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राष्ट्रीय बातमीपत्र - 09.15 P.M. 

 

दिनाांक : 30.10.2020                वार : शुक्रवार 

 

१. पतंप्रधान नरेंद्र मोदी दोन ददवसाचं्या गजुरात दौऱ्यावर; केवदियामधल्या दवदवध योजना ंं 

केलं लोकापपण. 

२. देशा ा कोदवि रुग्ण बर ेहोण्या ा दर ९१ पूणाांक १५ शताशं टक्के. 

३. दबहारमध्ये दवधानसभा दनविणकुीच्या दसुऱ्या आदण दतसऱ्या टप्पप्पयाच्या प्र ाराला वेग. 

४. ईद दमलाद उन नबी आज देशभरात उत्साहात साजरी. 

५. ददल्ली सोने तस्करी प्रकरणी सागंली दजल्यात आठ सशंदयताना अटक. 

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

 

पांतप्रधान - गुजरात  

पतंप्रधान नरेंद्र मोदी आज पासून दोन ददवस गजुरातच्या दौऱ्यावर आहेत. नमपदा दजल्यात केवदिया 

इथं सरदार पटेल यांच्या भव्य पतुळ्याच्या अथापत स्टॅच्यू ऑफ यदुनटीच्या पररसरात उभारलेल्या दवदवध १७ 

प्रकल्पां ं लोकापपण आदण ४ नव्या प्रकल्पां ी पायाभरणी आज पंतप्रधानांच्या हस्ते झाली. 

सरदार पटेल प्राणी संग्रहालय, जंगल सफारी, एकता मॉल, एकता नसपरी, खालवानी इको टुररझम, 

आददवासी गहृ दनवास प्रकल्प अशा दवदवध प्रकल्पां ं लोकापपण पतंप्रधानांच्या हस्ते झालं. 

तत्पूवी मोदी यांच्या हस्ते आरोग्य वन आदण आरोग्य कुटीर या प्रकल्पां ं लोकापपण करण्यात आलं. 

 केवद  िया इथं 17 एकरावर हे आरोग् य वन उभारण्यात आलं असून त्यामध्ये वनौषधीं ी ३८० प्रजातीं ी रोपं 

आदण वृक्ष आहेत. 

लोहपरुूष सरदार पटेल यांच्या १४५ व्या जयंतीदनदमत्त उद्या स्टॅच्यू ऑफ यदुनटी इथं पंतप्रधान पटेल 

यांना अदभवादन करणार आहेत. सरदार पटेल यां ी जयंती देशभर एकता ददन म्हणून साजरी केली जाते. या 

दनदमत्त आयोदजत एकता परेिलाही पतंप्रधान उपदस्थत राहणार आहेत. 

  

जयांती 

लोहपरुूष सरदार वल्लभभाई पटेल यां ी १४५ वी जयंती उद्या देशभर राष्ट्रीय एकता ददवस म्हणून 

साजरी करण्यात येणार आहे. यादनदमत्त दवदवध कायपक्रमां ं आयोजन करण्यात आलं आहे. यादनदमत्त 

आकाशवाणीच्या संग्रहातील सरदार पटेल यां ी भाषणे उद्या प्रसाररत करण्यात येणार आहेत. 

  

कोदवड -१९  

देशात बर ेहोणाऱ्या कोदवि रुग्णां ी संख्या  सातत्याने वाढत असून बादधतांच्या संख्येत घट होत आहे. 

मतृ्यू दर कमी राखण्यातही भारताला यश येत असून सध्या देशा ा कोदवि मतृ्यू दर अवघा दीि टक्के आहे. 

जगातील हा सवाांत कमी मतृ्यू दर आहे. गेले सलग सहा ददवस कोरोना रुग्णांच्या संख्येत घट नोंदवण्यात आली 

आहे. देशातील रुग्ण बर ेहोण्या ा दर आता ९१ पूणाांक १५ शतांश टक्क्यांवर पोहो ला आहे. आज सकाळी 
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संपलेल्या  ोवीस तासात ५७ हजार कोदवि रुग्ण बर ेझाले असून आतापयांत बर ेझालेल्या रुग्णां ी संख्या ७३ 

लाख ७३ हजारांवर गेली आहे. काल ददवसभरात देशात ४८ हजार ६४८ नवीन कोरोना बादधत आढळले.  

