
आकाशवाणी मुंबई 
�ादिेशक बातमीप� – सायं. 7.00 वाजता 

20 ऑ�टोबर, 2020 – मंगळवार 
 

ठळक बात�या 

• मला दशेात&या �'येक नाग)रकाला सरुि*त पाहायचं आहे, 'यामळेु कोरोनाचा �ादभुा.व सपंला आहे असा गैरसमज क1न न 

घेता, कोरोना �ितबंधा'मक उपायांचं जबाबदारीनं पालन करावं असं �धानमं�ी नर56 मोदी यांचं दशेात&या जनतेला भाविनक 

आवाहन 

 

• अितव8ृी9:त शेतक;यांना ता'काळ 10 हजार 1पयांची मदत द=ेयाची िवधान प)रषदचेे िवरोधी प*नेते �वीण दरकेर यांची 

मागणी/ �काश आंबेडकर, महादवे जानकर, सदाभाऊ खोत यांCयासह सव. प*ीय ने'यांनी केली अितव8ृी9:त भागातील 

नकुसानीची पाहणी 

 

• मुंबई उपनगरी र&ेवे गाड्यांमधे उEापासून सव. मिहलांना ठरावीक वेळेत �यू आर कोडिशवाय �वासाची मभुा  

<><><><><> 

 

मला दशेात&या �'येक नाग)रकाला सरुि*त पाहायचं आहे, 'यामळेु कोरोनाचा �ादभुा.व सपंला आहे असा गैरसमज क1न न 

घेता, कोरोना �ितबंधा'मक उपायांचं जबाबदारीनं पालन कर=याचं भाविनक आवाहन �धानमं�ी नर56 मोदी यांनी दशेात&या जनतेला 

आज केलं. �धानमं�ी नर56 मोदी यांनी आज दशेवािसयांना संबोिधत केलं 'यावेळी ते बोलत होते.  

 

कोरोना �ादभुा.वानंतर आता हळूहळू जीवनचJ गती घेऊ लागलं आहे. दशेात आता लॉकडाऊन सारखी प)रि:थती नाही, 

मा� तरीही कोरोनाचा �ादभुा.व सपं8ुात आलेला नाही याचं भान आपण जपलं पाहीजे, पूव.पदावर येत असले&या आप&या दशेाची गती 

मंदावू नये यासाठी �ितबंिधत सरु*ा उपायाचं पालन करत राहीलं पािहजे असं मोदी यांनी सांिगतलं.  

 

काही लोक सरु*ा उपायांCया बाबतीत िनMकाळजीपणा दाखवत अस&याचं 'यांनी आजCया संबोधनात नमूद केलं. मा� अस ं

वागून आपण :वतःसह आपण आपलं कुटंुब, अबाल वOृ यांना संकटात टाकत आहोत याची जािणव 'यांनी नाग)रकांना कPन िदली.  

 

भारतात जगाCया तलुनेत कोरोना �ादभुा.वाची ि:थती िनयं�णात अस&याची सांगताना, 'यांनी जगात&या �मखु 

दशेांसोबतची तलुना'मक आकडेवारीही मांडत, कोरोनािव1OCया लढ्यातलं भारताचं यश दशेासमोर मांडलं. भारतात दर दहा लाख 

लोकसंRयेमागे समुार ेसाडेपाच हजार लोकांना कोरोनाची लागण झाली, तर अमे)रका आिण Tाझीलमधे हेच �माण २५ हजार इतकं 

अस&याचं 'यांनी सांिगतलं. भारतात दर दहा लाख लोकसंRयेमागे कोरोना 1Xणांचं म'ृयूचं �माण ८३ इतकं आहे, तर अमे)रका Tाझील 

:पेन, िTटनमधे हे �माण ६०० इतकं जा:त अस&याची मािहती दते, जगभरात&या साधनसंप]न दशेांCया तलुनेत भारत आप&या 

जा:तीत जा:त 1Xणांचा जीव वाचव=यात यश:वी ठरला अस&याचं 'यांनी नमूद केलं.  

