
राष्ट्रीय बातमीपत्र - 1.30PM 

दिनाांकः 30.10.2020                 वारःशुक्रवार 

1. पांतप्रधान नरेंद्र मोिी  याांच्या हस्ते केवदिया इथल्या आरोग्य वनाचे 

लोकापपण...दवदवध दवकासकामाांचे भूदमपूजन .... 

2. ईि दमलाि उन नबीदनदमत्त राष्ट्रपती रामनाथ कोदवांि , उपराष्ट्रपती वैंकय्या 

नायिू आदण  पांतप्रधान नरेंद्र मोिी  याांच्या िेशवासीयाांना शुभेच्छा 

3. दबहार दवधानसभा दनविणुकीच्या िुसऱ्या टप्पप्पयातील प्रचार दशगलेा, दतसऱ्या 

टप्पप्पयाची तयारीही जोरिार... 

4. जम्मकूाश्मीरमधील राजौरी भागात सरुक्षा िलाांच्या  शोधमोदहमेत मोठा 

शस्त्रसाठा  हस्तगत  

5. िेशात सलग सहा दिवस कोदवि 19 रुग्णाांच्या सांख्येत घट; रुग्ण बर े

होण्याचा िर आता 91 पूणाांक 15 शताांश टक्क्याांवर ....आदण  

6. मदहलाांच्या सरुदक्षत प्रवासाकरता रले्वेचे ‘मेरी सहलेी’ अदभयान सरुू  

 

आता सदवस्तर बातम्या.... 

गुजरात 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नकुतंच गजुरातमधील केवडीया इथं  उभारण्यात 

आलेल्या आरोग्य वनाचे लोकापपण करण्यात आलं. 15 एकरवरील या वनात औषधी 

वनस्पतींची लागवड करण्यात आली आहे. मोदी यांनी या संपूणप प्रकल्पाची पाहणी केली. 

तयांच्या हस्ते आरोग्य कुटीर, जंगल सफारी, एकता मॉल आदीं प्रकल्पांचंही उदघाटन 

झालं. अनेक ववकास कामाचे भूवमपूजनही तयांच्या हस्ते करण्यात आलं.   

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजपासून दोन वदवसांच्या गजुरात दौऱ्यावर आले असून, आज 

सकाळी अहमदाबाद इथं पोहोचल्यानंतर तयांनी गांधीनगर इथं वदवंगत माजी मखु्यमंत्री 



केशभुाई पटेल यांच्या कुटंुबीयांची भेट घेतली आवण पटेल यांना श्रद्ांजली अपपण केली. 

काल केशभुाई पटेल यांचं वनधन झालं. मोदी यांनी वदवंगत महेश आवण नरशे कनोवडया 

या बंधूचं्या कुटंुबीयांची भेट घेऊन सातवनं केलं.  

 

ईि-शुभेच्छा 

देशभरात आज महमद पैगंबर यांची जयंती ईद वमलाद उन नबी साजरी करण्यात येत 

आहे. या वनवमत्त राष्ट्रपती रामनाथ कोववंद आवण उपराष्ट्रपती वैंकय्या नायडू तसंच 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  यांनी जनतेला शभेुच्छा वदल्या आहेत. पे्रवषत महंमद यांनी पे्रम 

आवण बंधतेुचा संदेश देत जगाला मानवतेचा मागप दाखवला. तयांना समानता आवण 

सौहादप या आधारावरील समाजाची वनवमपती करायची होती, असं राष्ट्रपती म्हणाले. 

पे्रवषत महंमद यांनी पववत्र कुराणमध्ये सांवगतलेल्या वशकवणीनसुार, प्रतयेकानं 

समाजाच्या भल्यासाठी काम कराव,ं असं आवाहनही राष्ट्रपतींनी केलं.   

  

पटेल-जयांती 

लोहपरुूष सरदार वल्लभभाई पटेल यांची 145 वी जयंती उद्या देशभर राष्ट्रीय एकता 

वदवस म्हणून साजरी करण्यात येणार आहे. यावनवमत्त ववववध कायपक्रमांचं आयोजन 

करण्यात आलं आहे. यावनवमत्त आकाशवाणीवरून सरदार पटेल यांची संग्रहातील भाषणे 

प्रसाररत करण्यात येणार आहेत. 

