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रा��ीय बातमीप� - 09.15 P.M. 
 

िदनांक : 19.09.2020                वार : शिनवार 
 

1. डॉ�टरासंह वै�क�य कम�चारी सरु�ा हमी सधुारणा िवधेयक  रा�यसभेत मंजूर 
2. कामगारा$ंया िहतासाठी तीन िवधेयकं लोकसभेत सादर  
3. दोन हजार +पया$ंया चलनी नोटांची छपाई बंद कर0याचा कोणताही िनण�य नाही 
4. आरटी पीसीआर चाच0याचंी सं3या वाढिव0याची क5 6ाची रा�यानंा सूचना आिण 
5. भारतीय नौदलात तीन दशकांह:न अिधक काळ सेवा बजावणारी, िनव?ृ िवमानवाह: य@ुनौका, आयएनएस िवराट 

अखेर$या सफरीवर  

 
महामारी िवधयेक 

देशातील डॉ�टस� आिण वै�क�य �ेDातील अEय िनम वै�क�य कम�चाFया$ंया सरु�ेची हमी देणार ंमहामारी संशोधन 
सधुारणा िवधेयक 2020 आज रा�यसभेत मंजूर कर0यात आलं. 1897 $या महामारी काय�ात या सधुारणा िवधयेकाKारे, 
अनेक बदल कर0यात आले असून, यामळेु महामारी आजाराशंी लढणाFया डॉ�टरां$या सरुि�तत बरोबरच अशा संसग�जEय 
आजारांचा Lसार रोख0यासाठी, क5 6 सरकार$या अिधकार क�ेत ही वाढ कर0यात आली आहे. कोरोना$या पाM�भूमीवर, क5 6 
सरकारने एिLल मNये या संदभा�त काढलेOया अNयादेशाची जागा हे सधुारणा िवधेयक आता घणेार आहे. या नसुार महामारीशी 
लढणाFया वै�क�य �ेDातील कम�चाFयांवर हOला करण, Qयांना जखमी करण, Qया$ंया जीवाला धोका पोहचवण आिण 
कोणQयाही Lकारच नकुसान करण, हा यापढेु अजामीनपाD गुEहा समजला जाणार असून, Qयात आरोपीला जमीन देता येणार 
नाही. गEुहा िस@ झाOयास 3 ते 5 मिहEयाची त+ंुगवासाची िश�ा, आिण 50 हजार ते 2 लाख +पयापयSत$या दडंाची तरतूद 
कर0यात आली आहे. कोरोना महामारी$या पाM�भूमीवर देशात अनेक िठकाणी, +Tणा$या नातेवाईकांकडून डॉ�टस�सह इतर 
कोरोना योNयावंर होणाFया जीवघे0या हOOयाचंी वाढलेली सं3या पाहता, या िवधेयकाची अQयतं आवVयकता होती असं क5 6ीय 
आरोTयमंDी डॉ हष�वध�न यानंी यावेळी रा�यसभेत सािंगतलं. राXYीय साव�जिनक आरोTय काय�ासदंभा�तही क5 6 सरकार 
सशंोधन करत असून, देशातOया 14 रा�यांनी, आपOया सूचना क5 6ाकडे पाठवOया असOयाची मािहतीही हष�वध�न यानंी यावेळी 
िदली.        
 
