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आकाशवाणी पुणे 
�ादिेशक वृ�िवभाग 

�ादिेशक बात�या 
सकाळी 7 वा. 10 िम. 

�दनांकः 24.10.2020                               वारः रिववार 

ठळक बात�या 
 

• पा�या�या ��येक थ�बातून अिधक उ�पादनाचा म$ं जप�याच ंपंत�धानांचं आवाहन 

• पंत�धान आवास योजने�या मा*यमातून देशात आतापय+त तीन कोटी घरं तयार 

• िव0ापीठां�या ऑनलाईन परी4ांमधला घोळ तपास�यासाठी स�यशोधन सिमती 
• भाजपच ेअनेक आमदार आप5या संपका6त अस5याचा एकनाथ खडस� याचंा दावा 
• वैयि;क करदा�यांसाठी �ा<ीकर िववरणप$ दाखल कर�याची मदुत पु?हा वाढवली  
• ध�मचA �वत6न �दन सोहळा तसंच संघाचा िवजयादशमी उ�सव आज ऑनलाईन 

 

पंत�धान गुजरात  
पा�या�या ��येक थ�बातून अिधक उ�पादन कर�याचा मं$ आपण अंगीकारला 

पािहजे अस ंआवाहन पंत�धान नर�B मोदी यांनी केल ंआह.े गुजरात मधील �कसान सुयCदय 
योजनेच ं मोदी यांनी काल दरूदDृय �णाली�या मा*यमातून उEाटन केलं. या योजनेमुळे 
शेतकFयां�या आयुGयात नवी पहाट उगवेल असा िवHास पंत�धानांनी यावेळी I; केला. 
�कसान सयुCदय योजनेमुळे गुजरातमधील शेतकFयांना Jसचनासाठी �दवसा वीज उपलKध 
होणार आह.े 
 

मन कL बात 

पंत�धान नर�B मोदी आज सकाळी 11 वाजता मन कL बात या काय6Aमातून जनतेशी 
संवाद साधणार आहते. हा या काय6Aमाचा 70 वा भाग आह.े आकाशवाणीची सव6 क� B 
तसंच, दरूदश6न आिण www.newsonair.com या संकेतMथळावNनही या काय6Aमाच ं
�सारण होईल. यािशवाय आकाशवाणी, डीडी ?यूज, पंत�धान काया6लय तसंच मािहती 
आिण �सारण मं$ालया�या युOुब वािह?यांवNनही या काय6Aमाचं थेट �सारण केलं 
जाणार आह.े राPयात5या आकाशवाणी क� BावंNन काय6Aमाचा मराठी अनुवाद Jहदी 
�सारणानंतर लगेचच �साQरत केला जाईल. मराठी अनुवादाचं पुनः�सारण रा$ी आठ 
वाजता केल ंजाणार आह.े 

 

आवास जावडेकर 

पुणे महानगरपािलकेमाफ6 त पंत�धान आवास योजनेअंतग6त 5 �क5पासाठी�या 
घरकुलांची सोडत ऑनलाईन पSतीने जावडेकर यां�या हMते काल कर�यात आली.  
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िवधान पQरषद�ेया उपसभापती डॉVटर नीलम गोFह,े खासदार िगरीश बापट, 

भारतीय जनता प4ाच े �दशेा*य4 चंBकांत पाटील, महापौर मुरलीधर मोहोळ यां�या 
उपिMथतीत झाले5या या कय6Aमाबाबतचा हा वृ�ांत....... 
 

दशेातील गQरबांना 2022 पय+त घर द�ेयाचा सकं5प पंत�धान नर�B मोदी यांनी 
के5यानं गQरबां�या सबलीकरणासाठी एक महYवपूण6 पाऊल उचलल ं गेलं अस5याच ं मत 
मािहती आिण �सारण मं$ी �काश जावडेकर यांनी काल पु�यात या योजने�या 
सोडती�यावेळी I; केल ं आह.े दशेात आतापय+त तीन कोटी घरं तयार झाली असून 
आणखी दीड कोटी घरं तयार होतील असं ते �हणाले. जावडेकर यांनी यावेळी दरूदDृय 
�णाली[ारे उपिMथतांशी संवाद साधला.  पंत�धान नर�B मोदी यांनी  गQरबां�या 
सबलीकरणासाठी सवा+साठी घर या योजनेबरोबरच दशेात 12 कोटी Mव�छतागृह, अडीच 
कोटी घरांना वीज, चार कोटी नळकनेVशन, उPवला गॅस योजना, जनधन योजना, 
आयुGयमान योजना, पे?शन योजना, सवा+साठी िश4ण अशा िविवध योजना राबवून 
मह�वपूण6 कामिगरी के5याचं जावडेकर �हणाल.े 
 