 

कोरोनाबािधत 1XणांवरCया उपचारांसाठी दशेभरात स^या ९० लाखाह̀न अिधक खाटा, १२ हजाराह̀न अिधक िवलगीकरण 

क5 6, तर कोरोना चाच=यांसाठी समुार े२ हजार �योगशाळा उभारली अस&याची मािहती 'यांनी िदली. कोरोना िनदानाCया चाच=यांची 

वाढलेली संRया ही आपली ताकद ठरली अस&याचं ते bहणाले. दशे लवकरच १० कोटी कोरोना चाच=यांची संRया गाठेल असा 

िवcासही 'यांनी dयe केला. 



दभेरात&या लाखो कोरोनायो^यांनी सेवा परमो धमf या त'वानसुार भारताCया मोठ्या लोकसंRयेची िन:वाथ. सेवा केली अशा 

शgदांत 'यांनी कोरोनायोद्̂ यांCया कामिगरीची �शंसा केली.  

 

कोरोनावरची लस आ&यानंतर, भारतात&या �'येक नाग)रकाला ती िमळावी यासाठी क5 6 सरकारनं िनयोजन स1ु केलं 

अस&याची मािहती 'यांनी िदली. दशेात&या �'येक नाग)रकाला सणांचा आनंद घेता आला पािहजे, असं आप&याला वाटतं, 'यामळेु 

जोपयhत कोरोनावर लस येत नाही, तोपयhत कोणताही िनMकाळजीपणा न दाखवता, मा:क लावणं, वारवंार हात :वCछ धणंु आिण 

पर:परांपासून सरुि*त अंतराचं पालन केलं पाहीजे असं आवाहन करत दसरा, िदवाळी, ईद, तसंच ग1ुनानक जयंतीसह आगामी 

सणांCया शभेुCछा 'यांनी जनतेला िद&या. 

<><><><><> 

 

अितव8ृीमळेु राjयात&या एक लाख हे�टर शेतीचं नकुसान होऊनही राjय सरकारनं अEाप कोणतीही मदत जाहीर केलेली 

नाही, 'यामळेु हे सरकार शेतकरी िवरोधी सरकार आहे असा आरोप भाजपाCया राMlीय िकसान मोचा.चे अ^य*, खासदार राजकुमार 

चाहर यांनी केला आहे. ते आज मुंबईत बातमीदारांशी बोलत होते.  

 

अितव8ृीनंतर �धानमं�ी नर56 मोदी यांनी मRुयमं�ी उOव ठाकर ेयांना दूर^वनी कPन सहकाया.चं आcासन िदलं, मा� राjय 

सरकारनं अजूनही मदतीसंदभा.तला कोणताही �:ताव क5 6 सरकारला सादर केलेला नाही असा आरोप 'यांनी केला. स^याCया 

प)रि:थतीत राjय सरकारनं कज. काढून शेतक;यांना मदत जाहीर करायला हवी होती अशी अप*ेा 'यांनी dयe केली. 

<><><><><> 

 

परतीCया पावसानं संपूण. राjयाला झोडपून काढ&यामळेु झाले&या नकुसानीचा आढावा आिण शेतक;यांची dयथा जाणून 

घे=यासाठी सव.प*ीय नेते बांधावर जावून पाहणी करत आहेत. 

 

राjयातला शेतकरी अितव8ृीनं िपचला असून, हाती आलेलं पीक वाह̀न गे&यानं 'यांना ता'काळ �'येकm 10 हजार 1पयांची 

मदत द=ेयाची मागणी िवधान प)रषदचेे िवरोधी प*नेते �वीण दरकेर यांनी आज केली. दरकेर यांनी आज सोलापूर िज&nात&या 

अितव8ृी9:त भागाला भेट दऊेन पाहणी केली, 'यानंतर ते प�कारांशी बोलत होते.  

 

मRुयमं�ी उOव ठाकर े यांनी काही वषाhपूवo नकुसान9:त बळीराजाला हे�टरी 25 ते 50 हजार 1पयांची मदत द=ेयाचं 

आcासन िदलं होतं. 'याची पतु.ता करावी, हीच भाजपची मागणी आहे, असंही दरकेर bहणाले. क5 6 सरकार मदत करलेच, तोपयhत 

राjय सरकारनं तातडीनं मदत Eावी असं सांगत पंचनामे के&यािशवाय राjय मदत करत नाही, तर क5 6ाकडून त'काळ मदत का 

मािगतली जाते असा सवाल 'यांनी केला.  

