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ठळक बातम्या 

 

1. कोरोना संपला असं समजू नका, प्रतिबंधात्मक उपायांचं पालन करा – पंिप्रधानांचं आवाहन. 

2. लोकसभा आति तवधानसभा तनवडिकुावरील प्रचारा खचााची मयाादा 10 टक्क्यांनी वाढवली. 

3. शेिकऱयांच्या मदिीसाठी राज्यानं अद्याप कें द्राला प्रस्िावच तदलेला नाही -भाजपा  तकसान मोचााचा आरोप. 

4. कें द्रानं स्विःहून मदि करिं िर दूरच जीएसटी परिाव्याचे 30 हजार कोटीही थकवल्याचा क गें्रसचा पलटवार. 

5. एसटी बस कधी येिार याची प्रतिक्षा संपली, यापढेु प्रवाशांना एसटी गाड यांचं 'लोकेशन' कळिार. आति  

6. यशवंिराव चव्हाि महाराष्ट्र मकु्त तवद्यापीठानं राज्यािील अन्य तवद्यापीठांसमोर ठेवला यशस्वी ऑनलाईन परीके्षचा 

वस्िपुाठ. 

 

पांतप्रधान 

कोरोनाचा प्रादभुााव संपला आहे असा गैरसमज करुन न घेिा, कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायांचं जबाबदारीनं पालन 

करण्याचं आवाहन पंिप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दशेािल्या जनिेला काल केलं. पूवापदावर येि असलेल्या आपल्या दशेाची गिी मंदावू 

नये यासाठी प्रतिबंतधि सरुक्षा उपायाचं पालन करि राहीलं पातहजे असं िे म्हिाले. काही लोक सरुक्षा उपायांच्या बाबिीि 

तनष्ट्काळजीपिा दाखवि असल्याबद्दल पंिप्रधानांनी खंि व्यक्त केली. असं वागून आपि स्विःसह आपलं कुटंुब, अबाल वदृ्ध यांना 

संकटाि टाकि आहोि याची जातिव त्यांनी करून तदली. जगाच्या िलुनेि भारिाि कोरोना प्रादभुाावाची तस्थिी तनयंत्रिाि 

असल्याचं पंिप्रधानांनी आपल्या भाषिाि आकडेवारीतनशी स्पष्ट केलं. दशेभरािल्या लाखो कोरोनायोधयांनी सेवा परमो धमो या 

ित्वानसुार तनस्वाथा सेवा केली अशा शबदांि त्यांनी कोरोनायोद धयांच्या कामतगरीची प्रशंसा केली. कोरोनावरची लस आल्यानंिर, 

भारिािल्या प्रत्येक नागररकाला िी तमळावी यासाठी कें द्र सरकारनं तनयोजन सरुु केलं असल्याची मातहिी त्यांनी तदली. िोपयंि 

कोििाही तनष्ट्काळजीपिा न दाखविा, मास्क लावा, वारवंार हाि स्वच्छ धवुा आति परस्परांपासून सरुतक्षि अंिराचं पालन करा 

असं आवाहन करि दसरा, तदवाळी, ईद, िसंच गरुुनानक जयंिीसह आगामी सिांच्या शभेुच्छा त्यांनी जनिेला तदल्या. 

 

शनवडणूक खर्च 

लोकसभा आति तवधानसभा तनवडिकुा लढतविा-या उमेदवारांसाठी प्रचाराकररिा खचा मयाादा 10 टक्क्यांनी 

वाढतवण्याि आली आहे. कोतवड 19 च्या पाशावभूमीवर उमेदवारांना येिा-या अडचिी लक्षाि घेऊन प्रचारासाठी अतधक खचा 

करण्याची मभुा तदली आहे. तनवडिूक आयोगाच्या तशफारशीच्या आधारावर कें द्र सरकारनं या खचााला मान्यिा तदली आहे. 

याबाबि कायदा मंत्रालयाने काल रात्री जारी केलेल्या अतधसूचनेि म्हटले आहे की, लोकसभा तनवडिकुीि उमेदवाराला 

प्रचारासाठी आिा 77 लाख रुपये खचा करिा येवू शकिार आहेि. यापूवी ही मयाादा 70 लाख रुपये होिी.  

