
 

आकाशवाणी मुंबई 
रा��ीय बातमीप� – द.ु १.३०वाजता 
२३ ऑ�टोबर  २०२१ – शिनवार 

ठळक बात�या 

� 
धानमं�ी नर�� मोदी यांचा “आ�मिनभ�र भारत �वयंपूण� गोवा” योजन&ेया लाभा(या)शी संवाद, सरकार&या 
य�नांना 

जनत&ेया प-र.माची जोड िमळत ेत0ेहा प-रवत�न घडतं, 
धानमं3यांचं 
ितपादन 

 

� 
धानमं�ी नर�� मोदी यांचा आज ४ वाजता कोरोना 
ितबंधंक लस िनिम�ती करणा5या कंप6यांबरोबर संवाद  

 

� मुंबई उ&च 6यायालया&या औरगंाबाद खंडपीठा&या नवीन इमारतीचं सर6यायाधीशां&या ह�त ेलोकाप�ण 

 

� सणासुदी&या पा=�भुमीवर सव� रा>य सरकारांनी तलेिबया आिण खा? तलेा&या साठ्याचा आढावा घBेयाच ेक� � सरकारच े

रा>य सरकारांना िनदCश   

 

� पुDष टी-ट्व�टी िव=चषक िHकेट&या मIुय �पधCला आजपासून सुDवात, ऑ�Kिेलया आिण दिLण अिNका यां&यात रगंणार 

पिहला सामना 

<><><><><>  
आता ऐकूया बात�या िव�तारानं... मा� �याआधी एक आवाहन 

दशेानं कोिवड 
ितबंधक लसीकरण मोिहमते ऐितहािसक १०० कोटी मा�ांचा टTपा पार केला आह.े या काया�त डॉVटर, प-रचा-रका 

तसंच अ6य अनके लोकांनी योगदान िदलं. �या सवा)चा आकाशवाणीला अिभमान आह.े   

.ोतहेो,  एक जDर लLात ठवेा. लसीकरण झालं �हणून अिजबात िनXकाळजी राहY नका.  कोिवड १९ चा धोका अजून संपललेा नाही. 

�यामळु ेकोरोना 
ितबंधक िनयम पाळा, गद[ टाळा आिण मुखप\ी अव]य वापरा, हात वळेोवळेी �व&छ धुवा. 

चला…… �वरा करा, लसीकरण अव]य कDन `या. 

कोरोनाशी संबंिधत योaय मािहती, माग�दश�न आिण मदतीसाठी रा>या&या ०२० – २६१२७३९४ या मदत Hमांकावर संपक�  साधा... 

<><><><><>  

सरकार&या 'य(नांना जनते&या प*र+माची जोड िमळते ते/हा प*रवत1न घडतं असं, 'धानमं�ी नर67 मोदी यांनी 8हटलं आहे. 

आ(मिनभ1र भारत ;वयंपूण1 गोवा काय1>मा&या लाभाथ@ आिण भागधारकांशी (यांनी आज दूरABय 'णाली&या माCयमातून संवाद  साधला. 

(यानंतर काय1>माला संबोिधत केलं.  

शेतकDयां&या िवकासासाठी सरकार वचनबF असून देशातले, शेतकरी, म&छीमार, पशुपालक िवकासासाठी आवBयक 

सेवासिुवधांपासून वंिचत राहH नयेत, याची खबरदारी सरकार घेत असJयाचं 'धानमं�ी 8हणाले. यासाठी&या तसंच मिहलां&या 'गतीसाठी&या 

सरकारी योजनांचा उJलेख 'धानमंLयांनी केला. देशातJया मिहला '(येक Mे�ात आपली ओळख िनमा1ण करत असून ;वयं सहायता गट 

सेवा Mे�ात मोठे योगदान देऊ शकतील, असं 'धानमं�ी 8हणाले.  

 क6 7 सरकार&या योजना राबवताना १०० ट�के लPयपूत@ गाठQयात गोवा देशात अR;थानी असJयाचं कौतुक 'धानमंLयांनी केलं. 

आपJया भाषणात 'धानमंLयांनी माजी मुUयमं�ी आिण संरMणमं�ी िदवंगत मनोहर पर@कर यां&या काय1कतृ1(वाचा गौरव केला. ‘सरकार 

तुम&या दारी’ सारखं पाऊल उचलून गो/यानं िवकासा&या न/या 'ाYपाचा आदश1 िनमा1ण केला असJयाचं कौतुक 'धानमंLयांनी केलं.  

'धानमंLयां&या  संकJपनेतील 'आ(मिनभ1र भारत' साकारQयासाठी 1 ऑ�टोबर 2020 रोजी  ;वयंपूण1 गोवा हा उप>म सु^ 

करQयात आला. या काय1>माअंतग1त, रा_य सरकार&या अिधकाDयाची ';वयंपूणा1  िम�' 8हणून िनयु`a केली जाते. हा ;वयंपूण1 िम� नेमून 

िदलेJया पंचायत िकंवा नगरपािलकेला भेट देतो, लोकांशी संवाद साधतो, अनेक सरकारी िवभागांशी समbवय साधतो आिण पा� लाभाcयाdना 

िविवध सरकारी योजना आिण या योजनांचे लाभ उपलeध होत आहेत हे सिुनिfत करतो. 

