
रा���य बातमीप - 1.30 PM 

12.10.2020           सोमवार 

1. कोरोना�व�	ध�या सघंषा�त आपला �वजय �नि�चत आहे - मन क  बातमधनू पंत#धानांनी 

%य&त केला �व�वास. 

2. सणासुद+�या काळातह+ सीमेवर देशर.ण करणा/या सै�नकाचंी आठवण ठेवा, 2था�नक 

उ5पादनांचीच खरेद+ करा, पंत#धानांचं मन क  बातमधनू आवाहन. 

3. ध7मच8 #वत�न 9दन कोरोना�या पा�व�भूमीवर आज साधेपणानं साजरा आ;ण 

4. राजकारण 7हणजे श<ंुमधील यु	ध न%हे, �ववेक पाळा-सरसंघचालक मोहन भागवत यांचं 

आवाहन  

 

मन क�बात 

पंत#धान नर>? मोद+ यांनी �वजयादशमी �न@मA देशबांधवांना शुभे�छा देत आकाशवाणीव�न 

आज�या मन क  बात ची सुCवात केल+. �वजयादशमीचा सण 7हणजे संकटांवर धैया�नं 

@मळवलेEया �वजयाचंह+ #�तक आहे असं सांगत, आज आपण Gया संयमानं हा सण साजरा करत 

आहोत त े बघता कोरोना�व�	ध�या संघषा�त आपला �वजय �नि�चत आहे असा �व�वास 

पंत#धानांनी यावेळी %य&त केला. कोरोना संकटा�या पा�व�भूमीवर यंदा कुठेह+ सण उ5सव साजरा 

करताना गदH करIयावर मया�दा घालIयात आले आहेत असं सागंत पंत#धान यावेळी 7हणाले. 

 

सण उ5सवां�या या काळात हौसेनं खरेद+ करताना सवाKनी ‘Vocal for Local’ चा आपला संकEप 

ल.ात ठेऊन, 2था�नक उ5पादनां�या खरेद+ला #ाधाMय 	यावं असं आवाहनह+ 5यांनी केलं. आपEया 

सणांचा आनदं साजरा करताना Gयांनी टाळेबंद+�या काळात मह5वाची भ@ूमका बजावल+ अशांनाह+ 

आपEया आनंदात सामावून Nयावं असं सागंताना नर>? मोद+ यावेळी 7हणाले. 

 

सणासुद+�या काळातह+ आपले शूर सै�नक सीमेवर देशाचं र.ण करIयासाठO पहारा देत आहेत, 

5यां�यामुळेच आपण सगळे जण सुखानं सण साजरा कC शकतो हे ल.ात ठेवा, 9द%यांनी घर 

उजळाल ते%हा एक द+वा 5यां�या नावे ह+ असू 	या असं आवाहन पंत#धानांनी केलं. तु7ह+ 

सरह	द+वर असलात तर+ सगळा देश तुम�या सोबत आहे, तु7हाला शुभे�छा देत आहे, तुम�या 

कुटंुबानं केलेEया 5यागाला माझा #णाम, अस ं7हणत आज देशकाया�साठO सणासदु+�या काळातह+ह+ 

Gयांना घरापासनू दरू रहावं लागत ंअशा सवाKचेच पंत#धानांनी आज�या मन क  बात मधून आभार 

मानले. 



भारतीय उ5पादनं आता परदेशातह+ लोक�#य होत आहेत हे सांगत पंत#धानानंी,गांधी �वचारानं 

#ेRरत झालेला मे&सीकोतEया माक�  Sाऊन या तCणानं �तथEया ओहाका गावात खाद+चं उ5पादन 

सुC कCन �जवलेEया ''ओहाका Sँड'' ची मा9हती आज�या मन क  बात मWये 9दल+. खाद+ ची 

लोक�#यता वाढत असून गांधी जयतंीला 9दEल+तEया खाद+�या एका दकुानातून 1 कोट+ �पयांपे.ा 

जा2त Yकमतीची �व8  झाल+, खाद+चे मा2कसुWदा लोक�#य होत आहेत. यातून म9हला 2वयं 

साहाZयता गटांना चागंला %यवसाय @मळाला आहे असं मोद+ यांनी सा[ंगतलं. 

 

मराठमोळा मEलखांब हा 8 डा #कार सातासम?ुापार पोहोचवणा/या #\ा आ;ण [चMमय पाटणकर 

या दांप5याचा पंत#धानांनी मन क  बात मधून गौरवपूण� उEलेख केला. या दोघांनी अमेRरकेतEया 

घरातून सुC केलेEया मEलखाबंा�या #चार #सारामुळे आज हा 8 डा #कार अमेRरकेतह+ लोक�#यय 

होत आहे असं त े 7हणाले. पंत#धानांनी घेतलेल+ दाखल आ;ण केलेल ं कौतुक याब	दल 

आकाशवाणीशी बोलताना #\ा पाटणकर 7हणाEया. 

 

वाचनसं2कृती�या #साराचं एक सरेुख उदाहरण पंत#धानांनी आज�या मन क  बात मधून 9दलं. 