 

िवधानसभेतील िवरोधी प* नेते दवे56 फडणवीस यांनी आज लातूर िज&nात औसा ताल�ुयात&या काजळे-िचंचोली, 

बोरफळ आिण बधुोडा या गावात&या शेतक;यांशी संवाद साधत नकुसान झाले&या िपकांची पाहणी केली. राMlीय महामागा.Cया 

बांधकामामळेु उजनी प)रसरात&या शेतीचं नकुसान झालं आहे, 'याचा भरपाई क5 6 सरकारकडुन िमळवनु द=ेयाची मागणी आमदार 

अिभम]य ुपवार यांनी फडणवीस यांCयाकडे केली असता 'यासाठी �य'न कर=याचं आcासन फडणवीस यांनी िदलं. 

 

वंिचत बहtजन आघाडीचे अ^य* अडँ.�काश आंबेडकर यांनी सोलापूर िज&nात अ�कलकोट ताल�ुयात&या अितव8ृीमळेु 

झाले&या नकुसानीची पाहणी क1न  शेतक;यांशी संवाद साधला.  



परतीCया पावसानं राjयातला शतेकरी कोलमडून पडला आहे, 'यामळेु राjय सरकारनं राjयात ओला दMुकाळ जाहीर 

करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केली. ते आज को&हापूर इथं वाता.हर प)रषदते बोलत होते. 

ऊसाला जी एफआरपी ठरले, ती एकरकमी Eावी आिण साखरचेा अंितम दर ठर&यानंतर दोनशे िकंवा ितनशे 1पये jयादा दर Eावा 

असं 'यांनी सांिगतलं. 

 

धळेु िज&nासह संपूण. राjयात ओला दMुकाळ जाहीर करावा आिण शेतक; यांना सरसकट हे�टरी ५० हजार 1पये नकुसान 

भरपाई Eावी अशी मागणी करत राMlीय समाज प*ाचे अ^य* महादवेराव जानकर यांनी केली. िज&हािधकारी काया.लयाजवळ आज 

रासपCया वतीनं जानकर यांCया नेत'ृवाखाली धरणे आंदोलन कर=यात आलं, 'यावेळी 'यांनी ही मागणी केली.  

 

राjयमं�ी बCचू कडू यांनी आज अमरावती िज&nात नांदगाव खंडेcर ताल�ुयात&या जमूना, टीमटाळा या गावात&या 

िपकांCया नकुसानीची पाहणी केली.  

 

महािवकास आघाडीचे नेते, मRुयमं�ी, उपमRुयमं�ी आिण मं�ी शेतक;यांCया बांधावर जाऊन अितव8ृी आिण झाले&या 

नकुसानीची मािहती घेत आहेत. राjयात अजूनही पाऊस सPु असला तरी पंचनाbयांची �िJया सPु आहे, असं सांगत शेतक;यांना 

धीर दणंे, 'यांCया पाठीशी उभे राहणं,  ही आमCया सरकारची �ाथिमकता आहे. यात राजकारण होणार नाही याची अपे*ा वैEकmय 

िश*णमं�ी अिमत दशेमखु यांनी dयe केली. 'यांनी आज जालना िज&nात अंबड ताल�ुयात&या अंतरवाली सराटी या गावात बांधावर 

जाऊन �'य* पाहणी केली. 

<><><><><> 

 

कोरोना संकटामळेु राjयासमोर आिथ.क संकट असतांनाच अितव8ृीनं अतोनात नकुसान झालं आहे. अशा प)रि:थतीत 

सwट5बर अखेरपयhत राjयाचे ह�काचे जीएसटी परताdयाचे ३० हजार कोटी 1पये क5 6 सरकारकडून येणे बाकm आहेत. ते तातडीनं 

द=ेयाची मागणी महसूलमं�ी आिण का9ेँस �दशेा^य* बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.  