सध्या देशभरात पा  लाख ९४ हजार रुग्ण उप ार घेत आहेत. काल ददवसभरात ५६३ कोदवि रुग्णांच्या  

मतृ्य ुी नोंद झाली. या आजाराने आतापयांत देशातल्या एक लाख २१ हजार ९० रुग्णां ा मतृ्यू झाला आहे.  

दरम्यान, देशात आतापयांत दहा कोटी ६५ लाख कोरोना  ा ण्या केल्या असल्या ं आरोग्य 

मंत्रालयानं म्हटलं आहे. 

  

दबहार -दनवडणूक  

दबहार दवधानसभा दनविणकुीच्या दसुऱ्या टप्पप्पयातील प्र ार दशगेला पोहो ला असून दतसऱ्या टप्पप्पया ी 

तयारीही जोरदार सरुू आहे. सवप  प्रमखु पक्षां े प्रमखु नेते प्र ारात गुंतले आहेत. जाहीर सभा, बैठकाच्या 

माध्यमातून लोकांना आकदषपत करण्या ा प्रयत्न केला जात आहे. 

भाजपा े राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नििा यांनी आज दसवान आदण बेगसुराय इथं सभा घेतली, तर 

भाजपा े ज्येष्ठ नेते आदण संरक्षण मंत्री राजनाथ दसंह यांनी आज राघोपूर, बेगसुराय आदण केसररया इथं जाहीर 

सभा घेतल्या. 

संयकु्त जनता दला े नेते आदण मखु्यमंत्री दनतीश कुमार यांनी सीतामढी इथल्या बेलसंि इथं प्र ार 

सभा घेतली; तर महाआघािी े मखु्यमंत्री पदा े नेते तेजस्वी प्रसाद यादव यांनी आज हसनपूर इथं सभा 

घेतली. कााँगे्रस नेते रणदीप दसंग सरुजेवाला आदण एल जे पी नेते द राग पासवान यांच्याही आज सभा झाल्या. 

दबहार दवधानसभेच्या दसुऱ्या टप्पप्पयात १७ दजल्यातील ९४ मतदार संघामध्ये ३ नोव्हेंबर रोजी 

मतदान होणार आहे; तर दतसऱ्या आदण शेवटच्या टप्पप्पयातील दनविणकुीसाठी ७ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार 

आहे. 

  

कमलनाथ  

मध्यप्रदेशात सुरू असलेल्या पोटदनविणकुीच्या प्र ारादरम्यान आदशप आ ारसंदहते े वारवंार 

उल्लंघन केल्या ा ठपका ठेवत दनविणूक आयोगाने कॉगें्रस नेते आदण मध्य प्रदेश े माजी मखु्यमंत्री कमलनाथ 

यां ा स्टार प्र ारक दजाप  रद्द केला आहे. कमलनाथ राजकीय पक्षा े नेते असूनही नैदतक आदण सन्माननीय 

वतपनां ा भंग करत असल्या  दनदशपनास आल्या  आयोगानं म्हटल आहे. कमलनाथ यांनी कोणतीही प्र ार 

मोहीम राबदवली तर संपूणप ख प ज्या उमेदवाराच्या मतदारसंघात प्र ार केला आहे त्या उमेदवाराच्या नावावर 

तो धरला जाईल, असं आयोगाने म्हटलं आहे. 

  

ईि - शुभेच्छा  

देशभरात आज महमद पैगंबर यां ी जयंती ईद दमलाद उन नबी साजरी करण्यात येत आहे. 

कोदवि19च्या पार्श्पभूमीवर मसु्लीम बांधवांनी सामदुादयक नमाज पठण न करता घरी  नमाज पठण केलं. 

