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राष्ट्रीय बातमीपत्र - 09.15 P.M. 

 

दिनाांक : 25.10.2020                वार : रदववार 

 

१. कोरोनाविरुद्धच्या सघंर्ाात आपला विजय वनवित आहे - पतंप्रधानाचंा विश्वास. 

२. सणासदुीच्या काळातही सीमेिर देशरक्षण करणाऱ्या सैवनकाचंी आठिण ठेिा, स्थावनक 

उत्पादनांचीच खरदेी करा, पतंप्रधानाचं ं"मन की बात"मधून आिाहन. 

३. भारत-चीन सीमेिरचा तणाि वनिळण्याची भारताला अपेक्षा; एक इंचही भारतभूमी देणार 

नाही - सरंक्षण मंत्रयाचंी घोर्णा. 

४. देशातील कोविड-19 चे रुग्ण बर ेहोण्याच ंप्रमाण 90 टक्क्यािंर. 

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

 

मन की बात 

पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विजयादशमीवनवमत्त देशबांधिांना शभेुच्छा देत आज आकाशिाणीिरुन "मन 

की बात"ची सुरूिात केली. विजयादशमीचा सण म्हणजे संकटांिर धैयाा नं वमळिलेल्या विजयाचंही प्रवतक आहे, 

असं सांगत आज आपण ज्या संयमानं हा सण साजरा करत आहोत ते बघता कोरोनाविरुद्धच्या संघर्ाात 

आपला विजय वनवित आहे, असा विश्वास पतंप्रधानांनी यािेळी व्यक्त केला. कोरोना संकटाच्या पाश्वाभूमीिर  

यंदा कुठेही सण-उत्सि साजरा करताना गदी करण्यािर मयाादा घालण्यात आले आहेत, असं सांगत पंतप्रधान 

यािेळी म्हणाले... 

ध्वनी - 

पहले दगुाा  पडंाल में मां के दशानो के वलये इतनी भीड जुट जाती थी एकदम मेले जैसा 

माहौल रहता था | लेकीन इस बार ऐसा नही हो पाया | पहले दशहरे पर भी बडे बडे मेले लगते थे 

| लेकीन इस बार उनका स्िरूप भी अलग ही है | रामलीला का त्योहार भी उसका बहोत बडा 

आकर्ाण था | लेकीन उसमें भी कुछ ना कुछ पाबवंदया लगी है | पहले निरात्र पर गजुरात के गरबा 

की गुंज हर तरफ छाई रहती थी | इस बार बडे बडे आयोजन सब बदं है | अभी आगे और भी कई 

पिा आने िाले है | अभी ईद है, शरद पूवणामा है, िावल्मकी जयंती, वफर धनतेरस, वदिाली, छटी 

मैय्या की पूजा है, गरुुनानक देिजी की जयंती है | कोरोना के संकट काल में हमे संयम से वह काम 

लेना है | मयाादा में वह रहना है | 

 

सण उत्सिांच्या या काळात हौसेनं खरदेी करताना सिाांनी ‘Vocal for Local’ चा आपला संकल्प 

लक्षात ठेिून स्थावनक उत्पादनांच्या खरदेीला प्राधान्य द्यािं, असं आिाहनही त्यांनी केलं. आपल्या सणांचा  

आनंद साजरा करताना ज्यांनी टाळेबदंीच्या काळात महत्त्िाची भूवमका बजािली अशांनाही आपल्या आनंदात 

सामािून घ्यािं, असं सांगताना नरेंद्र मोदी म्हणाले... 
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ध्वनी -  

लॉकडाऊन में हमने समाज के उन सावथयो को और कारीबी से जाना है जीन के वबना 

हमारा जीिन बहोत वह मशु्कील हो सकता है | सफाई कमाचारी, घर में काम करने िाले भाई बहन, 

लोकल सब्जी िाले, दधु िाले, वसक्यरुरटी गाडास् इन सबका हमार ेजीिन मै क्यां रोल है हमने 

अब भली भाती मेहसूस वकया है | कठीण समय में यह आपके साथ, हम सबके साथ है | अब 

अपने पिो में, अपनी खवुशयो में भी हमे इनको साथ रखना है | मेरा आग्रह है के जैसे भी संभि हो 

