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िदनाकंः 19.09.2020                वारः शिनवार 

 

1. यवुकांचं भिव*य घडव-याबरोबरच आ2मिनभ5र भारतासाठीही नवं शै=िणक धोरण मोलाचं असBयाचं रा*CपतEचं 
Fितपादन 

2. िदवाळखोरी िनयमांबाबतJया िवधयेकातील सादर केलेली दसुरी सधुारणा मंजूर 

3. कोिवड-19 चे दशेातील NOण बर ेहो-याचं Fमाण 79 पूणाPक 28 शतांश टRके 

4. दशेातील साखर िनया5तीJया करारांपैकS समुार े5 लाख टन  साखरचेी F2य= िनया5त आिण 

5. मुंबईत पिUम रBेवेJया 21 सVटWबरपासून एकंदर 500 उपनगरी रBेवेगाड्या धावणार 

 

रा"#पती  
21 \या शतकाJया गरजा ओळखून 2यानसुार िश=णात बदल घडवून आणणं हा न\या शै=िणक धोरणाचा उ^ेश आहे 

असं Fितपादन रा*Cपती रामनाथ कोिवंद यांनी आज केलं. न\या शै=िणक धोरणाची अंमलबजावणी या िवषयावरील िनमंिbतांJया 
पcरषदचंे उdाटन रा*CपतEनी दूरefय FणालीJया माgयमातून केलं, 2यावेळी ते बोलत होते. हे धोरण यवुकांचं भिव*य 
घडव-याबरोबरच आ2मिनभ5र भारतासाठीही मोलाचं ठरले असं रा*Cपती यावेळी hहणाले. दशेातली िवiापीठं आिण उJच िश=ण 
संjथा नवसंशोधनाची कW kं बनली पािहजेत. 2यांJया संशोधनातून रा*Cीय आिण jथािनक समjयांवर नवीन उlर ंशोधली जावीत 
अशी अपे=ा रा*CपतEनी \यm केली. नवीन शै=िणक धोरण दशेातली संशोधन आिण नवकBपनांJया आिव*काराला Fो2साहन दईेल 
आिण दशेाला nानाJया =ेbात महासlा बनवेल असा िवoास िश=ण मंbी रमेश पोखcरयाल िनशंक यांनी या काय5pमात \यm 
केला. 
 

रा5यसभा 
राqयसभेत आज कW kीय अथ5मंbी िनम5ला सीतारामन यांनी िदवाळखोरी िनयमांबाबतJया िवधेयकातील सादर केलेली 

दसुरी सधुारणा मंजूर कर-यात आली. या वषr 25 माच5नंतरJया सहा मिहsयांJया काळात थकलेBया कजा5साठी िदवाळखोरीची 
Fिpया कंपनी अथवा 2यांJया कज5 परुवठादारांनी सtु कN नये असं या सधुारणेuार े सचुव-यात आलं आहे. कW k सरकार हा 
कालावधी एक वषा5चा कर-याचीही शRयता आहे. कोिवड 19 साथीचा उiोगधंiांवर झालेला पcरणाम ल=ात घेऊन या सधुारणेचा 
Fjताव मांड-यात आला आहे. याआधी कंपनी तसचं \यmSJया िदवाळखोरीबाबतचा Fx िविशy कालमया5दते सोडवला जावा अस ं
2016 Jया यासंदभा5तBया कायiात नमूद कर-यात आलं होतं.   
 

रा5यसभा श9सधंी उ<लंघन 

जhमू काfमीरमgये िनयंbण रषेेलगत पािकjतानी सेsयानं गेBया सहा मिहsयात 2 हजार 453 वेळा शzसंधीचं उBलंघन 
केBयाची मािहती आज राqयसभेत द-ेयात आली. याच काळात आंतररा*Cीय सीमेलगत सीमेपिलकडून गोळीबार हो-याJया 192 
घटना घडBयाचं संर=ण राqयमंbी {ीपाद नाईक यांनी लेखी उlरात सांिगतलं. या सव5 Fय2नांना भारतीय सैsयानं चोख F2यlुर 
िदBयाचं नाईक यांनी hहटलं आहे.   
 