 

गसॅ ओ टी पी  

स्वयंपाकाच्या गॅसचा तसतलंडर योग्य व्यक्तीपयंि पोहोचावा, त्याच्या काळ्या बाजाराला, चोरीला आळा बसावा या हेिूनं 

गॅस कंपन्या आिा नविंत्रज्ञानाचा वापर करिार आहेि. अतधक मातहिी आमच्या प्रतितनधीकडून....  

  



1 नोव्हेंबर पासून तुम्हाला गसॅ शसशलांडर घरपोर् हवा असले तर बँकेर् ेअांनलाईन व्यवहार करताना द्यावा लागतो 

तसा one time password अर्ाचत ओ टी पी सादर करावा लागणार आह.े दशेभरातील सवच गसॅ शवतरक कां पनयाांसाठी 

येत्या 1 तारखेपासून ही पद्धती बांधनकारक करण्यात आली असून पुण्यासह दशेातील 100 स्िाटच शहरात प्रायोशगक 

तत्वावर ती राबवण्यात येणार आह.े ग्राहकानां गसॅ शसशलांडरर्ी नोंदणी केल्यानांतर घरपोर् शडशलव्हरीसाठी शसशलांडर र्ी 

पावती तयार होतार् हा ओटीपी ग्राहकाच्या िोबाईलवर यईेल आशण शसशलांडरच्या प्रत्यक्ष शडशलव्हरीवेळी ग्राहकाला हा 

ओटीटी सांबांशधत गसॅ एजनसीच्या किचर्ाऱयाांकड ेसादर करावा लागले, त्याशशवाय ग्राहकाला शसशलांडर शिळणार नाही. जर 

एखाद्या ग्राहकार्ा िोबाईल क्रिाांक गसॅ कां पनीकड ेनोंदलेला नसले तर शसशलांडर घऊेन येणारी व्यक्ती ऐनवेळी ग्राहकार्ा 

क्रिाांक घऊेन एजनसीला पाठवेल आशण त्याला ओटीपी यईेल. ही नवी पद्धत केवळ घरगतुी गसॅ धारकाांसाठीर् असून 

व्यावसाशयक वापरासाठीच्या शसशलांडरला लागू राहणार नाही.  

 

चाहर  

महाराष्ट्रािल्या अतिवषृ्टीनंिर स्विः पंिप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फोन करून मखु्यमंत्रयांशी चचाा केली. सहकायााचं 

आश्वासन तदलं. मात्र, अद्याप राज्य सरकारनं शेिकऱयांच्या मदिीबाबि कोििाच प्रस्िाव कें द्र सरकारला तदलेला नाही अस ं

भाजपाच्या राष्ट्रीय तकसान मोचााचे अधयक्ष, खासदार राजकुमार चाहर यांनी म्हटलं आहे. िे काल मुंबईिील भाजपा प्रदशे 

कायाालयाि आयोतजि वािााहर पररषदिे बोलि होिे. अतिवषृ्टीमळेु राज्यािील एक लाख हेक्टर शेिी वाया गेल्यानं शेिकरी 

अडचिीि सापडला आहे. अशा पररतस्थिीिही राज्य सरकारनं अद्याप कोििीच मदि शेिकऱयांना जाहीर केली नाही. यािून 

महातवकास आघाडी सरकारचा शेिकरी तवरोधी चेहरा उघड झाल्याचा आरोप चाहर यांनी केला. सत्तेि येण्यापूवी स्विः उद्धव 

ठाकर ेयांनी शेिकऱयांच्या बांधावर जाऊन पंचनामे न करिा िािडीनं मदिीची घोषिा करण्याची मागिी केली होिी. आिा त्यांनी 

वषाभरापवुी केलेल्या स्विःच्याच मागिीची पूिािा करायला हवी, असं िे म्हिाले.  

