देऊन कोरोना �ितबंधा(या उपाययोजना(या qrीन ं  ितथGया Oयव=थेची पाहणी करणार आहे. 
जा=त गदdचे मतदारसघं आिण ितथली मतदान क+ ,ांची Oयव=था यांचीही हे पथक मािहती घेईल आिण आपला अहवाल क+ ,ीय 
आरो-य मं.ालयाला सादर करेल.  
 
िबहार िनवडणूक  
िबहारम%ये िवधानसभा िनवडणकुp(या ितस2या टhhयातGया मतदानासाठी दाखल कर7यात आलेGया उमेदवारी अजा9ची  आज 
छाननी होणार आहे. या टhhयात 7 नोOह+बरला 15 िजGjांमधGया 78 जागासंाठी मतदान होणार असून 884 उमेदवारानंी 
�यासाठी अजE दाखल केले आहेत. अजE मागे घे7याची मदुत 23 तारखेपय9त आहे.  
लोक जनशRp पTान ंया टhhयातGया िनवडणकुpसाठी 41 उमेदवाराचंी यादी जाहीर केली आहे. वािGमकpनगर लोकसभे(या 
पोटिनवडणकूpसाठी 3 उमेदवारांनी अजE दाखल केले असून, ही पोटिनवडणूक िवधानसभा िनवडणकुp(या अिंतम टhhयात 
होणार आहे.  
 
कोिवड जग  
जगभरातील कोिवड – 19 चा �कोप अuाप कायम आहे, आजिमतीला जगातील कोरोनाबाधीतांची सmंया आता 4 कोटी 10 
लाखावंर पोहोचली असून आापय9त जगातील िविवध देशामंधील 11 लाख 28 हजार लोकानंा कोिवड – 19 मळेु आपले �ाण 
गमवावे लागले आहेत.  
 
कोिवड रा��ीय  
    देशातील कोिवड – 19 चे 6-ण बरे हो7याचा दर आता 88 पूणा9क 81 शतांश ट;;यावंर पोहोचला असGयाच ंक+ , सरकारनं 
आज सकाळी केलेGया ट्वीटम%ये Mहटलं आहे. गेGया 24 तासांत देशातील 61 हजाराहvन अिधक कोरोनाबािधत 6-ण बरे 
होऊन घरी गेले. �यामळेु देशातील आापयEत बर े झालेGया 6-णाचंी संmया 67 लाख 95 हजारांवर पोहोचGयाच ं क+ ,ीय 
आरो-य मं.ालयान ंआज सकाळी केलेGया ट्वीटम%ये Mहटलं आहे. स%या देशात  नOयान ंआढळणा2या 6-णां(या संmयेपेTा बर े
होणा2या 6-णाचंी सmंया लTणीयरी�या जा=त असून उपचार सNु असणा2या 6-णाचं �माण फR 9 पूणा9क 67 शतांश ट;के 
आहे. स%या देशात िविवध भागात  7 लाख 40 हजार 6-णांवर  उपचार सNु आहेत.  
     गेGया 24 तासातं देशात 54 हजार 44 नवे कोरोनाबािधत 6-ण आढळले. �यामळेु देशातील लTण ं असलेले आिण 
लTणिवरिहत अशा 6-णांची सmंया आता 76 लाख झाली आहे. क+ , सरकार(या तपासणी, पाठपरुावा आिण उपचार या 
ि.सू.ी(या �भावी आिण जलद गतीन ं केGया जाणा2या अमंलबजावणीमळेु देशातील बरे होणा2या 6-णांची संmया सात�यानं 
वाढत असGयाच ंआरो-य मं.ालयान ंMहटलं आहे.  
     देशातील कोिवड – 19 (या 6-णांचा म�ृयदुर सात�यान ं घटत असून तो स%या 1 पूणा9क 51 शताशं ट;के आहे. हा 
जगातील सवाEत कमी म�ृयूदर आहे. गेGया 24 तासांत 717 जणाचंा म�ृयू झाला. यामळेु देशातील आापयEत कोिवड – 19 
मळेु मरण पावलेGयाचंी सmंया 1 लाख 15 हजार नऊशे 14 झाली आहे.  
गेGया 24 तासांत देशात 10 लाख 83 हजारांहvन अिधक कोिवड तपासणी चाच7या कर7यात आGया. यामळेु देशात आापय9त 
कर7यात आलेGया कोिवड तपासणी चाच7याचंी संmया 9 कोटी 72 लाखाहंvन अिधक झाGयाचं भारतीय वuैकpय सशंोधन 
पnरषद अथाEत आयसीएमआरन ंMहटलं आहे. 



