
       

आकाशवाणी मंुबई 

�ादे�शक बातमीप� – द.ु 3.00 वाजता 

25 ऑ�टोबर, 2020 – र!ववार 

ठळक बात�या 

• स#या%या संकटावर सारेच जण धैया)ने मात करणार, !वजयादशमी%या शुभे%छा देताना 'मन 

क. बात' मधून �धानमं0यांचा !व1वास 

• रा234य 5वयंसेवक संघा%या !वजयादशमीचा उ8सव मया)9दत उपि5थतीत संप<न/ कोरोनामळेु 

उ?भवलेAया अडचणी दरू करDयाचं मोहन भागवतांचं आवाहन  

• नागपूर%या  9दGाभूमीवर 64 वा धHमचI�वत)न 9दन साधेपणानं साजरा/ कोरोना%या 

पा1व)भूमीवर गदJ न करता घराघरातून एकाच वेळी बु?धवंदना 

• �शवसेनेचा यंदाचा दसरा मेळावा मंुबईतAया �शवाजी पाक)  ऐवजी सावरकर 5मारकात होणार 

• देशात आज ७० लाख ७८ हजार QRण झाले कोरोनामु�त/  राTयातलं QRण बरे होDयाचं 

�माण ८८ पूणाUक ७८ दशांश ट��यांवर 

<><><><><> 

!वजयादशमी अथा)त, दसVयाचा उ8सव Hहणजे, स8याचा अस8यावर !वजय असंच तर हा तर 

संकटावर धैया)नं �मळवलेला !वजय आहे. Hहणूनच स#या कोरोना!वQ?ध आपण Tया संयमान ं

लढाई लढत आहोत, 8यातह4 आपला !वजय Xनि1चत आहे असा !व1वास �धानमं�ी नरYZ मोद4 

यांनी [य�त केला. ते आज आकाशवाणीव\न आज 'मन क. बात' या काय)Iमा%या मा#यमातून 

जनतेशी संवाद साधताना बोलत होत.े 

दरवष^ !व!वध काय)Iमां%या मा#यमातून आपण मो_या उ8साहात दसVयाचा साजरा करत आलो. 

यावेळी मा� आपAयाला तो संयमान ंसाजरा करावा लागतोय, हाच संयम येऊ घातलेAया 9दवाळी 

आaण ईद%या सणासह सव)च सणांमधे दाखवावा लागणार असAयाची गरजह4 �धानमं0यांनी 

आज%या मन क. बात मधून [य�त केल4. 

5व%छता कम)चार4, घरकाम करणाVया [य�ती,5थाXनक भाजी आaण दधू !वIेत,े सुरGा रGक अशा 

समाजातAया घटकाचंी, आपAया जगDयात bकती मह8वाची भू�मका आहे, हे आपAयाला 

लॉकडाऊन%या काळात कळलं, याची जाaणव 8यांनी क\न 9दल4. सणांचा आनंद घेत असताना अशा 

घटकांनाह4 8यात सामावून dयावं, खरेद4 करताना लोकल फॉर [होकलचा मं� जपत 5थाXनकांना 

�ाधा<य ?यावं अस ंआवाहन मोद4 यांनी आज%या मन क. बात मधून केल.ं  

  



       

सणासुद4%या काळातह4 देशा%या सीमांचं रGण करणारे जवान आaण देशा�ती आपलं कत)[य पार 

पाडDयासाठg घराबाहेर असलेAया सवाUब?दल मोद4 यांनी कृतiता [य�त केल4. सण साजरे करत 

असताना या सवा)चं 5मरण करणं आपलं कत)[य आहे, असं Hहणत, जवानां%या स<मानासाठg 

आपापAया घरात एक 9दवा लावDयाचं आवाहनह4 8यांनी केलं.  

भारतातAया अनके उ8पादनांमधे जागXतक पातळीचं उ8पादन [हायची संधी आहे. जीवप?धती त े

jामीण अथ)कारण [यापणार4 खाद4 हे 8याचं उkम उदाहरण असAयाच ंते Hहणाले. जगात इतर�ह4 

खाद4चं उ8पादन घेतलं जाऊ लागलयं अस ं त े Hहणाले. मेि�सकोत ओहाका इथं सुQ असलेAया 

खाद4 उ8पादन �कAपाची, तसंच खाद4%या देशांतग)त [यावसाXयक यश आaण �य8नांची मा9हती 

8यांनी यावेळी 9दल4. 