दमलाद मेहफली  आदण सीरत े कायपक्रमही ऑनलाईन आयोदजत करण्यात आले होते. या कायपक्रमांमधून 

धादमपक दवद्वानाकंिून हजरत महुम्मद यांच्या जीवनावर आदण दशकवणकुीवर मागपदशपन करण्यात आले. दवदवध 

आयोजन सदमत्यांनी कोदवि 19 मळेु  दमलाद दमरवणकुा न काढण्या ा दनणपय घेतला होता. राष्ट्रपती रामनाथ 

कोदवंद, उपराष्ट्रपती वैंकय्या नायिू तसं  पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला ईद दमलाद उन नबी दनदमत्त 

शभेुच्छा ददल्या आहेत. पे्रदषत महमंद यांनी पदवत्र कुराणमध्ये सांदगतलेल्या दशकवणीनुसार प्रत्येकानं 

समाजाच्या भल्यासाठी काम करावं, असं आवाहन राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशातून केलं आहे. 
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मेदसिको - चचाा 

भारत आदण मेदक्सको संयुक्त आयोगा ी आठवी बैठक काल दूरदृश्य प्रणालीद्वार े झाली. परराष्ट्र 

व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर आदण मेदक्सको े परराष्ट्र व्यवहार मंत्री मासेलो एबािप  यांनी बैठकीत सभाग घेतला. 

दोन्ही नेत्यांनी दद्वपक्षीय संबंधां ा आढावा घेताना गेल्या काही वषाांत दोन देशांदरम्यान झालेल्या व्यापाराबद्दल 

समाधान व्यक्त केलं. दोन्ही देशां ं जगातील वाढतं सामर्थयप लक्षात घेता दवशेष भागीदारी अदधक दृढ करण्यावर 

भर देण्या ं या बैठकीत मान्य करण्यात आलं. 

  

अहवाल 

पधंरावा दवत्त आयोग 9 नोव्हेंबरला आपला अहवाल राष्ट्रपती राम नाथ कोदवंद यांच्याकिे सादर 

करणार आहे. एन. के. दसंह यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाने 2021-22 ते 2025-26 या पा  

वषाांसाठीच्या आदथपक अहवालाबाबत ी आपली   ाप  आदण दव ार दवदनमय आज पूणप केला. कें द्र तस  राज्य 

सरकार,े स्थादनक प्रशासन, मागील दवत्त आयोगा े अध्यक्ष आदण सदस्य, आयोगास सल्ला देणारी सदमती, 

प्रदतदष्ठत शैक्षदणक संस्था आदण इतर संस्थाशी   ाप करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या 

अहवाला ी एक प्रत पंतप्रधानांना सादर केली जाणार आहे. हा अहवाल आदण त्यावर ा सरकारच्या कृती 

दला ा अहवालाल कें द्रीय अथपमंत्री संसदेत मांिणार आहेत. 

  

रले्वे 

भारतीय रले्वेनं मदहला प्रवाशांच्या सरुके्षसाठी “मेरी सहेली" उपक्रम सरुू केला आहे. या अंतगपत प्रत्येक 

स्थानकावर मदहला पोलीस साहाय्यक दनरीक्षक आदण दशपाई यां े पथक तयार करण्यात आलं असून 

एकट्याने प्रवास करणाऱ् या मदहलां ी खळख पटवून प्रवासादरम्यान त्यांना कोणत्याही प्रकार ी अि ण येणार 

नाही या ी काळजी घेतली जात आहे. प्रत्येक रले्वे दवभागात असे पथक तयार करण्यात आले असून मदहला 

प्रवाशांच्या सरुके्ष ी खातरी केली जात आहे; तस  आपत्कालीन पररदस्थतीत त्यांना मदत वादहनी क्रमांक 182 

बद्दल मादहती ददली जात आहे. 

  

तादमळनाडू  

तामीळनािूमध्ये शासकीय शाळेतील दवद्यार्थयाांना वैद्यकीय प्रवेशामध्ये 7 पूणाांक 5 दशांश टक्के 

आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या दवधेयकाला राज्यपाल बनवारीलाल परुोदहत यांनी संमती ददली आहे. हे 

आरक्षण सरकारी आदण खासगी महादवद्यालयांमधील राज्य वैद्यकीय कोट्यातील पदवीपूवप  वैद्यकीय जागांवर 

लागू केले जाणार आहे. 

