
  

 

                                                         आकाशवाणी मुबंई 
               सायं. 7.00 वाजता 

25 ऑ�टोबर, 2020 – रिववार 
 

ठळक बात�या 

• स�या या संकटावर सारचे जण धैया%ने मात करणार, िवजयादशमी या शभेु छा देताना 'मन क+ बात' मधून 

-धानम.ंयांचा िव/ास 

• नागपूर या  िद2ाभूमीवर 64 वा ध5मच6-वत%न िदन साधेपणानं साजरा/ कोरोना या पा/%भूमीवर गद8 न करता 

घराघरातून एकाच वेळी ब<ुवंदना 

• रा=>ीय ?वयंसेवक संघा या िवजयादशमीचा उAसव मया% िदत उपि?थतीत संपCन/ कोरोनामळेु उDवलेFया 

अडचणी दूर करIयाचं मोहन भागवतांचं आवाहन  

• िशवसेनेचा यंदाचा दसरा मेळावा मुंबईतFया िशवाजी पाक%  ऐवजी सावरकर ?मारकात सLु 

• गेFया वष8 या तलुनेत यंदा या खरीप हगंामात कO P सरकारतफR  िकमान आधारभूत िकमतीनसुार २३ ट�के 

अिधक धान-खरदेी  

• देशात आजवर ७० लाख ७८ हजार LYण झाले कोरोनाम[ु/  रा\यातलं LYण बर ेहोIयाचं -माण ८८ पूणा]क 

७८ दशांश ट��यांवर 

<><><><><> 

 िवजयादशमी अथा%त, दस`याचा उAसव 5हणजे, सAयाचा असAयावर िवजय असंच तर हा तर संकटावर धैया% नं 

िमळवलेला िवजय आहे. 5हणूनच स�या कोरोनािवL< आपण \या संयमानं लढाई लढत आहोत, Aयातही आपला 

िवजय िनिbत आहे असा िव/ास -धानमcंी नरOP मोदी यांनी dय[ केला. ते आज आकाशवाणीवeन आज 'मन क+ 

बात' या काय%6मा या मा�यमातून जनतेशी संवाद साधताना बोलत होते. 

 

दरवष8 िविवध काय%6मां या मा�यमातून आपण मोठ्या उAसाहात दस`याचा साजरा करत आलो. यावेळी 

माc आपFयाला तो संयमानं साजरा करावा लागतोय, हाच संयम येऊ घातलेFया िदवाळी आिण ईद या सणासह 

सव%च सणांमधे दाखवावा लागणार असFयाची गरजही -धानम.ंयांनी आज या मन क+ बात मधून dय[ केली. 

?व छता कम%चारी, घरकाम करणा`या dय[+,?थािनक भाजी आिण दूध िव6ेते, सरु2ा र2क अशा 

समाजातFया घटकांची, आपFया जगIयात िकती महAवाची भूिमका आहे, हे आपFयाला लॉकडाऊन या काळात 



  

कळलं, याची जािणव Aयांनी कeन िदली. सणांचा आनंद घेत असताना अशा घटकांनाही Aयात सामावून jयावं, खरदेी 

करताना लोकल फॉर dहोकलचा मcं जपत 

 ?थािनकांना -ाधाCय kावं असं आवाहन मोदी यांनी आज या मन क+ बात मधून केलं.  

सणासदुी या काळातही देशा या सीमांचं र2ण करणार े जवान आिण देशा-ती आपलं कत%dय पार 

पाडIयासाठी घराबाहेर असलेFया सवा]बlल मोदी यांनी कृतnता dय[ केली. सण साजर ेकरत असताना या सवा% चं 

?मरण करणं आपलं कत%dय आहे, असं 5हणत, जवानां या सCमानासाठी आपापFया घरात एक िदवा लावIयाचं 

आवाहनही Aयांनी केलं.  