आपण आपAया गो2ट4ंब?दल अ�भमान बाळगला तर जगातह4 8याब?दलची उ8सुकता वाढत ेअसं 

8यांनी साnंगतल.ं यासाठg 8यांनी अमेoरकेत nच<मय पाटणकर आaण �iा पाटणकर यांनी आपAया 

घरातच भारतीय मातीतAया मAलखांबाच ं��शGण ?यायला सुQवात केAयानंतर �मळालेAया यशाचं 

उदाहरणह4 9दलं. 

आज%या मन क. बातमधून �धानमं0यांनी वाचनाचं मह8व मांडलं. देशभरात वाचन सं5कृती Qजावी 

Hहणून सुQ असलेAया �य8नांची मा9हती देत तळागाळातल4 ठळक उदाहरणं 8यांनी pो8यांना 

ऐकवल4. जगात iानासारख ं इतर काह4ह4 प!व� नाह4, अस ं Hहणत iानाचा �सार करDयासाठg 

झटणाVया�ंती 8यांनी कृतiता [य�त केल4.  

ये8या ३१ ऑ�टोबरला देशभर साजVया होणाVया सरदार वAलभभाई पटेल यां%या जयतंीच ं5मरण 

क\न देत 8यांनी पटेल यां%या [यि�तम8वातAया !वनोद4 5वभावाचा पैलुह4 उलगडून सांnगतला. 

यातून आपAयाला वाईट पoरि5थतीह4 आपल4 !वनोदबु?धी जागतृ ठेवायला हवी अशी �शकवण 

�मळत ेअस ंत ेHहणाले. पटेल यांनी देशाची एकता आaण अखंडतेसाठg काम केल,ं तशाच प?धतीनं 

देशात जHमू-क1मीर पासून ता�मळनाडू पयUत असलेल4 आपल4 p?धा5थानंह4 देशाला एक� बांधत 

असAयाच ंत ेHहणाले. भ�ती%या मा#यमातनू देशात एकता Xनमा)ण करणाVया भि�तमाग) चळवळीचं 

मह8वह4 8यांनी आज%या मन क. बातमधून अधोरेaखत केल.ं डॉ�टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 

सं!वधाना%या मा#यमातून देशाला एक� आणलं अस ंत े Hहणाले. अनके श�ती देशाचं !वभाजन 

करायचा �य8न करत असAया तर4 आपAयाला, �ेमानं आaण छोtया छोtया कामांमधून, एक 

भारत pे2ठ भारत, हे त8व जपायचंय असं आवाहन 8यांनी केल.ं 



       

रामायणा सारuया महान jंथाची Xन�म)ती करणाVया महष^ वािAमक. यांची जयतंीह4 ये8या ३१ 

ऑ�टोबरला साजर4 होणार तसंच देशा%या माजी �धानमं�ी इं9दरा गांधी यानंा आपण ३१ 

ऑ�टोबरलाच गमावलं अस ंसांगून, 8यांनी इं9दरा गांधी यां%या 5मतृींना p?धांजल4 अप)ण केल4. 

जHमू का1मीरमधAया पुलवामानं �शGणासाठg आव1यक पेि<सल Xन�म)तीत भारताला आ8मXनभ)र 

बनवDयात 9दलेलं योगदान तसंच शेतकVयां%या शेतमाल थेट 8यां%या शेतातनू jाहकांपयUत 

पोचवDयासाठgचे महारा23ासह देशा%या इतर भागात होत असलेAया �य8नांचा उAलेख 8यांनी केला. 

कY Z सरकारनं अ�लकडचे आणलेAया कृषी काय?यांमुळे शेतकVयांचं ह4त कस ंसाधल ंजाईल हे ह4 

मोद4 यांनी आज%या मन क. बातमधे अधोरेaखत केल.ं 

देशातAया नागoरकांना आगामी सणां%या शुभे%छा देताना, कोरोना �Xतबंधा8मक उपाययोजनांचं 

पालन कराय%या जबाबदार4ची आठवणह4 8यांनी आज%या मन क. बातमधून क\न 9दल4. 

