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######## 

देश कोर+ना  

जाग1तक पातळीवर अमे>रकेला मागे टाकत भारताने को-वड- 19  रोगातून बरे 

झाले�याच स�ंया सवात जा�त असणारा देश "हणून जाग1तक �तरावर 

�थान 9मळवले. 42 लाखापेFा जा�त  को-वड-19   रोगमGुत या सवाHधक 

स�ंये1नशी भारत हा रोगमGुतांची आIण ��णालयातून सJुी 9मळाले�यांची 

स�ंया अKवल असणारा देश ठरला आहे.  को-वड- 19  रोगमGुताLया जाग1तक 

पातळीवर*ल  एकूण स�ंयेपैकO 19 टGके स�ंया ह* भारतातील रोगमGुतांची 

अस�याचे न�दवPयात आहे. यामळेु जाग1तक पातळीवर*ल >रकवर* दर हा 80 

टGGयांवर  पोहोचला आहे. कQ Rाचे एकSTत थेट आIण उपयGुत ;यVन तसेच 

मोWया ;माणावर*ल चाचPयांमधून रोगाच े स�ुवातीसच होणारे 1नदान, 

��णांLया ससंगाचा माग काढणे आIण Vयाबरोबरच उLच दजाचे वैYयकOय 

उपचार या सग5याचंा या जाग1तक पातळीवरLया यशात मोठा वाटा आहे.  

 
 



 

महामार- सधुारणा 0वधेयक  

रा'यसभेत आज महामार* सधुारणा -वधेयक-2020 मंजूर करPयात आलं. कQ R*य 

-वVतमंTी 1नमला सीतारामण यांनी हे -वधेयक आज रा'यसभेत मांडलं. \दवाळखोर* 

आIण कजबाजार* सधुारणा -वधेयक 2020 ह* आज संमत करPयात आलं. 

भाजपाच े सद�य अ�ण 9सगं यांनी या -वधेयकाचं �वागत केलं. 

ए.आय.ए.डी.एम.केच ेऐ. -वजयकुमार, डीएमकेच ेपी. -व�सन, संयGुत जनता दलाच े

आर. सी. पी. 9सगं यांनीह* या-वषयीLया चचत̀ सहभाग घेतला. या वषb 25 

माचनंतरLया सहा म\ह4यांLया काळात थकले�या कजासाठd \दवाळखोर*ची ;efया 

कंपनी अथवा VयांLया कज परुवठादारानंी सgु क� नये असं या सधुारणेYवारे 

सचुवPयात आलं आहे. कQ R सरकार हा कालावधी एक वषाचा करPयाचीह* शGयता 

आहे. को-वड-19 साथीचा उYयोगधंYयांवर झालेला प>रणाम लFात घेऊन या 

सधुारणेचा ;�ताव माडंPयात आला आहे. स4ैयदलातील 22 हजाराहून अHधक सरुFा 

रFक कोरोनासंf9मत झाले असनू 41 जणांचा मVृय ू झाला आहे, अशी मा\हती 

कQ R*य संरFण रा'यमंTी :ीपाद नाईक यांनी आज रा'यसभेत \दल*. स1ैनकांLया 

आरो�यासाठd अनेक सरुFाVमक उपाययोजना के�या अस�याचं Vयांनी साHंगतलं. 

ल2कराLया सव ��णालयात कोरोना ��णासंाठd सव स-ुवधा उपलlध क�न \द�या 

अस�याचंह* नाईक यानंी सांHगतलं.  

 

रा1य गड3चरोल-  
 

रा'यात काल २२ हजार ७८ ��ण बरे झा�यानं Vयांना घर* सोडPयात आलं. 

