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राष्ट्रीय बातमीपत्र - 09.15 P.M. 

 

दिनाांक : 20.10.2020                वार : मांगळवार 

 

१. कोरोना अजून सपंलेला नसून नागररकानंी काळजी घ्यावी – पतंप्रधान नरेंद्र मोदी याचं ं

आग्रही आवाहन. 

२. खंड आणि णजल्हा णवकास योजनासंाठी आकृतीबंधाच ं ग्राम णवकास आणि पचंायत राज्य 

मंत्रयादं्वार ेअनावरि. 

३. आसाममध्ये पणहल्याच बहुउदे्दशी लॉणजस्टीक पाकक ची पायाभरिी; यातून 20 लाख रोजगार 

णनणमकतीची अपेक्षा. 

४. देशात ऑक्सीजनचा तटुवडा नाही; आरोग्य मंत्रालयाच ंस्पष्टीकरि. 

५. लोकसभा आणि णवधानसभा णनवडिकुासंाठी उमेदवाराचं्या प्रचार खचाकत 10 टक्के वाढीस 

मंजरुी; उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेच्या 10 जागासंाठी अणधसूचना जारी. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

पांतप्रधान 

देशाची अर्कव्यवस्र्ा पूवकपदावर येत आहे; मात्र कोरोना अद्याप संपलेला नाही. आपि सवाांनी सतकक  

राणहलं पाणहजे, असं आवाहन पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. ते आज राष्ट्राला उदे्दशून बोलत होते.  

 

नरेंद्रद ांह तोमर 

ग्रामणवकास आणि पचंायतराज मंत्री नरेंद्रणसंह तोमर यांनी आज खंड आणि णजल्हा णवकास योजनांच्या 

रूपरखेेचं अनावरि केलं. खंड आणि णजल्हा पचंायतींकररता णवणवध योजना तयार करण्यासाठी ही रूपरखेा एक 

मागकदशकक आहे आणि त्यामळेु योग्य स्तरावर योजना राबणविाऱ्या घटकांना आणि भागधारकांना उपयकु्त ठरिार 

आहेत. यामळेु सवकसमावेशक णवकासास चालना णमळेल, अशी आशा तोमर यांनी यावेळी व्यक्त केली. 

त्याचबरोबर स्र्ाणनक पातळीवर उपलब्ध साधनस्रोत, लोकांच्या आकांक्षा आणि प्राधान्य यावर अणधक लक्ष 

देता येिार आहे; तर या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजाविीनंतर ग्रामीि भारताचा चेहरा मोहरा बदलून जाईल, 

असंही तोमर यांनी म्हटलं आहे. सन २०२० -२१ पासून मध्यम स्तरावर 15 व्या णवत्त आयोगाचे अनदुान 

णजल्हा पचंायतांना देण्यात येत असून याच कालावधीसाठी पंचायतींना 60 हजार 750 कोटी रुपये देण्यात 

येिार आहेत. 

 

लॉजीस्टीक पाकक   

कें द्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामागक मंत्री नीतीन गडकरी यांनी आसाममधील पणहल्याच बहुउदे्दशी 

लॉणजस्टीक पाकक ची पायाभरिी दूरदृश्य प्रिालीद्वार ेआज केली. आसामचे मखु्यमंत्री सवाकनंद सोनोवाल, कें द्रीय 

राज्यमंत्री णजतेंद्र णसंग याप्रसंगी उपणस्र्त होते. याप्रसंगी बोलताना गडकरी म्हिाले की, आसाममधील पायाभूत 
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सणुवधांच्या णवकासाकररता पावलं उचलण्यात येत आहेत. या लॉणजस्टीक पाकक मळेु या प्रदेशात नोकरीच्या संधी 

णनमाकि होतील. 700 कोटी रुपये खचाकचा हा पाकक  बोंगाईगाव णजल्यात उभारण्यात येत असून णतरे् आसामचे 

लोक आणि ईशान्येकडील अन्य भागांना णवमान, रस्ते, रले्वे आणि जलमागाांनी रे्ट संपकक  सणुवधा णमळिार 

आहे. यातून 20 लाख लोकांना रोजगार णमळू शकेल. कें द्राच्या भारतमाला पररयोजनेअंतगकत तो णवकणसत 

करण्यात येत आहे. त्याच्या अंमलबजाविीसाठी एक सामंजस्य करार देखील करण्यात येईल. 

