
आकाशवाणी नागपरू, 

 (मराठ� – वेळ सायंकाळी ६.४०) 

र�ववार, �दनांक २५ ऑ$टोबर २०२० 

ठळक बात�या... 

1. यंदाया सणासुद�या काळात �होकल फॉर लोकलचा मं� जपत �था नकानंा "ाधा$य दे&याचं 

पंत"धान नर'( मोद� यांचं मन क) बात *वारे जनतेला आवाहन. 

2. भारतात कोरोना बा.धत बरे हो&याचा रा/0�य दर आज ९० ट4के वर जाऊन पोहोचला. 

3. कोरोना काळात �वयंसेवकांनी केले7या सेवा काया8च सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत 

यांयातफ<  कौतुक. 

4. ६४ वा ध�मच@ "वत8न Aदन साधेपणाने साजरा. ध�म अनुयायानंी महामानव डॉ. 

आंबेडकरांना घरातूनच केल अDभवादन. 

 

मन क( बात 

�वछता कम8चार�, घरकाम करणाGया �य4ती, �था नक भाजी आHण दधू Iव@ेत,े सुरJा 

रJक अशा समाजात7या घटकांची, आप7या जग&यात Lकती महMवाची भूDमका आहे, हे आप7याला 

लॉकडाऊनया काळात कळलं, याची जाHणव Mयांनी कNन Aदल�. सणांचा आनंद घेत असताना अशा 

घटकानंाह� Mयात सामावून Oयाव,ं खरेद� करताना ‘लोकल फॉर �होकल चा’ मं� जपत �था नकानंा 

"ाधा$य *याव ंअसं आवाहन पंत"धान नर'( मोद� यानंी आजया मन क) बात मधून केलं. त े

आज आकाशवाणीवNन आज 'मन क) बात' या काय8@माया माTयमातून जनतेशी संवाद साधताना 

बोलत होते. सणासुद�या काळातह� देशाया सीमांचं रJण करणारे जवान आHण देशा"ती आपलं 

कत8�य पार पाड&यासाठU घराबाहेर असले7या सवाVबWल मोद� यानंी कृतYता �य4त केल�. सण 

साजरे करत असताना या सवा8चं �मरण करणं आपलं कत8�य आहे, असं �हणत, जवानांया 

स$मानासाठU आपाप7या घरात एक Aदवा लाव&याचं आवाहन मोद�ंनी केलं. दरवष\ IवIवध 

काय8@मांया माTयमातनू आपण मो]या उMसाहात दसGयाचा साजरा करत आलो. यावेळी मा� 

आप7याला तो संयमानं साजरा करावा लागतोय, हाच संयम येऊ घातले7या Aदवाळी आHण ईदया 

सणासह सव8च सणांमधे दाखवावा लागणार अस7याची गरजह� Mयानंी आजया मन क) बात मधून 

�य4त केल�. भारतात7या अनेक उMपादनांमधे जाग तक पातळीचं उMपादन �हायची संधी आहे. 

जीवप`ती ते aामीण अथ8कारण �यापणार� खाद� हेMयाचं उMतम उदाहरण अस7याचं ते �हणाले. 

जगात इतर�ह� खाद�चं उMपादन घेतलं जाऊ लागलंय असं ते �हणाले. मेि4सकोत ओहाका इथं सeु 

असले7या खाद� उMपादन "क7पाची, तसंच खाद�या देशातंग8त �यावसा यक यश आHण "यMनांची 

माAहती Mयांनी यावेळी Aदल�. आजया मन क) बात मधून "धानमंfयानंी वाचनाचं महMव मांडलं. 

देशभरात वाचन सं�कृती eजावी �हणनू सुe असले7या "यMनांची माAहती देत तळागाळातल� ठळक 

उदाहरणं Mयानंी gोMयांना ऐकवल�. जगात Yानासारखं इतर काह�ह� पIव� नाह�, अस ं �हणत 

Yानाचा "सार कर&यासाठU झटणाGयां"ती Mयांनी कृतYता �य4त केल�. 

