
            

आकाशवाणी मुबंई 
�ादिेशक बातमीप� – दु. 3.00 वाजता 

20 ऑ�टोबर, 2020 – मगंळवार    
ठळक बात$या 

• �धानम�ंी नर(े ) मोदी आज स+ंयाकाळी सहा वाजता देशाला सबंोिधत करणार 

• सरं.ण सशंोधन आिण िवकास स/ंथे1या खरदेीिवषयक न4या िनयमावलीला सरं.ण म�ंालयाची मजुंरी 

• अितवृ8ीमळेु नुकसान झाले:या शेतक;यांना रा<य सरकारन ंतातडीनं मदत कर>याची देव?) फडणवीस याचंी मागणी 

• न4या करोनाबािधत ABणां1या सCंयते होत असलेली घट कालही कायम/ दशेात गे:या चोवीस तासात ५० हजारहHन कमी 
तर रा<यातही काल िदवसभरात केवळ ५ हजार ९८४ न4या कोरोनाबािधत ABणाचंी नMद 

<><><><><> 
 �धानम�ंी नर(े ) मोदी आज स+ंयाकाळी सहा वाजता राPQाला उSेशून भाषण करणार आहते. ट्वीट सदंशेा1या 

मा+यमातून �धानमVंयांनी ही मािहती िदली आहे. 

<><><><><> 

सरं.ण म�ंी राजनाथ िसहं यानंी सरं.ण सशंोधन आिण िवकास स/ंथे1या अथाWत, डीआरडीओ1या खरदेीिवषयक 

िनयमावली २०२० ला आज मजुंरी िदली आह.े यामळेु /टाटWअZस आिण स[ूम, लघु आिण म+यम उ\ोगांसह अिधकािधक 

भारतीय उ\ोगांना सरं.ण .े�ात:या सशंोधन आिण िवकास उप]मामं+ये सहभाग ^यायला �ो_साहन िमळणार आह.े तसचं 

यामुळे सरं.ण .े�ात आ_मिनभWरतेच ंउिS8ही सा+य हो>यास सहा`य होईल, अस ंसरं.ण म�ंालयान ंट्िवटवर केल ंआह.े 

डीआरडीओ1या न4या अिधaहण िनयमावलीत खरदेी �]bया सटुसटुीत केली असून _यामळेु /वदेशी सरं.ण उ\ोगांना 

िनिमWती आिण िवकास उप]मामं+य ेसहभागी होता येईल, तसचं यामळेु �धानम�ंी नर?) मोदी यां1या आ_मिनभWर भारताचं /वZन 

साकार 4हायलाही सहा`य होईल, अस ंराजनाथ िसगं यांनी $हटल ंआह.े 

<><><><><> 
अितवृ8ीमळेु नुकसान झाले:या शेतक;यांना रा<य सरकारन ंतातडीन ंमदत करावी, अशी मागणी िवधानसभेतल ेिवरोधी 

प.नेते देव?) फडणवीस यांनी केली आह.े ते आज उ/मानाबाद इथ ं प�कार पdरषदेत बोलत होते. <या शेतक;यां1या जिमनी 

पावसामळेु खरडून गे:या आहते, <या शेतक;यां1या शेतात:या िविहरीत गाळ साचलेला आह,े तसचं इलिे�Qक पंप िकंवा इdरगेशन 

सचंाचं नुकसान झाल ं आह,े या नुकसानीसाठी वेगeया िवशेष योजना तयार कर>याची गरज अस:याचं फडणवीस $हणाले. 

क? )ा1या मदतीची वाट न पाहता, पंचनाम ेन करता त_काळ िदलासा दे>यासाठी इ1छाशgbची गरज हवी, अस ंफडणवीस यानंी 

नमदू केल.ं  

दर$यान, फडणवीस यांनी उ/मानाबाद तालु�यात बेगडा इथ ंनुकसान झाले:या सोयाबीनची पाहणी कhन शेतक;याशंी 

सवंाद साधला. तुळजापूर तालु�यात अपिसगंा इथ ंअितवृ8ीमळेु पडझड झाले:या घरांची तसचं का]ंबा इथ ंअितवृ8ीमळेु बािधत 

झाले:या शेतिपकाचंी पाहणी केली, यावेळी _यांनी शेतक;यांना िदलासा देत, सरकारला मदत करायला भाग पाडू अस ंआiासन 

िदल.ं  

फडणवीस आज लातूर, बीड तसचं परभणी िज:jातही अितवृ8ीन ंझाले:या नुकसानाची पाहणी करणार आहते. 

