
आकाशवाणी पुणे 

प्रादेशशक वृत्तशवभाग 

राष्ट्रीय बातमीपत्र  

सकाळी 09 वाजून 20 शम  
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अधी एक विनतंी, 

कोरोना प्रवतबधंक लसींचा 100 कोटींचा टप्पा पूणण झाला अहे, हे ईविष्ट गाठण्यात मोलाच ंयोगदान 

देणार ेसिणसामान्य नागररक, डॉक्टसण, पररचारक यांना अकाशिाणीतरे्फ ऄवििादन. मात्र, 

कोविडविरुद्ध यदु्ध ऄद्याप सपंलेलं नाही हे श्रोतयांनी लक्षात ठेिािं.लसीकरण ऄद्याप ऄपूणण 

ऄसलेलयानंी शक्य वततक्या लिकर लसींच्या मात्रा पूणण करायाया अवण आतरानंाही लस घेण्यासाठी 

मदत करािी. ईतसिाचं्या काळात मास्क पररधान करा, सामावजक वठकाणी सरुवक्षत ऄंतर ठेिा, हात 

अवण चेहऱ्याची स्िच्छता राखा. कोविडसबंधंी कोणतीही मावहती अवण मागणदशणनासाठी राष्ट्रीय 

हेलपलाइन क्रमाकं 011-23 978 046 अवण 1075 या क्रमाकंािंर सपंकण  साधािा. 

ठळक बातम्या, 

1.अतमवनिणर िारत - स्ियंपूणण गोिा याऄंतगणत लािाथीसोबत पतंप्रधानाचंा अज सिंाद 

2.कच्च्या तेलाचे दर ते िापरणाऱ्या देशाचं्या क्रयशक्तीपेक्षा जास्त ठेिण्याची परिानगी ऄसू नये ऄस ं

िारताच ंमत 

3.पतंप्रधान अकाशिाणीिरुन ईद्या करणार मन की बात 

4.वबहारमधील जयानगर अवण नेपाळमधील कुथाण गािानंा जोडणारा अंतरराष्ट्रीय रलेिेमागण नेपाळला 

हस्तातंररत  

अवण 

5.परुुषाचं्या िीस षटकाचं्या विश्वचषक वक्रकेट स्पधेत सपुर12 गटातील सामने अजपासून सरुू  

स्वयांपूणण गोवा  

पतंप्रधान नरेंद्र मोदी अज सकाळी ऄकरा िाजता अतमवनिणर िारत स्ियंपूणण गोिा ऄंतगणत 

लािाथीशी दूर दृष्ट्य प्रणाली द्वार ेसिंाद साधणार अहेत यानतंर ते जनतेला सबंोवधत करतील. 



गोयायाचे मखु्यमंत्री प्रमोद सािंत हे यािेळी ईपवस्थत ऄसतील. मोदी याचं्या अतमवनिणर िारत या 

ईपक्रमापासून पे्ररणा घेउन स्ियंपूणण गोिा हा ईपक्रम 1 ऑक्टोबर 2020 ला सरुू करण्यात अला. 

या ऄंतगणत राज्य सरकारचा ऄवधकारी स्ियंपूणण वमत्र म्हणून नेमला जातो. हा वमत्र पचंायत अवण 

महापावलकांना िेटी देउन लोकाशंी सिंाद साधतो अवण सरकारच्या विविध खातयाशंी समन्िय 

साधून सरकारच्या योजना अवण तयाचें लाि, पात्र लािाथीना  वमळत अहेत ना याची खातरजमा 

करतो. 

उजाण  

कच्च्या तेलाचे दर ते िापरणाऱ्या देशाचं्या क्रयशक्तीपेक्षा जास्त ठेिण्याची परिानगी ऄसू नये ऄस ंमत 

पेरोवलयम अवण नैसवगणक िायू मंत्री हरदीपवसगं परुी यानंी यायक्त केलं अहे. िारतीय ईजाण मंच 

सेरािीकच्यासमारोप सत्रात ते काल बोलत होते. कच्च्या तेलाचे दर अिाक्यात रावहले नाहीत तर 

तयाचा मोठा र्फटका कोविड सकंटातून सािरत ऄसलेलया ऄथणयायिस्थेला बसेल ऄस ंहरदीपवसगं 

म्हणाले. िारतातील तेल अवण िायू ईद्योगान ंगेलया काही िषाणत लक्षणीय प्रगती केली अहे. देशाची 

ईजेची गरज िागिण्यासाठी ऄनेक सधुारणा केलया अहेत.आंधनाच्या बाबतीत अयातीिरच ं

ऄिलंवबति कमी करण्यासाठी पेरोवलयम मंत्रालय देशातंगणत निीन साठे शोधण्यािर िर देत अहे ऄस ं

तयानंी सांवगतलं. 