िवधयेक 

क5 6ीय कामगार आिण रोजगार मंDी सतंोषकुमार गंगवार यानंी लोकसभेत कामगारांची काम कर0याची िZथती 
सधुार0यासाठी आिण कामा$या िठकाणी Qया$ंया िहताचे र�ण कर0या$या उ]ेशाने तीन िवधेयकं सादर केली. आरोTय आिण 
काय�रत प^रिZथतीच ंकलम 2020, औ�ोिगक सहसबंध कलम 2020 आिण सामािजक सरु�ा कलम 2020 अशी ही तीन 
िवधेयक आहेत. `यावसाियक सुर�ा, कामगार संघटना कायदा आिण कम�चाFयांची सामािजक सरुि�तता काय�ामंNये सधुारणा, 
यामधून केOया जाणार आहेत. दरaयान, गगंवार यानंी मागील वषb सादर केलेले तीन कायदे आज मागे घवूेन ही नवीन िवधेयक 
सादर केली. माD मागे घे0यात आलेले कायदे हे Zथायी सिमतीकडे Lलंिबत असून, ते मागे घेतOयाब]ल िवरोधकानंी आ�ेप 
घेतला. नवीन िवधेयकं िवचारासाठी Zथायी सिमतीकडे पाठव0याची मागणीदेखील िवरोधकानंी केली आहे. Zथायी सिमतीने 
LZतािवत केलेOया आधी$या िवधेयाकामंधील, 177 बदल न`या िवधेयकामंNये समािवc केOयाची मािहती, गंगवार यानंी या 
आ�ेपाला उ?र देताना िदली.  
 
प!ादेश  

भाजपान ंआपOया प�ा$या सदZयानंा उ�ा रा�यसभेत उपिZथत राह0यासाठी प�ादेश काढला आहे. शेतीिवषयक 
तीन िवधेयकं उ�ा सभागृहात मंजरुीसाठी ठेवली जाणार आहेत. िवरोधी प� या िवधेयकानंा िवरोध करत आहेत. ही िवधेयकं 
ऐितहािसक असOयाच ंपंतLधान नर56 मोदी यांनी aहटलं आहे. तर िवरोधक, यावeन शेतकFयांची िदशाभूल करत असOयाचं 
Qयानंी aहटलं आहे. लोकसभेत ही िवधेयकं याआधीच मंजूर झाली आहेत.  
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दरaयान, तेलंगण रा�याने क5 6ाने ससंदेत सादर केलेOया शेतकरी आिण शेतीशी संबंिधत ही िवधेयकं, शेतकरी िवरोधी 
असOयाचं सागंत िवरोध दश� िवला आहे. या िवधेयकामंळेु शेतकFयानंा नकुसान आिण कापfरेट �ेDाला फायदा होणार 
असOयाची टीका, तेलंगण च े म3ुयमंDी के चं6शेखर राव यानंी केली आहे. शेतकरी आपला शेतमाल कुठेही जावून िवकू 
शकतील अस ंनसून, याउलट `यापारी कुठेही जावून शेतमाल खरदेी कe शकतील असं यावeन िदसून येत असOयाचं राव 
यानंी aहटलं आहे.  
 
नोट  

दोन हजार +पये चलना$या नोटाचंी छपाई बंद कर0याचा कोणताही िनण�य घेतला नसOयाच,ं अथ� मंDालयाकडून 
आज लोकसभेत सांग0यात आलं. या संदभा�त लेखी उ?रात अथ� रा�यमंDी अनरुाग ठाकूर aहणाले, क� जनते$या `यवहा^रक 
माग0या सलुभ कर0यासाठी भारतीय ^रझ`ह� बकेँशी सOलामसलत कeन, नोट छाप0याच सरकारन ठरवले आहे. 31 माच� 
2020 पयSत 2 हजार +पयां$या एकंदर 27 हजार 398 लाख नोटा, तर 31 माच� 2019 रोजी 32 हजार 910 लाख नोटा 
`यवहारात होQया असं सागंत, सNया कोिवड 19 $या पाM�भूमीवर, ताQपरुQया Zव+पात या नोटांची छपाई थांबव0यात आली 
असOयाची मािहती, ठाकूर यांनी यावेळी िदली.  
 