भारतातFया अनेक उAपादनांमधे जागितक पातळीचं उAपादन dहायची संधी आहे. जीवप<ती ते oामीण 

अथ%कारण dयापणारी खादी हे Aयाचं उpम उदाहरण असFयाचं ते 5हणाले. जगात इतरcही खादीचं उAपादन घेतलं 

जाऊ लागलंय असं ते 5हणाले. मेि�सकोत ओहाका इथं सLु असलेFया खादी उAपादन -कFपाची, तसंच खादी या 

देशांतग%त dयावसाियक यश आिण -यAनांची मािहती Aयांनी यावेळी िदली. 

आपण आपFया गोstबlल अिभमान बाळगला तर जगातही Aयाबlलची उAसकुता वाढते असं Aयांनी 

सांिगतलं. यासाठी Aयांनी अमेuरकेत िचCमय पाटणकर आिण -nा पाटणकर यांनी आपFया घरातच भारतीय 

मातीतFया मFलखांबाचं -िश2ण kायला सLुवात केFयानंतर िमळालेFया यशाचं उदाहरणही िदलं. 

Aयानंर -nा पाटणकर यांनी आपली -िति6या आकाशवाणीकडे dय[  केली. 

 

आज या मन क+ बातमधून -धानम.ंयांनी वाचनाचं महAव मांडलं. देशभरात वाचन सं?कृती Lजावी 5हणून 

सLु असलेFया -यAनांची मािहती देत तळागाळातली ठळक उदाहरण ंAयांनी vोAयांना ऐकवली. जगात nानासारख ं

इतर काहीही पिवc नाही, असं 5हणत nानाचा -सार करIयासाठी झटणा`यां-ती Aयांनी कृतnता dय[ केली.  

येAया ३१ ऑ�टोबरला देशभर साज`या होणा`या सरदार वFलभभाई पटेल यां या जयंतीचं ?मरण कeन देत 

Aयांनी पटेल यां या dयि[मAवातFया िवनोदी ?वभावाचा पैलहुी उलगडून सांिगतला. यातून आपFयाला वाईट 

पuरि?थतीही आपली िवनोदब<ुी जागतृ ठेवायला हवी अशी िशकवण िमळते असं ते 5हणाले. पटेल यांनी देशाची 

एकता आिण अखंडतेसाठी काम केलं, तशाच प<तीनं देशात ज5मू-कxमीर पासून तािमळनाडू पय]त असलेली आपली 

v<ा?थानंही देशाला एकc बांधत असFयाचं ते 5हणाले. भ[+ या मा�यमातून देशात एकता िनमा%ण करणा`या 

भि[माग% चळवळीचं महAवही Aयांनी आज या मन क+ बातमधून अधोरिेखत केलं. डॉ�टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 

संिवधाना या मा�यमातून देशाला एकc आणलं असं ते 5हणाले. अनेक श[+ देशाचं िवभाजन करायचा -यAन करत 

असFया तरी आपFयाला, -ेमानं आिण छोट्या छोट्या कामांमधून, एक भारत vेy भारत, हे तAव जपायचंय असं 

आवाहन Aयांनी केलं. 



  

रामायणा सारzया महान oंथाची िनिम%ती करणा`या महष8 वािFमक+ यांची जयंतीही येAया ३१ ऑ�टोबरला 

साजरी होणार तसंच देशा या माजी -धानमcंी इंिदरा गांधी यांना आपण ३१ ऑ�टोबरलाच गमावलं असं सांगून, 

Aयांनी इंिदरा गांधी यां या ?मतृtना v<ांजली अप%ण केली. 

ज5मू काxमीरमधFया पलुवामानं िश2णासाठी आवxयक पेिCसल िनिम%तीत भारताला आAमिनभ%र बनवIयात 

िदलेलं योगदान तसंच शेतक`यां या शेतमाल थेट Aयां या शेतातून oाहकांपय]त पोचवIयासाठीचे महारा=>ासह 

देशा या इतर भागात होत असलेFया -यAनांचा उFलेख Aयांनी केला. कO P सरकारनं अिलकडेच आणलेFया कृषी 

कायkांमळेु शेतक`यांचं हीत कसं साधलं जाईल हे ही मोदी यांनी आज या मन क+ बातमधे अधोरिेखत केलं. 