 



वोकल फॉर लोकल 

 �था नक पय8टनाया "चार आHण "ोMसाहनासाठU, वोकल फॉर लोकल मोAहमेचं, आज मंुबईत 

भारत सरकारया पय8टन मं�ालयाया पिjचम-मTय Iवभागाया "ादेDशक काया8लयातफ<  �वागत 

कर&यात आलं. या मोAहमेअतंग8त, भारतभर �वयंचDलत वाहनानं lमण करणाGया पय8टन 

एजmंसया सहा सद�यीय संघाचं �वागत कNन Mयांचा सMकार कर&यात आला. या संघानंं या 

मोAहमेत ३६ Aदवसांत अठरा हजार Lकलोमीटर "वास केला. कोरोना Iवषाणूया पाjव8भूमीवर योoय 

सुरpJतता घेऊन पय8टकांनी वैIवTयपूण8 �थळांना भेट� *यायचं आवाहन या संघानं केलं आहे. 

 

आ-थ/क वा�ष/क 1रटन/ 

आ.थ8क वष8 २०१८-१९ साठU व�तू आHण सेवाकर वाIष8क uरटन8 भर&याची तार�ख ३१ vडस'बर, 

२०२० पयVत वाढIव&यात आल� आहे. कोIवड-१९ मुळं सव8 देशभर असलेला लॉकडाउन आHण 

 नबVधामुळं �यवसायाचें सामा$य कामकाज अ*याप श4य झाले नाह�, या कारणा�तव वाIष8क 

परतावा आHण सलोखा Iवधान भर&यासाठU आवjयक तारखेची मुदतवाढ दे&याया आवjयकत े

संदभा8त शासनाला बर�च  नवेदने Dमळाल� होती Mयामळंु हा  नण8य घे&यात आला आहे. 

 

कोरोना - दर 

भारतानं आणखी महMवपूण8 काम.गर�ची नxद केल� आहे. बा.धत eoण बरे हो&याचा रा/0�य 

दर आज, ९० ट44यावंर जाऊन पोहोचला. गे7या चोवीस तासांत ६२ हजार ७७ Noण बरे होऊन घर� 

पाठIव&यात आले आहेत तर न�या  निjचत eoणांची संzया, ५० हजार १२९ इतक) आहे. ह� 

काम.गर� स@)य eoणांया सातMयानं कमी होणाGया दराशी जुळत असून, ती संzया सतत  तसGया 

Aदवशी सात लाखांपेJा कमी आहे. सTया स@)य eoणांचे "माण केवळ, ८.५०% इतके असून 

देशातील पाँHझट��ह eoणांची संzया, सहा लाख ६८ हजार १५४ इतक) आहे. न�यानं बरे झाले7या 

eoणांपकै), ७५% ट4के Noण महारा/0, कना8टक, केरळ, ताDमळनाडू, पिjचम बंगाल, Aद7ल�, 

आं~"देश, आसाम, उMतर "देश आHण चंAदगड या दहा रा�य / क' ( शाDसत "देशांत एक��त 

झालेले आढळून आले आहेत. महारा/0 यात आघाडीवर असून दररोज दहा हजार पेJा जा�त Noण 

बरे होत आहेत. भारतातील "योगशाळांया जा�यानं आणखी एक उचांक नxदवला आहे. एकूण 

"योगशाळांची संzया दोन हजार पेJा जा�त झाल� आहे. पु&यातील एका "योगशाळेपासून सeुवात 

करत आता "योगशाळांची संzया दोन हजार तीन झाल� असून Mयापकै) एक हजार १२६ सरकार� 

तर ८७७ "योगशाळा खाजगी आहेत. 

 

कोरोना – देश / रा4य 

 देशभरात गे7या २४ तासात जवळपास ६२ हजार eoण कोरोना संसग8मु4त झा7यानं Mयानंा 

eoणालयातून सुट� दे&यात आल� तर ५० हजार eoणांची वाढ झाल� आहे. देशभरात आता पयVत ७८ 

लाख ६४ हजार ८११ कोरोनाबा.धत eoण आढळले असून ७० लाख ७८ हजारांहून अ.धक eoण या 

संसगा8वर उपचार घेऊन बरे झाले आहेत. eoण बरे हो&याचा दर ९० ट4के झाला आहे. देशात एकूण 



eoणसंzयेया ८ पूणाVक ५ दशांश ट44यांपेJा कमी eoण सTया उपचार घेत असून ह� संzया ६ 

लाख ६८ हजार आहे. रा�यात काल १० हजार चार eoण बरे झा7यानं Mयानंा घर� सोड&यात आलं. 