कोिवड आकडवेारी  
दशेात काल एका िदवसात कोिवड 19 चे 95 हजार 8 शे 80 NOण बर ेझाले. 2यामळेु दशेातली बर ेझालेBयांची NOणसं|या 

42 लाखांपे=ा जाjत झाली असून NOण बर ेहो-याचं Fमाण 79 पूणाPक 28 शतांश टRके झाले आहे. आज सकाळी संपलेBया 24 
तासात 1 हजार 247 NOणांJया म2ृयचुी न~द झाली. दशेातली कोिवड 19 मळेु झालेBया म2ृयुंची एकंदर सं|या 85 हजार 619 



झाली आहे. काल िदवसभरात 8 लाख 81 हजारांपे=ा जाjत कोिवड चाच-या कर-यात आBया. आतापयPत केलेBया चाच-यांची 
सं|या 6 कोटी 24 लाखांपे=ा जाjत झाली आहे. 
 

कोिवड 

कोिवड 19 चे NOण बर ेहो-याचं जगातलं सवा5िधक Fमाण भारतात असBयाची मािहती आरोOय मंbालयानं िदली आहे. 
दशेातBया बर ेझालेBया NOणांJया सं|येनं 42 लाखांचा आकडा पार केBयाचं मंbालयानं ट्िवटर सदंशेात hहटलं आहे. कW kाJया 
ठोस, आखीव, Fितसादा2मक आिण पcरणामकारक उपाययोजनांमळेु हे शRय झाले आहे. मोठ्या Fमाणात केलेBया संसग5 चाच-या, 
त2काळ मागोवा आिण Fमािणत उJच दजा5ची उपचार प�त याचा पcरणाम hहणजे कोिवड िनयंbणात जागितक jतरावर िमळालेलं 
यश असBयाचं मंbालयानं नमूद केलं आहे. 
 

नायडू कोिवड बैठक 

कोिवड साथीJया पाo5भूमीवर होत असलेBया संसद अिधवेशनादरhयान खासदारांJया आरोOय सरु=ेबाबत चचा5 
कर-यासाठी राqयसभा अgय= एम. वWक�या नायडू यांनी एक बैठक घेतली. या बैठकSला कW kीय गहृ सिचव, आरोOय आिण कुटंुब 
कBयाण मंbालयाचे संयmु सिचव तसंच आयसीएमआर चे Fितिनधी उपिjथत होते. 
 

साखर िनयाGत  
दशेातील साखर िनया5तीचे करार 57 लाख टनांवर गेले असून 2यापैकS समुार े55 लाख टन साखरचेी F2य= िनया5तही 

झाली आहे. या मिहनाअखेरपयPत आणखी 4 ते 5 लाख टन साखर िनया5तीची अपे=ा कW kीय अsन आिण नागरी परुवठा मंbालयानं 
\यm केली आहे. कोरोनाचा Fादभुा5व असतानाही झालेBया या िनया5तीब^ल कW k सरकारनंही समाधान \यm केलं असून पढुील 
वषा5तील साखरचंे जादा उ2पादन ल=ात घेता पढुील वषr साखर िनया5तीचं अिधकचं उि^y िमळेल असा िवoास साखर 
\यवसायातून \यm होत आहे. साखर िनया5तदार संघटनेकडून द-ेयात आलेBया मािहतीनसुार चालू वषा5त थायलंड मधील साखर 
उ2पादन घटBयाने यंदा Fथमच इंडोनेिशयाचा बाजार भारतीय साखरसेाठी खलुा झाला. यािशवाय इराणकडूनही मgयंतरीJया 
काळात कमी झालेली मागणी पsुहा वाढली, अsय काही दशेांनीही भारतीय साखरलेा पसंती दश5वBयानं आlापयPत उJचांकS साखर 
िनया5त शRय झाली आहे. 
 