शासकbय अिधका;यांनी पचंनामे कर>यासाठी �_य. शेतापयkत पोहोचून पाहणी करावी, अस,ं खासदार सभंाजीराज े

यांनी $हटलं आह.े ते आज बीड िज:jात सावरगाव इथ ं अितवृ8ीन ं झाले:या नुकसानीची पाहणी के:यानतंर बोलत होते. 

शेतकरी हा आपला क? )िबदंू असून, _याला मदत करण ं ह े आपल ं कतW4य आह.े क? ) तसचं रा<य सरकारनहंी राजकारणा1या 

पिलकडे जाऊन शेतक;यांना मदत करावी, रmबी िपकासाठी शेतक;यांना कजW उपलmध कhन दे>याची 4यव/था करण ंआवnयक 

अस:याचं _यांनी नमदू केल.ं  



            

/वािभमानी शेतकरी सघंटनेचे अ+य. राजू शेoी यांनी काल लातूर िज:jा1या औसा तालु�यात:या तुंगी या गावीही 

नुकसानीची पाहणी केली. दापेगाव साठवण तलावाचं पाणी शेतक;या1ंया शेतात िशर:यान ंउqया िपकांचं नुकसान झा:याबाबत 

_यांनी तहसीलदारांना सपंकW  साधून पंचनामे करायला सांिगतल.ं 

नांदेड िज:jात सZट?बर आिण ऑ�टोबर मिह(यात झाले:या अितवृ8ीत एकूण ४ लाख ७१ हजार ८१२ ह�ेटर 

शेतजिमनीवरील िपकाचंं नुकसान झाल ंआह.े समुार े७ लाख १९ हजार ३५१ शेतक;यांना या नुकसानाचा फटका बसला आह.े 

पीक नुकसान भरपाई पोटी शेतक;यांना आिथWक मदत दे>यासाठी ३२१ कोटी hपयांची मागणी िज:हा कृषी अधी.क अिधकारी 

कायाWलयान ंशासनाकडे केली आह.े िज:हा कृषी अिधकारी रिवशंकर चलवदे यांनी आज ही मािहती िद:याचं, आम1या वाताWहरान ं

कळवल ंआह.े 

मुCयम�ंी उvव ठाकर ेउ\ा उ/मानाबाद िज:jात अितवृ8ीन ंझाले:या नुकसानाची पाहणी करणार आहते. तुळजापूर 

तालु�यात काटगाव, अपिसगंा, इथ:या पडझड झाले:या घरांची तसचं शेतिपकां1या नुकसानाची मुCयम�ंी पाहणी कhन 

aाम/थांशी सवंाद साधणार आहते.  

<><><><><> 
रmबी हगंामासाठी हरभरा िबया>यांसाठी लाग ू केलेली सोडत पvत बंद कAन, शेतक;यांना एका सातबा;यावर एक 

हरभरा िबया>यांची बगॅ \ावी अशी मागणी माजी म�ंी सभंाजी पाटील िनलगेंकर यांनी केली आह.े लातूर िज:jा1या िनलगंा 

तालु�यात:या अनसरवाडा, सोनखेड, िलंबाळा या भागात अितवृ8ीन ंबािधत झाले:या िपकाचंी पाहणी के:यानतंर ते काल बोलत 

होते. शेतक;याला पु(हा पायावर उभं कर>यासाठी सरकारन ंपचंना$या1या फे;यात न अडकता ता_काळ मदत देऊन िदलासा देण ं

गरजेचं अस:याचं ते $हणाले. 

<><><><><> 
(वािशम िज:jात वािशम तालु�यात:या साखरा इथ:या िज:हा पdरषद शाळेला आकां.ीत िज:हा योजनेअतंगWत नीती 

आयोगान ंआतंरराPQीय शाळेचा दजाW देऊन, शाळे1या िवकासासाठी 1 कोटी Aपयाचंा िनधी िदला आह.े ऐकूया यािवषयी अिधक 

मािहती आम1या वाताWहराकडून...... 