  

राजीनामा 

जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपालां े सल्लागार केवल कृष्ट्णशमाप  यांनी आज आपल्या पदा ा 

राजीनामा ददला. त्यां ी राज्य दनविणूक आयुक्त म्हणून दनयकु्ती करण्यात आली आहे. गेल्या वषी नोव्हेंबरमध्ये 

शमाप  यां ी या पदावर नेमणूक करण्यात आली होती. शमाप  यांनी ददल्ली आदण गोव्याच्या मखु्य सद वांसह 

दवदवध पद ेभूषदवली आहेत. 

  

जम्मू - काश्मीर  
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जम्मू काशमीर मधील राजौरी दजल्यातील गंभीर मघुालन भागात सरुक्षा दलांनी राबवलेल्या शोध 

मोदहमेत मोठा शस्त्रसाठा जप्त केला आहे. जम्मू काश्मीर पोलीस दल आदण राष्ट्रीय रायफल्सच्या ३८ व्या 

तकुिीन या भागात दहशतवादी लपून बसल्या ी मादहती दमळाल्यानंतर इथं शोध मोहीम राबवली. यावेळी दोन 

एके ४७ रायफल्स, २७० दजवंत काितुसे, दोन  ीनी बनवती ी दपस्तलेु आदण सहा दकलो स्फोटकं दमळाली, 

अशी मादहती वररष्ठ पोलीस अदधकाऱ्यांनी ददली. 

  

काांिा 

महाराष्ट्रातल्या नादशक- दजल्यातील लासलगावसह प्रमुख बाजार सदमत्यांमध्ये आज सकाळपासून 

कांद्या े दललाव पूवपवत सुरू झाले आहेत. कें द्र सरकारने कांदा साठवणकुीवर मयापदा आणल्याने गेल्या  ार 

ददवसांपासून व्यापाऱ्यांनी कांदा दललाव बदं ठेवले होते. मात्र काल राज्या े  मखु्यमंत्री उद्धव ठाकर ेयांच्याशी 

झालेल्या   ेनंतर व्यापाऱ् यांनी दललाव सरुू केले. लासलगाव बाजार सदमतीमध्ये सहाशे मेदरक टन कांद्या ी 

आवक झाली. 

  

लाईफ िदटादफकेट 

दनवदृत्तवेतनधारकांना त्यां ं दिदजटल लाईफ सटीदफकेट अथापत दजवंत असल्या ं प्रमाणपत्र दरवषी 

द्यावं लागतं. त्यासाठी बाँकेत जावं लागतं. आता टपाल कायापलयातफे पोस्टमन माफप त ही सेवा घरपो  देण्यात 

येणार आहे. संपूणप देशभर ही सेवा एक नोव्हेंबरपासून सरुू होत आहे, अशी मादहती महाराष्ट्रातील पणु्यातल्या 

जीपीख े वरीष्ठ पोस्टमास्तर बी.पी.एरिें यांनी आज ददली. कें द्र दकंवा राज्य सरकारी कायापलये आदण बाँकांतून 

दनवतृ्त झालेल्या दनवदृत्तवेतनधारकांसाठी ही सदुवधा असणार आहे. त्यासाठी टपाल कायापलयानं पोस्टमनकिे 

स्माटपफोन ददले आहेत. सोबत  बायोमॅरीक मदशनही असेल. पेन्शनर व्यक्तीनं पेन्शन ा प्रकार, दवतरण 

एजन्सी, पेन्शन पेमेंट ऑिपर, पेन्शन खाते क्रमांक आदण मोबाईल क्रमांक सांगण ंअपेदक्षत आहे. पोस्टमन घरी 

आल्यानंतर सत्तर रुपये शलु्क आकारून मोबाईल ऍपव्दार ेदिदजटल लाईफ सटीदफकेट ी नोंद करून घेतली 

जाणार आहे. 

  

एन आय ए 

 दोन मदहन्यांपूवी ददल्ली रले्वे स्थानकावर 42 कोटी रुपये बाजार मूल्य असलेल 83 दकलो 621 गॅ्रम 

सोने जप्त करण्यात आले होते. त्यावेळी महसूल गपु्त र सं ालनालयाने आठ जणांना ताब्यात घेतले होते. 