 

राjय सरकारनं पगार आिण इतर दनंैदीन खचा.साठी लागणारा ५५ हजार कोटxचा िनधी कज.रोRयांCया मा^यमातून उभारला 

असून कोरोनामळेु महसूलही कमी झाला आहे. महाराMl हे क5 6 सरकारला सवा.त जा:त कर दतेे परतं ुराjयाला मा� मदत करताना 

क5 6ाकडून हात आखडता घेतला जातो, असं ते bहणाले. राjयातले भाजपाचे नेते मोठ्या माग=या करत आहेत, मा� राjय सरकारचे 

क5 6ाकडे बाकm असलेले ३० हजार कोटी 1पये िमळ=यासाठी �य'न केले तर 'यांचे अिभनंदन कP असं थोरात bहणाले.   

<><><><><> 

 

धळेु िज&nात गे&या मिह]यात झाले&या पावसामळेु ९ हजार २३५  हे�टर *े�ावरील िपकांचं ३३ ट�के नकुसान झालं 

आहे. शेतक; यांना या नकुसानीची भरपाई द=ेयासाठी सdवासात कोटी Pपये अनदुानाची गरज अस&याचा अहवाल धळेु िज&हा कृषी 

िवभागतफy  िवभागीय कृषी सहसंचालक काया.लयाकडे पाठव=यात आ&याचं आमCया वाता.हरानं कळवलं आहे. 

<><><><><> 

कोरोनािवषयी जागतृीसाठी क5 6 सरकारनं स1ु केले&या मोहीमेत सहभागी होत राMlीय आिण आंतरराMlीय परु:कार �ाz 

िच�पट िनमा.'या आिण िदXदश.क समOृी पोर ेयांनी नाग)रकांना मा:क लावणं, सरुि*त अंतर राखण आिण हात धणंु या ि�सू�ीचं पालन 

कर=याचं आवाहन केलं आहे.  

<><><><><> 



मुंबई उपनगरीय र&ेवे गाड्यांमधे मिहलांना ठरावीक वेळेत �यू आर कोडिशवाय �वासाची मभुा द=ेयाची राjय सरकारची 

िवनंती क5 6ीय र&ेवेमं�ी िपयषु गोयल यांनी मा]य केली आहे. 'यामळेु उEापासून सव. मिहलांना सकाळी ११ ते दपुारी ३ वाजेपयhत 

तसंच रा�ी सातनंतर शेवटCया लोकलपयhत वैध ितिकटावर �वास करता येणार आहे. गोयल यांनी ट्िवटरCया मा^यमातून आज ही 

घोषणा केली. गे&या शJुवारी आप{ी dयव:थापन िवभागाचे सिचव िकशोरराजे िनंबाळकर यांनी �यू.आर. कोडिशवाय मिहलांना 

ठरािवक वेळेत �वास क1 द=ेयाची िवनंती करणार ंप� म^य आिण पि|म र&ेवेCया dयव:थापकांना पाठवलं होतं. 

 

इतर वेळेत&या �वासासाठी मा� नेहमी�माणे िनयम लागू असतील. यािशवाय, अ'याव}यक सेवेसह jया jया घटकांना 

�वासाची मभुा आहे. 'यांना ओळखप� आिण �यू आर कोडचं बंधन कायम असणार आहे.  

<><><><><> 

 

क5 6 सरकारनं कोरोनािवषयी जागतृीसाठी मोहीम स1ु केली आहे. 'याअंतग.त धळेु महापािलका, उपमहापौर क&याणी 

अंपळकर यांनी नाग)रकांना मा:क लावणं, सरुि*त अंतर राखण आिण हात धणंु या ि�सू�ीचं पालन कर=याचं आवाहन केलंय..........  

<><><><><> 

 

 अहमदनगर िज&nात&या राहtरी इथ&या महा'मा फुले कृिष िवEापीठात&या अिधकारी कम.चा;यांना सातवा वेतन आयोग 

पूव.ल*ी �भावानं �गती योजनेसहीत लागू कर=याCया मागणीसाठी आज आंदोलन कर=यात आलं.  

