
      आकाशवाणी मुंबई 
     �ादेिशक बातमीप� – सायं. 7.00 वाजता 
            30 ऑ�टोबर, 2020 – शु$वार 

 

ठळक बात�या 

• देशात कोिवड १९ चे )*ण बरे हो,याचा दर ९१ पूणा.क १५ शतांश ट��यावर / रा1यात आतापय.त १४ लाख ९४ हजार 

८०९ )*ण कोरोनामु8  

• ईद-ए –िमलाद-उन-नबी सव<� साधेपणानं साजरी 

• नािशक िज>?ातील �मुख बाजार सिम@यांमAये कांBाचे िललाव पूव<वत सCु 

• मुंबई शेअर बाजारात आज सलग ितसFया िदवशी घसरण कायम  

<><><><><> 

देशात कोिवड १९ चे )*ण बरे हो,याचा दर ९१ पूणा.क १५ शतांश ट�के झाला आहे. आज सकाळी आठ वाजेपय.तMया २४ 

तासांत ४८ हजार ६४८ नवे )*ण आढळ>यामुळे एकूण )*णसंQया ८० लाख ८८ हजार झाली आहे. यापैकS ७३ लाख ७३ हजार 

)*ण बरे झाले आहेत. एकूण )*ण संQयेMया ७ पूणा.क ३५ शतांश ट�के )*ण सAया उपचार घेत असून @यांची संQया ५ लाख ९४ 

हजार अस>याची मािहती कV Wीय आरो*य मं�ालयानं िदली आहे. काल ५७ हजार )*ण बरे झाले, तर ५६३ )*णांचा मृ@यू झाला आहे. 

आतापय.त मृ@यूमुखी पडले>या )*णांची एकूण संQया १ लाख २१ हजार ९० झाली आहे.  

<><><><><> 

रा1यात काल सात हजार ८८३ )*ण बरे झा>यानं @यांना घरी सोड,यात आलं. रा1यात आतापय.त १४ लाख ९४ हजार 

८०९ )*ण कोरोनामु8 झाले. रा1यातलं )*ण बरे हो,याचं �माण ८९ पूणा.क ६९ शतांश ट�के झालं आहे. सAया एक लाख २७ हजार 

६०३ )*णांवर उपचार स)ु आहेत.  

काल िदवसभरात ५ हजार ९०२ नZया कोरोनाबािधतांची न[द झाली, @यामुळे रा1यातली एकूण )*णसंQया १६ लाख ६६ 

हजार ६६८ झाली आहे. काल १५६ )*णांचा मृ@यू झाला. या िवषाणू संसगा<मुळे आतापय.त ४३ हजार ७१० )*णांचा मृ@यू झाला आहे.  

<><><><><> 

मुंबईत काल 1 हजार 824 )*ण बरे झा>यानं @यांना घरी सोडलं. आतापय.त 2 लाख 26 हजार 41 )*ण कोरोनामु8 होऊन 

घरी परतले  आहेत. सAया 18 हजार 367 )*ण िविवध )*णालयात उपचार घेत आहेत. काल 1 हजार 120 नवीन )*णांची न[द झाली. 

आता एकूण )*णसंQया 2 लाख 55 हजार 362 झाली आहे. मुंबईत काल 33 )*णांचा मृ@यू झाला. @यामुळे  मृतांचा एकूण आकडा 10 

हजार 186 वर पोहचला आहे.  

<><><><><> 

रा1यात कोरोना संसगा<Mया पाc<भूमीवर लागू केलेले िनब.ध ३० नोZहVबर २०२० मAयरा�ी पय.त कायम राहणार आहेत. या 

दरdयान सव< माग<दश<क सूचनांची कठोर अंमलबजावणी होणार आहे. वेळोवेळी परवानगी िदले>या बाबी यापढंुही सCु राहतील, असं 

रा1य सरकारनं जारी केले>या प�कात dहटलं आहे. धािम<क eथळं, मॉ>स,िच�पटगहृ आदh बाबतचे िनयम जैसे थे राहतील. 