आपल ंएक छोटसं घर असावं अशी ��येकाची इ�छा असते. सव6सामा?य माणसाच ं
Mवतः�या घराचं Mव_ या योजनेमुळे पूण6 झाल ंआह ेअसं �ितपादन खासदार िगQरश बापट 
यांनी यावेळी बोलताना केलं. पुण ेमहानगरपािलकेमाफ6 त पंत�धान आवास योजनेअंतग6त 
खराडी, हडपसर आिण वडगाव इथ5या 5 �क5पाअंतग6त एकूण 2918 घरकुलांचं बांधकाम 
�थम ट`यात हाती घे�यात आले आह.े आकाशवाणी बात�यांसाठी, िशवराज सणस, पुणे 
 

मुंबई िव0ापीठ 

राPयातील िव0ापीठां�या अंितम अंितम स$ा�या ऑनलाईन परी4ांम*ये िनमा6ण 
झाले5या अडचणa�या तपासासाठी चार सदMयीय स�यशोधन सिमती Mथापन कर�यात 
येणार अस5याची मािहती उb आिण तं$िश4ण मं$ी उदय सामंत यानंी काल �दली. या 
चार सदMयीय स�यशोधन सिमतीत उb आिण तं$िश4ण या दो?ही िवभागांच े संचालक, 

एक उपसिचव आिण तं$cान िवषयक तPcाचा समावेश असेल. िव0ापीठाचे कुलगुN, 

िनबंधक आिण परी4ा मंडळाचे संचालक या सिमतीत िनमंि$त असतील. या सिमतीचा 
अहवाल कुलपती आिण राPयपालांना सादर झा5यानंतर �यां�या माग6दश6नाखाली राPय 
सरकार योdय ती कारवाई करेल. 
 

अमरावती 
संत गाडगे बाबा अमरावती िव0ापीठा�या अंितम वषा6�या परी4ा महािव0ालयीन 

Mतरावर ऑनलाईन, ऑफलाईन आिण असाईनम�ट पSतीने घे�याचा िनण6य शुAवारी 
एकमतानं घे�यात आला. कुलगुN डॉ. मरुलीधर चांदकेर यां�या अ*य4तेखाली 
िव0ापीठाची िव0ा पQरषदचेी सभा दकृeाI पSतीने घे�यात आली.  
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सभेम*ये झाले5या िनण6यानुसार परी4ांची जबाबदारी ही िव0ापीठ संलिfत 
महािव0ालयांवर सोपव�यात आली आह.े या आधी 20 ऑVटोबर 2020 रोजी घेतलेली 
परी4ा रg ठरव�याचा िनण6यही या सभेत घे�यात आला.  
 

खडसे-नािशक 

भाजपचे अनेक आमदार आप5या संपका6त असून �यांना राhवादी काँjेस प4ात �वेश 
कर�याची इ�छा आह ेकेवळ प4ांतर काय0ामुळे �यां�या �वेशास अडचणी येत आहते असा 
गौ`यMफोट माजी मं$ी एकनाथ खडसे यांनी काल नािशक म*य े केला. भाजपातून 
राhवादीत �वेश के5यानंतर नािशकम*ये आल5ेया खडसे यांच ं शासकLय िवeामगृहावर 
Mवागत कर�यात आले. �यानंतर ते प$कारांशी बोलत होते. 
 