इन्हे अपनी खवुशयो में जरूर शावमल कर े|  

 

सणासदुीच्या काळातही आपले शूर सैवनक सीमेिर देशाचं रक्षण करण्यासाठी पहारा देत आहेत, 

त्यांच्यामळेुच आपण सगळे जण सखुानं सण साजरा करू शकतो हे लक्षात ठेिा, वदव्यांनी घर उजळाल तेव्हा 

एक दीिा त्यांच्या नािे ही असू द्या, असं आिाहन पतंप्रधानांनी केलं. तमु्ही सरहद्दीिर असलात तरी सगळा देश 

तमुच्या सोबत आहे, तमु्हाला शभेुच्छा देत आहे, तमुच्या कुटंुबानं केलेल्या त्यागाला माझा प्रणाम, असं म्हणत 

आज देशकायाासाठी सणासदुीच्या काळातही ज्यांना घरापासून दूर रहािं लागतं, अशा सिाांचेच पंतप्रधानांनी 

आजच्या मन की बात मधून आभार मानले. 

भारतीय उत्पादनं आता परदेशातही लोकवप्रय होत आहेत, हे सांगत पतंप्रधानांनी गांधी विचारानं पे्रररत 

झालेला मेक्सीकोतल्या माका  ब्राऊन या तरूणानं वतथल्या ओहाका गािात खादीचं उत्पादन सुरू करून 

रुजिलेल्या ‘’ओहाका ब्रडँ’’ ची मावहती मन की बात मध्ये वदली. खादीची लोकवप्रयता िाढत असून गांधी 

जयंतीला वदल्लीतल्या खादीच्या एका दकुानातून 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वकमतीची विक्री झाली, खादीचे 

मास्कसधु्दा लोकवप्रय होत आहेत. यातून मवहला स्ियं साहाय्यता गटांना चांगला व्यिसाय वमळाला आहे, असं 

मोदी यांनी सांवगतलं. 

मराठमोळा मल्लखांब हा क्रीडा प्रकार सातासमुद्रापार पोहोचिणाऱ्या प्रज्ञा आवण वचन्मय पाटणकर या 

दांपत्याचा पतंप्रधानांनी मन की बात मधून गौरिपूणा उल्लेख केला. या दोघांनी अमेररकेतल्या घरातून सरुू 

केलेल्या मल्लखांबाच्या प्रचार-प्रसारामळेु आज हा क्रीडा प्रकार अमेररकेतही लोकवप्रयय होत आहे, असं ते 

म्हणाले. पंतप्रधानांनी घेतलेली दाखल आवण केलेलं कौतुक याबद्दल आकाशिाणीशी बोलताना प्रज्ञा पाटणकर 

म्हणाल्या... 

ध्वनी -  

अमेररकेत जेव्हा मल्लखांबला सुरुिात केली तेव्हा उदे्दश फक्त खेळाची आिड आवण 

त्यांचा जमेल तसा प्रसार होता. हळूहळू खेळाडंूची संख्या िाढत गेली आवण लोकांचेही पाठबळ 

वमळत गेले. आज अमेररकेत खेळ या स्तराला पोहचलाय वजथे आमची टीम दसुरी जागवतक 

स्पधाा आयोवजत करायचा विचार करतेय. वहदंीत म्हण आहे ना लोक वमलते गये और कारिा 

बनता गया | तसच काहीसं झालंय. आवण त्यातच आज आपल्या भारताचे पतंप्रधान माननीय श्री. 

नरेंद्र मोदीजींनी मन की बात मध्ये अमेररकेतील मल्लखांब खेळाचा उल्लेख करून आमच्या 

सारख्या सामान्य कायाकत्यााचा उत्साह विगणुीत केलाय. त्यांच्या या प्रोत्साहनाबद्दल आम्ही 

त्यांचे जन्मभर ऋणी राहूत. धन्यिाद !  

 

िाचनसंस्कृतीच्या प्रसाराचं एक सरुखे उदाहरण पतंप्रधानांनी आजच्या मन की बात मधून वदलं. 