मुबंई लोकल 

पिUम रBेवेJया ये2या 21 तारखेपासून मुंबईत एकंदर पाचशे उपनगरी गाड्या धावणार आहेत. कोरोना साथीJया काळात 
सgया साडेतीनशे उपनगरी गाड्या केवळ कोिवड लढ्यातील आघाडीचे कम5चारी आिण अ2यावfयक सेवेतील कम5चा�यांसाठी 
धावत आहेत. 2यांची सं|या वाढवून पाचशे कर-यात येणार आहे. सरुि=त अंतराJया िनयमांचं पालन कर-यासाठी आिण गदr 
टाळ-यासाठी लोकBसची सं|या वाढवBयाची मािहती पिUम रBेवेचे Fमखु जनसंपक5  अिधकारी समुीत ठाकूर यांनी िदली.   
 

िटकटॉक बंदी 
अमेcरकेनंही रा*Cीय सरु=ेला धोका असBयाचं कारण दते िटकटॉक आिण वईु चॅट या चीनी ऍVसवर बंदी घातली आहे. 

अमेcरकेची रा*Cीय सरु=ा, पररा*C धोरण आिण अथ5\यवjथेला धोका पोहोचव-यासाठी या ऍVसचा उपयोग कर-याचा चीनJया 
कhयिुनjट प=ाचा हेतू आिण माग5 jपy िदसून येत असBयाचं अमेcरकेचे वािणqय सिचव िवBबर रॉस यांनी hहटलं आहे. वईु चॅट 
ऍपवरची बंदी उiा राbीपासून अमंलात येणार आहे. िटकटॉक न\यानं डाउनलोड करता येणार नाही माb सgया िटकटॉकचा वापर 
करणा�यांना 12 नो\हWबरपूवr ते काढून टाकावे लागणार आहे. 
 

अल कायदा 
रा*Cीय तपास यंbणा अथा5त एन आय ए नं पिUम बंगाल आिण केरळमधून अल कायदा संघटनेJया नऊ दहशतवाiांना 

अटक केली आहे. हे दहशतवादी भारतातBया मह�वाJया िठकाणी दहशतवादी हBला घडवून आण-याची योजना आखत होते. 



2यांJयाकडून मोठ्या Fमाणात िडिजटल सािह2य, कागदपbं, िजहादी मजकुराचे लेख, शzं, दशेी बनावटीची िपjतूलं आिण 
jफोटकं तयार कर-यािवषयीची मािहती ज� कर-यात आली असं एनआयए नं आपBया िनवेदनात hहटलं आहे. 
 

जOमू काPमीर 

जhमू काfमीरमधBया राजौरी िजB�ात सरु=ा दलांनी आज तीन संशियत दहशतवाiांना अटक कNन 2यांJयाकडून 
मोठ्या Fमाणात शzं आिण दाNगोळा ज� केला. राजौरी पोिलसांनी या Fकरणी गsुहा दाखल केला असून अिधक तपास सtु 
आहे. 
 

जOमू काPमीर 

जhमू आिण काfमीरमधील उiोग =ेbासाठी 1350 कोटी NपयांJयामोठ्या आिथ5क पॅकेजची घोषणा उपराqयपाल मनोज 
िसsहा यांनी आज केली. याअंतग5त माच5 2 हजार 21 पयPत jटॅपं ड्यटुी माफ कर-यात आली आहे. तसंच जhमू काfमीर मधील 
वीजिबल आिण पाणीप�ीत पढुील 1 वषा5साठी 50 टRके सवलत द-ेयात आली आहे 

 

टेिनस 

अ\वल मानांिकत टेिनसपटू नोवाक जोकोिवच आिण रफाएल नदाल यांनी इटािलयन ओपन टेिनस jपध�त पNुष 
एकेरीJया उपां2यपूव5 फेरीत Fवेश केला आहे. मिहला एकेरीJया jपध�त ि\हRटोcरया अझारsेका िहनं उपां2यपूव5 फेरीत Fवेश केला 
आहे. दरhयान भारताचा रोहन बोप-णा आिण कॅनडाचा डेिनस शोपावलोव यांची जोडी पNुष दहेुरीतून बाहेर पडली आहे. उपां2यपूव5 
फेरीJया अटीतटीJया सामsयात �ाsसJया जोडीनं 2यांचा टाय�ेकरमgये पराभव केला.  

 

याबरोबरच ह ेरा"#ीय बातमीप+ सपंल.ं नमSकार. 