रा�यात आतापयVत १४ लाख ५५ हजार १०७ eoण कोरोनामु4त झाले. रा�यातलं कोरोना eoण बरे 

हो&याचं "माण ८८ पणूाVक ७८ शतांश ट4के इतकं झालं आहे. काल Aदवसभरात आणखी सहा हजार 

४१७ कोIवड बा.धतांची नxद झाल�, Mयामुळं रा�यातल� एकूण eoणसंzया १६ लाख ३८ हजार ९६१ 

झाल� आहे. रा�यभरात काल १३७ जणांचा उपचारा दर�यान मMृयू झाला. या Iवषाणू संसगा8मुळे 

आतापयVत ४३ हजार १५२ eoणांचा मMृयू झाला आहे. रा�यातला मMृयू दर २ पणूाVक ६३ शतांश 

ट4के इतका आहे. सTया एक लाख ४० हजार १९४ eoणांवर उपचार सुe आहेत. 

 

आकाशवाणी नागपरूया वMृत Iवभागाची नवरा� Iवशषे "�तुती 

 “��ी श4तीचा जागर..आकाशवाणी” या Iवशेष ऑनलाइन माDलकेअतंग8त ऐकुया IवIवध Jे�ात 

आप7या कतू8Mवाने ठसा उमटIवणाG या नऊ मAहलांचे संpJ�त अनुभव. या माDलकेतील सव8 भाग 

ऐक&यासाठU आजच सब�@ाईब करा आमया यू mयूब चॅनल – मराठU $यूज नागपरु ऑल इंvडया 

रेvडयो ला आपणह� आमया सोबत साजरा करा एक "ेरणादायी नवरा� उMसव.   

आजया भागात ऐकुया आLक8 टे4ट �लॅनर डॉ. I"या चौधर� यांयाIवषयी 

 डॉ. चौधर� नागपुरातील gीमती मानंोरमाबाई मुंडले कॉलेज ऑफ आLक8 टे4चर इथे काय8रत 

आहेत. Mयांना फुल �ाइट Dश/यवMृती, मासा उMकृ/ट DशJक पुर�कारने गौरव&यात आले आहे. 

Mयांची भूतान देशातील आLक8 टे4चर आHण हरसील �हॅल� ह� दोन प�ुतक "काDशत झाल� आहेत. 

बुI`�टसLक8 ट या क' ( सरकारया योजनेत Mया काय8रत आहेत. 

 

श56पूजन 

 रा/0�य �वयंसेवक संघाचे "मुख आHण सरसंघचालक डॉ.मोहन भागवत यानंी देशभरातील 

�वयंसेवकानंी करोना महामार�या काळात केले7या सेवा काया8चं कौतुक केलं असून, �या �य4तीनंा 

रोजगार गमवावा लागला आHण आ.थ8क नुकसानीचा सामना करावा लागला अशा सवाVना मदत 

कर&याचं आवाहन केलं आहे. रोजगार गमवावा लाग7याया नैराjयातून उMप$न होणाG या 

गु$हेगार�, नैराjय आHण आMमहMया यासारzया संभा�य नकाराMमक बाबी रोख&यासाठU वळेीच 

समुपदेशन आHण सहा�य सेवांची �यापक आवjयकता अस7याचंह� त े �हणाले. नागपूरया 

रेशीमबागेतील डॉ. हेडगेवार �मतृी मंद�राया महष\ �यास सभागहृात संघाया Iवजयादशमी 

 नDमMत आयोिजत सोह�यात ते मुzय भाषण देत होते. AहदंMुव हे फ4त Aहदं ूपुरते मया8Aदत नाह� 

ते सव8�यापी आहे, याचा पुनeचार सु̀ ा Mयांनी यावळेी केला. 