<><><><><>  

 देशात कोिवड १९ 'ितबंधक १०० कोटी मा�ांहHन अिधक लसी देQयात आJया  आहे. या पाh1भूमीवर 'धानमं�ी नर67 मोदी आज 

दपुारी ४ वाजता लस उ(पादकांशी संवाद साधणार आहेत. उ(पादकांचा अनभुव आिण लस संशोधनाबाबत&या िविवध मुjांवर 'धानमं�ी चचा1  

करणार आहेत.  

<><><><><>  



 

मुंबई उ&च bयायालया&या औरंगाबाद खंडपीठा&या िव;ता*रत इमारती&या उmाटन सरbयायाधीश एन./ही रामQणा, मुUयमं�ी उFव 

ठाकरे,क6 7ीय िवधी आिण bयाय मं�ी िकरेन *रिजजू, क6 7ीय अथ1 रा_यमं�ी डॉ.भागवत कराड, मुंबई उ&च bयायालयाचे bया. दीपंकर दpा 

यां&या उपि;थतीत झालं. सव1सामाbय माणसाला bयायालयात यायला भीती वाटता कामा नये, यासाठी bयाय/यव;थेतील आ8हा सवाdना 

'य(न करायचे असJयाचं सरbयायाधीश रामQणा यांनी यावेळी सांिगतलं. bयायालयांमCये िकमान पायाभूत सिुवधांची आवBयकता (यांनी 

यावेळी /य` केली.  

मुUयमं�ी उFव ठाकरे यांनी आपJया भाषणात bयायदानाची 'िकया अिधक गितमान होQयाची आवBयकता /य` केली.  गावांमCये 

अिधक पोलीस ठाणी उभारणे,  पोिलसां&या िनवासाची /यव;था करQयाची rवाही मुUयमंLयांनी यावेळी िदली. गbुहेगारी नs होईल असा 

समाज घडवQयाची आवBयकता (यांनी /य` केली. क6 7 आिण रा_य सरकार&या अिधकारांबाबत अमृतमंथन होQया&या आवBयकतेचा 

पनु^&चार मुUयमंLयांनी आपJया भाषणात केला.  

क6 7ीय िवधी आिण bयाय मं�ी िकरेन *रिजजू यांनी bयाय/यव;था अिधक मजबूत होQयासाठी क6 7 सरकार करत असलेJया 

'य(नांची मािहती िदली. गरजूंना उpम िवधी सेवा पुरवQयासाठी सरकार बांधील असJयाचं ते 8हणाले.  

 यावेळी bया.उदय लळीत, bया.धनंजय चं7चूड, bया.भूषण गवई, bया.अभय ओक,  रा_याचे महािधव`ा आशुतोष कंुभकोणी 

उपि;थत होते. 

<><><><><> 

  ज8मू आिण काBमीर&या तीन िदवसीय  दौDयासाठी क6 7ीय गहृमं�ी अिमत शहा आज सकाळी +ीनगर इथं  पोहोचले. +ीनगरमCये  ते 

आज एकि�त सरुMा /यव;थेची पाहणी करणार आहेत. (यानंतर संCयाकाळी +ीनगर ते शारजा थेट िवमानाला िहरवा झ6डा दाखवणार आहेत. 

अिमत शहा उjा ज8मू इथं एका सभेला संबोिधत करणार असून पंचायत सद;य आिण भाजपा काय1क(याdची भेट घेणार आहेत. 5 ऑग;ट 

2019 ला कलम 370 रx केJयानंतर शहा यांचा हा पिहलाच ज8मू आिण कािBमर दौरा आहे.  

<><><><><>  

'मुख तेलिबया आिण खाjतेल उ(पादक रा_ये, पढुील आठवड्यापासून साठा करQयावर मया1दा लादतील. (यामुळे िकंमती 

िनयं�णात राहHन सणासदुी&या काळात Rाहकांना िदलासा िमळेल, अशा आशा क6 7 सरकारनं /य` केली आहे. काल अbन आिण परुवठा 

मं�ालयानं सणासदुी&या पाh1भमुीवर सव1 रा_य सरकारांनी तेलिबया आिण खाj तेला&या साठ्याचा आढावा घेQयाचे क6 7 सरकारचे तेलिबया 

आिण खाj तेल उ(पादन करणाDया  सव1  रा_य सरकारांना प� पाठवून िनद{श िदले आहेत.  

मं�ालयानं रा_य आिण क6 7शािसत 'देशांना अशा 'कारे साठा मया1दा घालQयाची सूचना केली आहे कa, *रफायनस1, िमलस1, 

घाऊक िव>ेते यांसारUया कोण(याही भागधारकांनी (यां&या साठवण Mमते&या दोन मिहbयांपेMा जा;त साठा ठेवू नये.  