 

पोलाि 

ग्रामीि अर्कव्यवस्रे्त पोलादाचा अणधक वापर होण्यासाठी सरकारनं अनेक पढुाकार घेतले असल्याचं 

पोलाद मंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी आज सांणगतलं. आत्मणनभकर भारत या णवषयावरील एका वेणबनारमध्ये बोलताना 

ते म्हिाले की, सरकारने भातापासून इरे्नॉल णनणमकतीसाठी एक उणद्दष्ट णनणित केलं आहे. यासाठी अनेक 

अकक शाला आणि शणुिकरि प्रकल्प उभारण्यात येतील. 1 लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत सणुवधा णनधी 

णवतररत करण्यात येत आहे आणि अनेक के्षत्रांना प्राधान्य के्षत्र म्हिून लाभ णमळाला असल्याचं प्रधान यांनी 

नमूद केल.ं आगामी 5 ते 6 वषाांमध्ये 15 दशलक्ष मेरीक टन कॉम्पे्रस्ड बायोगॅस तयार करण्यात येईल, असं 

सांगून प्रधान म्हिाले की या सवक गोष्टींमळेु पोलादाचा वापर वाढेल आणि सध्याचं दरडोई पोलाद वापराचं प्रमाि 

75 णकलोवरून अणधक वाढवण्यात मदत होईल. 

 

जहाज बाांधणी 

जहाज बांधिी मंत्री मनसखु मांडवीय यांनी जहाज वाहतूक सेवा आणि देखरखे यंत्रिांसाठी देशांतगकत 

सॉफ्टवेअर णवकासाची सुरुवात आज नवी णदल्ली इर्ं ईलेक्रॉणनक पितीने केली. याप्रसंगी बोलताना मांडवीय 

यांनी भारतीय बदंरांवरील जहाजांच्या वाहतकुीवर देखरखे ठेवण्यासाठी खणचकक परदेशी सॉफ्टवेअरऐवजी 

देशांतगकत णनणमकती यंत्रिांवर गरजेनसुार भर देण्याचं आवाहन केलं. आत्मणनभकर भारताच्या अनषुगंाने भारतात 

णनणमकती हे V T S आणि V T M S सॉफ्टवेअर जगासाठी जहाज वाहतूक यंत्रिांचा मागक सकुर करतील, असा 

णवश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 

 

ऑदस जन 

देशात वैद्यकीय ऑणक्सजनची कमतरता नसून ऑणक्सजनचा परुवठा व्हावा यासाठी कें द्र सरकार 

सणिय पावलं उचलत असल्याचं आरोग्य मंत्रालयाकडून आज स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आरोग्य मंत्रालयाचे 

सणचव राजेश भूषि यांनी आज नवी णदल्ली इर्ं पत्रकारांना ही माणहती णदली. याबाबतची अणधक माणहती 

आमच्या प्रणतणनधीकडून.... 

ध्वनी -  

गेल्या 10 मणहन्यात वैद्यकीय ऑणक्सजनची कमतरता भासली नसल्याचं भूषि यांनी 

यावेळी सांणगतलं. राज्ये आणि कें द्रशाणसत प्रदेशांमध्ये वैद्यकीय ऑणक्सजनची कायकक्षम आणि 

परुशेी उपलब्धता यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयात एक णनयंत्रि कक्ष सरुू करण्यात 

आला असल्याचंही भूषि म्हिाले. गेल्या सात णदवसांत भारतामध्ये प्रणत दशलक्ष 310 

रुग्िसंख्या नोंदणवण्यात आली असून ही संख्या जगाच्या तलुनेत सवाकत कमी असल्याचं त्यांनी 

सांणगतल.ं कोणवड 19 मधून देशभरातून बरे झालेल्या लोकांची संख्या 67 लाखांवर गेली 

असल्याचं भूषि यांनी अधोरेणखत केलं. देशात 19 मधून बरे होण्याचा दर सधुारत असून हा दर 