बैठक 

कोिवड19 चा Lसार रोख0यासाठी क5 6 सरकार$या धोरणाQमक कामाचा एक भाग aहणनू आज क5 6ीय मंिDमंडळ 
सिचवा$ंया अNय�तेखाली एक उ$च Zतरीय बैठक झाली. देशात चाच0याचंी सं3या वाढव0यासाठी ही रा�य सरकार ंLयQन 
करत असOयाब]ल यावेळी क5 6ीय मंिDमंडळ सिचवानंी समाधान `यh केलं तसंच आर टी पी सीआर चाच0याची स3ंया 
वाढव0याब]ल भर �ायला सांिगतलं. माD अजूनही अनेक रा�यांचा मQृयदुर राXYीय मृQयू दरापे�ा जाZत असOयाब]ल Qयांनी 
यावेळी िचंता `यh केली. या बैठक� मNये क5 6ीय आरोTय, गहृ, उ�ोग मDंालयातील व^रi अिधकाFयासंह, देशातOया कोरोना 
Lभािवत 12 रा�य आिण क5 6शािसत Lदेशा$ंया म3ुय सिचवानंी दरुjXय Lणाली$या माNयमातून भाग घेतला. महाराXY, 
अE6Lदेश, तिमळनाडू, कना�टक, ओिडशा, केरळ, तेलगंाना, उ?र Lदेश, पंजाब, िदOली, पिlम बंगाल, आिण चडंीगड या 12 
रा�य आिण क5 6 Lदेशात सNया देशातील 80 ट�के कोरोना +Tण आहेत. क5 6ीयमंDी िपयषु गोयल यानंी ही या बैठक�त भाग 
घेऊन या रा�यांमधील ऑि�सजन उपलoधतेब]ल आढावा घतेल, तसच Qयासाठी Lभावी उपाय योजना कर0याची सूचना 
केली. िजOहा आिण pामीण आरोTय क5 6ातील िZथतीचा सतत आढावा घेऊन ती सधुार0यासाठी िविवध रा�य सरकारानंी 
केलेOया उपाययोजना सवाSना सांगून पZपर सहकाय� करावं  अशी सूचना ही गोयल यानंी यावेळी केली.  
 
 &वासी मजूर   

देशात कोरोना$या पाM�भूमीवर झालेOया लॉकडाऊन$या काळात, Lवासी मजरुांना क5 6 सरकारन िविवध कामासंाठी 
मजरुी$या +पात 295 कोटी +पयाचंं आिथ�क सहकाय� केलं आहे, अशी मािहती क5 6ीय कामगार आिण रोजगार मंDी संतोष 
कुमार गंगवार यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उ?रात िदली. लॉकडाऊ$या काळात क5 6ीय रोजगार मंDालयान देशात Lवासी 
मजरुा$ंया सहाqयासाठी 20 िठकाणी िनयDंण क� Zथापन केले, तसच Qया$ंया 15 हजारापें�ा जाZत  तrारsचा िनपटारा 
कर0यात आला असOयाची मािहतीही Qयानंी िदली. लॉक डाऊन सपंOयानतंर क5 6 सरकारने सव� रा�य आिण क5 6 शािसत 
Lदेशातील सरकारानंा उपकर िनधीतून  बांधकाम मजरुानंा आिथ�क सहाqय कर0या$या सूचना केOया होQया, Qयानसुार देशात 
समुारे 1 कोटी 86 लाख बांधकाम मजरुानंा 5 हजार कोटी +पयाचं ंवाटप कर0यात आलं असून, हे पैसे या मजुरा$ंया थेट बकँ 
खाQयात जमा कर0यात आOयाचंही गंगवार यानंी सािंगतलं.     
 
आयएनएस िवराट- बृह-मु्मबई 

भारतीय नौदलात तीन दशकांह:न अिधक काळ सेवा बजावणारी िनव?ृ िवमानवाह: य@ुनौका आयएनएस िवराट आज 
अखेर$या जलLवासाठी मुंबई$या िकनाFयावeन गजुरातकडे रवाना झाली. िवराटला गजुरातमधील अलगं या जहाज तोडणी 
बदंरात नेलं जाणार आहे. ऐकूया याबाबत अिधक मािहती आम$या Lितिनधीकडून... 
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1959 साली ि2िटश नौदलात दाखल झाललेी आयएनएस िवराट ही य6ुनौका 1986 साली भारतान ं खरदेी 
केली. :यानंतर साधरण तीस वषा=>या भारतीय नौदलातील सवेेनतंर 6 माच@ 2017 रोजी ही िवमानवाहB यु6नौका 
नौदला>या सवेेतून िनवृC झाली. तDेहापासून िवराट मुंबईतील नौदला>या तळावर उभी होती. या यु6नौकेच ं
यु6सGंहालात Hपांतर करIयासाठी आJं &देश आिण महारा��ाने तयारी दाखिवली होती. मा�, इतMया &चंड 
आकारा>या य6ुनौकेचं Oमारकात Hपांतर करणं Dयवहाय@ ठरणार नसPयानं भारतीय नौदलान ं याबाबत उ:सकुता 
दाखवली नाही. :यामळेु अखेर िवराटला मोडीत काढIयाचा िनण@य झाला.  