रा'यात आतापयoत आठ लाख ३४ हजार ४३२ ��ण कोरोनामGुत झाले काल 

\दवसभरात आणखी २१ हजार ६५६ को-वड बाHधतांची न�द झाल*, Vयामळेु 

रा'यातल* एकूण ��णसं�या ११ लाख ६७ हजार ४९६ झाल* आहे. रा'यात या 

-वषाणू संसगानं आतापयoत ३१ हजार ७५६ ��णांचा मVृय ूझाला आहे. तर  स6या 

तीन लाख ८८७ ��णांवर उपचार स�ु आहेत.  गड3चरोल- िज�tयात काल 26 तर 

आतापयoत 1 हजार 323 ��ण या आजारातून बरे झाले आहेत काल 55 ��णांचा 

अहवाल पॉIझ\टKह आला, Vयामळेु िज�tयातल* ��ण सं�या 1 हजार 896 झाल* 

आहे. काल आठ ��णांचा मVृय ूझाला, तर 565 ��ण उपचार घेत आहेत.  



 

पोषण माह 

इं8ो- आता ऐकुया सेवा  सyताह  :ृंखले अंतगत कोवीड  काळात रोग;1तकारक 

शGती वाढ-वPयात संतु9लत आहाराचे महVव या-वषयी पोषण आहार त'z डॉ. 

जय:ी पQढारकर यां1न \दलेल* मा\हती---- 
:हाई<ट का<ट- वायरसला पळऊन लावPयासाठd भरपूर सी -वटामीन {या, ई 

-वटामीन {या, रोज अंकु>रत खा, eकंवा जी गKहाची रोप असतात ती पण तु"ह* 

घेऊ शकता, Vयाचा रस कgन {या. भरपूर शेव�याचा पानांचा रस eकंवा 1तची 

पावडर कgन ती पण वापg शकता, रोज पनीर वापरा. दह*, ताक वापरा. अशा 

त| हेणी जर आपण काह* yलॅ1नगं केला तर माला वाटत VयाLयाम6ये आपण 

यश�वी होऊ शकतो. दर"यान बँक ऑफ महारा2� Lया �थापना \दनाLया 

1न9मVताने 16 सyटQबर रोजी काटोल तालुGयात तांदळुवाणी गावाम6ये पोषण 

अ9भयाना अंतगत पोषण रथाYवारे जनजागतृी करPयात आल*. महारा2� बँकेचे 

-वभागीय Kयव�थापक मनोज करे यांनी %ामीण म\हला बचत गटांना बँकेLया 

योजनां-वषयी स-व�तर मा\हती \दल*.   

 

रामनाथ को0वदं  
 

एक-वसाKया शतकाLया गरजांना पणू करPयासाठd 9शFण ;णाल*ला पनुिज-वत 

करणं हा रा2�*य 9शFण धोरणाचा उ�ेश अस�याचं रा2�पती रामनाथ को-वदं यांनी 

"हटलं आहे. ‘नवीन उLच 9शFण धोरण २०२०’ संदभात आयोिजत प>रषदेचं दरू�2य 

संवाद ;णाल*Yवारे उदघाटन करताना ते आज बोलत होत.े नवं धोरण केवळ 

आप�या यवुकांचं भ-व2य मजबतू करणार नाह* तर देशाला आVम1नभर बनवPयातह* 

सहकाय करेल, असंह* रा2�पती यावेळी "हणाले.   
 

रा>8-य तपास सं<था  
 

रा2�*य तपास सं�था–एनआयए नं अलकैदाLया नऊ दहशतवाYयांना अटक केल* 

आहे. आज पहाटे केरळमधील एणाकुलम आIण पि�चम बंगालमधील म9ुशदाबाद इथं 

एकाच वेळी कारवाई करत या दहशतवाYयांना अटक करPयात आलं आहे. देशात 

पि�चम बंगाल आIण केरळसह -व-वध \ठकाणी पाeक�तान ;ायोिजत अलकैदा या 



दहशतवाद* संघटनेLया कारवाया सgु अस�याची मा\हती ‘एनआयए’ला 9मळाल* 

होती, Vयानसुार छापे टाकून ह* अटक करPयात आ�याचं अHधका|यांनी "हटलं आहे.   