त@मळनाडूतEया तुतकुुडी गावातले पोन मRरअ^पन हे आपEया सलनू�या एका भागात पु2तकं 

ठेवतात आ;ण _ाहकानं यातल ंएखादं पु2तक वाचल ंआ;ण 5यावर 9टपण @ल9हल ंतर 5या _ाहकाचं 

काम त े सवलती�या दरात करतात. मWय#देशातEया Yकताबोवाल+ 9दद+ 7हणून ओळखEया 

जाणा/या उषा दबेु, अCणाचल मWये �नरजुल+ इथं 24 तास खुलं असणारं _ंथालय आ;ण चंडीगडचं 

Yफरतं _ंथालय अशी उदाहरण ंदेत \ान#साराच ंमह5व मन क  बात मधून पतं#धानानंी गीततेEया 

�लोकातून सा[ंगतलं.    

 

आपEया मनात फुट+रतेचं �वष कालवIयाचं काम अनेक श&ती करत आहेत मा< आपण 5यांना 

नेहमीच पुCन उरलो आहोत, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरां�या स�ंवधानान ंदेश जोडIयाचं काम केलं असं 

सांगत आज मन क  बात मWये पंत#धानांनी एका5मतेचं मह5व �वषद केलं. पंत#धानांनी आज 

'एक भारत cेdठ भारत' मो9हमेचा उEलेख करत या मो9हमेत कृ�तशील सहभागाचं आवाहन 

केल.ंekbharat.gov.in या संकेत2थळाला भेट देऊन �व�वधततेल+ एकता जाणनू Nया. आपEया 

भागातल+ मा9हती इतरांना 	या आ;ण 31 तारखेला एकता 9दना�या काय�8मात सहभागी %हा, 

असहं+ त े7हणाले. 

 



सणासुद+�या शुभे�छा देत, सण साजरे करतानाह+ मा2क वापरा, हात धुवा आ;ण अंतर राखा असं 

आवाहन करत आ;ण पुढ�या म9हMयात पुMहा भेट+चं आ�वासन देत पंत#धान नर>? मोद+ यांनी  

आज�या  मन क  बात ची सांगता  केल+. 

 

ध3म च5 

64 वा ध7मच8 #वत�न 9दन कोरोना�या पा�व�भूमीवर आज साधेपणानं साजरा होत आहे. काल 

नागपुरात द+.ाभुमीवर पंचशील Wवज फडकवIयात आला. गौतमबु	ध आ;ण डॉ&टर बाबासाहेब 

आंबेडकरां�या #�तमेला पुdपहार अप�ण केEयानंतर बु	ध वंदना झाल+. द+.ाभुमी 2मारक 

स@मती�यावतीनं आज कोणताह+ जाह+र काय�8म नाह+ केवळ ऑनलाईन काय�8म होईल. अनके 

आंबेडकर+ अनुयायांनी ध7मच8 #वत�न 9दन आज सकाळी 9 वाजता घर+च साधेपणानं साजरा 

केला आ;ण ऑन लाईन काय�8मा�या माWयमातून द+.ाभूमीचं दश�न घेतलं. द+.ाभूमी पRरसरातील 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महा�व	यालया�या सभाक.ात काल आढावा नागपूरचे संपक� म<ंी नीतीन 

राऊत यां�या अWय.तेखाल+ बैठकह+ घेIयात आल+. लोकांनी द+.ाभुमीवर येऊनये असं आवाहन 

करIयात आल ंअसलं तर+ नागपुरात रेEवे तसचं बस 2थानकावर अनयुायी आEयास गदH होऊ नये 

यासाठO #शासन ल. ठेवून आहे. द+.ाभूमी पRरसरात �पIया�या पाIयाची सु�वधा, मोबाईल 

टॉयलेEgस, �hणवाह+का, अhनीशामक दलाचं पथक यांची %यव2थाह+ करIयात आल+ आहे.  

 

संघ 

सरसंघ चालक मोहनजी भागवत यांनी आज स	यि2थतीतEया देशातील राजकारणा�या 2तराबाबत 

अ#5य. [चतंा %य&त करत सव� प.ीय ने5यांचे कान टोचले. राजकारण 7हणजे श<ंुमधील यु	ध 

न%हे �ववेक पाळा अस ं आवाहन सरसंघचालक भागवत यांनी नागपूरात संघा�या �वजयादशमी 

उ5सवात बोलताना केलं.कोरोना�या संसगा�चा धोका ल.ात घेता राdi+य 2वयंसेवक संघातफj  यंदा 

�वजयादशमी उ5सवा�या 2व�पात बदल करIयात आला आहे. दरवषk#माणे रेशीमबाग मैदानात 

आयोजन न करता 2म�ृतमं9दर पRरसरातील महषk %यास सभागहृात आज सकाळी 8 वाजता 

काय�8म सुC झाला. यंदा 2वयंसेवकां�या कवायती आ;ण #ा5यl.के झाल+ नाह+त. 

सरसंघचालकां�या भाषणासाठO महषk %यास सभागहृात केवळ 50 �नवडक 2वयंसेवकांना #वेश 

देIयात आला होता. यात घोषपथकाचादेखील समावेश होता. सरसंघचालकांचं भाषण ‘ऑनलाईन’ 

#साRरत करIयात आल.ं   


