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दिनाांक : 30.10.2020               वार : शुक्रवार 

1.      प्रवा  त्ा कश श ्हााचरर यजननअंांत ग्तत  रकारी कमगतरा्याांना दिीी ्अीअीी 

प्रादिकरातीी  वीत दब्र  रकारी कमगतरा्याांनाहाी िअण्यारा कें द्र  रकाररा दनर्गतय 

2.      काांिा दीीावा  ांितागततीी कोंडी फुटीी,  ाठवर्ुकीबाबतरअ  ुधाररत िअश नारी,  

3.      पुीवामा िहाशतवािी हाल्लल्लयात  पादकस्तानरा हाात ं ल्लयारी पादकस्तानी  मांत्रयाांरी 

स्पष्ट कबुीी. 

4.       वगत इमारती हाररत आदर् पयागतवरर् पूरक करण्याबाबत दवरार करर्ां  आवश्यक 

 चपराष्ट्रपतींरां मत      आदर् 

6.      महााराष्ट्रातीी शाळाांमध्यअ दशक्षक आदर् दशक्षकअ तर कमगतरा्याांना 50 टक्कअ  

चपदस्ितीरी परवान्ी. 

आता  दवस्तर बातम्या 

प्रवा  त्ा  वीत  

प्रवास भत्ता कॅश व्हाउचर योजनेअंतर्गत कें द्र सरकारी कर्गचाऱयानंा दिली रे्लेली प्रादिकरातील 

सवलत राज्य सरकारी कर्गचारी आदि सावगजदनक के्षत्रादतल उद्योर्, आदि आस्थापना तसचं खाजदर् 

के्षत्रातील  कर्गचाऱयानंाही िेण्याचा दनिगय कें द्र सरकारन ंघेतला आहे. राज्य सरकारी कर्गचारी आदि 

सावजगदनक के्षत्रातील ससं्था, बकँा तसचं खासर्ी के्षत्रातील कर्गचाऱ यानंा िलद सी योजना लार्स असेल 

तर असे कर्गचारी तयानंा दर्ळालेल्या प्रवास भत्त्यातसन कें द्रीय योजने प्रर्ािे खरिेी करू शकतात. 

तयासाठीच्या रकरे्वर ते  प्रादिकरातसन सवलत र्ार्स शकिार आहेत. कर्गचाऱयानंी जीिस ी नोंििीकृत 

व्यावसादयकाकडस नच खरिेी करून दडदज ल पद्धतीन ं पैसे द्यायचे आहेत. हे व्यवहार पढुील वर्षी 31 

र्ाचगपयंत करावे लार्िार आहेत. ग्राहकानंा खचग करण्यास प्रोतसाहन िेण्यासाठी हा दनिगय घेण्यात 

आला आहे.   



कािंा सधुाररत आिेश  

कें द्र सरकारच्या सावगजदनक दवतरि दवभार्ाचे सचंालक सीतारार् र्ीना यानंी काल कािंा 

साठविकुीबाबत सधुाररत आिेश जारी केले अससन तयात व्यापाऱयानंा थोडा दिलासा दिला आहे. 

कें द्रानं कािंा साठविसकीच्या र्यागिेत वाढ करण्यात आली नसली तरी व्यापाऱयाकंडे असलेला कािंा 

पॅदकंर् करून तो अन्यत्र पाठदवण्यासाठी तीन दिवसाचंा कालावधी िेण्यात आला आहे. तयार्ळेु 

शासनान ं घातलेल्या र्यागिेपसवी व्यापाऱयाकंडे असलेला कािंा तयांना आता दवकता येिार आहे, 

तयाचप्रर्ािे नवीन कािंाही खरिेी करता येिार आहे.  

दिडंोरी येथील भाजपच्या खासिार डॉ भारती पवार यानंी याबाबत कें द्रीय वादिज्य र्ंत्री दपयरु्ष र्ोयल 

याचं्याकडं पाठपरुावा केला.  तयानंी काल कािंा उतपािक शेतकऱयाचं्या सर्स्या र्ोयल याचं्यासर्ोर 

र्ाडंल्या होतया. कें द्राच्या दनिगयानतंर शेतकऱयानंी कादं्याचे दललाव सरुू करण्याचा दनिगय घेतला आहे.  