त्यासंदभापतील अदधक तपासासाठी संबदंधतां ी सखोल  ौकशी सुरू असून तपास पथकाने महाराष्ट्रातल्या 

सांगली दजल्यातल्या खानापूर तालुक्यात काल छापे टाकले.  या प्रकरणी रदवदकरण गायकवाि, पवनकुमार 

गायकवाि, योगेश रुपनर, अदभजीत बाबर, सद्दाम पटेल, अवधूत दवभुते, सद न हसबे, ददलीप पाटील या 

संशदयतांना ताब्यात घेण्यात आलं  आहे. म्यानमार, भूतान आदण नेपाळसारख्या देशांमधून सोन्या ी तस्करी 

करणाऱ्या गटाशी संबदंधत असलेल्या व्यक्तींच्या ते राहत असलेल्या दठकाणांवर हे छापे टाकण्यात आले आहेत. 

या तपासादरम्यान काही कागदपते्र हस्तगत करण्यात आली असल्या ं एन.आय.ए.च्या अदधकाऱ्यानं म्हटलं 

आहे. 

  

अपघात  

 आंध्र प्रदेशात आज सकाळी पूवप गोदावरी दजल्यात झालेल्या भीषण अपघातात 7 जण ठार झाले 

आहेत. लग्ना  वऱ्हाि घेऊन जाणारे  ार ाकी वाहन पलटल्याने हा अपघात झाला. यातील गंभीर जखमींना 
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काकीनािा शासकीय रुग्णालयात उप ारासाठी हलदवण्यात आले आहे. पोदलसांनी ददलेल्या मादहतीनुसार 

घटनेच्या वेळी समुारे 17 जण या वाहनातून प्रवास करत होते. 

  

आय पी एल 

 इंदियन प्रीदमअर लीग या दक्रकेट स्पधेत सध्या दकंग्ज ईलेव्हन पजंाब आदण राजस्थान रॉयल्स 

यांच्यात सामना सरुू आहे. राजस्थानन नाणेफेक दजंकून के्षत्ररक्षण स्वीकारल. पंजाबनं राजस्थानसमोर 

दवजयासाठी १८६ धावां ं उदद्दष्ट ठेवल ंआहे. प्पले ऑफच्या शयपतीत दटकून राहण्याकररता राजस्थानसाथी हा 

सामना अत्यंत महत्त्वा ा आहे. 

 

मास्क 

खादी आदण ग्रामोद्योग आयोगानं ददवाळी सणाच्या पार्श्पभूमीवर मलमल पासून बनवलेले दोन पदरी 

मास्क तयार केले आहेत. या मास्कवर happy diwali अशा शब्दात शुभेच्छा ददलेल्या आहेत.  ांगल्या प्रती े 

हे मास्क पदिम बगंालच्या कलाकारांनी बनवले आहेत, मात्र ते अत्यंत मयाप ददत संख्येत  आदण केवळ ७५ 

रुपयांना ददल्लीतल्या खादीच्या दकुानांमध्ये दवक्रीसाठी ठेवली जाणार आहेत. तसं  खादी आयोगाच्या िब् ल् यू 

िब् ल् यू िब् ल् यू िॉट खादी इंदिया िॉट जी ख व्ही  िॉट इन या पोटपलवर ऑनलाईनही दवकत घेता येतील. सूक्ष्म, 

लघ ु आदण मध्यम उद्योग मंत्रालयानं गेल्या सहा मदहन्यांमध्ये खादी आदण मलमलच्या कापिांच्या १८ 

लाखांपेक्षा जास्त मास्क ी दवक्री केली आहे. येत्या नाताळ आदण नव वषाप  दनदमत्त ही खादी आयोग दवदशष्ट 

मास्क तयार करणार असल्या ं मंत्रालयानं म्हटलं आहे. 

  

भूकां प 

नकुत्या  हाती आलेल्या बातमीनसुार तकुी आदण ग्रीसमध्ये आज भूकंपा े तीव्र धक्के जाणवले. 

रीखटर स्केलवर त्या ी तीव्रता ७ इतकी नोंदवली गेली. 