 
सैिनक  
    भारतीय हHीत सापडलेGया चीनी सिैनकाला आज भारतान ं परत चीनकडे सपूुदE केलं. हा सिैनक चकूुन भारतीय हHीत 
आGयाच ं =पrीकरण चीननं िदलं होतं. गेGया 18 ऑ;टोबर रोजी पूवE लडाख(या डेमचोक भागात ��यT िनय.ंण रेषेचं 
उGलंघन कNन आलेला हा सिैनक भारतीय ल@करा(या जवानांना सापडला होता. आज सवE िशrाचार आिण सोप=कार पूणE 
केGयानतंर चशूुल – मोGडो भागात िनय.ंण रषेेजवळ झालेGया बठैकp(या िठकाणी या सिैनक प�ुहा चीन(या ताwयात दे7यात 
आGयाच ंभरतीय ल@करान ं�िसYीस िदलेGया प.कात Mहटलं आहे. 
 
ह2तकला क3 4  
    पंत�धान नर+, मोदी यांनी आ�मिनभEर भारता(या उभारणीसाठी केलेGया आवाहनाला �ितसाद Mहणनू म%य �देश 
सरकारन ंराxयात इंदूर इथ ं=वत.ं �िशTण क+ , सNु केलं आहे. या क+ ,ाम%ये मिहलांना ह=तकला, िविवध लोककला आिण 
सा=ंकृितक िवषयाशंी संबंिधत कौशGय िशकवली जाणार आहेत. इंदोर ही राxयाची आिथEक राजधानी असून हे क+ , लोक 
स=ंकृती मंचातफc  चालिवलं जाणार आहे. इंदोरचे खासदार शंकर ललवाणी या(ंया ह=ते �याच ं उyाटन झालं. ह=तकला 
उ�पादन ंतयार कर7याबरोबरच ती रा@Aीय आिण आंतररा@Aीय  बाजारपेठेम%ये िवzp कर7यासाठी आव{यक असणारी मदतही 
या क+ ,ातफc  िदली जाईल, अस ंललवाणी यानंी Mहटलं आहे. 
 
उ6र 7देश आयु�मान    
आय@ुमान भारत योजनेचा िव=तार कर7याचा िवचार उर �देश सरकार करत आहे. यानसुार, रा@Aीय अ�न सरुTा 
कायuा(या लाभाथdनंा आय@ुमान भारतयोजनेत सहभागी कNन घे7याचा �य�न केला जाणार आहे.  यामळंु राxयातील 
िनMMया लोकसmंयेला यायोजनेचा फायदा िमळू शकतो. राxयाचे मुmयमं.ी योगी आिद�यनाथ यानंी कालउ(च=तरीय बठैक 
घेत याबाबत चचाE केली.  
 
लडाख िनवडणूक  
लेहमधील लदाख =वाय पवEतीय Tे. िवकास पnरषदे(या उuा होणा2या िनवडणकुpसाठीची सवE तयारी पूणE झाली आहे. या 
िनवडणकुpत �थमच इले;Aॉिनक मतदान य.ंाचंा वापर होणार आहे. सवE  मतदान क+ ,ावंर सरुTारTक आिण यं.णा सxज 
ठेव7यात आली असून र=�याचा मागE उपलwध नसलेGया दोन क+ ,ावंर हेिलकॉhटर(या साहाCयानं सामoी पोहचव7यात आली 
आहे. कोरोना(या पाZEभूमीवर सवE क+ ,ावंर यो-य ती उपाययोजना कर7यात आGया आहेत.  
 
आयपीएल स<बेाजी  
आयपीएल िzकेट मािलकेतील साम�यावंर स|ा लावGयाबHल जMमू का{मीर पोिलसांनी कथुआ इथं तीन जणानंा अटक केली. 
या स|ेबाजी(या �करणात आणखीही लोकांचा समावेश अस7याची श;यता असGयान ंपोिलसानंी मोठी मोहीम उघडली आहे. 
पसेै दhुपट कर7या(या आिमषान ंअनेक यवुक स|ेबाजीकडं वळत असGया(या तzारी आGयानतंर पोिलसानंी ही कारवाई सNु 
केली आहे.   
 
अपघात  
पािक=तानात कराचीम%ये चार माजली इमारतीम%ये =फोट झाGयाचे वृ असून �याम%ये तीनजण ठार आिण पंधरा लोक 
जखमी झाGयाच ंसमजते. अिधक तपिशलाची �तीTा आहे.   
 
तेलंगण पाऊस  
तेलंगण(या अनेक भागामं%ये म%यम ते मसुळधार =वNपाचा पाऊस झाला असून, हदैाराबादम%ये काल रा.ीपासून प�ुहा 
पावसाला स6ुवात झाली आहे. दीडशेपेTा जा=त वसाहत}म%ये पाणी िशरलं असून यािठकाणी मदत कायE स6ु आहे. इतर 
िठकाणीही रा.भर पाऊस स6ु असून, वानापी िजGjात सवाE िधक साडे सहा स+टीमीटर पावसाची न~द झाली. सखल भागात 
राहणा2या हजारो नागnरकानंी िनवासी िशिबरामं%ये आ�य घेतला आहे. राxयातGया िवuापीठा(ंया परीTा िवजयादशमीपय9त 
पढेु ढकल7यात आGया आहेत. 