ततपसवी, कािंा उतपािक शेतकरी आदि व्यापारी यानंी काल र्हाराष्ट्राचे र्खु्यर्ंत्री उद्धव ठाकर ेयाचंीही 

भे  घेतली. शेतकऱयानंी आदि व्यापाऱयानंी तयाचं्या अडचिी र्खु्यर्ंत्रयासंर्ोर र्ाडंल्या. कें द्र सरकारने 

व्यापाऱयासंाठी साठवि र्यागिा वाढवसन द्यावी यासाठी राज्य शासन पाठपरुावा करले, अस ंआश्वासन 

र्खु्यर्ंत्रयानंी तयानंा दिलं.   

 

काांिा बी दनयागतत  

कािंा दबयाचं्या दनयागतीवर ततकाळ बिंी घालण्याचा दनिगय कें द्र सरकारन ंघेतला आहे.  दविेशी व्यापार 

र्हासचंालनालयान ंयाबाबत अदधससचना जारी केली आहे. 

याआधी कािंा दबयाचं्या दनयागतीचा सर्ावेश दनयंदत्रत पद्धतीन ं होता. नार्ररकानंा कािंा परवडिाऱया 

दकर्तीत उपलब्ध व्हावा, यासाठी पतंप्रधान नरेंद्र र्ोिी याचं्या नेततृवाखालील सरकारन ं कािंा 

दनयागतीवर बिंी घातल्याच ंव्यापार र्ंत्री दपयरु्ष र्ोयल यानंी सादंर्तलं.     

दबहाार दनवडरू्क  

दबहार दनवडिकुीच्या पदहल्या  प्पप्पयातील र्तिानाची अंदतर् आकडेवारी दनवडिसक आयोर्ान ंकाल 

जाहीर केली. यानसुार राज्यातील 71 र्तिार सघंारं्ध्ये अिंाजे 55 पसिांक 69 शताशं  क्के 

र्तिारानंी र्तिानाचा हक्क बजावला. 2015 ला झालेल्या दनवडिकुीपेक्षा हे प्रर्ाि शसन्य पसिांक 94 

शताशं  क्के इतकं अदधक आहे.  



आ ाम नी नीवन  

आसार्र्धल्या शाळा आदि अंर्िवाडी कें द्रानंा दपण्याच ं शदु्ध पािी परुवण्यासाठी राज्याच्या 

सावगजदनक आरोग्य अदभयादंत्रकी दवभार्ान ंिक पाऊल पढेु  ाकलं आहे. कें द्र सरकारच्या जलजीवन 

अदभयानाअंतर्गत सवग सरकारी शाळांना शदु्ध पािी परुवलं जािार असल्याच ं र्खु्य अदभयंते र्नीन 

िास यानंी सादंर्तल.ं या अदभयानाअंतर्गतच आसार्र्धल्या 13 लाख कु ंुबांना नळाद्वार ेपािी परुवलं 

जािार असल्याचहंी तयानंी सादंर्तलं.  

नम्मू काश्मीर ्जळीबार  

जम्र्स काश्र्ीरर्धल्या कुलर्ार् दजल्हयात काल सधं्याकाळी िहशतवाद्यानंी भाजपच्या तीन 

कायगकतयांची र्ोळ्या घालसन हतया केली. वाय के परुा भार्ात ही घ ना घडली. र्तृारं्धील दििा हुसेन 

इ स  हे कुलर्ार्र्धील भाजप यवुा र्ोचागचे दजल्हा सरदच िीस होते. उर्र ह्जज्जार् आदि उर्र रशीि 

बेर् अशी इतर िोन जिाचंी नावं आहेत. हल्लेखोरानंा पकडण्यासाठी पररसराची नाकेबिंी करण्यात 

आली आहे. पतंप्रधान नरेंद्र र्ोिी यानंी या घ नेबद्दल ि:ुख व्यक्त केलं आहे. जम्र्स काश्र्ीरचे नायब 

राज्यपाल र्नोज दसन्हा यानंीही राजकीय कायगकतयांवरील हल्ल्याचा दनर्षेध केला आहे. दहसंा करिार े

हे र्ानवतेचे शत्रस अससन अशा भ्याड हल्ल्याचें सर्थगन करता येिार नाही, अस ंदसन्हा म्हिाले.  