 

जी एस टी-र्ोरात   

दरम्यान कोरोना संकटामळेु महाराष्ट्रासमोर आतथाक संकट आहे. त्याि अतिवषृ्टीनम अिोनाि नकुसान झाले आहे अशा 

पररतस्थिीि कें द्र सरकारनंच मदिीचा हाि पढेु करिं गरजेचं आहे िो अद्याप केलेला नाही उलट सप्टेंबर अखेर राज्याचे हक्काचे 

असलेले जी एस टी परिाव्याचे िबबल 30 हजार कोटी रुपये कें द्र सरकारकडून येिं बाकी आहेि िे िरी त्यांनी आधी द्यावेि, अशी 

मागिी महसूलमंत्री िथा कााँगे्रस प्रदशेाधयक्ष बाळासाहेब थोराि यांनी मुंबइिल्या वािााहर पररषदिे केली. 

 

आांबेडकर  

अतिवषृ्टीग्रस्ि शेिकऱयांना तदलासा दणे्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं कें द्राकडे कजााची मागिी केली आहे का त्याचा राज्य 

सरकारनं खलुासा करावा. जर कें द्राकडे कजााची मागिी केली असेल िर तवरोधी पक्षनेिे दवेेंद्र फडिवीस यांनी हे कजा मंजूर करून 

घेिले पातहजे, असा सल्ला वंतचि बहुजन आघाडीचे नेिे प्रकाश आंबेडकर यांनी काल सोलापरुाि तदला. 

   

फडणवीस 

राज्यािील अतिवषृ्टीनं बातधि शेिकऱयांना िात्काळ तदलासा दणे्याची गरज असिाना आघाडी सरकारमधील तिन्ही 

पक्षाचे नेिे एका सरुाि  कें द्राच्या मदिीची अपेक्षा व्यक्त करि आहेि असं मि तवधानसभेिले तवरोधीपक्ष नेिे दवेेंद्र फडितवस यांनी 

काल उस्मानाबाद इिं वािााहर पररषदिे व्यक्त केलं. मदिीसाठी इच्छाशक्ती हवी, आिा िरी संवेदनशील व्हा असं आवाहन त्यांनी 

यावेळी राज्य सरकारला केलं. 

 

फडणवीस 

शेिकऱयांना पातहजे िेवढं हरभरा तबयािं तदलं पातहजे. या तबयािांसाठीची ल टरी पधदि िािडीनं बंद करावी अशी मागीं 

फडितवस यांनी लािूराि माधयमांशी बोलिाना केली.  

 



एस टी  

एसटी नं प्रवास करिायाास प्रवाशांना आिा आपली बस कधी येिार म्हिून प्रतिक्षा करि बसावी लागिार नाही. आपली 

बस कुठवर आली आहे िे कळण्याची लवकरच सोय होिार आहे. त्याबाबि मातहिी दिेारा हा वतृ्तांि.....  

 

िहाराष्ट्र राज्य पररवहन िहािांडळाच्या 18 हजार गाड याांना शडसेंबरपयंत 'व्हीटीएस' अर्ाचत व्हईेकल रॅशकां ग 

शसस्टीि बसवण्यार्ां काि पूणच होणार असल्यार्ी िाशहती िहािांडळाकडून दणे्यात आली आह.े यािळेु प्रवाशाांना एसटी 

गाड याांर्ां 'लोकेशन' कळणार आह.े एसटीच्या वातानकूुशलत बसगाड याांसह साध्या गाड याांनाही 'शव्हटीएस' प्रणाली 

बसवण्याच्या कािाला गती शिळाली आह.े जवळपास 85 टक्के काि पूणच झाल्यार्ी िाशहती एसटी िहािांडळान ेशदली. काही 

शकरकोळ कािां नोव्हेंबर िशहनयात पूणच करून शडसेंबरपासून ही सवेा प्रवाशाांसाठी कायाचशनवत होईल, असां िहािांडळाकडून 

साांगण्यात आलां आह.े खरांतर िार्च 2020 पयंत सवच बसगाड याांना 'व्हीटीएस' बसवून प्रवाशाांच्या सवेेत आणली जाणार होती. 

