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राष्ट्रीय बातमीपत्र - 09.20 A.M. 

 

दिनाांक : 19.09.2020               वार : श  वार 

 

1. दशेाांत यांदा खरीपाच्या लागवड के्षत्रात वाढ, सवााधिक के्षत्र भाताखाली 

2. पीएम केअसा धििीतील अांशदािावरील करासह धवधवि सवलतींची कालमयाादा वाढधवणारां धवियेक 

लोकसभेत सादर, 

3. ऑक्सीजि परुवठ्यात कोणताही अडथळा िको, कें द्राची राजयाांिा सक्त सूचिा आधण 

4. होधमओपॅथी आधण भारतीय वैद्यकीय कें द्रीय पररषद दरुुस्ती धवियेकाांिा सांसदचेी मांजरुी 

 

खरीप लागवड 

दशेात यांदाच्या वषी खरीपाच्या लागवडीखालील के्षत्रात वाढ झाली असूि आत्तापयंत 1 हजार एकशे 13 

लाख हके्टरपेक्षा जास्त के्षत्रावर खरीपाच्या पेरण्या झाल्या आहते कें द्रीय कृषी मांत्रालयािां धिवदेिाद्वार ेधह माधहती धदली 

आह.े गेल्यावषी याच कालाविीत 1 हजार 53 लाख हके्टरवर खरीपाच्या पेरण्या झाल्या होत्या. यांदाच्या हांगामात त्या 

तुलिेत 5 पूणांक 71 शताांश टक्के अधिक पेरण्या झाल्या आहते.  

 

यावषी समुार े407 लाख हके्टरवर भात धपकाची, 138 लाख हके्टरमध्ये डाळींची तर 1 लागवड झाली असूि 

जवळपास 197 लाख हके्टर के्षत्रावर तेलधियाांची लागवड करण्यात आली आह.े आतापयंत 52 पूणांक 65 लाख हके्टर 

के्षत्रात उसाची तर 129.47 लाख हके्टरवर कपाशीची लागवड करण्यात आल्याची माधहती या धिवेदिात धदली आह.े 

कोधवड-19 च्या साथीच्या काळातही शेतकऱयाांिा शेतीशी सांिांधित काम करणां सोयीचां व्हावां यासाठी सरकारिां अिेक 

उपाययोजिा केल्या असल्याचां कृषी मांत्रालयािां िमूद केलां आह.े 

 

कर दवधेयक 

कें द्रीय अथामांत्री धिमाला सीतारामि याांिी कररचिा आधण अन्य कायद ेधवियेक 2020 काल लोकसभेत सादर 

केलां. कोधवड 19 साथीच्या काळात िागररकाांिा कर सवलती जाहीर करणारा अध्यादशे सरकारिां गेल्या माचा मधहन्यात 

काढला होता. त्याचां कायद्यात रुपाांतर करण्यासाठी ह ेधवियेक अथामांत्रयाांिी सादर केलां आह.े कोरोिाच्या पार्श्ाभूमीवर 

या अध्यादशेाअांतगात धवधवि कायद्याांच्या तरतुदींच्या अांमलिजावणीमध्ये धशधथलता आणण्यात आली होती. कर 

भरण्यास मदुतवाढ धकां वा सवलती अशा प्रकारचे उपाय करण्यात आले होते. सांसगााची पररधस्थती कायम असल्यािां या 

धवियेकाद्वार े ही धशधथलता कायम ठेवण्यात आली आह.े पीएम केअसा धििीला धदलेल्या रकमेवर शांभर टक्के कर 

सवलत दणे्यासाठी या धवियेकात प्राप्तीकर कायद्यात दरुुस्ती सचुवण्यात आली आह.े  

 

क ांग्रेसचे सदस्य मधिष धतवारी आधण शशी थरूर याांिी या धवियेकाला धवरोि केला. जीएसटीची रक्कम 

राजयाांिा दणे्यात टाळाटाळ करण्यासाठी कें द्र सरकार या कायद्याचा गैरवापर करू शकते, असां त्याांिी आरोप केला. 

मात्र, राजयाांच्या अधिकाराांचां रक्षण करण्यास कें द्र सरकार कधटिद्ध असूि जीएसटीची रक्कम दणे्यात चालढकल 

करण्याचा कोणताही इरादा िसल्याचां अथामांत्री सीतारामि याांिी स्पष्ट केलां.  

  

पुरवणी मागण्या 

परुवणी मागण्याांद्वार े माधगतलेल्या अधतररक्त खचााचा उपयोग लोककें धद्रत योजिा रािवूि त्याांिा कोरोिाशी 

सामिा करण्यात िळ दणे्यासाठी केला जाणार असल्याचां कें द्रीय अथामांत्री धिमाला सीतारामि याांिी काल लोकसभेत 



2 
 

साांधगतलां. लोकसभेत 2 लाख 35 हजार कोटी रुपयाांच्या परुवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहते. त्यावर काल 

सभागृहात चचाा  झाली. रोजगार धिमााण करण्यासाठी मिरगेा योजिेला 40 हजार कोटी रुपये धदले जाणार असल्याचां 

त्याांिी साांधगतलां. याधशवाय, सावाजधिक के्षत्रातील िकँाांिा पाठिळ दणे्यासाठी अधतररक्त 20 हजार कोटी आधण 

पांतप्रिाि जि िि योजिेसाठी अधतररक्त 33 हजार कोटी रुपय ेकें द्र सरकारिां माधगतले आहते.  