 

क�न>ठ ?यायालयांच कामकाज  

  

कोरोनाLया पा�वभमूीवर सोमवारपासनू रा'यातील सव क1न2ठ 4यायालयांच 

कामकाज दोन 9श8टम6ये चालेल. सकाळी साडदेहा त ेद*डवाजेपयoत प\हल* 9श8ट 

असेल तर दसुर* 9श8ट दपुार* २ त े सायंकाळी साडपेाच वाजेपयoत असेल. उLच 

4यायालयाLया ;शासकOय स9मतीनं याबाबतचं पTक जार* केलं आहे. संबंHधत 

वकOल eकंवा पFकार हेतुपरु�सर गैरहजर रा\ह�याचं लFात आ�यास कारवाईचा 

इशाराह* या पTकात देPयात आला आहे. सोमवारपासनूLया कामकाजात पVनी, मलंु, 

पालक यांLया देखभाल*Lया खचासंबंधी दाखल करPयात आलेले अज, सव�Lच eकंवा 

उLच 4यायालयानं काह* खटले ठरा-वक काळात 1नकाल* काढPयाच ेआदेश \दले 

असतील तर अशा खट�यांची ;ाधा4याने सनुावणी होणार आहे. तसंच 'या 

;करणातं आरोपी तीन eकंवा Vयाहून अHधक वषo कारागहृात आहेत आIण 

दंडाHधकार* 4यायालयापढेु सgु असले�या खट�यांतील जे आरोपी सहा म\ह4यांपासनू 

तुgंगात आहेत, Vया खट�यांवर*ल सनुावणी घेPयात यावी, असे 1नद̀श उLच 

4यायालयाLया ;शासकOय स9मतीनं \दले आहेत.   
 

 

0पयषु गोयल      

देशात�या -व-वध बंदरांमधे तसंच सीमेवर अडकले�या �क कंटेनरमध�या कांदा 

1नयातीला वाIण'यमंTी -पयषु गोयल यानंी परवानगी \दल* आहे. कQ Rसरकारनं 

कांYयावर 1नयातबंद* घात�यामळेु परदेशात जाणारा लाखो टन कांदा सीमेवर तसंच 

बंदरांमधे अडकून पडला होता. अजून काह* काळ तसाच रा\हला असता, तर तो 

सडून शतेक-यांचं आIण Kयापा-यांचं मोWया ;माणावर आHथक नकुसान झालं 

असतं. खासदार डॉ भारती पवार यांनी तातडीनं संसदेत हा ;�न उपि�थत क�न 

कांYयावरची 1नयातबंद* उठवावी, अशी मागणी केल* होती.      

 

 

 

 



‘बांब ूBमशन’   
 

बांबू केवळ गवत eकंवा वFृ नसून गर*ब, शेतकर* व आ\दवासी जनतेला �वयं रोजगार 

देणारे महVवपूण साधन आहे. आVम1नभर भारताLया 1न9मतीसाठd तसेच %ामीण 

भारताLया आHथक उVथानासाठd बांबू हा महVवाचा घटक अस�याचे सांगून रा'यातील 

-वYयापीठांनी रा2�*य सेवा योजनेLया मा6यमातून बांबू 9मशन यश�वी करPयासाठd 

;यVन करावे अशी सूचना रा'यपाल भगत9सहं को�यार* यांनी आज केल*. जळगाव 

इथ�या कव1यTी ब\हणाबाई चौधर* उVतर महारा2� -वYयापीठाLया पुढाकाराने आयोिजत 

बांबू 9मशन अतंगत सामुदा1यक बांबू लागवड मोह*म या -वषयावर*ल दोन \दवसांLया 

चचासTाचे उYघाटन रा'यपाल आIण कुलपती को�यार* यांLया दरू�थ उपि�थतीत झाले.    