 

कोदवि  

देशातील बर े होणाऱ्या कोरोना रुग्णांची संख्या साततयाने वाढत असून, बावधतांच्या 

संख्येत घट होत आहे. मतृयू दरही कमी राखण्यात यश येत असून सध्या देशातील 

कोरोना मतृयू दर अवघा दीड टक्के आहे. जगातील हा सवाांत कमी मतृयू दर आहे. गेले 

सलग सहा वदवस कोरोना रुग्णांच्या संख्येत घट नोंदवण्यात आली आहे. देशातील रुग्ण 

बर ेहोण्याचा दर आता 91 पूणाांक 15 शतांश टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या चोवीस 

तासात 57 हजार रुग्ण बर ेझाले असून, आतापयांत बर ेझालेल्या रुग्णांची संख्या 73 

लाख 73 हजारांवर गेली आहे.  गेल्या चोवीस तासात देशात 48 हजार 648 नवीन 

कोरोना बावधत आढळले, तर सध्या देशभरात पाच लाख 94 हजार रुग्ण उपचार घेत 

आहेत. आतापयपतच्या कोरोनाबाधीतांची एकूण संख्या 80 लाख 88 हजारांवर पोहोचली 

आहे. गेल्या चोवीस तासात 563 कोरोना रुग्णांचा मतृयू झाला. आतापयांत एक लाख 21 

हजार 90 कोरोना रुग्णांचा मतृयू झाला आहे.  



दरम्यान, देशात कोरोना संसगप चाचण्या करण्याचे प्रमाणही साततयाने वाढत असल्यानं 

रुग्ण बर,े होण्याच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. आतापयांत दहा कोटी 65 लाख चाचण्या 

झाल्या असल्याचं आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलं आहे.  

 

जम्मूकाश्मीर 

जम्मूकाश्मीरमध्ये करण्यात आलेल्या भाजपच्या तीन कायपकतयाांच्या हतयेचा पंतप्रधान 

नरेंद्र मोदी यांनी वनषेध केला आहे. हे वतघेही तरुण कायपकते चांगले काम करत होते, 

तयांच्या कुटंुबीयांच्या दखुााःत आम्ही सहभागी आहोत, असं मोदी यांनी ट्ववटरवरील 

संदेशात म्हटलं आहे.  

 

दबहार -दनविणूक 

वबहार ववधानसभा वनवडणकुीच्या दसुऱ्या टप्पप्पयातील प्रचार वशगेला पोहोचला असून, 

वतसऱ्या टप्पप्पयाची तयारीही जोरदार सरुू आहे. दसुऱ्या टप्पप्पयात 17 वजल्यातील 94 

मतदारसंघामध्ये 3 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. तर वतसऱ्या आवण शेवटच्या 

टप्पप्पयातील वनवडणूकीसाठी 7 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. राष्ट्रीय लोकशाही 

आघाडी आवण संयकु्त आघाडीचे नेते वबहारमधील ववववध भागांमध्ये सभा घेत आहेत.  

 

जम्मूकाश्मीर 

जम्मूकाशमीर मधील राजौरी वजल्यातील गंभीर मघुालन भागात सरुक्षा दलांनी 

राबवलेल्या शोधमोवहमेत मोठा शस्त्रसाठा जप्त केला आहे. जम्मूकाश्मीर पोलीस दल 

आवण राष्ट्रीय रायफल्सच्या 38 व्या तकुडीन या भागात दहशतवादी लपून बसल्याची 

मावहती वमळाल्यानंतर इथं शोधमोहीम राबवली. यावेळी दोन एके 47 रायफल्स, 270 

वजवतं काडतसेु, दोन चीनी बनवतीची वपस्तलेु, आवण सहा वकलो स्फोटकं वमळाली, 

अशी मावहती वररष्ठ पोलीस अवधकाय्यापमी वदली. 

 

मेरी सहलेी  

मवहलांना सरुवक्षत प्रवास करता यावा यासाठी रले्वेनं सवप ववभागांमध्ये ‘मेरी सहेली’ हे 

अवभयान सरुू केलं आहे. संपूणप प्रवासात मवहलांना सरुक्षा प्रदान करणं हे या उपक्रमाचे 

उविष्ट आहे असं रले्वे मंत्रालयानं सांवगतलं. गेल्या सप्पटेंबर पासून दवक्षण पूवप रले्वे 

ववभागान सरुू केलेला हा महतवाकांक्षी उपक्रम आता रले्वेच्या सवप ववभागांमध्ये 17 

ऑक्टोबर पासून लागू करण्यात आला आहे. सरुक्षा हेल्पलाइन 182 हेल्पलाइन आवण 



जी आर पी हेल्पलाइन क्रमांक 1512 याद्वार ेमवहलांना सरुक्षा पथकाशी संपकापत राहता 

येईल.  