          

राजयाांना ऑदसिजन 

कोरोिा सांसगाािां गांभीर आजारी असलेल्या रुगणाांवरील उपचाराांसाठी ऑधक्सजिची आवश्यकता असल्यािां 

ऑधक्सजिची वाहतूक करणाऱया वाहिाांिा वाहतुकीदरम्याि कोणताही अडथळा येणार िाही याकडां लक्ष द्यावां, अशी 

सूचिा कें द्रीय गृह मांत्रालयािां सवा राजयाांिा केली आह.े काही राजये त्याांच्याकडच्या ऑधक्सजि उत्पादि कें द्राांमध्ये 

तयार होणाऱया ऑधक्सजिच्या वाहतुकीला इतर राजयात जाऊ दणे्यावर धििंि आणण्याचा प्रयत्ि करत असल्याचां 

धिदशािास आलां असल्याचां कें द्रीय गहृ सधचव अजय भल्ला याांिी सवा राजय आधण कें द्रशाधसत प्रदशेाांच्या मखु्य 

सधचवाांिा धलधहलेल्या पत्रात म्हटलां आह.े  

 

तसांच, काही राजयाांिी केवळ सरकारी रुगणालयाांिाच ऑधक्सजिचा परुवठा करण्याचे आदशे ऑधक्सजि 

परुवठादाराांिा धदले असल्याचांही भल्ला याांिी पत्राद्वार ेधिदशािास आणूि धदलां आह.े वैद्यकीय वापरासाठीचा ऑधक्सजि 

ही जीविावश्यक सावाजधिक मालमत्ता असूि त्याच्या परुवठ्यात अडथळा आल्यास रुगणाांवरील उपचाराांवर पररणाम 

होऊ शकतो, असां भल्ला याांिी म्हटलां आह.े सवा राजयाांिी ऑधक्सजिचा परुवठा सरुळीत होण्याकडां लक्ष द्यावां आधण 

काही कमतरता भासल्यास आरोगय मांत्रालयाच्या कें द्रीय धियांत्रण कक्षाला कळवावां, असां आवाहि भल्ला याांिी केलां 

आह.े     

  

होदमओपथॅी दवधेयक 

राजयसभेमध्ये काल होधमओपॅथी कें द्रीय पररषद दरुुस्ती धवियेक 2020 आधण भारतीय वैद्यकीय कें द्रीय 

पररषद दरुुस्ती धवियेक 2020 मांजूर करण्यात आली. होधमओपॅथी कें द्रीय पररषद दरुुस्ती धवियेकाद्वार ेहोधमओपॅथी 

कें द्रीय पररषद कायदा 1973 मध्ये सिुारणा सचुवण्यात आली आह.े यािसुार होधमओपॅथी धशक्षण आधण पॅ्रधक्टसवर 

धियांत्रण ठेवणाऱया कें द्रीय पररषदचेा कायाकाळ दोि ऐवजी तीि वषे करण्यात येणार आह.े भारतीय वैद्यकीय कें द्रीय 

पररषद दरुुस्ती धवियेकाद्वार े आयवुेद, योग आधण धिसगोपचार धशक्षण आधण पॅ्रधक्टसवर धियांत्रण ठेवणाऱया कें द्रीय 

पररषदचे्या पिुस्थाापिेची तरतूद करण्यात आली आह.े  

  

पीपीई 

दशेात माचापासूि आतापयंत 1100 कारखान्याांमध्य़े पूणापणे भारतीय ििावटीची पीपीई धकट तयार करण्यात 

आली आहते. या कारखान्याांपैकी िहुताांश कारखािे सूक्ष्म, लघ ुआधण मध्यम उद्योग के्षत्रातले आहते, वस्त्रोद्योग मांत्री 

स्मतृी इराणी याांिी काल लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माधहती धदली आह.े दशेात तयार करण्यात आलेली ही सवा 

पीपीई धकट सरकारच्या वतीिां धवकधसत करण्यात आली आहते. पीपीई धकटच्या उत्पादि क्षमतेत भारतािां 

अल्पाविीत मोठी प्रगती केली असूि माचामध्ये शून्य असणारां दशेातलां उत्पादि मे मधहन्याच्या मध्यापयंत प्रधतधदि 5 

लाखाांवर पोहोचलां होतां असांही इराणी याांिी या उत्तरात िमूद केलां आह.े    

  

लघु कजज 

ग्रामीण भागात लघ ुकजा परुवठा कां पन्याांच्या कजााच्या जाळ्यात अडकलेल्या मधहलाांिा मदत करण्याचे मागा 