िवाि चौधरी 

जम्र्स आदि काश्र्ीरर्धल्या पलुवार्ा इथ ं2019 र्ध्ये झालेल्या िहशतवािी हल्ल्यात पादकस्तानचा 

हात होता अशी उघड कबलुी पादकस्तानी सरकारर्ध्ये र्ंत्री असलेल्या िवाि चौधरी यानंी दिली 

आहे.  सन 2019 र्ध्ये झालेला पलुवार्ा िहशतवािी हल्ला हे इरानान खान सरकारच ंर्ोठं यश होतं, 

अस ंचौधरी यानंी पादकस्तानच्या ससंिेत सादंर्तलं. भारतात िहशतवािी कारवायानंा प्रतयक्ष दकंवा 

अप्रतयक्षपिे दचथाविी दिल्याची पादकस्तानन ंकबलुी िेण्याची ही पदहलीच वेळ आहे.  

िरम्यान भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार खातयाचे प्रवके्त अनरुार् श्रीवास्तव यानंी काल प्रसारर्ाध्यर्ाशंी 

बोलताना भारतात िहशतवािी कारवाया करिाऱयानंा आळा घालण्यात पादकस्तान अपयशी ठरला 

असल्याबद्दल  ीका केली.   

तानप क ांग्रअ  पादकस्तान  

भारताकडस न होिाऱया हल्ल्याच्या भीतीर्सळं पादकस्तानन ंदवंर् कर्ाडंर अदभनंिन वधगर्ान यानंा सोडस न 

दिलं होत,ं अस ं पादकस्तानच्या िका ससंि सिस्यान ं सादंर्तल्यानतंर भाजपन ं कॉगें्रसवर भारतीय 

लष्ट्कराचा अवर्ान केल्याचा आरोप केला आहे. अदभनिंन यानंा सोडलं नाही तर भारत हल्ला करले, 



या भीतीनं पादकस्तानच्या नेतयानंा कंप स ुला होता, अस ंपादकस्तानच्याच िका नेतयान ंकाल ससंिेत 

सादंर्तलं होत.ं राष्ट्रदहताच्या र्िुद््यावर सवग राजकीय पक्षानंी िकत्र येिं आवश्यक आहे. कॉगें्रस र्ात्र 

िु ीच ंराजकारि करत असल्याची  ीका भाजपचे प्रवके्त सदंबत पात्रा यानंी केली आहे.   

र्हाराष्ट्र जीआर 

र्हाराष्ट्रातील शाळारं्ध्ये 50  क्के दशक्षक आदि दशक्षकेतर कर्गचाऱयानंा उपदस्थत राहण्याची र्भुा 

िेण्यासबंधंीचा आिेश राज्याच्या शालेय दशक्षि दवभार्ानं दनर्ग दर्त केला आहे. दशक्षक आदि 

दशक्षकेतर कर्गचाऱयानंा ऑनलाईन आदि ऑिलाईन दशक्षि तसचं  ेदलकौन्सेदलंर्शी सबंंदधत कार् 

पसिग करि ंशक्य व्हावं यासाठी हा आिेश काढण्यात आला आहे.  कोदवड-19 च्या अनरु्षरं्ान ंजारी 

करण्यात आलेल्या सवगसाधारि  कायगप्रिाली अथागत िसओपीनसुार शाळा इर्ारतीचा पररसर 

सॅदन ाईझ करि,ं उपदस्थत र्ास्क वापरिं, अंतर राखिं बधंनकारक असेल. दशक्षकानंा शाळेत 

उपदस्थत राहण्यास परवानर्ी  दर्ळाली असली तरी शाळाचें वर्ग 31 ऑक् ोबरनतंरच सरुू करता 

येतील असहंी शालेय दशक्षि दवभार्ान ंस्पष्ट केलं आहे.  