<><><><><> 

 कोरोनामळेु 5वदेशीचे मह8व वाढल ंअसून पया)वरण संवध)नाकडहे4 नागर4कांचा ओढा वाढला 

आहे, मा� कोरोनामुळे अनेकांचा रोजगार गेला आहे. 8यामळेु रोजगार Xन�म)ती आaण ��शGण 

यावर देशाला भर ?यावा लागेल, असं �Xतपादन रा234य 5वयंसंघाचे सरसंचालक डॉ�टर मोहन 

भागवत यांनी केलं. आज नागपूरमधAया डॉ�टर हेडगेवार 5मतृी मं9दर पoरसरात आयोिजत 

संघा%या !वजयादशमी आaण श5� पूजनदरHयान त ेबोलत होते.  

सरसंचालकांचं भाषण केवळ ५० सद5यासंमोर सादर झाल.ं आaण 8याचं ऑनलाईन �Gेपण 

करDयात आल.ं राजकारणातल4 5पधा) ह4 दोन श�मूधलं य?ुध नसून ह4 5पधा) Xनकोप असायला 

हवी. 8यात कटुता Xनमा)ण झाAयास 8याचा लाभ देशात कलह Xनमा)ण करणार4 त8व घेतात याची 

जाण सवाUनी ठेवल4 पा9हजे असं परखड मतह4 सरसंघचालकांनी [य�त केलं.  

कोरोना%या पा1व)भूमीवर संघा%या आज%या उ8सवात पथसंचलन, कवायती झाAया नाह4त. 

5वयंसेवकांनी घराजवळ गटXनहाय !वजयादशमी उ8सव साजरा केला. 

<><><><><> 

  



       

आज ६४वा धHमचI �वत)न 9दन.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956 साल4 !वजयादशमी%या 

9दवशी आपAया लाखो  अनयुायांसमवेत बु?ध धHमाची द4Gा घेतल4 होती. या �सगंाचं 5मरण 

करत नागपूर%या प!व� द4Gाभूमीवर आज 64 वा धHमचI �वत)न 9दन साधेपणानं साजरा 

करDयात आला. आज सकाळी साडेआठला द4Gाभूमी पoरसरातAया  तथागत गौतम बु?ध आaण 

भारतर8न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या%ंया पुतzयाला तसेच म#यवत^  5तुपातAया डॉ.  बाबासाहेब 

आंबेडकर यां%या अि5थकलशाला 5मारक स�मतीचे अ#यG भद<त आय) नागाजु)न सरुई ससाई 

यांनी  माAयाप)ण केलं. यानंतर  ठgक नऊ वाजता �भ�खु संघातफ{  सामू9हक बु?धवंदना तसंच 

बु?धगाथेचं पठण करDयात आलं. कोरोना%या पा1व)भूमीवर गदJ टाळून घराघरातूनच बौ#दधम^य 

अनयुायांनी यात सहभाग घेतला.  

या�संगी समता सैXनकदलाकडूनह4 मानवंदना देDयात आल4.  को!वड -19 %या पा1व)भूमीवर 

परमपूTय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 5मारक स�मतीनं सव) साव)जXनक काय)Iम र?द क\न 

धHमअनुयायांना आपAया घर4च राहून डॉ�टर बाबासाहेब आबेंडकर आaण भगवान गौतम बु?धांना 

मानवंदना  अ रप्ण  करDयाच ंआवाहन केलं होतं. 8यामुळे यंदा पु5तकं आaण पुतzयांचं �दश)न 

र?द करDयात आलं  .डॉ .बाबासाहेब  आबेंडकरां%या 5मारकाचं दश)न घेDयाची सोय ‘द4Gाभूमी 

नागपूर’ या यूtयूब चैनल व\न करDयात आAयाची मा9हती 5मारक स�मतीच ेपदाnधकार4 कैलास 

वाळवे यांनी 9दल4. 