देशातFया नागuरकांना आगामी सणां या शभेु छा देताना, कोरोना -ितबधंाAमक उपाययोजनांचं पालन 

कराय या जबाबदारीची आठवणही Aयांनी आज या मन क+ बातमधून कeन िदली. 

<><><><><> 

आज ६४वा ध5मच6 -वत%न िदन.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956 साली िवजयादशमी या िदवशी 

आपFया लाखो  अनयुायांसमवेत ब<ु ध5माची दी2ा घेतली होती. या -संगाचं ?मरण करत नागपूर या पिवc 

दी2ाभूमीवर आज 64 वा ध5मच6 -वत%न िदन साधेपणानं साजरा करIयात आला. आज सकाळी साडेआठला 

दी2ाभूमी पuरसरातFया  तथागत गौतम ब<ु आिण भारतरAन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या पतु�याला तसेच 

म�यवत8  ?तुपातFया डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर यां या अि?थकलशाला ?मारक सिमतीचे अ�य2 भदCत आय% 

नागाजु%न सरुई ससाई यांनी  माFयाप%ण केलं. यानंतर  ठीक नऊ वाजता िभ�खु संघातफR  सामूिहक ब<ुवंदना तसंच 

ब<ुगाथेचं पठण करIयात आलं. कोरोना या पा/%भूमीवर गद8 टाळून घराघरातूनच बौ�दधम8य अनयुायांनी यात 

सहभाग घेतला.  

या-संगी समता सैिनकदलाकडूनही मानवंदना देIयात आली.  कोिवड -19  या पा/%भूमीवर परमपू\य डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकर ?मारक सिमतीनं सव%  साव%जिनक काय%6म रl कeन ध5मअनुयायांना आपFया घरीच राह�न 

डॉ�टर बाबासाहेब आंबेडकर आिण भगवान गौतम ब<ुांना मानवंदना  अ रप्ण  करIयाचं आवाहन केलं होतं. Aयामळेु 

यंदा प?ुतकं आिण पतु�यांचं -दश%न रl करIयात आलं  .डॉ .बाबासाहेब  आंबेडकरां या ?मारकाचं दश%न घेIयाची 

सोय ‘दी2ाभूमी नागपूर’ या यूट्यूब चैनल वeन करIयात आFयाची मािहती ?मारक सिमतीचे पदािधकारी कैलास 

वाळवे यांनी िदली. 

  दर5यान, कO Pीय मcंी िनतीन गडकरी यांनी  काल  ध5मच6 -वत%न िदना या पूव%सं�येला नागपूरमधFया 

कामठी पuरसरात असलेFया डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ?तूपावरील डायनािमक लाईिटंगचं  लोकाप%ण केलं. सुमारे १० 

एकर पuरसरात उभारIयात आलेFया भdयिदdय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सां?कृितक आिण  संशोधन कO Pाची िनिम%ती 

अAयंत आधिुनकतंcानं  करIयात आली आहे. िविवध रगंांचे त�बल १८ दशल2 डायनािमक लाईट वापeन तयार 

करIयात आलेली ही  'डायनािमक लाईिटंग िस?टीम ' म�य भारतातील एकमेव असFयाची मािहती गडकरी यांनी 

िdटट�ार ेिदली आहे. 



  

ध5मच6 -वत%न िदनािनिमp आज अनेक सं?था�ारे ऑनलाईन  उद ्बोधन, संगीत आिण सां?कृितक 

काय%6मांचं  आयोजनही करIयात आलं  आहे. 

<><><><><> 

 कोरोनामळेु ?वदेशीचे महAव वाढलं असून पया%वरण संवध%नाकडेही नागरीकांचा ओढा वाढला आहे, माc 

कोरोनामळेु अनेकांचा रोजगार गेला आहे. Aयामळेु रोजगार िनिम%ती आिण -िश2ण यावर देशाला भर kावा लागेल, 

असं -ितपादन रा=>ीय ?वयंसंघाचे संघसंचालक डॉ�टर मोहन भागवत यांनी केलं. आज नागपूरमधFया डॉ�टर 

हेडगेवार ?मतृी मंिदर पuरसरात आयोिजत संघा या िवजयादशमी आिण श� पूजनदर5यान ते बोलत होते.  