<><><><><> 

कोरोनािवषयी जागतृीसाठी कV Wसरकारनं स)ु केले>या मोहीमेत सहभागी होत, माजी भारतीय ि$केटपटू िदलीप वVगसरकर 

यांनी ि�सू�ीचं पालन कर,याचंआवाहन केलं आहे.  

<><><><><> 

�धानमं�ी नरVW मोदी यांनी आज गजुरातमAये नम<दा िज>?ात>या केवािडया इथ>या eटॅMयू ऑफ युिनटी पlरसरात जंगल 

सफारी �क>पाचं लोकाप<ण केलं. या �क>पाला सरदार पटेल झूलॉिजकल पाक<  असं नाव िदलं असून हा �क>प िव$मी वेळेत पूण<  

केला आहे. 375 एकर जिमनीवर उभारले>या या �क>पात सात वेगवेगळे िवभाग आहेत. @यात जगभरातले अकराशे िविवध जातhचे पmी 

आिण शंभर वेगnया जातीचे �ाणी पाहायला िमळणार आहेत.  �धानमंoयांनी आज गजुरातमAये आरो*य वन आिण आरो*य कुटीर 

�क>पाचंही लोकाप<ण केलं. ते दोन िदवसांMया गजुरात दौFयावर असून उBा ते भारताचे लोहपु)ष सरदार व>लभभाई पटेल यांना 

@यांMया 145 जयंतीिनिमq आदरांजली वाहणार आहेत. या वेळी ते eटॅMयू ऑफ युिनटी जवळ राrsीय एकता िदवसािनिमq एकता 

परेडमAये सहभागी होणार आहेत. 

<><><><><> 

सरदार व>लभभाई पटेल यांMया जयंतीिनिमq वqृिवशेष काय<$मात "सरदार पटेल : एकतेचे िश>पकार" या @यांचं जीवन 

आिण काय<  उलगडणाFया, वqृ सेवा िवभाग नवी िद>ली यांनी तयार केले>या काय<$माचं, आकाशवाणी मुंबईMया �ादेिशक वqृ 



िवभागानं केलेलं मराठी Cपांतर �साlरत केलं जाणार आहे. सरदार पटेल यांनी  वेळोवेळी Zय8 केलेले िवचार आपण या काय<$मात 

@यांMया आवाजात ऐकू शकाल.  उBा संAयाकाळी सZवा सात वाजता हा काय<$म �साlरत होईल. 

<><><><><>  

रा1यात आिण देशात सव<� आज ईद-ए –िमलाद-उन-नबी साधेपणानं साजरी कर,यात आली.  इeलाम धमा<चे अंितम �ेिषत 

हजरत मुwdमद पैगंबर यांचा जxम िदवस ईद-ए-िमलाद-उन-नबी dहणून साजरा केला जातो. या िदवशी ठीकिठकाणी जलूुस काढला 

जातो. तसंच मिशदhमधून िविवध काय<$मांचं आयोजन केलं जातं. मा� यावषy कोरोनाMया पाc<भूमीवर जलूुस तसंच जाहीर काय<$म न 

कर,याचा िनण<य मुिeलम संघटनांनी घेतला.  

राrsपती रामनाथ कोिवंद आिण उपराrsपती वzक{या नायडू तसंच �धानमं�ी नरVW मोदी  यांनी जनतेला शुभेMछा िद>या 

आहेत. �ेिषत महंमद यांनी पिव� कुराणात सांिगतले>या िशकवणीनसुार, �@येकानं समाजाMया भ>यासाठी काम करावं, असं आवाहन 

राrsपतhनी शुभेMछासंदेशात केलं आहे. या सणामुळं क)णा आिण बंधुभाव अिधक वाढीला लागेल, असं मोदी यांनी ट्िवटर संदेशात 

dहटलं आहे.  

�ेिषत मोहdमद पैगंबर यांचा हा जxमिदवस @यांMया �ेम, दया आिण @यागाMया िशकवणीचं eमरण क)न देतो, असं रा1यपाल 

भगतिसंग को~यारी यांनी dहटलं आहे. मुQयमं�ी उ�व ठाकरे आिण उपमुQयमं�ी अिजत पवार यांनीही ईदMया शुभेMछा िद>या आहेत.  