अिधकारी आिण कम.चा;यांनी िवEापीठाचे �भारी कुलग1ु तथा अिध�ाता डॉ. अशोक फरांद ेयांना यासंदभा.त िनवेदन िदलं.   

<><><><><> 

 

अमरावतीCया संत गाडगे बाबा िवEापीठाCया परी*ा मागील दोन वेळा र� झा&यानं िवEा�याhम^ये संतापाची लाट असतानाच 

आज सकाळी दहा वाजता पासून सPु झाले&या ऑनलाईन परी*ेसाठी बसले&या हजारो िवEा�याhचे लॉगीनच होत नस&याCया तJारी 

परी*ाथo ंिवEा�याhनी के&या आहेत.   

<><><><><> 

 

चं6पूर िज&nात राजरुा ताल�ुयात&या िव1र वनप)र*े�ात स^या धमुाकूळ घालत असले&या वाघानं आतापयhत १० जणांचा 

बळी घेतला आहे. या वाघाला जेरबंद कर=यासाठी वनिवभागाचे शथoचे �य'न सPु असून, खांबाडा क* Jमांक-१७७ जंगलात 

वनिवभागानं १६० सीसीटीdही कॅमेर ेलावले आहेत, तर तीन िठकाणी आिमषासह िपंजर ेलावले आहेत.  

<><><><><> 

 

ग�िदयातील राMlवादी कॉ9ेंसचे नेते अशोक उफ.  गप ु गzुा यांनी आज मुंबईत िवधानसभा अ^य* नाना पटोले, मं�ी 

बाळासाहेब थोरात यांCया उप:थतीत कॉ9ेंस प*ात �वेश केला . 

<><><><><> 

 

अपेि*त �वासी िमळत नस&यानं को&हापूर इथून सटुणा;या आिण िमरज मागy धावणा;या पाच ए�स�ेस गाड्या आगामी 

काळात बंद कर=याचा तर एका गाडीचे सटु=याचे िठकाण बदल=याचा िनण.य र&ेवेनं घेतला आहे. यात सnा6ी ए�स�ेसचा समावेश 

अस&यानं को&हापूर, िमरज आिण  सांगली इथ&या �वाशांची मोठी गैरसोय होणार अस&याचं आमCया वाता.हरानं कळवलं आहे.  

 



ये'या 1 िडस5बरपासून र&ेवेचं नवीन वेळाप�क जाहीर होणार आहे. 'यानसुार बंद कर=यात येणा;या गाड्यांम^ये को&हापूर-

िबदर साzािहक ए�स�ेस, को&हापूर- मुंबई सnा6ी ए�स�ेस, सोलापूर- को&हापूर ए�स�ेस, िमरज-हtबळी िलंक ए�स�ेस, िमरज-

पंढरपूर सपुरफा:ट ए�स�ेस, या पाच गाड्या बंद कर=यात येणार आहेत तर को&हापूर- मनगुPु गाडी बेळगाव इथून सोड=यात येणार 

आहे.  

<><><><><> 

 सांगली शहर प)रसरात जोरदार पावसाला स1ुवात झाली असून िवजेचा कडकडाटही होत आहे. गे&या काही िदवसांपूवoही 

अशाच �कारचा पाऊस झाल होता.    

<><><><><> 

 

राjयात काल िदवसभरात कोरोनामeु झाले&या 1Xणांची संRया, नdयानं आढळले&या 1Xणांपे*ा जवळपास तीwपट होती. 

राjयात काल १५ हजार ६९ 1Xण कोरोनामeु होऊन घरी परतले. याबरोबरच राjयातलं कोरोनाबािधत 1Xण बर े हो=याचं �माण 

वाढून ८६ पणुाhक ४८ शतांश ट�के झालं आहे. आ{ापयhत राjयातले १३ लाख ८४ हजार ८७९ 1Xण कोरोनामeु झाले आहे. गेले 

काही िदवस नdया करोनाबािधत 1XणांCया संRयेत होत असलेली घट कालही कायम रािहली. राjयात काल िदवसभरात ५ हजार 

९८४ नdया कोरोनाबािधत 1Xणांची न�द झाली. यामळेु राjयात&या एकूण कोरोनाबािधतांची संRया १६ लाख १ हजार ३६५ झाली 

आहे.  