संघसंचालकांचं भाषण केवळ ५० सद?यांसमोर सादर झालं. आिण Aयाचं ऑनलाईन -2ेपण करIयात आलं. 

राजकारणातली ?पधा%  ही दोन शcूमधलं य<ु नसून ही ?पधा%  िनकोप असायला हवी. Aयात कटुता िनमा%ण झाFयास 

Aयाचा लाभ देशात कलह िनमा%ण करणारी तAव घेतात याची जाण सवा]नी ठेवली पािहजे असं परखड मतही 

सरसंघचालकांनी dय[ केलं.  

<><><><><> 

कोरोना या पा/%भूमीवर यंदा -थमच िशवसेनेचा दसरा मेळावा िशवाजी पाक%  मैदानावर होणार नसून िशवाजी 

पाक% लगत असलेFया ?वातं.यवीर सावरकर ?मारका या सभाग़हृात सLु झाला आहे. या मेळाdयाला मया% िदत 

िनमिंcतांना -वेश िदला असून, Aयात काही मcंी आिण नेAयांचा समावेश आहे. उ<व ठाकर ेयांनी सव%-थम बाळासाहेब 

ठाकर ेयां या ?मतृी?थळावर जाऊन अिभवादन केलं. सां?कृितक काय%6मांनी या मेळाdयाला नकुतीच सुLवात झाली 

आहे. िशवसेनेचे अ�य2 आिण मzुयमcंी उ<व ठाकरे यांनी छcपती िशवाजी महाराज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर 

यां या -ितमेला प=ुपहार अप%ण केला. प2ा या सामािजक -सारमा�यमातून या मेळाdयाचं थेट -सारण केलं जात 

आहे. १९६६ सालापासून या दस`या मेळाdयाला िवशेष महAव आहे.   

<><><><><> 

कोरोना काळात रा\य शासनानं गोरगरीब नागuरकांना धाCय उपल�ध कeन िदलं असलं तरी अनेक रशेन 

दकुानदारांनी Aयाचा गैरफायदा घेतला. अशा तेवीस दकुानदारांचे नािशक या परुवठा िवभागानं परवाने रl केले आहेत, 

तर बारा रशेन दकुानदारांचे परवाने िनलंिबत केले आहेत. आpापय]त बेिश?त दकुानदारांकडून 43 हजार Lपयांचा दंड 

वसूल केला आहे. Aयाच -माणे एकूण 35 दकुानदारांवर परुवठा िवभागानं कारवाई केली आहे, अशी मािहती परुवठा 

अिधकारी अरिवंद नरसीकर यांनी िदली. 

<><><><><> 

यंदा या खरीप हगंामात सरकारी धान  खरदेीला वेग आला असून, गेFया वष8 या तलुनेत २३ ट�के अिधक 

धान-खरदेी झाली आहे. ही सव% खरदेी िकमान आधारभूत िकमतtन झाली असFयाचं कृषी मcंालयानं  ?पs केलं.  

कालपय]त १४४ लाख टन  धान  खरदेी झाली असून Aयामळेु  १२ लाख ४१ हजार  शेतक`यांना २७ हजार २९८ 

कोटी Lपयांचा लाभ झाला आहे.  एकूण खरदेीत सवा% िधक ६५ ट�के वाटा  पंजाब रा\याचा आहे. सुमार े४५ लाख 

टनाह�न अिधक डाळी आिण  तेलिबयां या खरदेीलाही चालू खरीप हगंामात माCयता िदली असून महारा=>ासह 



  

तािमळनाड, कना%टक, तेलंगणा, गजुराथ, हuरयाणा, उpर -देश, ओिडशा, राज?थान आिण आं� -देशातून  िकमान 

हमी भावानसुार ही खरदेी होणार आहे.   