सचुवण्यासाठी महाराट्र स सरकारिां एक अयायास गट स्थापि केला आह.े जालिा धजल्हा पररषदचे्या मखु्य कायाकारी 

अधिकारी धिमा अरोरा याांच्या अध्यक्षतेखालील या गटात भांडारा, िळेु आधण रत्िाधगरी इथल्या धजल्हा पररषदाांचे मखु्य 
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कायाकारी अधिकारी आधण इतर चार धिगर सरकारी सदस्याांचा समावेश आह,े असां राजयाचे ग्रामीण धवकास मांत्री हसि 

मशु्रीफ याांिी प्रधसद्ध केलेल्या धिवेदिात म्हटलां आह.े  

 

हा राजयस्तरीय गट पढुील तीि मधहन्यात त्याांचा अांतररम अहवाल सादर करणार आह.े  ग्रामीण भागातील 

मधहलाांिा िकँाांमिूि कजा धमळवण्यात अडचणी येत असल्यािां त्या खासगी कां पन्याांकडूि कजा घेतात आधण उच्च व्याज 

दराच्या जाळ्यात अडकतात, असां धिरीक्षण मशु्रीफ याांिी िोंदवलां आह.े   

 

झारखांड दवधानिभा 

झारखांड धविािसभेच्या तीि धदवसाांच्या पावसाळी अधिवेशिाला कालपासूि सरुवात झाली. कोरोिा 

सांसगााच्या पार्श्ाभूमीवर धवधिमांडळात मागादशाक सूचिाांचां काटेकोर पालि केलां गेलां. पधहल्या धदवशी राजयाचे अथामांत्री 

रमेशवर ओरोआि याांिी 2 हजार 584 कोटी रुपयाांचा पधहला परुवणी अथासांकल्प सादर केला. या अथासांकल्पावर 

सोमवारी चचाा होणार आह.े   

 

भारत समदु्र धकिार े

दशेातील आठ समुद्र धकिायांची प्रधतषे्ठच्या, ब्लू फ्लॅग या आांतरराट्र सीय पयाावरणीय मािकासाठी धशफारस 

करण्यात आल्याची माधहती कें द्रीय पयाावरण मांत्री प्रकाश जावडेकर याांिी माधहती धदली. आज साजऱया होत असलेल्या 

‘आांतरराट्र सीय धकिार ेस्वच्छता धदिा’च्या धिधमत्तािे आयोधजत कायाक्रमाच्या, पूवा सांध्येला ते काल िोलत होते. 1986 

सालापासूि, 100 दशेात हा धदवस साजरा करण्यात येतो.  

 

33 कठोर धिकषाांवर समदु्र धकिायांिा ब्लू फ्लॅग ह े आांतरराट्र सीय मािक दणे्यात येतां. समदु्र धकिाऱयावर 

येणाऱया पयाटकाांिा स्वच्छ पाणी, सरुधक्षत आधण धिरोगी वातावरण धमळावां, तसांच पररसराचा धवकास सािावा या 

उद्धशेािे ह ेपयाावरण मािक दणे्यात येतां. या वषी पधहल्याांदाच, गजुरातमिल्या धशवराजपूर, दमण आधण धदव मिल्या 

घोघला, कािााटकातल्या कासारकोड आधण पडुधिद्री, केरळ मिील कप्पाड, आांध्र प्रदशे मिील रुधशकोंडा, ओधडशा 

मिील गोल्डि आधण अांदमाि धिकोिार िेटाांमिील रािािगर या समदु्र धकिायांची या मािकासाठी धिवड करण्यात 

आली आह.े  

 

दवराट युद्धनौका 

भारतीय िौदलाच्या ताफ्यातील, सेवा धिवतृ्त होत असलेल्या धवराट या धवमािवाहू िौकेचा अखेरचा प्रवास 

आता सरुु झाला आह.े मुांिईतील िेव्हल ड कयाडा मिूि काल ही यदु्धिौका गरुातमिील अलांग िांदराकडे मागास्थ 

झाली. धतथे या िौकेतील सवा भाग सटेु करण्यात येतील. आधण मग ती खऱया अथाािां कायामुक्त होईल. ही यदु्धिौका 

गेली 30 वषे िौदलाच्या सेवेत होती.  

 

हवामान  

राजिािी धदल्ली, मुांिई, चेन्िई आधण कोलकता या महािगराांमध्ये आज ढगाळ वातावरणाचा राहूि हलक्या 

पावसाचा अांदाज हवामाि धवभागािां वतावला आह.े जमू काश्मीरमध्ये हवामाि कोरडां राहील. हदैरािाद, अहमदािाद 

आधण गवुाहाटी या शहराांमध्ये हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस कोसळण्याचा अांदाजही हवामाि धवभागािां वतावला 

आह.े 

 

याबरोबरच ह ेराष्ट्रीय बातमीपत्र िांपलां. नमस्कार. 