या शाळेत नववी ते बारावीपयkतचे वगW सAु कर>याचा �/ताव िज:हापdरषदे1या सवWसाधारण सभेत मजूंर झाला असनू, 

तो पुढे शासनाकडे मा(यतेसाठी पाठव>यात येणार आह.े) 

<><><><><> 
देशात:या �मखु कृषी उ_पादनाचंी यावष}1या एि�ल ते ऑग/ट या मिह(यांमधे झाललेी िनयाWत, माग1या वष}1या याच 

काळत:या िनयाWतीप.ेा  १४ पुणाkक ८ दशाशं ट��यान ंवाढली अशी मािहती क? )ीय कृषी म�ंलयान ंिदली आह.े यावष} एि�ल ते 

ऑग/ट या पाच मिह(यां1या काळात �मखु कृषी उ_पादनाचंी ५३ हजार कोटी Aपयाचंी िनयाWत झाली अस ंम�ंालयान ंकळवल ं

आह.े यात भात, गहH आिण साखरेच ं �माण सवाWिधक होत,ं तसचं बासमती तांदळा1य िनयाWतीत वषWभरापूव}1या िनयाWती1या 

तुलनेत ८ पूणाkक २ दशाशं ट��याची वाढ झाली अशी मािहतीही कृषी म�ंालयान ंिदली आह.े  

<><><><><> 

क? ) सरकारन ंकोरोनािवषयी जागृतीसाठी मोहीम सAु केली आह.े _याअतंगWत <ये~ मराठी कवी आिण उदूW अqयासक 

इ�बाल मुकादम यांनी नागdरकानंा मा/क लावण,ं सरुि.त अतंर राखण आिण हात धुणं या ि�स�ूीचं पालन कर>याच ंआवाहन 

केलंय..........  

<><><><><> 

देशभरात आज सकाळी सपंले:या २४ तासात, ५० हजाराहHन कमी, $हणजेच ४६ हजार ७९० न4या कोरोनाबािधत 

ABणाचंी नMद झाली. याबरोबरच देशात:या कोरोनाबािधताचंी एकूण सCंया आता ७५ लाख ९७ हजार ६३ झाली आह.े 



            

याच काळात दशेभरातल े ६९ हजार ७२० ABण कोरोनामgु होऊन घरी परतले. आ�ापयkत देशभरातल े एकूण ६७ 

लाख ३३ हजार ३२८ ABण कोरोनामgु झाले आहते. याबरोबरच देशातला कोरोनाबािधत ABण बर े हो>याचा दर वाढून ८८ 

पूणाkक ६३ शताशं ट��यावर पोचला आह,े अशी मािहती क? )ीय आरोBयम�ंालयान ं िदली आह.े या चोवीस तासात देशभरात 

५८७ ABणाचंा कोरोनामळेु मृ_यु झाला. स+या दशेभरात ७ लाख ४८ हजार ५३८ कोरोनाबािधत ABणांवर उपचार सAु आहते.  

दर$यान दशेात आ�ापयkत साडेनऊ कोटीहHन अिधक कोरोना चाच>या झा:या आहते. चाच>यां1या तुलनेत कोरोनाची 

लागण झालले ेABण आढळ>याचं �माणात सात_यानं कमी होत असून, ते स+या ७ पुणाkक ९४ शताशं ट�के इतकं आह,े अशी 

मािहती क? )ीय आरोBय म�ंालयान ं िदली आह.े या आकडेवारीवhन दशेातला कोरोना ससंगाWचा वेग िनय�ंणात आ:याचं िदसतं 

असंही आरोBय म�ंालयान ं$हटलं आह.े 

<><><><><> 
रा<यात काल िदवसभरात कोरोनामgु झाले:या ABणाचंी सCंया, न4यान ं आढळले:या ABणापें.ा जवळपास तीZपट 

होती. रा<यात काल १५ हजार ६९ ABण कोरोनामgु होऊन घरी परतले. याबरोबरच रा<यातलं कोरोनाबािधत ABण बर ेहो>याच ं

�माण वाढून ८६ पुणाkक ४८ शताशं ट�के झाल ंआह.े आ�ापयkत रा<यातले १३ लाख ८४ हजार ८७९ ABण कोरोनामgु झाल े

आह.े 

गेल े काही िदवस न4या करोनाबािधत ABणां1या सCंयते होत असलेली घट कालही कायम रािहली. रा<यात काल 

िदवसभरात ५ हजार ९८४ न4या कोरोनाबािधत ABणाचंी नMद झाली. यामळेु रा<यात:या एकूण कोरोनाबािधताचंी सCंया १६ 

लाख १ हजार ३६५ झाली आह.े  

रा<यात काल कोरोनामळेु होणा;या मृ_यतूही मोठी घट िदसनू आली. काल १२५ जणांचा कोरोनामळेु मृ_य ू झाला. 