- होल बाइट – 

 इस देश क( एका;मता क( सुर=ा के �हत म>, इस �हदं ूश?द को आ@हपूव/क अपनाकर, उसके 
5थानीय तथा वैिEवक, सभी अथG को कHपना म> समेटकर संघ चलता है। संघ जब '�हMद5ुथान 
�हदं ूराNO है' इस बात का उPचारण करता है तो उसके पीछे कोई राजनीSतक अथवा स;ता क> �Tत 
संकHपना नहUं होती। अपने राNO का '5व' ;व �हदं;ुव है। सम5त राNO जीवन के सामािजक, 



सां5कृSतक इसWलए उसके सम5त XYयाकलापG को �दZदWश/त करने वाले मूHयG का व उनक( 
[यि$तगत, पा1रवारUक, [यावसाSयक और सामािजक जीवन म> अWभ[य$ती का, नाम �हMद ू इस 
श?द से Sन�द/Nट होता है। 

गे7या वष8भरात क' ( सरकार तफ<  घेतले गेलेले  नण8य यामTये कलम 370 रW करणे, 

सव�च $यायालयाया �प/ट  नकालानंतर राम मंAदरासाठU साठU भूDमपूजन, नागuरकMव सुधारणा 

Iवधेयकाला कायदेशीर मंजुर� यासारzया घटनांचा Mयानंी यावळेी उ7लेख केला. शतेकGयानंी केले7या 

चांग7या कामावर "काश टाकत डॉ. भागवत यांनी सां.गतले क) शतेकर� समाजाचे पोषण कर&याला 

�वधम8 मानत असतात. Mयांचे क7याण आHण �वातंfय यावर आधाuरत शतेी धोरणावर शासनान े

काम कर&याची गरज अस7याचेह� Mयानंी सां.गतले. Iवचार Iव नमयाया आधारे तयार केले7या 

नवीन DशJण धोरणाचह� Mयानंी कौतुक केलं. आप7या भाषणापवू\ डॉ. मोहन भागवत यांनी 

श��पूजा कNन संघाचे सं�थापक डॉ. केशव हेडगेवार आHण गोळवलकर गुeजी यांया समाधी�थळी 

g`ांजल� वाAहल�. यंदा संघाकडून कोणतीह� संचलने वा कवायती होणार नाह�त. 1925 मTये 

नागपूर येथे डॉ4टर केशव बळीराम हेडगेवार यानंी Iवजयादशमी Aदनी या सं�थेची �थापना केल� 

होती. Mया I"Mयथ8 Iवजयादशमी उMसव संघातफ<  दरवष\ साजरा केला जातो. परंतु या वष\ कोIवड 

साथीया पाj व8भूमीवर अगद� मोज4याच �हणजे प$नास �वयंसेवकांया उपि�थत हा उMसव 

नागपूरात साधेपणाने साजरा कर&यात आला. दर�यान �य4ती, कुटंुब तसेच समाजाची वैचाuरक, 

सामािजक आMम  नभ8रता ह�च रा/0ाला देखील आMम नभ8र बनवते अस " तपादन रा/0 सेIवका 

सDम त या "मुख संचाDलका शांता कुमार� यानंी केले. Mया आज सDमतीया नागपुरात झाले7या 

Iवजयादशमी काय8@मात बोलत होMया. मया8Aदत संzयचे पालन करत आभासी �वNपात हा 

काय8@म घे&यात आला. कोरोना महामार� काळात कोरxना यो`ा यानंी केले7या काया8ची Mयानंी 

"शंसा केल�. �वदेशीभाव जागतृ करत, भारतीय जीवन शैल�चा अंगीकार कर&याचं आवाहन शातंा 

कुमार� यानंी यावेळी  केले. 

 

दसरा 

 Iवजयादशमी Lकंवा दसरा हा सण आज देशभरात धाDम8क आHण हष�7हासात साजरा होत 

आहे. भगवान रामाया, रावणावर�ल Iवजयाची आठवण �हणून तसंच द/ु"वMृतींवर चांग7या 

गो/ट�नंी मात कर&याकuरता हा सण साजरा केला जातो. रा/0पती रामनाथ कोIवदं, उपरा/0पती 

एम.व'कैया नायडू, पतं"धान नर'( मोद� यांनी या"संगी जनतेला शुभेछा Aद7या आहेत. रा/0प त 

रामनाथ कोIवदं यांनी आप7या संदेशामTये �हटल ंआहे क), हा सण भारताची सां�कृ तक ऐ4य 

बळकट करतं आHण स*गुणया मागा8नं आHण वाईट गो/ट�कंडे दलु8J कNन सुसंवाद साध&यासाठU 

जग&यास "ेuरत करतो. पुढे बोलतानंा ते �हणाले, हा सण मया8दा पुeषोMतम gीराम यांया जीवन 