<><><><><> 

नािशक िज>?ात>या �मुख बाजार सिम@यांमAये आज सकाळपासून कांBाचे िललाव पूव<वत सCु झाले आहेत. कV W सरकारनं 

कांदा साठवणुकSवर  मया<दा आण>यानं गे>या चार िदवसांपासून ZयापाFयांनी कांदा िललाव बंद ठेवले होते. मा� काल मुQयमं�ी उ�व 

ठाकरे यांMयाशी झाले>या चच�नंतर ZयापाF यांनी िललाव सCु करायचा िनण<य घेतला.  आज सकाळी लासलगाव बाजार सिमतीमAये 

सहाशे मेिsक टन कांBाची आवक झाली. सरासरी 5 हजार 100 )पये भाव िमळाला.तर िवंचरु इथं सरासरी 5 हजार 300 Cपये भाव 

िमळाला. 

<><><><><> 

मुंबई शेअर बाजारात आज सलग ितसFया िदवशी घसरण कायम रािहली. युरप-अमेlरकेत कोरोनाची दसुरी लाट य़े,याMया 

भीतीमुळे जागितक बाजारात गुंतवणूकदारांमधे िन)@साहाचं वातावरण आहे. @याचाच पlरणाम मुंबई शेअर बाजारातही िदसून येतोय. 

आज िदवसअखेर १३६ अंकांची घसरण न[दवत िनद�शांक ३९ हजार ६१४ अंकांवर बंद झाला. राrsीय शेअर बाजाराMया िन�टीतही 

आज २८ अंकांची घसरण झाली, आिण तो ११ हजार ६४२ अंकांवर बंद झाला.  

<><><><><>  

बोरामणी इथ>या िनयोिजत िवमानतळासाठी अितlर8 29 पूणा.क 94 शतांश हे�टर खाजगी जिमनीसह एकुण समुारे 580 

हे�टर जिमन संपादन करायला सधुाlरत �शासकSय माxयता िमळाली आहे. तसंच अितlर8 खाजगी जिमन संपादनापोटी होणाF या 46 

कोटी 29 लाख अितlर8 खचा<सह एकूण 122 कोटी 79  लाख )पयांMया खचा<लाही शासनानं सधुाlरत िवqीय माxयता  िदली आहे. या 

रकमे पैकS 40 कोटी िनधी चालू आिथ<क वषा<Mया तरतुदीत िवतरीत होणार आहे. याबाबतचा शासन िनण<य काल घे,यात आला. िवतlरत 

होणारा िनधी बकँ खा@यात जमा न करता िवहीत �योजनातून खच< हो,याची खातरजमा महाराrs िवमानतळ िवकास कंपनीनं करावी 

तसंच वेळोवळी आढावा घेऊन खचा<चं उपयोिगता �माणप� शासनाला सादर करणं बंधनकारक कर,यात आलं आहे. 

<><><><><>  

पूणा<  इथ>या रे>वे पलुाचं काम जलदगतीनं  पूण< Zहावं, अशी अपेmा रा1याचे साव<जिनक बांधकाम मं�ी तथा माजी मुQयमं�ी 

अशोक चZहाण यांनी आज Zय8 केली. नांदेडह�न पूणा<माग� परभणीकडे मोटारीनं जात असताना पूणा<  इथ>या रे>वेपलुाMया कामाची 

चZहाण यांनी पाहणी केली.  रे>वेपलुाचं काम संथगतीनं सुC अस>या�करणी @यांनी रे>वे अिधकाF यांबरोबर चचा<  केली.  