तवमळनाडूतल्या तुतकुुडी गािातले पोन मररअप्पन हे आपल्या सलूनच्या एका भागात पसु्तकं ठेितात आवण  

ग्राहकानं यातलं एखाद ंपसु्तक िाचलं आवण त्यािर वटपण वलवहलं तर त्या ग्राहकाचं काम ते सिलतीच्या दरात 
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करतात. मध्य प्रदेशातल्या वकताबोिाली वददी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उर्ा दबेु, अरूणाचलमध्ये वनरजलुी 

इथं 24 तास खलुं असणार ंग्रंथालय आवण चंडीगडचं वफरतं ग्रंथालय अशी उदाहरणं देत ज्ञानप्रसाराचं महत्त्ि 

मन की बात मधून पंतप्रधानांनी गीतेतल्या श्लोकातून सांवगतलं. 

येत्या 31 आक्टोबरला राष्ट्रीय एकता वदिस अथाात सरदार िल्लभभाई पटेल यांची जयंती आहे. या 

लोहपरुूर्ाच्या बोलण्यातही वमवश्कली असायची, असं खुद्द बापजुींनीच सांवगतलं होतं. यातून बोध घ्या गंभीर 

पररवस्थतीतही आतली विनोदबदु्धी जागी ठेिा. पररवस्थतीिर मात करण्यास ती आपली मदतच करले, असं  

पतंप्रधानांनी सांवगतल.ं सरदार पटेल यांनी राष्ट्रीय एकतेसाठी आयषु्ट्य िाहून घेतलं. हा एकतेचा मंत्र प्रत्येकानं 

जपायला हिा, असं आिाहनही त्यांनी केलं. 

आपल्या मनात फुटीरतेचं विर् कालिण्याचं काम अनेक शक्ती करत आहेत मात्र आपण त्यांना नेहमीच 

परुून उरलो आहोत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं्या संविधानानं देश जोडण्याचं काम केलं, असं सांगत आज 

मन की बात मध्ये पतंप्रधानांनी एकात्मतेचं महत्त्ि विर्द केलं. पतंप्रधानांनी आज 'एक भारत शे्रष्ठ भारत'  

मोवहमेचा उल्लेख करत या मोवहमेत कृवतशील सहभागाचं आिाहन केलं. ekbharat.gov.in या संकेतस्थळाला 

भेट देऊन विविधतेतली एकता जाणून घ्या. आपल्या भागातली मावहती इतरांना द्या आवण 31 तारखेला एकता 

वदनाच्या कायाक्रमात सहभागी व्हा, असंही ते म्हणाले. 

दहशतिादी घटनांमळेु चचेत असणाऱ्या पलुिामाची निी ओळख आज पतंप्रधानांनी मन की बात मधून 

करून वदली. देशात तयार होणाऱ्या पेवन्सलींसाठी बहुतांश पेवन्सल स्लेट पलुिामातनंच येतात. त्या तयार 

करणार ंउख्खू तर आता पेन्सील गाि म्हणूनच ओळखलं जातं, अशी मावहतीही त्यांनी वदली आवण त्यासाठी 

झटणाऱ्या पलुिामािावसयांचं अवभनंदन केलं. 

झारखंडमधल्या मवहलांनी आजीविका ऍपच्या माध्यमातून सरुू केलेला भाजीपाल्याचा ऑनलाईन 

व्यापार, मध्यप्रदेशात अतलु पाटीदार यांनी ई प्लॅटफॉमाच्या माध्यमातून 4 हजारािर शेतकऱ्यांना खतं आवण 

वबयाण ंघरपोच देण्याचा केलेला प्रयत्न, अशी उदाहरणं देत पतंप्रधानांनी आजच्या मन की बात मधून नव्या कृर्ी 

क्रांतीचा आलेख मांडला. 

महाराष्ट्रात एका शेतकरी उत्पादक कंपनीनं खरदेी केलेल्या मक्याच्या वकमती बरोबरच शेतकऱ्यांना 

बोनसही वदला. शेतमाल वजथे जादा भाि वमळेल वतथे विकण्याच्या परिनागीमळेु फायदा झाल्यानंच शेतकऱ्यांना 

हा लाभ देता आल्याचं या कंपनीनं सांवगतलं. 