�ा<ीकर 

क� B सरकारनं वैयि;क करदा�यांसाठी �ा<ीकर िववरणप$ दाखल कर�याची मदुत 
31 िडस�बर पय+त वाढवली आह.े याआधी ही मदुत 30 नोkह�बर पय+त होती. Pया 
करदा�यां�या खा�याचं लेखापरी4ण होत,ं अशांसाठी ही मदुत 31 जानवेारी 2021 पय+त 
वाढव�यात आली आह.े Pया करदा�यांना आंतरराhीय तसंच दशेांतग6त काही िविशl 
Iवहारांचा अहवाल सादर करावा लागतो अशांनाही �ा<ीकर िववरणप$ दाखल 
कर�याची मुदत 31 जानेवारी 2021 पय+त केली आह.े तर एक लाखापय+त Mवंयं-मू5यांकन 
कर भरणाm यांनाही 31 जानेवारी पय+तची मुदतवाढ �दली आह.े 
 

ध�म चA 

64 वा ध�मचA �वत6न �दन कोरोना�या पाH6भूमीवर आज साधेपणानं साजरा 
होणार आह.े काल नागपुरात दी4ाभुमीवर पंचशील *वज फडकव�यात आला. गौतमबुS 
आिण डॉVटर बाबासाहबे आंबेडकरां�या �ितमेला पुGपहार अप6ण के5यानंतर बुSवंदना 
झाली. दी4ाभमुी Mमारक सिमती�यावतीनं आज कोणताही जाहीर काय6Aम नाही. केवळ 
ऑनलाईन काय6Aम होईल आंबेडकरी अनुयायांनी ध�मचA �वत6न �दन घरीच साधेपणानं 
साजरा करावा आिण ऑन लाईन काय6Aमा�या मा*यमातून दी4ाभूमीचं दश6न nयावं असं 
आवाहन Mमारक सिमतीचे सिचव डॉ सुधीर फुलझेले यांनी केलं आह.े...... 
 

संघ 

कोरोना�या संसगा6चा धोका ल4ात घेता राhीय Mवयंसेवक संघातफo  यंदा 
िवजयादशमी उ�सवा�या Mवpपात बदल कर�यात आला आह.े दरवषq�माणे रेशीमबाग 
मैदानात आयोजन न करता Mमृितमं�दर पQरसरातील महषq Iास सभागृहात आज सकाळी 
8 वाजता काय6Aम होईल. यंदा Mवयंसेवकां�या कवायती आिण �ा�यि4के होणार नाहीत. 
सर संघचालक डॉVटर मोहन भागवत यांच ंभाषण मा$ होणार आह.े  
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शासकLय िनयमावलaच े पालन करत महषq Iास सभागृहात केवळ 50 िनवडक 
Mवयंसेवकांना �वेश द�ेयात येणार आह.े यात घोषपथकाचादखेील समावेश असेल. 
सरसंघचालकांचं भाषण ‘ऑनलाईन’ �साQरत कर�यात येणार आह.े   
 

दसरा शभुे�छा 
राPयपाल भगतJसह कोDयारी यांनी राPयातील जनतेला िवजयादशमी�या शुभे�छा 

�द5या आहते. स*या�या कोरोना संसगा6�या काळात सवा+नी हा सुरि4तपणे साजरा 
कऱ�याचे आवाहनही राPयपालांनी केले आह.े िवजयादशमी �हणज े संकटावर, वाईट 
�वृ�ीवर िवजय िमळव�याची �ेरणा. यदंा�या या िवजयादशमी �हणजेच दसFया�या 
उ�सवातून सीमो5लंघन कNन िवजय खचेून आण�याची �ेरणा घेऊन आपण एकजुटीन ं
कोरोना िवषाणूNपी रावणाचा नाश कN या, असं आवाहन मुsयमं$ी उSव ठाकरे यांनी 
आप5या शुभे�छा संदशेात केल ंआह.े 
 

कोिवड आकडेवारी 
आरोdय मं$ालयानं काल सकाळी जाहीर केल5ेया आकडेवारीनुसार देशात काल 

कोिवड 19 चे 67 हजारांपे4ा अिधक pdण बरे होऊन घरी गेले. �यामुळे दशेात5या बरे 
झाले5या pdणांची एकंदर संsया आता 70 लाखांपे4ा जाMत झाली आह.े दशेातल ंकोिवड 
pdण बरे हो�याचं �माण 89 पूणा+क 78 शतांश टtे झाल ंआह.े स*या उपचार सुN 

 

असले5या pdणांची संsया सुमारे 6 लाख 80 हजार इतकL आह.े काल सकाळी  
संपले5या 24 तासात दशेात 53 हजार 370 नवीन कोरोनाबािधत आढळले. तर 650 कोिवड 
pdणांचा मृ�यू झाला. स*या दशेाचा कोिवड 19 मृ�यूदर 1 पूणा+क 51 शतांश टtे आह.े  
 