<><><><><>  

कV W सरकारMया नवीन कृषी कायBाMया िवरोधात अिखल भारतीय काँ�ेस सिमतीनं उBा रा1यZयापी स@या�ह घोिषत केला 

आहे. सरदार व>लभभाई पटेल जयंती आिण माजी �धानमं�ी इंिदरा गांधी यांMया प,ुयितथीिनिमq, उBा वधा<  मध>या सेवा�ाम 

आ�मसमोर होणाFया स@या�हात काँ�ेसMया �देश अAयmांसह रा1यातले अनेक मं�ी सहभागी होणार आहेत. कV W सरकारचा नवीन 

कृषी कायदा अथ<Zयवeथेला िवeकळीत करणारा आिण शेतकरी िवरोधी आहे, अशी काँ�ेसची भूिमका आहे.  

<><><><><>  

चीनचं सैxय भारतीय ह�ीत खोलवर घसुलं असून @यांनी िफंगर-२ आिण ३ वर ताबा िमळव>याचं एका इं�जी वqृप�ात 

आलेलं वqृ खोटं अस>याचा खुलासा कV W सरकारनं केला आहे. भारतीय लrकारानंही हे वqृ फेटाळलं आहे.   

<><><><><> 

वािशम िज>?ात>या १४९ गावांची िनवड नानाजी देशमुख कृिष संजीवनी �क>पामAये झाली आहे.  या �क>पातून िज>?ात 

आतापय.त ४ कोटी ९४ लाख )पये अनदुानाचं वाटप झालं आहे. यामAये फळबाग लागवड, पाईप, तुषार आिण  िठबक िसंचन संच, 



िबजो@पादन आदी बाबhचा समावेश आहे. ‘पोकरा’ �क>पातून कारंजा लाड इथ>या �ीxझा शेतकरी उ@पादक कंपनीला ‘अवजारे 

बकँ’साठी अनदुान मंजूर कर,यात आलं आहे. @यामधून कंपनीनं खरेदी केले>या sॅ�टरचं िवतरतण  ही  कर,यात आलं. 

<><><><><> 

  मराठा आरmणाMया मागणीसाठी मराठा $ांती ठोक मोचा<तफ�  पायी िदंडी आ$ोश मोचा<  काढ,यात येणार आहे. ये@या 7 

नोZहVबर  पासून पंढरपूर ते मं�ालय असा हा मोचा<  िनघणार आहे. ही मािहती समxवयक महेश ड[गरे यांनी आज मुंबईत प�कार पlरषदेत 

िदली.  

<><><><><>  

मुंबईत>या मुलुंड मAये ५ हजार खाटांचं )*णालय उभार,यासाठी २२ एकर जमीन खरेदी कर,याMया Zयवहाराची 

लोकायु8ांमाफ< त चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपा नेते डॉ. िकरीट सोमैया यांनी रा1यपालांकडे केली आहे. या �करणात जमीन 

अिध�हणाची �ि$या संशयाeपद असून हा घोटाळा १२ हजार कोटhचा असावा, असा कयास सोमै{या यांनी Zय8 केला.  याबाबतची 

सव< कागदप�े पाह�न @यावर यो*य ती काय<वाही कC, असं आcासन रा1यपाल को~यारी यांनी िद>याची मािहती िकरीट सोमैया यांनी 

एका प�का�ारे िदली आहे.  

<><><><><> 

अिभनेता सशुांत िसंह राजपूत मृ@यू�करणी �सार माAयमांमAये स)ु असले>या वाता.कनावर मुंबई उMच xयायालयानं नाराजी 

Zय8 केली आहे. माजी पोिलस अिधकाFयांनी दाखल केले>या यािचकेवर सनुावणी करताना xयायमूतy दीपांकर दqा आिण xयायमूतy 

िगरीश कुलकणy यांMया खंडपीठानं ही नाराजी Zय8 केली. वाता.कन करणाFया वqृवािहxयांवरही बंधनं असली पािहजेत, तपासावर 

दबाव पडेल, अशी बातमीदारी यो*य नाही. माAयमांMया दबावामुळे तपास अिधकारी चकुSMया Zय8Sला अटक कC शकतात, अशी 

िचंताही xयायालयानं Zय8 केली. 