िात्र, कोरोनाकाळात ह ेकाि पूणचपणे र्ाांबल्यानां शवलांब झाला आता िात्र कािाला गती शिळाली आह ेअशी िाशहती जनसांपकच  

अशधकारी अशभजीत भोसले याांनी शदली.  

 

अिरावती  

संि गाडगे बाबा तवद्यापीठ अमराविीच्या ऑनलाईन परीके्षला बसलेल्या हजारो तवद्यार्थयांना ल गईनच होि नसल्याच्या 

िक्रारी परीक्षाथी ंतवद्यार्थयांनी काल केल्या. या तवद्यापीठांिगाि अमराविी तवभागािील समुार ेएक लाखापेक्षा जास्ि तवद्याथी परीक्षा 

दिे आहे. परिं ुसवार डाऊन होि असल्यानं ल गईनच होि नसल्याचा आरोप यविमाळ तजल्यािील परीक्षाथी तवद्यार्थयांनी केला 

आहे. 

 

पररक्षा  

राज्यािील सवाच पारपंररक तवद्यापीठांच्या पररके्षि तवद्यार्थयांना िांतत्रक अडचिींचा सामना करावा लागि असिाना 

यशवंिराव चव्हाि महाराष्ट्र मकु्त तवद्यापीठाच्या पदवी, पदव्यतु्तर पदवी अंतिम वषािील समुार े80 टक्के तवद्यार्थयांच्या ऑनलाईन 

परीक्षा सरुळीि पार पडल्या आहेि. अतधक मातहिी आमच्या प्रतितनधीकडून....... 

 

िकु्त शवद्यापीठात शशकणारा शवद्यार्ी हा खरां तर शशक्षणाच्या प्रवाहाबाहरेर्ा असतो. िात्र यसवांतराव र्व्हाण 

िहाराष्ट्र िकु्त शवद्यापीठानां या शवद्यार्थयाचलाही ऑनलाईन परीक्षते  यशस्वीरीत्या सहभागी करून घतेलां. गले्या वर्षी िुांबई 

शवद्यापीठाला शनकाल तयार करण्यात िदत केल्यानांतर यांदा िकु्त शवद्यापीठानां ऑनलाईन परीक्षतेही राज्यातील अनय 

शवद्यापीठाांसिोर यशस्वी आदशच शनिाचण केला आह.े िकु्त शवद्यापीठाच्या राज्यभरातील 80 टक्के पदवी आशण पदव्यतु्तर 

शवद्यार्थयांनी ऑनलाईन परीक्षाांिध्ये सहभाग नोंदवला. ऑनलाईन परीक्षा दणेायाचत शवद्यार्थयांर्ां एकशत्रत शनकालपत्रक तयार 

करण्यार्ां कािही शवद्यापीठानां सरुु केले आह.े त्यािळेु शदवाळीपूवीर् या परीक्षार्ी ांना शनकालपत्र शिळण्यार्ी शक्यता 

आह.े.आता पदशवका आशण प्रिाणपत्र अभ्यासक्रिाांच्या परीक्षा आज  सरुु होत असल्यार्ी िाशहती, िकु्त शवद्यापीठार् े

शवभागीय सांर्ालक डॉ.धनांजय िान ेयाांनी काल वाताचहर पररर्षदते शदली.  

 

पुरवणी पररक्षा  

महाराष्ट्र राज्य माधयतमक आति उच्चमाधयतमक तशक्षि मंडळानं 10 वी आति 12 वीच्या परुविी पररक्षांचं वेळापत्रक 

जाहीर केलं आहे. सवा पररक्षा 20 नोव्हेंबर ला सरुू होिील. दहावीच्या पररक्षा 5 तडसेंबर िर बारावीच्या सवासाधारि तवषयांच्या 

पररक्षा 7 आति व्यावातयक तवषयांच्या पररक्षा 10 तडसेंबर पयंि चालिील. िोंडी आति प्रात्यतक्षक पररक्षांसह सपूंिा पररके्षचं 

वेळापत्रक तशक्षि मंडळाच्या www.mahahsscboard.in या संकेिस्थळावर उपलबध आहे. 