आHण मू7यांशी संबं.धत आहे. रा/0पतीनंी यावेळी अपेJा �य4त केल� क) हा महोMसव, सTया सुN 

असले7या महामार�या द/ुपuरणामांपासून आपले रJण करेल आHण आप7या देशवाDसयानंा समृ̀ ी 

आHण संप$नता देईल. उपरा/0पती एम.व'कैया नायडू यांनी आप7या संदेशात दसरा साजरा करताना 

"Mयेकाला कोIवड-१९ या आरोoय मानकसूचीचं अनुसरण कर&याचं आवाहन केलं आहे. पंत"धान 



नर'( मोद� यानंी Iवजयादशमी  नDमMत सव8 देशवाDसयानंा शुभेछा Aद7या आहेत. आप7या 

mIवटमTये मोद� �हणाले, असMयावर सMयानं Iवजय Dमळव&याचा हा सण "Mयेकाया आयु/यात 

नवीन "ेरणा घेऊन येईल. रा�यपाल भगतDसहं कोjयार� यांनी सु`ा सवाVना Iवजयादशमी  नDमMत 

शुभेछा Aद7या असून, करोना संसगा8या पाjव8भूमीवर सवाVनी हा सण सुरpJतपणे साजरा 

करावा असं आवाहन केलं आहे. दर�यान, नागपुरात दसG याया पाjव8भूमीवर औ*यो.गक 

आ�थापनान मTये तसच aाहकांमTये नवीन वाहनं खरेद� करणाG यांची रेलचेल Aदसून आल�. 

 

ध^मचY _वत/न �दन 

 नागपूरया पIव� द�Jाभूमीवर ६४ वा ध�मच@ "वत8न Aदन आज साधेपणानं साजरा 

कर&यात आला. कोIवड-१९ या पाjव8भूमीवर, परमपू�य डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर �मारक सDमतीनं 

सव8 साव8ज नक काय8@म रW कNन ध�म अनुयायानंा आप7या घर�च राहून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

आHण भगवान गौतम बु`ानंा मानवंदना अप8ण कर&याचं आवाहन केलं होत.ं डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

यांनी Iवजयादशमीया Aदवशी १९५६ साल� बु̀  ध�माची द�Jा आप7या लाखो अनुयायांसमवेत 

घेतल� होती. या "संगाची आठवण �हणून या वष\देखील Iवजयादशमीया Aदनी आज सकाळी 

साडआेठला द�Jाभूमीया पuरसरातील तथागत गौतम बु̀  आHण भारतरMन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

यांया पतु�याला तसंच मTयवत\ �तपुातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांया अि�थकलशाला 

मा7याप8ण �मारक सDमतीचे अTयJ, भद$त आय8 नागाजु8न सरुई ससाई यांया ह�ते कर&यात 

आलं. या"संगी Dभ4खु संघातफ<  सामूAहक बु` वदंना घेऊन बु` गाथेचं पठण आHण Mयाचं मराठU 

Aहदं� भाषते भाषातंरह� कर&यात आल�. या"संगी �मारक सDमतीचे स.चव डॉ. सुधीर फुलझेले आHण 

इतर सद�य उपि�थत होते. या"संगी समता सै नकदला कडून मानवंदनाह� दे&यात आल�. कोIवड 

पाjव8भूमीवर दरवष\ "माणे आयोिजत केले जाणारे पु�तक आHण पुत�यांचं "दश8न देखील रW 

कर&यात आलं आहे. तथाIप अनुयायी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांया �मारकाच ं दश8न ‘द�Jाभूमी 

नागपूर’ या यूmयूब चैनल वNन घेऊ शकतात अशी माAहती सDमतीचे स.चव डॉ.सुधीर फुलझेले 

यांनी Aदल� आहे. ध�मच@ "वत8न Aदना नDमMत क' (�य मं�ी  नतीन गडकर� यांनी  काल ध�मच@ 

"वत8न Aदनाया पूव8संTयेला नागपरूमधील कामठU पuरसरात असले7या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

�तूपावर�ल डायनाDमक लाईAटगंचं लोकाप8ण केलं. 

******** 

The End 