कृषी वेशबनार  

कृषी के्षत्राच्या विकासातलं मवहलाचं ंयोगदान वकतयेक पटींनी िाढलं अहे. ऄन्न सरुके्षची हमी अवण 

स्थावनक जैिविविधतेच ंसंरक्षण यात मवहला वनणाणयक  िूवमका बजाित अहेत ऄस ंमत कृषी अवण 

शेतकरी कलयाण राज्यमंत्री केलाश चौधरी यानंी काल यायक्त केलं. कृषी स्टाटणऄप के्षत्रातील मवहला या 

विषयािरील िेवबनारमध्ये ते बोलत होते. पतंप्रधान नरेंद्र मोदी याचं्या अतमवनिणर िारत 

सकंलपनेनसुार कृषी विकासाच्या मखु्य प्रिाहात मवहलानंा सामील करुन घेण्यास सरकार प्राधान्य देत 

अहे. केिळ कृषीच नाही तर सरंक्षण, ऄंतराळ सशंोधन, प्रशासन, क्रीडा ऄशा सिणच के्षत्रात मवहलाचं ं

योगदान लक्षणीय अहे ऄस ंचौधरी म्हणाले. यािेळी अझादी का ऄमतृ महोतसि ऄंतगणत अधवुनक 

तंत्रज्ञानाधाररत शेती करणाऱ्या 75 मवहलाचं्या यशाची कहाणी सागंणाऱ्या आ-बकुच ंप्रकाशन चौधरी 

याचं्या हस्ते झालं.  

मन की बात  

पतंप्रधान नरेंद्र मोदी ईद्या अकाशिाणीिरच्या मन की बात कायणक्रमातून देशिावसयासंोबत सिंाद 

साधणार अहेत. या कायणक्रमाचा 82 िा िाग ईद्या सकाळी 11 िाजता प्रसाररत होइल. अकाशिाणी, 

दूरदशणनची सिण कें द्र,ं एअयअर न्यूज हे सकेंतस्थळ तसचं न्यूज ऑन एअयअर या मोबाइल ऍपिर 



हा कायणक्रम प्रसाररत होणार अहे. अकाशिाणी, दूरदशणनच्या ितृ्तिावहन्या तसचं पतंप्रधान कायाणलय, 

मावहती अवण प्रसारण मंत्रालयाच्या यूट्यूब चॅनेलिरही हा कायणक्रम ऐकता येइल. तयानतंर लगेचच या 

कायणक्रमाचा प्रादेवशक िाषामंधील ऄनिुाद अकाशिाणीच्या सिण कें द्रािंरुन प्रसाररत केला जाइल. 

जी-7 व्यापार तत्व े

सात विकवसत देशाचं्या समहुातील जी-7 राष्ट्रे, सीमापार मावहतीचा िापर तसंच वडवजटल 

यायापारासबंधंीच्या वनयमांिर ततितः सहमत झाली अहेत. या राष्ट्राचं्या यायापार ईद्योग मंत्रयाचंी काल 

लंडन मध्ये बैठक झाली. यामळेु अंतरराष्ट्रीय बाजारात यायापार अवण दळणिळणासाठी कोट्यिधी 

डॉलसणची द्वार ंखलुी होतील, अम्ही G-7 ची वडवजटल यायापार तति ऄंगीकारली अहेत अवण ही 

वदशादशणक ऄसतील ऄस ंविटनन ं म्हटलं अहे. या करारामळेु यरुोपीय देशामंधील ऄतयावधक  बंधन ं

घातलेले वनयम अवण ऄमेररकेची खलुी यायिस्था यामधील सिुणण मध्य गाठला जाइल.G-7 समूहामध्ये 

ऄमेररका, जपान, जमणनी, विटन, फ्ासं, आटली अवण कॅनडा याचंा समािेश अहे.  