<><><><><> 

 

धळेु िज&nात आज २२ नdया कोरोनाबािधत PXणांची वाढ झाली. िज&nात एकूण कोिवड PXणांची संRया आता १३ हजार 

१३० वर पोहोचली. तसंच आज ४३ 1Xणांना घरी सोड=यात आलं. धळेु िज&nात आतापयhत १२ हजार ४१७ 1Xण कोरोनामeु 

झाले. तसंच, आज एकाही म'ृयूची न�द झालेली नाही.  

 

िसधंदुगु� िज&nात ३८ PXणांनी एका िदवसात कोरोनावर मात केली. 'यामळेु िज&nात&या कोरोनामeु झाले&यांची संRया 

३ हजार ९५३ इतकm झाली आहे. स^या िज&nात ५०६ PXणांवर उपचार सPु आहेत. आज २८ जणांचे कोरोना अहवाल पॉिझिटdह 

आ&यानं एकूण PXणांचा आकडा ४ हजार ६०९ वर गेला आहे. सावंतवाडी इथं आज एकाचा कोरोनानं म'ृयू झाला. िज&nात 

आतापयhत एकूण १२१ जण मरण पावले आहेत.  

 

लातूर शहर ह�ीत स^याCया घडीला ६४१ PXणांवर उपचार सPु आहेत. 

 

परभणी कोिवड PXणांCया संRयेनं पाच हजाराचा टwपा काही िदवसांCया आत गाठ&याने सव.� भीतीदायक वातावरण िनमा.ण 

झाले होते. मा�, या आठ िदवसात तोच आकडा �चंड कमी झाला आहे. िज&nात&या नऊ कोिवड स5टरमधील 1Xणांची संRया शू]य 

आहे. िज&nात नऊ कोिdहड स5टरम^ये स^या एकही 1Xण नाही, तर १५ 1Xणालयांम^ये नऊ पे*ा कमी 1Xण आहेत.  

<><><><><> 

 

दशेातले वैEिकय संशोधकांनी कोरोना िवरोधातील लढ्यात आपले योगदान िदले असून या आजाराशी लढ=यासाठीची 

उपकरण दशेातच तयार कर=यात आपण यश:वी झालो आहोत, असं मत क5 6ीय िव�ान आिण तं��ान मं�ी हष.वध.न यांनी dयe केलं.  

आज नवी िद&लीत वै�ािनक आिण औEोिगक संशोधन प)रषद अथा.त, सीएसआयआर Cया वैEिकय चाचणी पोट.लचं उ�ाटन 

के&यानंतर ते बोलत होते.  



आयषु मं�ालयाCया मा^यमातून कोरोनाशी लढ=यासाठी रोग�ितकारक शem वाढवणारी औषधे बनव=याचा �य'न सPु 

अस&याचंही ते bहणाले.  या पोट.लCया मा^यमातून दशेभरात कोवीड 19 साठी उपचार घेत असले&या 1XणांCया सEि:थतीची थेट 

पाहणी करता येणार आहे. या पोट.ल बरोबर दशेभरातले वैEिकय संशोधक दूर�}य �णालीने जोडले जाणार आहेत. या पोट.लCया 

मा^यमातून या औषधांCया िनिम.ती �िJयेसंदभा.त&या िज�ासांचीही पूत.ता होणार आहे.  

<><><><><> 

 

ये'या दोन िदवसांत म^य महाराMlात ब;याच िठकाणी, कोकण, मराठवाड्यात काही िठकाणी तर िवदभा.त तरुळक िठकाणी 

पाऊस पड=याची श�यता हवामान िवभागानं वत.वली आहे. याचबरोबर संपूण. राjयात तरुळक िठकाणी मेघगज.ना आिण िवजांCया 

कडकडाटासह पाऊस पड=याचा अंदाजही हवामान िवभागानं dयe केला आहे. 

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

 