सणासदुीच्या शुभेच्छा देत सण साजरे करतानाही मास्क िापरा, हात धिुा आवण अंतर राखा, असं 

आिाहन करत आवण पढुच्या मवहन्यात पनु्हा भेटीचं आश्वासन देत पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या "मन की 

बात"ची सांगता केली. 

 

राजनाथ द ांग 

भारत आवण चीनदरम्यान सीमा भागांत असलेला तणाि संपािा आवण शांतता राखािी अशीच भारताची भूवमका 

असल्याचं संरक्षणमंत्री राजनाथ वसंग यांनी आज सांवगतलं. मात्र देशाचा एक इंचही भुभाग इतरांच्या ताब्यात 

जािू वदला जाणार नाही, असा ठाम इशाराही त्यांनी वदला. पविम बगंालमधील दावजावलंगमध्ये सकुना यधु्द 

स्मारक इथं शस्त्र पजुा केल्यानंतर ते बोलत होते. यािेळी सेना प्रमखु जनरल मनोज नरिणे उपवस्थत होते.  िॉर 

असॉल्ट रायफलचीही पाहणी त्यांनी यािेळी केली. भारत-चीन सीमेिर लडाखमध्ये भारतीय जिानांनी केलेली 

कामवगरी आवण शौया  इवतहासकार सिुणााक्षरांनी वलवहतील, अशा शब्दांत भारतीय सेनेचा गौरि त्यांनी केला. 

संरक्षणमंत्री पविम बगंाल आवण वसवक्कमच्या दोन वदिसाच्या दौऱ्यािर आहेत. काल त्यांनी सकुना इथल्या 33 

कोरला भेट देऊन पूिा सीमाभागातील संरक्षण दलाच्या तयारीचा आढािा घेतला. 
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कोरोना आकडेवारी 

कोरोनाविरुध्दच्या लढ्यात भारतानं मैलाचा दगड पार केला असून देशाचा रुग्ण बरे होण्याचा दर आता 90 

टक्के झाला आहे, अशी मावहती आरोग्य मंत्रालयानं आज वदली. आतापयांत या आजारातून 70 लाख 78 हजार 

रुग्ण बर ेझाले आहेत. सध्या उपचार सुरु असलेल्या रुग्णाची संख्याही कमी होऊन 8 पूणाांक 5 टक्क्याच्या 

खाली गेली आहे. सध्या देशभरांत 6 लाख 68 हजार 154 रुग्ण पॉवझवटव्ह रुग्णांिर उपचार सुरु आहेत. 

देशभरातील रुग्ण बर ेहोण्याचा दर दररोज िाढत असून मतृ्यूदर कमी होत आहे. सध्या उपचार घेत असलेल्या 

रुग्णांपेक्षा रुग्ण बर ेहोण्याचं प्रमाण साधारण 10 पटीनं जास्त आहे. गेल्या 24 तासांत देशभरांत 62 हजार रुग्ण 

बरे होऊन घरी गेले तर 50 हजार निीन कोरोनाबावधतांचं वनदान झालं. सिा  राज्यं आवण कें द्रशावसत प्रदेशांिारे 

कें द्राच्या मानक उपचार पध्दतीची अंमलबजािणी, आरोग्यासाठीच्या पायाभूत सवुिधा, डॉक्टर, वनमिैद्यकीय 

आवण आघाडीिरील कमाचाऱ्यांचं संपूणा समपाण आवण िचनबद्धता यामळेु देशातील रुग्ण बरे होण्याच्या प्रमाणांत 

वनरतंर िाढ झाली आहे, असंही मंत्रालयानं सावगंतलं. 

 

ल  

ऑक्सफडा विद्यापीठाने तयार केलेली कोरोनािरील लसीचा िैद्यकीय चाचणीचा पवहला टप्पा पूणा झाला 

असल्याचं बहृन्मुंबई महानगरपावलकें नं आज सांवगतलं. या चाचणीच्या दसुऱ्या टप्प्यात इंजेक्शनची मात्रा 

उद्यापासून स्ियंसेिकांना वदली जाणार आहे, अशी मावहती अवतररक्त महापावलका आयकु्त डॉक्टर सरुसे 

काकानी यांनी वदली. लसीची ही चाचणी महापावलकेच्या केईएम रुग्णालय आवण नायर रुग्णालयांत सरुु आहे. 