गोदाम-अकोला 
महाराh राPय िबयाणे महामंडळ[ारे अकोला िज5uात उभार�यात एका 

अ�याधुिनक गोदाम �क5पाचं लोकाप6ण ऑनलाईन पSतीनं क� Bीय मं$ी संजय धो$े यां�या 
हMते आिण राPयाचे कृषी मं$ी दादा भसेु यां�या हMते नुकतंच झालं. उEाटन सोहvयात 
�मुख पाwणे �हणून अको5याचे संपक6 मं$ी ब�च ूकडू तसचं कृषी राPयमं$ी िवHजीत कदम 
ऑनलाईन सहभागी झाले होते. या गोदामा�या वैिशGOांबgलची ही बातमी आम�या 
वाता6हराकडून....... 
 

महाराh राPय िबयाणे महामंडळाचं सौर ऊजा6 चलीत, वातानुकूिलत आिण आBता 
िवरिहत गोदाम अकोला िज5uात िशवणी इथे सुN झाल ं आह.े दशेात5या साव6जिनक 
4े$ातील िबयाणे महामंडळाचं असं ह ेपिहलंच गोदाम आह.े ह ेगोदाम काया6ि?वत झा5यानं 
वातावरणामुळे होणारी हानी रोखून गुणव�ा राखता यईेल आिण पुढील हगंामासाठी 
िबयाणे उपयोगात आणता येतील. हा �क5प राhीय कृषी िवकास योजने�या अथ6साu 
िनधीमधून उभार�यात आला आह.े  
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�क5पाम*ये दजoदार आिण गुणव�ापूव6क िबया�यांची साठवणूक सुिवधा झा5यामुळे 
�याचा लाभ शेतकFयांना होणार आह.े संपूण6 �क5प सौर उजoवर आधाQरत असून या 
�क5पाम*ये िबया�यां�या दजा6नुसार साठवणूक कर�यासाठी आBता आिण तापमानानुसार 
सहा Mवतं$ दालनं तयार कर�यात आली आहते. या गोदामात साठवणूक के5यावर 
िबया�याची उगवणश;L आिण जोम अिधक कालावधीकQरता Qटकून ठेवणे शVय होणार 
आह.े आकाशवाणी बात�यांसाठी, मधु कसबे, अकोला 
 

गाळप 

15 ऑVटोबर पासून सुp झाले5या उसा�या गाळप हगंामासाठी आ�ापय+त 
राPयातील 132 साखर कारखा?यांना परवाने दे�यात आले असले तरी म*यंतरी�या काळात 
झाले5या अितवृlीमुळं ऊस तोडणी लांबणीवर पडली असून एकही कारखाना अ0ापपय+त 
खFया अथा6नं सुp झाललेा नाही. अिधक मािहती आम�या �ितिनधीकडून........... 
 

साखर आयु; काया6लयाकडून िमळाले5या मािहतीनुसार चाल ू हगंामात गाळप 
परवा?यासाठी एकंदर 199 कारखा?यांनी अज6 केल े असून �यापैकL 132 जणांना परवाने 
द�ेयातही आले आहते मा$ या कारखा?यां�या 4े$ातील उसा�या िशवारात पावसाच ंपाणी 
साच5यानं अ0ापपय+त ऊसतोडणी सुp  झाललेी नाही. नुक�याच झाले5या अितवृlीमुळं 
यंदा�या गाळप हगंामावर पQरणाम झाला असून या मिह?या�या अखेरपय+त काही कारखान े
सुp हो�याची शVयता आह.े 67 कारखा?यांचे गाळप परवा?यांचे अज6 िविवध कारणांसाठी 
�लंिबत ठेव�यात आले आहते. �या कारणांची पूत6ता होताच �यांनाही परवाने द�ेयात येतील 
अस ंसाखर आयु; काया6लयाकडून सांग�यात आलं. आकाशवाणी बात�यांसाठी, िवनायक 
सोमणी, पुणे 
 

िज5हा बँका-Jसधुदगु6 
िज5हा बxके�या िनवडणुका िडस�बर मिह?यापय+त होतील तसंच खावटी कजा6बाबत 