हााँगकााँग  

हााँगकााँगमधील मूलिूत स्िातंत्रय अवण मानिी हक्कांची होत ऄसलेली पायमलली यािर ऄमेररकेने 

वचतंा यायक्त केली अहे.राजकीय हेतूने पे्रररत चालिलया जाणाऱ्या खटलयामंध्ये िाढ झाली ऄसलयाच ं

काल जारी केलेलया पत्रकात ऄमेररकेन ंम्हटलं अहे.शातंता प्रस्थावपत होण्यासाठी ऄशा प्रकार े

ऄन्यायाने तरंुुगात डाबंण्यात अलेलया लोकाचंी सटुका करािी ऄस ंतयानंी बीवजगं अवण हााँगकााँगच्या 

ऄवधकाऱ्यानंा सांवगतलं अहे.बीवजगंन ं सायनो-विवटश सयंकु्त घोषणेच ंपालन करािं ऄसहंी ऄमेररकेन ं

म्हटलं अहे.  

भारतनेपाळ रले्वे  

वबहारमधील जयानगर अवण नेपाळमधील कुथाण या गािानंा जोडणारा अंतरराष्ट्रीय रलेिेमागण काल 

िारतान ंनेपाळ सरकारला हस्तातंररत केला. नेपाळच्या पायािूत सवुिधा अवण िाहतूकमंत्री रणूे 

कुमारी यादि अवण िारताचे नेपाळमधील राजदूत विनय क्िात्रा याचं्या ईपवस्थतीत या समुार े35 

वकलोमीटर लाबंीच्या रलेिेमागाणचे हस्तातंरण झालं. कें द्र सरकारच्या ऄनदुान सहाय्य कायणक्रमाच्या 

ऄंतगणत हा रलेिेमागण बाधंण्यात अला अहे.  यामळेु दोन्ही देशामंधलया यायापाराबरोबरच 

नागररकामंधील सबंधं िदृ्धींगत होण्याची ऄपेक्षा रलेिेच्या सूत्रानंी यायक्त केली. 

तेलांगण 

तेलंगणचे मावहती अवण ततं्रज्ञान मंत्री के टी रामाराि हे काल सािणजवनक यायिहार मंचाच्या अठयाया 

राष्ट्रीय मंचामध्ये ऄध्यक्ष म्हणून दूरस्थ पद्धतीने सहिागी झाले होते, यािेळी बोलताना ते म्हणाले की 



मागील7 िषाणतील राज्यातलया 32 ऄब्ज डॉलसण गुंतिणकुीमधील 24 टक्क्याहूंन ऄवधक गुंतिणूक 

विद्यमान गुंतिणूकदारानंी  केली अहे.ऄनेकदा विद्यमान गुंतिणूकदाराकंडे दलुणक्ष केलं जातं पण 

तेलंगणन ंया बाबतीत ईत्तम कामवगरी केली अहे.  

कोशवड लसीकरण  

िारतामध्ये कोविड  लसीकरणाच्या ऄंतगणत 101  कोटीं च्या िर मात्र देउन देउन झालया अहेत. 

यामधील 71 कोटी 4 लाख लोकानंा लसीची पवहली मात्रा तर ऄंदाजे 30 कोटी लोकांना लसीच्या 

दोन मात्रा वदलया गेलया अहेत.देशात काल 68 लाख 35 हजाराहूंन ऄवधक लोकांना लसीच्या मात्रा 

वदलया गेलयाच ंकें द्रीय अरोग्य मंत्रालयानं ंसावंगतलं.  

शिकेट  

परुुषाचं्या िीस षटकाचं्या विश्वचषक वक्रकेट स्पधेत सपुर 12 गटातील सामने अजपासून सरुू होत 

अहेत.अज ऑस्रेवलया अवण दवक्षण ऄवफ्का याचं्यातला सामना ऄबधुाबी आथ ंदपुारी साडेतीनला 

तर िेस्ट आंडीज अवण आंग्लंड याचं्यातला सामना दबुइ आथ ंसधं्याकाळी साडेसात िाजता सरुु होणार 

अहे. या गटातला िारताचा पवहला सामना ईद्या पावकस्तानबरोबर होइल.काल झालेलया ऄ गटाच्या 

सामन्यामंध्ये श्रीलंकेन ंनेदरलाँडसिर विजय वमळिला तर नावमवबयान ंअयलवडविरुद्धचा सामना 

वजकूंन सपुर 12 गटात प्रिेश वमळित ऐवतहावसक कामवगरी केली. 

याबरोबरच ह ेराष्ट्रीय बातमीपत्र सांपलां. नमस्कार.  

 

 