यामध्ये प्रत्येक रुग्णालयांत 100 स्ियंसेिकांिर चाचणी सुरु आहे. ही लस ऑक्सफडा  विद्यापीठ, ऍस्राझेवनका 

आवण पणु्यातील वसरम संस्थेनं एकवत्रतपणे तयार केली आहे. 

 

महाराष्ट्र ि रा 

महाराष्ट्रातील दसरा सण आज साधेपणानं साजरा झाला. आपट्याची पानं िाटण्याची प्रथा आवण 

सामदुावयक प्राथानेची परपंरा बाजूला राखत राज्यातील नागररकांनी कोरोनासाठीच्या सुरवक्षततेचे वनयम पाळत 

घरानंा तोरणं लािून आवण िाहनांना सजिून आजचा वदिस साजरा केला. अनेक मंवदरांमधून मोजक्या 

भाविकांच्या उपवस्थतीत पजुा करण्यात आली. वशिसेनेचा दसरा मेळािा मुंबईतील वशिाजीपाका  ऐिजी 

साधेपणानं सभागहृात साजरा करण्यात आला. याप्रसंगी बोलताना मखु्यमंत्री उद्धि ठाकर े यांनी आपल्याला 

महाराष्ट्र पोवलसांचा अवभमान असल्याचं सांवगतलं. 

 

धम्म चक्र 

महाराष्ट्रात नागपूर इथं 64 िा धम्मचक्र प्रितान वदन कोरोनाच्या पाश्वाभूमीिर आज साधेपणानं साजरा 

करण्यात आला. कोरोनाच्या पाश्वाभूमीिर सिा  सािाजवनक कायाक्रम रद्द करुन धम्म अनुयायांना आपल्या घरीच 

राहून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आवण भगिान गौतम बदु्धांना मानिंदना अपाण करण्याचं आिाहन डॉक्टर 

बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक सवमतीच्या ितीनं करण्यात आलं होतं. 

 

 ांघ 
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सरसंघ चालक मोहनजी भागित यांनी आज सद्यवस्थतीतल्या देशातील राजकारणाच्या स्तराबाबत 

अप्रत्यक्ष वचंता व्यक्त करत सिापक्षीय नेत्यांचे कान टोचले. राजकारण म्हणजे शत्रुंमधील यदु्ध नव्हे, वििेक पाळा, 

असं आिाहन सरसंघचालक भागित यांनी नागपूरात संघाच्या विजयादशमी उत्सिात बोलताना केलं. 

 

िुगाापूजा 

चीनमधील वबवजंगमध्ये भारतीय दतुािासात दगुाापजेुचं आयोजन करण्यात आलं होतं. देिीची पारपंररक 

पूजा भारतीय उपखंडातील आपल्या सामावयक िारशाची आठिण करून देते, असं चीनमधील भारताचे राजदूत 

विक्रम वमस्त्री यांनी सावगंतलं. यािेळी बांगलादेश आवण नेपाळमधील िररष्ठ अवधकारी उपवस्थत होते. 

 

उत्तराखांड चारधाम 

उत्तराखंडमधील चारधाम याते्रच्या चारही तीथास्थानांचे दरिाजे शीतकालासाठी बदं होण्यासंबधंीची 

घोर्णा आज विजयादशमीच्या महूुताािर करण्यात आली. गंगोत्री मंवदर 15 नोव्हेम्बर, यमनोत्री आवण केदारनाथ 

मंदीर 16 नोव्हेम्बर तर बद्रीनाथ मंवदर 19 नोव्हेम्बरपासून बदं राहतील, असं चारधाम देिस्थान व्यिस्थापन 

सवमतीनं म्हटलं आहे. या िर्ी आतापयांत 1 लाख 35 हजार भाविकांनी चारधाम दशान केलं आहे. 