88 पूिाांक 63 शतांश टक्के झाला आहे. देशातील एकंदर उपचारांखालील रुग्िांमध्ये सहा 
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राज्यांचा वाटा 64 टक्के आहे. यापैकी महाराष्ट्र, कनाकटक आणि केरळ या राज्यांचा वाटा समुारे 

50 टक्के इतका आहे. भारतात जगातील सवाकत कमी दर दशलक्ष लोकसंख्येमध्ये मतृ्युचे प्रमाि 

83 इतकं असल्याचं भूषि यांनी यावेळी सांणगतलं. जगभरात कोित्याही देशात घेण्यात आलेल्या 

चाचण्यांच्या बाबतीत भारत दसुऱ्या िमांकावर आहे. आतापयांत चाचिी झालेल्या नमनु्यांची 

संख्या 9 कोटी 61 लाखांवर पोहोचली आहे. गेल्या पाच मणहन्यांत एखाद्या व्यक्तीमध्ये प्रणतणपडं 

कमी झाल्यास कोणवड संसगक  पनु्हा होण्याची शक्यता असून कोरोनाची लागि होऊन गेलेल्या 

लोकांनी आणि इतरांनी देखील मास्क पररधान करिं आणि इतर खबरदारी घ्यावी, असा सल्ला 

भारतीय वैद्यकीय संशोधन पररषदेचे महासंचालक बलराम भागकव यांनी णदला आहे. 

नवी णदल्लीहून णदपेंद्र यांच्यासह, मनोज क्षीरसागर, पिेु. 

  

बैठक 

भारतानं शांघाय सहकायक  संघटनेच्या सरकारी कायदे प्रणतणनधींच्या 18 व्या बैठकीत आज सहभागी 

होऊन संघटनेसोबत आपलं सहकायक अणधक दृढ केलं. दूरदृश्य प्रिालीद्वारे झालेल्या या बैठकीत सहभागींनी 

भ्रष्टाचार प्रणतबंध आणि प्रणतकार, परस्पर कायदेशीर साहाय्य, णनयामक कायदेणवधानांचा णवणनमय याबाबतीत 

सहकायक दृढ करण्यास मान्यता णदली. भारताचे सॉणलणसटर जनरल तषुार मेहता यांनी भारताचं प्रणतणनधीत्व 

करताना या बैठकीत सांणगतलं की भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाचे गनु्हे भारतात खपवून घेतले जात नाहीत. 

प्रधानमंत्री जन धन योजनेद्वार ेभारताने आणर्कक संरचनेचा णवस्तार केल्याचं त्यांनी सांणगतलं. सरकारी कायदे 

प्रणतणनधींची पढुील बैठक पढुील वषी होिार आहे. शांघाय सहकायक  संघटनेद्वारे भारताला णवशेषतः मध्य 

आणशयाई देशांसोबत सहकायक  णवस्तारण्याची संधी णमळते. 8 देश याचे सदस्य आहेत. 

 

भारत - दवएतनाम 

भारत णवएतनाम व्यवसाय मंचाची बैठक आज दूरदृश्य प्रिालीद्वार ेघेण्यात आली. याप्रसंगी बोलताना 

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या सणचव, ररवा गांगलुी दास यांनी सांणगतलं की भारत आणि णवएतनाम दरम्यान 

द्वीपक्षीय व्यापार आणि गुंतविकु वाढणवण्याला भारत वचनबि आहे. उभय देशांदरम्यान व्यापर हळूहळू वाढत 

असून तो गेल्या णवत्त वषाकत 12 णबणलयन डॉलसकचा झाल्याचं त्या म्हिाल्या. भारताकडून णवएतनामला मांस, 

मासे, मका, पोलाद, औषधी, कापूस, यंत्रसामग्री णनयाकत केली जाते; तर णवएतनामकडून मोबाईल फोन्स, णवद्यतु 

यंत्रसामग्री आणि उपकरिे, संगिक, इलेक्रॉणनक हाडक वेअर, नैसणगकक रबर, रसायनं आणि कॉफी आयात केली 

जाते. आणर्कक णवकासाच्या अनषुगंाने णद्वपक्षीय व्यापाराची उलाढाल नाही आणि या व्यापाराची संपूिक क्षमता 

वापरण्यासाठी अद्याप बरचं काही करिं आवश्यक असल्याचं दास यांनी सांणगतलं. 