 

 

 

http://www.mahahsscboard.in/


पोलीस हुतात्िाशदन 

खर ंम्हिजे सरहद्दीवर लढिं हे पोलीसांचं काम नाही. िसं प्रतशक्षि, िशी सज्जिाही त्यांची नसिे िरीही 1959 साठी 

आजच्याच तदवशी चीनच्या सीमेवर पोलीस लढले. दशेासाठी शहीद झाले. त्यांच्या स्मरिाथा आज  पोलीस हुिात्मा तदनातनतमत्त 

पाळण्याि येिो. अतधक मातहिी आमच्या प्रतितनधीकडून..... 

 

21 ऑक्टोबर 1959 रोजी लदाखिधील भारताच्या सीिवेर बफाचच्छाशदत आशण शनजचन अशा हॉटशस्प्रांग या शठकाणी 

गस्त घालणाऱया 10 पोलीस जवानाांवर दबा धरून बसलेल्या र्ीनी सैशनकाांनी अर्ानक हल्ला केला. या हल्ल्याला पोलीस 

जवानाांनी कडवी झुांज शदली, ददेुवानां, या हल्ल्यात ह े पोलीस शहीद झाले. या वीर जवानाांनी दाखवलेल्या अतुलनीय 

शौयाचपासून इतराांना स्फूती शिळावी तसांर् कतचव्य आशण राष्ट्रशनष्ठरे्ी जाणीव व्हावी म्हणून 21 ऑक्टोबर हा शदवस सांपूणच 

दशेभर 'पोलीस हुतात्िा शदन' म्हणून पाळला जातो. 1सप्टेंबर 2019 ते 31 ऑगस्ट 2020 या कालावधीत दशेातील सवच 

राज्यात पोलीस दलार् े264पोलीस अशधकारी आशण पोलीस जवान आपले कतचव्य बजावत असताना धारातीर्ी पडले. 

त्यािध्य ेिहाराष्ट्रातील पोलीस उपशनरीक्षक धनाजी तानाजी होनिाने, पोलीस शनरीक्षक ररतेश दवेरावजी भोपर,े पोलीस 

नाईक सशुनल िहादवे िशे्राि, पोलीस नाईक शहाजी बाबुराव हजार,े पोलीस शशपाई शकशोर लक्ष्िण आत्राि या 5 जवानाांर्ा 

सिावेश आह.े आज या सवच शशहदाांना उभा िहाराष्ट्र आदराांजली अपचण करले.  

 

रले्वे िशहला प्रवेश 

गदीच्या वेळा सोडून उपनगरीय रेल्वे गाड यांमधये मतहला प्रवाशयांना आजपासून प्रवास करण्यास मधय आति पतिम रले्वे 

तवभागानं परवानगी तदली आहे. यानसुार, सकाळी 11 िे दपुारी 3 आति संधयाकाळी 7 च्या पढेु तिकीटधारक महीलांना रले्वेमधये 

प्रवेश तदला जािार असल्याचं याबाबि प्रतसधद करण्याि आलेल्या तनवेदनाि म्हटलं आहे.  या कालावधीि मतहला प्रवाशांना आिा 

क्यू आर कोडचीही आवशयकिा भासिार नसल्याचं स्पष्ट करण्याि आलं आहे. दरम्यान, पतिम रले्वेनं आजपासून मतहलांसाठी 

चार तवशेष रले्वे गाड या जाहीर केल्या आहेि. या तवशेष गाड या तवरार िे चचागेट या दरम्यान सकाळी आति संधयाकाळी गदीच्या 

वेळाि धाविील.  

 

पदोननती  

राज्यािील 1 हजार 61 पोलीस अंमलदार आिा पोलीस उप तनरीक्षक झाले आहेि. नवीन पदावर अतधक जोमाने 

कायारि रहा, िमुच्या सवांकडून अतधक उत्तम कामाची अपेक्षा आहे, अशा शभेुच्छा गहृमंत्री अतनल दशेमखु यांनी पदोन्नि झालेल्या 

या पोलीस कमाचाऱयांना तदल्या आहेि. पोलीस महासंचालक कायाालयानं राज्यािील या पोलीस अमंलदारांच्या पदोन्निीचे  आदशे 

काल जारी केले. प्रथमच एवढ या मोठ या संख्येने पदोन्निी दणे्याि आली आहे. 