 

मे8ो   

नागपूर मे�ोLया ऑरQज लाईन आIण  अँGवा लाईन  मे�ो ;क�पाLया कायाच े

पर*Fण करPयासाट* मे�ो रे�वे सरुFा आयुGत  अथात सीएमआरएस २१ 

सyटQबर रोजी नागपुर दौ-यावर येणार आहे. या एक \दवसीय दौ|यावर 

'सीएमआरएस' आयGुत, मे�ो रेल सरुFा जनक कुमार गग आIण Vयांच े

सहयोगी वधा मागावर*ल अजनी चौक आIण रहाटे कॉलोनी मे�ो �टेशन 

तसेच \हगंणा मागावर*ल बंसी नगर आIण एलएडी चौक मे�ो �टेशनच े

पर*Fण करणार आहे.   

 

जनता कDयूE  
 

कोरोना ��णांची वाढती स�ंया पाहता आज आIणउYया नागपूर शहरात जनता 

क8यूचं आवाहन करPयात आल ं आहे. महापौर सदं*प जोशी यांनी 

नागपूरकरांना जनता क8यूमधे सहभागी होPयाच ं आवाहन केल.ं 

शहरातील बहुतांश Kयापार* सघंटना  या क8यूला ;1तसाद देत आहे, Vयामळेु 

आज ;1त2ठानं  बंद होती. अVयाव�यक तसेच आरो�य-वषयक  सेवेतल* 

दकुानं सोड�यास इतर सव आ�थापन ंनाग>रकानंी बदं ठेवल* आहेत. जनता 

क8यूला स9ंम:  ;1तसाद 9मळत अस�याच ं एकूण HचT आहे. दर"यान 

नागपूरLया महाल भागातील बडकस चौकत महापौर सदं*प जोशी आIण 



रा'याच े   माजी ऊजा मTंी  चंRशखेर बावणकुले  यांनी  जनता क8यूला 

यश�वी करPयाच ेआवाहन केले. हा क8यू कोणा एका राजकOय पFाचा नसनू 

हे शहर वाच-वPयासाठd आहे, असे महापौर सदं*प जोशी यांनी �प2ट केल. 

चंRशखेर बावणकुले  यांनी रा'य शासनाला गेल* 6 म\हने आरो�यसेवेसाठdचा 

1नधी खच करायला -वलबं लावला, असा आरोप केला. दर"यान नागपुरात 

आजपयoत १४६ नKया ��णांची न�द झाल*असनू एकूण बाHधतांचा आकडा ६० 

हजार  742  वर पोहोचला आहे दर"यान आतापयoत ४८ हजार  393 

��णांना यश�वी उपचारांती सटु* देPयात आल* आहे.   

इंFडयन 0GBमअर ल-ग     

बहु ;1त�Fत तेरावी इं�डयन -;9मअर ल*ग "हणजेच आयपीएल �पध̀ला 

आजपासनू सयंुGत अरब अ9मरातीत स�ुवात होणार आहे. मुबंई इं�डय4स 

आIण  गत-वजेVया चे4नई सपुर eकं�ज यांLयात शखे झईद, �टे�डयममधे 

रंगणार आहे. कोरोनामळेु यंदा ह* �पधा देशाबाहेर खेळल* जात आहे. 

कोरोनामळेु मा6यमांना खेळाडूशंी सपंक  साधायला मनाई करPयात आल* 

आहे. भारतीय वेळेनसुार स6ंयाकाळी 7.30 वाजता साम4याला स�ुवात होईल.  

 

हवामान   
 

-वदभ, छVतीसगढ आIण म6य ;देशात  हलGया त े मा6यम 

�वgपाLया पावसाLया सर* पड�याची न�द आहे.. कमाल तापमानात घाट 

झाल* असनू,eकमान तापमानात बदल झाला  नाह*. पुढ*ल ३ \दवसात eकमान 

तापमानात -वशषे बदल आढळून येणार नाह*. गड3चरोल-, बुलडाणा, नांदेड 

िज�tयात ढगाळ वातावरण असनू आज पावसानं -व:ांती घेतल* 

आहे.   शहरात पुढ*ल ४-५ \दवस नागपूर शहरासह पूव -वदभात ढगाळ 

वातावरण राहणार असनू वादळी वा|यासाह पावसाची शGयता वतवPयात आल* 

आहे. 

-******- 
 