 

खरिेी दनयम पुदस्तका  

संरक्षि मंत्री राजनार् णसंह यांनी नवीन D R D O खरदेी णनयम पणुस्तका जाहीर केली आहे. या 

णनयमावलीमळेु स्टाटक  अप्स आणि सूक्ष्म, लघ ुआणि मध्यम उद्योगांना संशोधन आणि णवकास कामांमध्ये अणधक 

सहभाग घेण्यास प्रोत्साहन णमळेल. राजनार् णसंह यांनी एका ट्णवटमध्ये सांणगतलं की, नवीन डी आर डी ओ 

णनयमावलीमळेु देशी संरक्षि उद्योगांसाठी प्रणिया सलुभ होईल आणि णडझाईन तसंच णवकास कामांमध्ये त्यांना 

हमखास सहभागी होता येईल. आत्मणनभकर भारताचं स्वप्न साकारण्यात योगदान देि ंया उद्योगांना शक्य होईल, 

असंही ते म्हिाले.  
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दनवडणूक खर्क 

लोकसभा आणि णवधानसभा णनवडिकुा लढणविाऱ्या उमेदवारांसाठी प्रचाराकररता खचक मयाकदा 10 

टक्क्यांनी वाढणवण्यात आली आहे. कोणवड 19 च्या पाशकवभूमीवर उमेदवारांना येिाऱ्या अडचिी लक्षात घेऊन 

प्रचारासाठी अणधक खचक करण्याची मभुा णदली आहे. णनवडिूक आयोगाच्या णशफारशीच्या आधारावर कें द्र 

सरकारनं या खचाकला मान्यता णदली आहे. याबाबत कायदा मंत्रालयाने काल रात्री जारी केलेल्या अणधसूचनेत 

म्हटले आहे की लोकसभा णनवडिकुीत उमेदवाराला प्रचारासाठी आता 77 लाख रुपये खचक करता येऊ 

शकिार आहेत. यापूवी ही मयाकदा 70 लाख रुपये होती. 

 

राज्य भा 

उत्तर प्रदेशमधील राज्यसभेच्या 10 जागांसाठी णनवडिूक अणधसूचना आज जारी करण्यात आली. या 

जागांसाठी 9 नोव्हेंबर रोजी मतदान होिार आहे. सदस्यांची मदुत पूिक झाल्यामळेु पढुील मणहन्यात 

राज्यसभेच्या या जागा ररक्त होत आहेत. भाजपाचे नीरज शेखर, अरुि णसंह आणि कें द्रीय गहृणनमाकि आणि 

नगरणवकास मंत्री हरदीपणसंग परुी, समाजवादी पक्षाचे सदस्य प्राध्यापक राम गोपाल यादव, डॉ. चंद्रपालणसंग 

यादव, रणव प्रकाश वमाक  आणि वीरणसंग, कॉगें्रसचे पी एल पणुनया, जावेद अली खान आणि बहुजन समाज पक्षाचे 

राजा राम यांची मदुत 25 नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. णनवडिूक अणधकारी ब्रजभूषि दबेु यांनी आकाशवािीला 

सांणगतले की उमेदवारी अजक भरण्याची अंणतम तारीख 27 ऑक्टोबर असून लगेचच दसुऱ्या णदवशी अजाांची 

छाननी केली जाईल. 2 नोव्हेंबरपयांत उमेदवारी अजक मागे घेण्याची मदुत आहे; तर मतमोजिी 9 नोव्हेंबरलाच 

होिार आहे. 

 

दबहार - दनवडणूक 

णबहार णवधानसभा णनवडिकुीच्या णतसऱ्या आणि अंणतम टप्प्यातील 78 जागांसाठी आज उमेदवारी 

अजक भरण्याची प्रणिया संपली. उमेदवारी अजक दाखल करण्यासाठी णनिकय अणधकाऱ्यांच्या कायाकलयांमध्ये 

मोठ्या संख्येने उमेदवारानंी गदी केल्याचं णदसून आलं. या टप्प्यासाठी 340 उमेदवारांनी आपले अजक दाखल 

केले आहेत. या अजाांची छाननी उद्या होिार असून वाणल्मकीनगर इर्ल्या लोकसभेच्या पोटणनवडिकुीसाठी 

णवधानसभेच्या णतसऱ्या टप्प्यामध्ये 7 नोव्हेंबर रोजी मतदान होिार आहे. 