 
कS T सरकार>या मेटल OUॅप �ेड कॉपXरशेनने िनिवदा &िUयेYार ेZीराम Gुप या खासगी कंपनीला िवराट मोडीत 

काढIयासाठी देIयाचा िनण@य केला. Zीराम Gुपन ंयासाठी 38 कोटी 54 लाख ^पये मोजले. य6ुनौकेवरील उ>च &तीचं 
Oटील, बुलेट&फु सामान आिण अ-य सट्ुया धातूनंा बाजारात मोठी मागणी असते.  :या^पात या िवराट नौकेचं अिOत:व 
काही अशंी िटकून राहील, बाक` मागे राहतील, या नौकेन ं मकूपणे बजावलेPया शौया@>या कामिगरी>या आठवणी. 
आकाशवाणी>या बातaयांसाठी मुंबईहBन गौरीशंकर घाले यां>यासह, &शांत जाधव पणुे.  
 
मन क` बात  

पतंLधान नर56 मोदी येQया 27 सuट5बरला सकाळी 11 वाजता आकाशवाणीव+न मन क� बात या काय�rमाKारे 
देशातOया जनतेशी संवाद साधणार आहेत. या काय�rमाचा हा 69 वा भाग असेल. नाग^रकानंी आपOया सूचना नमो अॅप िकंवा 
माय जी ओ `ही खOुया मंचावर पाठवा`यात अस ंआवाहन कर0यात आलं आहे.आकाशवाणीची सव�  क5 6 तसचं वेबसाईट आिण 
Eयूजऑन ए आय आर या ऍपव+न हा काय�rम Lसा^रत कर0यात येईल. 
 
खादी 

खादी आिण pामो�ोग आयोगा$या ठामपणामळेु अॅ मेझॉन, िxलपकाट�, Zनॅपडील आिण इतर ई-कॉमस� पोट�लला 
खादी$या zडँ नावाने उQपादने िवr� करणाया�त 160 ह:न अिधक सकेंतZथळे काढून टाक0यास भाग पाडले आहे. खादी इंिडया 
नावाने एक हजाराह:न अिधक कंपEया ं आपOया उQपादनांची िवr� करत असOयाने खादी इंिडया या zडँच ं आिण खादी 
कारािगरांच नकुसान होत असOया$या कारणावeन या कंपEयांना कायदेशीर नोिटस दे0यात आली असOयाच ंआयोगाकडून 
सागं0यात आल ंआहे. 'खादी' नावासह असलेला इतर मजकूर हटव0यासाठी Qयांना 10 िदवसाचंी मदुत दे0यात आली आहे. हे 
ई-कॉमस� पोट�ल खादीचे माZक, हब�ल साबण, शैaपू, स|दय�Lसाधने, हब�ल मेहंदी, जॅकेट्स, कुता� आिण अशी अनेक उQपादने 
खादी या zडँ नावाचा वापर कeन वेगवेग~या िवrेQयामंाफ� त िवकत होते. 
 