<><><><><> 

देशभरात गेFया २४ तासात जवळपास ६२ हजार LYण कोरोना संसग%म[ु झाFयानं Aयांना LYणालयातून 

सटुी देIयात आली तर ५० हजार LYणांची वाढ झाली आहे. देशभरात आता पय]त ७८ लाख ६४ हजार ८११ 

कोरोनाबािधत LYण आढळले असून ७० लाख ७८ हजारांह�न अिधक LYण या संसगा%वर उपचार घेऊन बरे झाले 

आहेत. LYण बरे होIयाचा दर ९० ट�के झाला आहे. देशात एकूण LYणसंzये या ८ पूणा]क ५ दशांश ट��यांपे2ा कमी 

LYण स�या उपचार घेत असून ही संzया ६ लाख ६८ हजार आहे. 

<><><><><> 

रा\यात काल १० हजार चार LYण बर ेझाFयानं Aयांना घरी सोडIयात आलं. रा\यात आतापय]त १४ लाख 

५५ हजार १०७ LYण कोरोनाम[ु झाले. रा\यातलं कोरोना LYण बर ेहोIयाचं -माण ८८ पूणा]क ७८ शतांश ट�के 

इतकं झालं आहे. काल िदवसभरात आणखी सहा हजार ४१७ कोिवड बािधतांची न�द झाली, Aयामळेु रा\यातली 

एकूण LYणसंzया १६7 लाख ३८ हजार ९६१ झाली आहे. रा\यभरात काल १३७ जणांचा उपचारादर5यान मAृयू 

झाला. या िवषाणू संसगा%मळेु आतापय]त ४३ हजार १५२ LYणांचा मAृयू झाला आहे. रा\यातला मAृयू दर २ पूणा]क 

६३ शतांश ट�के इतका आहे. स�या एक लाख ४० हजार १९४ LYणांवर उपचार सLु आहेत. 

<><><><><> 

मुबंईत काल िदवसभरात त�बल ८९८ LYण बर े झाFयाने Aयांना िड?चाज% देIयात आला.  आतापय]त २ 

लाख १९ हजार १५२ LYण कोरोनाम[ु होऊन घरी परतले  आहेत. मुंबईतलं LYण बरे होIयाचं -माण ८८ ट��यावर 

गेलं आहे, तर LYण दपुटीचा कालावधी १२० िदवसांवर गेला आहे. गेFया २४ तासांत १ हजार २५७ नवीन LYणांची 

न�द झाली. आतापय]त LYणांची संzया २ लाख ५० हजार ६१ झालीअसून  ५० LYणांचा मAृयू झाला आहे. मुंबईतला  

मतृांचा आकडा १० हजार १६ वर पोचला आहे. स�या १९ हजार ५५४ LYण असून िविवध LYणालयात उपचार घेत 

आहेत. 

 

<><><><><> 

कोिविशFड या कोरोनावरील लशी या चाचणी या दसु-या ट��याला उkापासून सुLवात होणार आहे. अशी 

मािहती मुंबई महानगरपािलकेचे अितuर[ आय[ु सुरशे काकांनी यांनी आज िदली. या चाचणीसाठी िनवडलेFया 

?वयंसेवकांवर दसु-या ट��यातली लस उkा टोचली जाईल. मुबंईतFया केईएम आिण नायर LYणालयात या चाचIया 

केFया जात आहेत. 

  

<><><><><> 



  

नांदेड शहरातFया vीनगर भागात भूकंपाचे २ सौ5य ध�के जाणवले. या भूकंपाची ती�ता uरशटर ?केलवर ६ पूणा]क 

८ अशी न�दवIयात आली.  

<><><><><> 

येAया 48 तासात कोकण आिण  म�य महारा=>ात तरुळक िठकाणी पाऊस पडIयाची श�यता हवामान 

िवभागानं वत%वली आहे. मराठवाडा आिण िवदभा%त हवामान कोरडं राहील.  

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