  

िेवेंद्र फडणवी  

महाराष्ट्र णवधानसभेतील णवरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडिवीस यांनी राज्याच्या पणिम भागात आणि 

मराठवाडा प्रदेशात मसुळधार पावसामळेु नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना कें द्र सरकार मदत करले, असं आज 

सांणगतल.ं उस्मानाबादमधील पूरग्रस्त भागांचा दौरा केल्यानंतर पत्रकार पररषदेत बोलताना फडिवीस यांनी ही 

माणहती णदली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे शेतकयाांरच्या अडचिीबाबत संवेदनशील आहेत आणि कें द्र सरकार 

पूरग्रस्तांना नक्कीच मदत करेल, असं फडिवीस म्हिाले. मराठवाड्यातील काही भाग आणि पणिम महाराष्ट्रात 

मसुळधार पावसामळेु अनेक हेक्टरवरील पीकं वाहून गेली आहेत. उिव ठाकरे यांच्या नेततृ्वाखालील 

महाणवकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना मदत देण्यासंदभाकत कें द्राच्या कोटाकत चेंडू टाकण्याऐवजी राज्य 

सरकारने तातडीनं शेतकऱ्यांना काही प्रमािात णदलासा द्यावा, असं फडिवीस यांनी म्हटलं आहे. णजरे् एखाद्या 

णवणशष्ट जागेचा पचंनामा शक्य नाही त्याणठकािी मोबाइल फोनवरून घेतलेला फोटोदेखील वैध मानला गेला 

पाणहजे, असं ते म्हिाले. दरम्यान राष्ट्रवादी कॉगें्रसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या संकटाचे णनवारि 

करण्यासाठी कजक घ्यावं या सूचनेचे फडिवीस यांनी स्वागत केले आहे. आर बी आय ने यंदा कजक घेण्याची 
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राज्यांची मयाकदा 1 लाख 20 हजार कोटी रुपये केली असल्याने कजक घेि ं चकुीचं नसल्याचं सांगत यावषी 

राज्याने 60 हजार कोटी रुपयांचे कजक घेतले असून अजूनही अणधक कजक घेण्यास वाव असल्याचं फडिवीस 

यांनी म्हटलं आहे. 

  

कनाकटक 

कनाकटकमध्ये एन डी आर एफ अर्ाकत राष्ट्रीय आपत्ती णनवारि दल आणि इतर संस्र्ांकडून कलबगुी, 

णवजयपरुा, रायचूर आणि यादणगरी या पूरग्रस्त णजल्यातील 117 गावांतील 43 हजार 158 लोकांची सटुका 

केली आहे; तर अफझलपूर, जेवगी, णचत्रपरुा, णसंदगी, इंडी, रायचूर आणि शाहपूर या पूरग्रस्त भागात 

अडकलेल्या 5 हजार 16 लोकांना एन डी आर एफ आणि सैन्यदलाच्या जवानांनी वाचवले. राज्य आपत्ती 

णनवारि दलाची एक तुकडी आणि अणग्नशमन दलाच्या 4 तकुड्या उत्तर कनाकटकमध्ये कायकरत आहेत. काळजी 

कें द्र आणि मदत णशणबरात राहिाऱ्या लोकांना ब्लकेँट, अन्न, णपण्याचे पािी, मास्क, वैद्यकीय सेवा आणि औषधे 

यासारख्या आवश्यक वस्तू णदल्या जात आहेत. दरम्यान राज्याचे आरोग्य आणि वैद्यकीय णशक्षि मंत्री डॉ. के. 

सधुाकर यांनी कोणवड 19 ची लक्षिे णदसिाऱ्या व्यक्तींच्या चाचण्या घेण्याच्या सूचना णदल्या आहेत. डेंग्यू, 

मलेररया आणि णचकनगणुनया या संसगकजन्य रोगांचा प्रादभुाकव रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही 

त्यांनी णदल्या आहेत. 