माOक 

कोरोनापासून सरुि�तता aहणून घरी बनवलेले एका थराचे माZकदेखील अिधक सरुि�त आहेत असं अमे^रके$या 
उरबाणा-चॅिaपपेन येथील इिलनॉय िव�ापीठातील शा�� आिण सशंोधकानंी aहटलं आहे. िशंक0यातून खोकOयातून मोठे थ5ब 
Qयानंा गती िमळाOयास सहज बाहेर पडून ते हवेत पसe शकतात अस ं ए�सYीम मेकॅिन�स लेटस� या मािसकात Lकािशत 
कर0यात आलेOया एका लेखात सशंोधकानंी aहटले आहे. घरात वापरOया जाणाF या िविवध Lकार$या 11 Lकार$या कापडांचा 
सशंोधकानंी अ�यास केला असून Qयातून िमळणारी Mसन�मता, िशंक0यातून आिण खोकOयातून बाहेर पडणाFया थ5बाचंी 
रोधन�मता तपासून पािहली आहे. Qयामळेु हे माZक सरु�ा देत असOयाच ंसंशोधकानंी aहटलं आहे.  
 
िनधन-मुंबई पिcम उपनगर 

भाजपचे माजी आमदार सरदार तारािसहं यांच ंआज सकाळी मुंबईत Lदीघ� आजारान ंिनधन झालं. ते 82 वषाSचे होते. 
Qयानंी 4 वेळा आमदार aहणून िनवडून येत मुंलुंड िवधानसभा मतदार संघाचं Lितिनिध�व केलं होतं. रा�यपाल भगत िसंह 
कोVयारी, माजी म3ुयमंDी देव56 फडणवीस, भाजपनेते िवनोद तावडे यानंी सरदार तारािसहं या$ंया िनधना ब]ल ती� दःुख 
`यh केलं आहे. सरदार तारा िसंह हे भाजपचे लोकिLय नेते आिण सामािजक काय�कत� होते. ते सव�Lकार$या सामािजक आिण 
धािम�क काया�त नेहमी अpेसर होते अशा शoदात रा�यपालांनी Qयानंा शाधाSजली वािहली आहे. चाळीस वषाSह:न अिधक काळ 
तळमळीन ं जनेतेची कामे करणारा जनLितिनधी aहणून Lभावी कारक�द� असलेOया सरदार तारा िसहं या$ंया िनधनामळेु 
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भारतीय जनता प� मुंबईचे कधीही भeन िनघणार नाही अस ंनकुसान झालं आहे, अस ंउ?र Lदेशचे माजी रा�यपाल राम 
नाईक यानंी आपOया शोक सदेंशात aहटलं आहे. 
 
िनधन 

�येi साaयवादी नेQया आिण माजी खासदार का�ेँड रोझा देशपांडे यांच ंआज मुंबईत वृ@ापकाळानं िनधन झालं. Qया 
92 वषाS$या होQया. भारतीय कaयिुनZट प�ाचे सZंथापक सदZय  का�ेँड �ीपाद अमृत डागें या$ंया Qया �येi कEया होQया. 
Qयानंी सयंhु महाराXY चालवली तसच गोवा मhु� संpामात ही भाग घेतला होता. 1974 साली Qया दि�ण मNय मुंबई लोकसभा 
मतदारसंघातनु Qया िवजयी झाOया होQया. Qयानंी कामगाराचें अनेक L� सोडव0यासाठी क5 6 आिण रा�य सरकार$या अनेक 
सिमQयावंर काम केलं होत, िवशेषतः मिहला कामगारां$या L� साठी आिण मिहलानंा गरोदर पणात ह�काची रजा िमळवून 
दे0यात केलेOया Lचार आदंोलनांत Qयाचंा महQवपूण� सहभाग होता.  
 
शdसाठा  

जaमू काVमीर मNय कुपवाडा िजOहयात कंडी भागातील चक केगाम इथ ंसरु�ा दलाने काल शोध मोिहमे दरaयान 
अितर�ेयांच एक ग�ु िठकाण शोधून काढल आिण ठीथून मोठ्या Lमाणात श�साठा हZतगत केला यामNये बदंकुा, हात बॉaब, 
Zफोटक याचंा समावेश आहे. या भागात अजूनही शोध मोहीम चालू असOयाचं लXकरा$या व^रi अिधकाया�ने सांिगतलं. 

 

याबरोबरच ह ेरा
�ीय बातमीप� सपंल.ं नम�कार. 