<><><><><> 

कोरोना%या पा1व)भूमीवर यंदा �थमच �शवसेनेचा दसरा मेळावा �शवाजी पाक)  इथं होणार नसून 

�शवाजी पाक)  इथच असलेAया 5वात0ंयवीर सावरकर 5मारका%या सभाग़हृात सं#याकाळी सात 

वाजता होणार आहे. या मेळा[याला केवळ ५० जणांनाच �वेश 9दला जाणार असून, 8यात काह4 

मं�ी आaण ने8यांचा समावेश असेल. पGा%या सामािजक �सारमा#यमातून या मेळा[याचं थेट 

�सारण केल ंजाणार आहे. १९६६ सालापासून या दसVया मेळा[याला !वशेष मह8व आहे.   

<><><><><> 

आज !वजया दशमी अथा)त, दसरा! Hहणजेच स8�वkृींचा द2ु�वkृींवर !वजय �मळवDयाचा 9दवस. 

या 9दवशी सीमोलंघनह4 केल ंजात.ं कोरोना%या पा1व)भूमीवर आज राTयभरात दसरा आव1यक 8या 

खबरदार4सह साजरा करDयात आला. बाजारपेठांम#ये नेहमी�माणे गदJ 9दसून आल4 नाह4. 

बाजारातAया �8यG खरेद4पेGा ऑनलाईन खरेद4ला अनकेांनी पसंती 9दAयाचं 9दसून आल.ं �8यG 

भेट4गाठgंपेGा समाजमा#यमांव\न शुभे%छा देDयावर अनकेांचा भर होता. दसVया%या Xन�मkानं आज 

अनकेजण सोनं खरेद4 करतात. मा�, सो<याचं �Xतक मानल4 जाणार4 आपtयाची पानं तसंच 

झYडूची आवक मंुबईत काह4शी कमी झाAयाचं nच� 9दसत होत.ं  

<><><><><> 



       

देशभरात गेAया २४ तासात जवळपास ६२ हजार QRण कोरोना संसग)मु�त झाAयानं 8यांना 

QRणालयातून सुट4 देDयात आल4 तर ५० हजार QRणांची वाढ झाल4 आहे. देशभरात आता पयUत ७८ 

लाख ६४ हजार ८११ कोरोनाबाnधत QRण आढळले असनू ७० लाख ७८ हजारांहून अnधक QRण या 

संसगा)वर उपचार घेऊन बरे झाले आहेत. QRण बरे होDयाचा दर ९० ट�के झाला आहे. देशात 

एकूण QRणसंuये%या ८ पूणाUक ५ दशांश ट��यांपेGा कमी QRण स#या उपचार घेत असनू ह4 

संuया ६ लाख ६८ हजार आहे. 

<><><><><> 

राTयात काल १० हजार चार QRण बरे झाAयानं 8यांना घर4 सोडDयात आलं. राTयात आतापयUत 

१४ लाख ५५ हजार १०७ QRण कोरोनाम�ुत झाले. राTयातलं कोरोना QRण बरे होDयाचं �माण ८८ 

पूणाUक ७८ शतांश ट�के इतकं झाल ं आहे. काल 9दवसभरात आणखी सहा हजार ४१७ को!वड 

बाnधतांची न�द झाल4, 8यामळेु राTयातल4 एकूण QRणसंuया १६7 लाख ३८ हजार ९६१ झाल4 आहे. 

राTयभरात काल १३७ जणांचा उपचारादरHयान म8ृयू झाला. या !वषाणू संसगा)मुळे आतापयUत ४३ 

हजार १५२ QRणांचा म8ृयू झाला आहे. राTयातला म8ृयू दर २ पूणाUक ६३ शतांश ट�के इतका आहे. 

स#या एक लाख ४० हजार १९४ QRणांवर उपचार सुQ आहेत. 