ईि शुतअच्छा 

पे्रदर्षत र्हरं्ि याचंा जन्र्दिवस असलेल्या दर्लाि उन नबी दनदर्त्त राष्ट्रपती रार्नाथ कोदवंि आदि 

उपराष्ट्रपती वैंकय्या नायडस  तसचं पतंप्रधान नरेंद्र र्ोिी  यानंी जनतेला शभेुच्छा दिल्या आहेत. पे्रदर्षत 

र्हरं्ि यानंी पे्रर् आदि बधंतेुचा सिंेश िेत जर्ाला र्ानवतेचा र्ार्ग िाखवला. तयानंा सर्ानता आदि 

सौहािग या आधारावरील सर्ाजाची दनदर्गती करायची होती, अस ंराष्ट्रपती म्हिाले. पे्रदर्षत र्हरं्ि यानंी 

पदवत्र कुरािर्ध्ये सादंर्तलेल्या दशकविीनसुार, प्रतयेकान ंसर्ाजाच्या भल्यासाठी कार् करावं, अस ं

आवाहनही राष्ट्रपतींनी केलं.   

हाररत इमारत  

सवग इर्ारती हररत आदि पयागवरि पसरक करण्याबाबत दवचार करिं अतयंत आवश्यक बनलं असल्याच ं

र्त उपराष्ट्रपती िर्. वैंकय्या नायडस  यानंी काल व्यक्त केलं. सीआयआयच्या हररत इर्ारत कॉगें्रसचं 

उद्घा न नायडस  यानंी िसर दृश्य प्रिालीद्वार ेकेल,ं तयावेळी ते बोलत होते. सरकार, दवत्त आयोर् आदि 

स्थादनक स्वराज्य ससं्थानंी कर सवलती िेऊन दकंवा इतर कोितया तरी र्ार्ागन ं लोकांना हररत 

इर्ारतींसाठी प्रोतसाहन द्यावं, अस ंसल्ला नायडस  यानंी यावेळी दिला.  

 

कजरजना न्  



जर्भरात कोरोना बादधतांच्या सखं्येन ं 4 को ी 40 लाखाचंा  प्पपा ओलाडंला आहे. यरुोपात ससंर्ग 

वाढत असल्यान ं फ्रान्स आदि जर्गनी या िेशानंी अनेक दनबंध लार्स केले आहेत. चीनर्धील 

दशनदजआंर् प्रातंातील काशर्र इथ ं 183 रुग्ि आढळल्यान ं स्थादनक प्रशासनान ं दनबंध जारी केले 

आहेत.  

आयपीएी दनकाी  

आयपीिल दिके  र्ादलकेत काल झालेल्या सार्न्यात चेन्नई सपुर दकंग्ज सघंान ंकोलकता नाई  

रायडसग सघंाचा सहा र्डी राखसन पराभव केला. प्रथर् िलंिाजी करिाऱया कोलकता सघंान ंदनधागररत 

20 र्ष कारं्ध्ये 172 धावा केल्या. हे आव्हान चेन्नई सघंान ंसहज पर केलं.  

आज दकंग्ज इलेव्हन पजंाब आदि राजस्थान रॉयल्स याचं्या सार्ना होिार आहे.  

याबरोबरच हे राष्ट्रीय बातर्ीपत्र संपलं; पि कोरोना  दवरुद्धचा लढा अजसन संपलेला नाही; 

म्हिसनच र्ास्क वापरा; स्वच्छता पाळा; अंतर राखा आदि दवश्वासाहग बातम्यांसाठी ऐकत 

रहा, आकाशवािी, नर्स्कार.    

  

  

  

 

 