 

स्वातांत्र्यसैशनक  

स्वािंत्रय सैतनकांच्या सन्मानाथा त्यांच्या आति वारसदारांच्या मागण्यांचा सकारात्मक तवचार करून पढुील एक मतहन्याि 

िािडीनं प्रस्िाव सादर करण्याचे तनदशे तवधानसभा अधयक्ष नाना पटोले यांनी संबंतधि अतधका-यांना तदले आहेि. काल 

मुंबईिल्या तवधानभवनाि राज्यािील स्वािंत्रय सैतनकांच्या आति त्यांच्या पाल्यांच्या, कुटंुतबयांच्या समस्या जािून घेण्यासाठी 

पटोले यांच्या अधयक्षिेखाली बैठकीचं आयोजन करण्याि आलं होिं. 

 

िशहला आयोग 

राष्ट्रीय मतहला आयोगाच्या अधयक्षा रखेा शमाा महाराष्ट्रािील मतहला सरुक्षा, िक्रारी, चौकशी  आति तवतवध मदु द्यांवर काल 

राज्यपाल भगितसंह कोशयारी यांची भेट घेवून चचाा केली. कोतवड सेंटर मधये मतहला असरुतक्षि आहेि. तदशा कायदा अजूनही 

अमलाि आला नाही असे काही तवषय राज्यपालांसमोर मांडल्याचं शमाा यांनी सांतगिलं.  

 

 



पुणे शवद्यापीठ  

सातवत्रीबाई फुले पिेु तवद्यापीठानं काल पिेु न लेज क्लस्टर आति इंटर यतुनव्हतसाटी सेंटर फ र ऍस्र न तम अाँड 

ऍस्र तफतजक्स अथााि आयकुा सोबि सामजंस्य करार केला. या करारानसुार येत्या काळाि या िीन संस्थांिफे महत्वाच्या 

तवषयावरील संशोधना बरोबरच शैक्षतिक उपक्रम राबवण्याि येिार आहेि. 

 

अपघात 

धळेु- सरुि राष्ट्रीय महामागाावरील कोंडाईबारी घाटाि खोल दरीि खासगी राँव्हल्सची बस कोसळुन भीषि अपघाि झाला आहे. 

पहाटे िीन च्या समुारास हा अपघाि झाला असून यामधये ४ जिांचा मतृ्य ुझाला आहे िर 30 िे 35 प्रवासी जखमी असल्याची 

प्राथतमक मातहिी तमळाली आहे. ही बस जळगाव वरुन सरुिकडे जाि होिी.  

 

हवािान  

राज्याि काल पतिम महाराष्ट्राि अनेक तठकािी िर कोकि आति मराठवाड याि काही तठकािी पावसाच्या सरींनी हजेरी 

लावली. तवदभााि पावसाचं प्रमाि िरुळक होिं. हवामान खात्याच्या अंदाजानसुार आज कोकि आति पतिम महाराष्ट्राि नेक 

तठकािी पावसाची शक्यिा आहे. मराठवाड याि काही िर तवदभााि िरुळक तठकािी पावसाच्या सरी हजेरी लाविील. 

 

आकाशवाणी पुणे कें द्रावरर्ां प्रादेशशक बातिीपत्र सांपलां. पण यानांतर सकाळी 10 वाजून 10 

शिशनटाांनी ऐका, कोरोना सांकटाशी सरुु असलेल्या युद्धाच्या, राज्यभरातल्या बातम्या 

''कोरोना िहाराष्ट्र'' या शवशेर्ष बातिीपत्रात. कोरोना शवरुद्धर्ा हा लढा आपल्याला 

शजांकायर्ा आह;े म्हणूनर् िास्क वापरा; स्वच्छता पाळा; अांतर राखा आशण शवश्वासाहच 

बातम्याांसाठी ऐकत रहा, आकाशवाणी, निस्कार. 

 