आघाडी सरकार योdय िनण6य घेणार आह,े असं राPयाच े सहकार आिण पणन मं$ी 
बाळासाहबे पाटील यांनी सांिगतलं. Jसधुदगु6 िज5uात कुडाळ इथं ते काल प$कार पQरषदेत 
बोलत होते. िज5हा बxके�या िनवडणुका िशवसेना-राhवादी-कyjेस असे तीनही प4 एक$ 
येवून लढवणार आहते. uा पुढ�या िनवडणूका आघाडीतील तीनही प4ांनी एक$ 
लढवाIात अशी भूिमका शरद पवार यांनी यापूवqच I; केली आह.े यामुळे Jसधुदगु6 
िज5हातील िनवडणूका आघाडी�या मा*यमातून होतील अस Mपl मत पाटील यांनी यावेळी 
I; केल.ं  
 

िशवभोजन 

राPयशासनाची केवळ 10 Nपयांत िमळणारी िशवभोजन थाळी आता क� Bाबाहरे 
घरी नेणे शVय होणार आह.े  
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कोरोना �ादभुा6वा�या काळात िशवभोजन क� Bावर नागQरकांची गदq होऊ नये 
यासाठी हा िनण6य घे�यात आला आह.े हा िनण6य राPयभर लागू कर�यात आला आह.े 
 

अं�यसंMकार-नािशक 

माजी मं$ी आिण काँjेसच ेनािशक मधील Pयेz नेते िवनायकदादा पाटील यां�या 
पा{थवदहेावर काल नािशक�या अमरधामम*ये शासकLय इतमामात अं�यसंMकार कर�यात 
आले. शAुवारी रा$ी 11 वाजता मू$Jपडा�या िवकाराने �यांचे िनधन झाले होत.े नािशकच े
संपक6 मं$ी छगन भजुबळ यां�यासह िविवध ने�यांनी पाटील यांचे अं�यदश6न घेतले. 
राजकारणासह सामािजक, सांMकृितक 4े$ात रमणारा नेता �हणून �याचंी ओळख होती. 
िविवध संMथांशीही �यांचा }ेह होता. सरपंच ते मं$ी अशी झेप घेतले5या िवनायकदादा 
पाटील यां�या Nपाने शेतकरी आिण राPयासाठी िनरपे4पणे काम करणारे नेतृ�व आपण 
गमावलं आह ेअशी भावना मुsयमं$ी उSव ठाकरे यांनी I; केली तर दशेातील सहकारी 
वनशेतीचे जनक अशी ओळख असललेे आिण शेती, पया6वरण, राजकारण, समाजकारण, 

सािह�य अशा िविवध 4े$ात कतृ6�वं गाजवणारं, दरूदlृीचं नेतृ�वं हरपलं आह,े अशा शKदांत 
उपमुsयमं$ी अिजत पवार यांनी eSांजली वािहली. 
 

हवामान 

कोकण आिण म*य महाराhात काल िवजां�या कडकडाटासह पावसा�या सरaनी 
अपे4े�माण ेकाही Qठकाणी हजेरी लावली. िवदभ6 मराठवा~ातही तुरळक Qठकाणी पाऊस 
झाला, हवामान खा�या�या अंदाजानुसार आज म*य महाराhात काही तर कोकण आिण 
मराठवा~ात तुरळक Qठकाणी या परती�या पावसाची शVयता आह.े िवदभा6त मा$ 
हवामान कोरडं राहील. परतीचा हा पाऊस उ0ाही म*य महाराh आिण कोकणात तुरळक 
Qठकाणी हजेरी लावू शकतो. �यानंतर मा$ मा?सून महाराhाचा िनरोप घेईल. 
मंगळवारपासून राPयात हवामान कोरडं राहील असा वेधशाळेचा अदंाज आह.े  

 

  

आकाशवाणी पुणे क� Bावरचं �ादिेशक बातमीप$ संपल.ं पण यानंतर सकाळी 10 वाजून 10 

िमिनटांनी ऐका, कोरोना संकटाशी सुp असल5ेया युSा�या,राPयभरात5या बात�या 
''कोरोना महाराh'' या िवशेष बातमीप$ात. कोरोनािवpSचा हा लढा आप5याला 

Jजकायचा आह;े �हणूनच माMक वापरा; Mव�छता पाळा; अंतर राखा आिण िवHासाह6 
बात�यांसाठी ऐकत रहा, आकाशवाणी, नमMकार. 