<><><><><>  

मोसमी पावसाचा हंगाम संप>यानंतर झाले>या अितव�ृीमुळं र@नािगरी िज>?ात ६४ हजार शेतकFयांMया ११ हजार ८१२ 

हे�टरवरMया भात आिण नाचणी िपकांचं नकुसान झालं आहे. सवा< िधक नकुसान संगमेcर तालु�यात>या १२ हजार २१९ शेतकFयांचं 

झालं आहे. शेतकFयांना भरपाई दे,यासाठी ९ कोटी ६० लाख )पयांMया िनधीची आव~यकता अस>याचा अहवाल िज>हा �शासनानं 

शासनाला सादर केला आहे. अितव�ृीमुळे सांगली िज>?ात>या शेतीचं  ३८ कोटी ३० लाख २१ हजार )पयांचं  नकुसान झालं आहे. 

अवकाळी पावसामुळे ३४ हजार १९५ हे�टर mे� बािधत झालं, असून नकुसान झाले>या शेतकFयांची संQया ६३ हजार ९४ एवढी 

आहे.  

<><><><><> 

LTC, अथा<त �वास भqा रोकड Zहाउचर योजनेअंतग<त कV W सरकारी कम<चाFयांना िदली गेलेली �ाि�करातली सवलत रा1य 

सरकारी कम<चारी तसंच साव<जिनक mे�ातले उBोग, आिण आeथापना तसंच खाजगी mे�ात>या कम<चाFयांनाही दे,याचा िनण<य कV W 

सरकारनं घेतला आहे. रा1य सरकारी कम<चारी आिण सावज<िनक mे�ातील संeथा, बकँा तसंच खाजगी mे�ात>या कम<चाF यांना एलिटसी 

योजना लागू असेल तर ते कम<चारी @यांना िमळाले>या �वास भ�यातून कV Wीय योजने�माणे खरेदी कC शकतात. @यासाठीMया रकमेवर 

ते  �ाि�करातून सवलत मागू शकतील. कम<चाFयांनी जीएसटी न[दणीकृत Zयावसाियकाकडूनच खरेदी कCन िडिजटल प�तीनं पैसे 

Bायचे आहेत. हे Zयवहार पढुील वषy 31 माच<पय.त करावे लागणार आहेत. �ाहकांना खच< करायला �ो@साहन दे,यासाठी कV W सरकारनं 

हा िनण<य घेतला आहे.   

<><><><><> 

भारतर@न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांMया महापlरिनवा<ण िदनािनिमq केवळ शासकSय मानवंदना दे,याMया समxवय 

सिमतीMया �eतावाचा सकारा@मक िवचार करावा, काय<$माचं थेट �mेपण आिण सव< समाजमाAयमांतून ई-�mेपण कर,यासंदभा<त 

काय<वाही करावी, असे िनद�श िवधानसभेचे अAयm नाना पटोले यांनी संबंिधत अिधकाFयांना िदले आहेत. सामािजक xयाय मं�ी धनंजय 

मुंडे यांMया पढुाकारानं चै@यभूमी समxवय सिमितMया सदeयांनी काल पटोले यांची भेट घेऊन ही मागणी केली.  

<><><><><> 

देवीMया साडे तीन शि8पीठांपैकS अध�पीठ मान>या जाणाFया नािशकMया वणी इथ>या स��ृंगी देवीMया गडावर आज सकाळी 

तृतीय पंथीयांMया वतीनं �ाितिनिधक eवCपात देवीचं पूजन कर,यात आलं. कोरोनाचं संकट टाळावं यासाठी साकडंही घाल,यात 

आलं. कोजािगरी पौिण<मा dहंटली कS गडावर उ@साह असतो. दरवषy तृतीय पंथीयांची ज�ाच गडावर असते. यंदा कोरोना संसग< 

टाळ,यासाठी गडावर नवरा� उ@सव झाला नाही. मा� तृतीय पंथीयांMया या�ेची dहणजेच छिबxयाची परंपरा खंिडत होऊ नये, यासाठी 

मोज�या पंधरा जणांना आज गडावर जा,याची परवानगी दे,यात आली होती.  

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