<><><><><> 

मंुबईत काल 9दवसभरात त�बल ८९८ QRण बरे झाAयानं 8यानंा �ड5चाज) देDयात आला. आतापयUत 

२ लाख १९ हजार १५२ QRण कोरोनाम�ुत होऊन घर4 परतले  आहेत. मंुबईतलं QRण बरे होDयाचं 

�माण ८८ ट��यावर गेलं आहे, तर QRण दपुट4चा कालावधी १२० 9दवसांवर गेला आहे. गेAया २४ 

तासातं १ हजार २५७ नवीन QRणांची न�द झाल4. आतापयUत QRणांची संuया २ लाख ५० हजार ६१ 

झाल4असून  ५० QRणांचा म8ृयू झाला आहे. मंुबईतला  मतृांचा आकडा १० हजार १६ वर पोचला 

आहे. स#या १९ हजार ५५४ QRण असनू !व!वध QRणालयात उपचार घेत आहेत. 

<><><><><> 

5थाXनक पय)टना%या �चार आaण �ो8साहनासाठg 'वोकल फॉर लोकल' मो9हमेचं आज मंुबईत भारत 

सरकार%या पय)टन मं�ालया%या पि1चम-म#य !वभागा%या �ादे�शक काया)लयातफ{  5वागत करDयात 

आल.ं  या मो9हमेअंतग)त भारतभर 5वयंच�लत वाहनानं �मण करणाVया पय)टन एजंtस%या ६ 

सद5यीय संघाचं 5वागत क\न 8यांचा स8कार करDयात आला. या संघांनं या मो9हमेत ३६ 9दवसांत 

१८ हजार bकलोमीटर �वास केला. 8यांनी कोरोना !वषाणू%या पा1व)भूमीवर योRय सुर�Gतता घेऊन 

पय)टकांनी वै!व#यपूण) 5थळांना भेट4 ?यायचं आवाहन या संघानं केल ंआहे.  

<><><><><> 

  



       

राTयात कोरोना \Rण बरे होDयाचा दर तसंच न[या \Rणां%या न�दणी%या दरात घट झाAयानंतर 

राTय सरकारनं राTयातAया [यायामशाळा सु\ करायला परवानगी 9दAयानंतर आजपासनू या 

संदभा)तAया Xनयम आaण अट4 पाळून अनके [यायामशाळा सु\ झाAया. न[या Xनयमांनुसार 

[यायामशाळांम#ये वापरAया जाणाVया उपकरणांम#ये bकमान ६ फुटांचं अंतर राखणं गरजेचं आहे. 

तसंच [यायामशाळांम#ये येDया जाDयाचे माग) वेगवेगळे असणं गरजेचं आहे. मा5क वापरणं 

स�तीचं असून खोकताना bकंवा �शकंताना सुर�Gत अंतर राखDयाबाबत !वशेष काळजी dयावी 

लागणार आहे. या बरोबरच एकाच वेळी पूण) Gमतेनं सवाUना �वेश न देता !व!वध वेळी �वेश 

?यायचं बंधनह4 [यायामशाळा मालकांना घातलं आहे. 

<><><><><>  

राTयातAया अXतव2ृट4j5तांना मदत करDयासाठg कY Zसरकारनं भर4व मदत ?यावी, अशी मागणी 

कY Z4य राTयमं�ी रामदास आठवले यांनी �धानमं0यांना  प�ा?वारे केल4 आहे. या संदभा)त लवकरच 

कY Z4य अथ)मं�ी आaण कृषीमं0यांचीह4 आपण भेट घेणार असAयाच ं8यांनी साnंगतल.ं राTय सरकारनं 

जाह4र केलेल4 मदत अ8यंत तुटपंुजी  आहे, असहं4 त ेयावेळी Hहणाले.  

<><><><><>  

पालघर िजA�यातAया गडnचचंले इथं १६ ए!�लला झालेAया साधू ह8याकांड �करणी सीआयडीनं 

काल ३८ आरोपींना अटक क\न डहाण%ूया 9दवाणी आaण फौजदार4 <यायालयात हजर केल.ं 

<यायालयानं या सव) आरोपींना काल <यायालयीन कोठडी सुनावल4. या अगोदर दोन 9दवसांपूव^ 

सीआयडीनं ३२ आरोपींना अटक क\न डहाण%ूया <यायालयात हजर केल ं होत.ं 8यांनाह4 

<यायालयानं <यायालयीन कोठडी सुनावल4 आहे. या ह8याकांड �करणात अटक केलेAया आरोपींची 

संuया आता २१८ इतक. झाल4 आहे.  

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