साठा िलिमट ऑड1रवर आतापयdत केलेJया कारवाईचा आढावा घेQयासाठी या मिहbया&या 25 तारखेला रा_यांसोबत बैठक 

बोलावQयात आली आहे. 

या मिहbया&या 8 तारखेला अbन मं�ालयानं खाjतेल आिण तेलिबयांवर पढुील वष@ 31 माच1पयdत साठा मया1दा घातली होती.  

काही अपवाद वगळता रा_य िकंवा क6 7शािसत 'देशातील उपलeध ;टॉक आिण वापरा&या पFती&या आधारावर खाjतेल आिण 

तेलिबयांचा साठा मया1दा ठरवणे हे रा_यांवर सोडले होते. 

<><><><><> 

िबहारमधJया जयानगर आिण नेपाळमधला कुथा1  या गावांना जोडणारा आंतररा��ीय रेJवेमाग1 काल भारतानं नेपाळ सरकारला 

ह;तांत*रत केला. नेपाळ&या पायाभूत सिुवधा आिण वाहतूकमं�ी रेणू कुमारी यादव आिण भारताचे नेपाळमधील राजदूत िवनय �वा�ा यां&या 

उपि;थतीत या समुारे 35 िकलोमीटर लांबी&या रेJवेमागा1 चे ह;तांतरण झालं. क6 7 सरकार&या अनदुान सहा�य काय1>मा&या अंतग1त हा 

रेJवेमाग1 बांधQयात आला आहे. यामुळे दोbही देशांमधJया /यापाराबरोबरच नाग*रकांमधील संबंध वृF�गत होQयाची अपेMा �वा�ा यांनी /य` 

केली. 

<><><><><>  

कृषी Mे�ा&या िवकासातलं मिहलांचं योगदान िक(येक पट�नी वाढलं आहे. अbन सरुMेची हमी आिण ;थािनक जैविविवधतेचं संरMण 

यात मिहला िनणा1यक  भूिमका बजावत आहेत असं मत कृषी आिण शेतकरी कJयाण रा_यमं�ी केलाश चौधरी यांनी काल /य` केलं. कृषी 

;टाट1अप Mे�ातील मिहला या िवषयावरील वेिबनारमCये ते बोलत होते. 'धानमं�ी नर67 मोदी यां&या आ(मिनभ1र भारत संकJपनेनसुार कृषी 

िवकासा&या मुUय 'वाहात मिहलांना सामील क^न घेQयास सरकार 'ाधाbय देत आहे. केवळ कृषीच नाही तर संरMण, अंतराळ संशोधन, 

'शासन, >aडा अशा सव1च Mे�ात मिहलांचं योगदान लMणीय आहे असं चौधरी 8हणाले. यावेळी आझादी का अमृत महो(सव अंतग1त 

आधुिनक तं��ानाधा*रत शेती करणाDया 75 मिहलां&या यशाची कहाणी सांगणाDया इ-बकुचं 'काशन चौधरी यां&या ह;ते झालं. 

<><><><><>  



 

सात िवकिसत देशां&या समुहातील जी-7 रा��े, सीमापार मािहतीचा वापर तसंच िडिजटल /यापारासंबंधी&या िनयमांवर त(वतः 

सहमत झाली आहेत. या रा��ां&या /यापार उjोग मंLयांची काल लंडन मCये बैठक झाली. यामुळे आंतररा��ीय बाजारात /यापार आिण 

दळणवळणासाठी कोट्यवधी डॉलस1ची �ारं खुली होतील, आ8ही G-7 ची िडिजटल /यापार त(व अंगीकारली आहेत आिण ही िदशादश1क 

असतील असं ि�टननं  8हटलं आहे. या करारामुळे युरोपीय देशांमधील अ(यािधक  बंधनं घातलेले िनयम आिण अमे*रकेची खुली /यव;था 

यामधील सवुण1 मCय गाठला जाईल. G-7 समूहामCये अमे*रका, जपान, जम1नी, ि�टन, �ांस, इटली आिण कॅनडा यांचा समावेश आहे. 

<><><><><> 

पु̂ ष टी-ट्व6टी िवhचषक ि>केट&या मुUय ;पध{ला आजपासून सु̂ वात होत आहे. 12 संघां&या या ;पध{त. आज ऑ;�ेिलया 

आिण दिMण अि�का यां&यात पिहला सामना अबधुाबी इथं दपुारी साडेतीनला, तर वे;ट इंडीज आिण इंrलंड यां&यातला दसुरा सामना दबुई 

इथं संCयाकाळी साडेसात वाजता सु^ होणार आहे. या गटातला भारताचा पिहला सामना उjा पािक;तानबरोबर होईल.काल झालेJया अ 

गटा&या सामbयांमCये +ीलंकेनं नेदरलँडसवर िवजय िमळवला. नािमिबयानं आयलdडिव^Fचा सामना िजंकून सपुर 12 गटात 'वेश िमळवत 

ऐितहािसक कामिगरी केली. 

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

 