 

मध्य रले्वे  

दक्षता जागरूकता सप्ताहावनवमत्त  मध्य रले्वेच्या दक्षता पथकाने भ्रष्टाचाराववरूद् 

जनजागतृी करण्यासाठी अॅवनमेटेड वचत्रवफती तयार केल्या आहेत. मध्य रले्वेवरील सवप 

ववभाग आवण कायपशाळांमध्ये, स्थानकांवर आवण कामाच्या वठकाणी तया दाखववण्यात 

येणार असून, काल याचे उद्घाटन  मध्य रले्वेचे महाव्यवस्थापक संजीव वमत्तल यांच्या 

हस्ते झालं. वादवववाद स्पधाप, ऑनलाइन चचापसत्र, घोषवाक्य स्पधाप, वहंदी वनबंध स्पधाप,  

तक्रार वनवारण वशबीर असे ववववध उपक्रम राबववण्यात येत आहेत.   

 

तदमळनािू आरक्षण  

सरकारी शाळांमधील ववद्यार्थयाांना पदवीपूवप वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी 

साडे सात टक्के आरक्षण देण्याचा वनणपय तवमळनाडू सरकारनं घेतला आहे. याबाबतचं 

ववधेयक ववधानसभेत 15 सप्पटेंबरलाच एकमतानं मंजूर झालं असलं तरी राज्यपालांची 

संमती अद्याप वमळालेली नाही. पदवीपूवप वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेण्याची 

प्रवक्रया संपत आल्यानं राज्य सरकारनं अध्यादेश जारी करून आरक्षण लागू करण्याचा 

वनणपय घेतला आहे.   

  

जयशांकर  

कोरोना संसगापमळंु जगातील काही देशांच्या संकुवचत आवथपक धोरणामधील त्रटुी उघड 

झाल्या आहेत, असं मत परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी काल व्यक्त केलं. 

मात्र भारताचं धोरण वसधैुव कुटंुबकम असल्यानं  संसगापच्या काळातही भारतानं अनेक 

देशांना मदत केली, असंही जयशंकर यांनी सांवगतलं. कोरोनानंतरच्या काळातील 

भारताचं परराष्ट्र धोरण या ववषयावर ते पॅरीस इथं एका कायपक्रमात बोलत होते. कोरोना 

संसगापमळंु परुवठा साखळीत वैववध्य आणण ंआवण तयात लववचकता असणं आवश्यक 

झालं आहे. सते्तचं कें द्रीकरण करण्याच्या प्रयतनातील धोका जगासमोर आला आहे. यात 

बदल करण्यासाठी जगाला अवधक ववश्वासू आवण सामर्थयपशाली सहकाऱ्याची 

आवश्यकता असून या दोन्ही अपेक्षा भारत पूणप करतो, असंही जयशंकर म्हणाले.  

 



कोलकता महोत्सव  

कोरोना संसगापच्या पररवस्थतीमळंु कोलकता आंतरराष्ट्रीय वचत्रपट महोतसव पढेु 

ढकलण्यात आला आहे. मूळ वनयोजनानसुार 5 नोव्हेंबरला होणारा हा महोतसव आता 

पढुील वषी जानेवारी मवहन्यात होणार आहे.  

  

अझरबैजान  

नागोनो करबाख या प्रदेशावरून अमेवनया आवण अझरबैजान यांच्यात सरुू असलेल्या 

संघषापत झालेली वाढ अमान्य असून तातडीनं शांतता चचाप  सरुू केली जावी, असं 

आवाहन यरुोपीय महासंघानं केलं आहे. हा सीमावाद वमटवण्यासाठी रवशया, फ्रान्स 

आवण तकुप स्तान यांच्या मध्यस्थीनं तीन वेळेस झालेला शस्त्रसंधीचा करार दोन्ही 

बाजंूकडून काही तासांतच मोडला गेला होता. कालही अमेवनया आवण अझरबैजानच्या 

सैवनकांनी एकमेकांवर तोफगोळयांचा मारा केला.    

 

पोदम्पओ इांिोनदेशया  

आपल्या सागरी सीमेचं संरक्षण करण्याच्या इंडोनेवशयाच्या प्रयतनांना अमेररकेनं पाठींबा 

जाहीर केला आहे. अमेररकेचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री माईक पोवम्पओ यांनी इंडोनेवशया 

दौऱ्यादरम्यान हा पाठींबा वदला.  

 

याबरोबरच हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं; पण कोरोना ववरुद्चा लढा अजून संपलेला नाही; 

म्हणूनच मास्क वापरा; स्वच्छता पाळा; अंतर राखा आवण ववश्वासाहप बातम्यांसाठी ऐकत 

रहा, आकाशवाणी, नमस्कार.    

  

 