_यामळेु रा<यात:या कोरोनाबळ�ची एकूण सCंया ४२ हजार २४० झाली आह.े स+या रा<यातला कोरोना म_ृयूदर २ पूणाkक ६४ 

शताशं ट�के इतका आह.े 

रा<यभरात उपचार घते असले:या कोरोनाबािधत ABणां1या सCंयेतही घट झाली. स+या रा<यात १ लाख ७३ हजार 

७५९ कोरोनाबािधत ABणांवर उपचार सhु आहते. 

<><><><><> 
मुबंईत काल िदवसभरात २ हजार ९२ ABण कोरोनामgु होऊन घरी परतल.े स+या मुबंईतल ंकोरोनाबािधत ABण बर े

हो>याच ं�माण ८७ ट��यावर /थीर आह.े आ�ापयkत कोरोनामgु झाले:या मुबंईत:या ABणाचंी एकूण सCंया २ लाख १२ हजार 

९०५ झाली आह.े स+या मुबंईतल ंकोरोनाबािधत ABण बरे हो>याच ं�माण ८७ ट��यावर /थीर आह.े  

मुबंईत काल बाराशे ३३ न4या कोरोनाबािधत ABणाचंीही नMद झाली. यामळेु मुबंईतली एकूण ABणसCंया २ लाख ४३ 

हजार १७२ झाली आह.े मुबंईत काल ४५ कोरोनाबािधत ABणाचंा मृ_य ूझाला. _यामळेु कोरोनाबळ�ची एकूण सCंया ९ हजार 

७७६ झाली आह.े 

स+या मुबंईत १८ हजार ६२४ कोरोनाबािधत ABणांवर उपचार सAु आहते. दर$यान मुबंईतला कोरोना ABण दुZपट 

हो>याचा कालावधी वाढून ९५ िदवसांवर पोचला आह,े अशी मािहती, मुबंई महानगरपािलके1या आरोBय �शासनान ंिदली आह.े  

<><><><><> 
कोरोनािवषयी जागतृीसाठी क? ) सरकारन ंसAु केले:या मोहीमते सहभागी होत ठाण ेमहानगरपािलका आरोBय िवभागाचे 

उपायुg िवiनाथ केळकर यांनी नागdरकांना मा/क लावणं, सरुि.त अतंर राखण आिण हात धुणं या ि�स�ूीचं पालन कर>याच ं

आवाहन केल ंआह.े  

<><><><><> 

खरीप िवतरण हगंाम २०२०-२१ साठी रा<यांकडून क? )ान ं धा(याची खरदेी वेगान ं सhु केली आह.े आतापयkत सात 

लाख ८२ हजार शेतक;याकंडून ९० लाख मेQीक टनापे.ा अिधक धा(याची खरदेी कर>यात आली आह.े यात महाराPQ, 



            

तिमळनाडू आिण हdरयाणा1या शेतक;यांकडून पाच कोटी ४८ लाख hपयां1या िकमान आधारभूत िकंमतीत मूग आिण उिडदाची 

खरदेी कर>यात आ:याचं अ(न आिण सावWजिनक िवतरण म�ंालयान ंसांिगतल ंआह.े 

<><><><><> 
पालघर िज:jात काल १३० न4या ABणाचंी भर पडली आह.े _यामळेु िज:jात:या कोिवड1या hBणाचंी एकूण सCंया 

आता ३९ हजार ३४१ वर पोहचली आह.े _यात वसई-िवरार महानगरपािलका .े�ात:या २५ हजार ४३६  इत�या तर पालघर 

aामीण भागात:या १३ हजार ९०५ इत�या ABणाचंा समावेश आह.े िज:jात आतापयkत ८४० hBणाचंा मृ_य ूझाला आह.े  

रायगड िज:jात काल कोिवडमुg झाले:याचंी सCंया ही लागण झाले:या hBणां1या सCंयेपे.ा जवळपास दुZपट होती. 

काल ३४५ hBण बर ेझाले तर १४३ न4या hBणांची नMद झाली. काल एकाच िदवसात ६ जण कोिवडनं मरण पावले.  

र_नािगरी िज:jात कोिवडचा ससंगW कमी होत आह.े कोिवडचे काल केवळ १८ नवीन hBण आढळले. िज:jात एकूण 

बािधतांची सCंया ८ हजार २३१ इतकb झाली आह.े स+या1या घडीला, िविवध hBणालयांम+ये २५७ जणांवर उपचार सhु 

आहते. तर काल ३४ जणांना कोिवडमधून बर े झा:यान ं सoुी िदली. िज:jात:या कोरोना मुgbचा दर ९२ दशाशं ०१ ट�के 

इतका आह.े तर एकाचा गे:या चोिवस तासातं म_ृयू झाला. 

जालना िज:jात काल ४ जणांचा कोिवडन ंम_ृयू झा:यानं िज:�ात:या एकूण मतृाचंी सCंया २६१ झाली आह.े काल 

िदवसभरात कोिवडचे २७ नव ेhBण आढळले. काल एकाच िदवसात १०१ जणांना बर ेझा:यानं hBणालयातन ंघरी पाठव>यात 

आल.ं स+या जालना िज:jात १ हजार ८०२ hBणांवर उपचार सhु आहते.  

जळगाव िज:jात काल िदवसभरात १५२ नवीन hBण आढळले. तर कालच १६९ hBण बर ेहोऊन घरी परतले. काल 

ितघांचा कोिवडनं मृ_य ुझाला. एकूण hBणाचंी सCंया िज:jात ५२ हजार ४१ आह.े तर बर ेझाले:या hBणांची सCंया ४८ हजार 

९३५ आह.े  

सांगली िज:jात काल एकाच िदवसात कोिवडचे २१५ hBण आढळले. तर चौघांचा कोिवडन ं मृ_यू झाला. २ हजार 

५९१ जणांवर उपचार सhु आहते. तर काल अखेरपयkत िज:jात ३८ हजार ९०२ hBण कोिवडमधून बर ेझाले आहते. १ हजार 

५८० जणांचा कोिवडनं िज:jात बळी घतेला आह.े िज:jात स+या1या घडीला ४३ हजार ७३ hBण पॉिझिट4ह आहेत.  

सातारा िज:jात काल िदवसभरात चाचणी अहवालात २०९ जणांना कोिवडची लागण झा:याचं िनPप(न झाल.ं _यामळेु 

िज:jात:या एकूण कोिवड बािधतांची सCंया ४३ हजार ८६५ इतकb झाली. तर काल िदवसभरात ७२६ जण बर े झा:यान ं

_यांना घरी सोड>यात आल.ं यामळेु सातारा िज:jात कोिवडमुg झाले:याचंी सCंया आता ३७ हजार ३०८ इतकb आह.े तर १ 

हजार ४३८ जणांचा म_ृय ूझाला आह.े  

लातूर िज:jात काल ४६ hBण पॉिझिट4ह आढळले. स+या िज:jात गृह िवलगीकरणात असले:या 4यिgंची सCंया 

३०० आह.े वािशम िज:jात काल िदवसभरात एकूण २० न4या कोिवड hBणाचंी नMद झाली आह.े तर ४६ जणांना ते बर े

झा:यान ंिड/चाजW दऊेन घरी सोड>यात आल.ं काल एका म_ृयुचीही नMद वािशमम+य ेझाली. स+या ६७६ hBणांवर उपचार सhु 

आहते. तर आतापयkत एकूण ११७ जण बळी गेले आहते.  

औरगंाबाद िज:jात कोरोनाबािधत ABणांची सCंया ३६ हजार ६८९ झाली आह.े यापकैb ३३ हजार ७८२ ABण 

ससंगWमुg होऊन घरी परतले आहते. िज:jात आजपयkत एकूण एक हजार ३६ ABणाचंा या ससंगाWन ंमृ_य ूझाला असून, स+या 

एक हजार ८७१ ABणांवर उपचार सhु आहते. 

//<><><><><>//  
 


