
 

आकाशवाणी मुंबई 
रा��ीय बातमीप� – रा�ी. ९.१५ वाजता 

२३ ऑ�टोबर  २०२१ – शिनवार 
 

 

ठळक बात�या 

• $धानम�ंी नर&' मोदी यां)या नेत,ृवाखाली सु0 असलेला काि2मरचा िवकास आता कोणीच रोखू शकत नाही, 

,यात अडथळे आणणा:यांवर कठोर कारवाई कर<याचा अिमत शहा य़ांचा  इशारा  

 

• गितमान लोकािभमखु Aयायदानासाठी यं�णेचं बळकटीकरण अ,याव2यक असBयाचं सरAयायाधीश 

एन.Dही.रम<णा यांचं $ितपादन  

 

• मुबंई उ)च Aयायालया)या नवीन िवFताGरत इमारतीचं लवकरच भूमीपूजन, मHुयमं�ी उIव ठाकर े यांची 

मािहती 

 

• िडिजटल इंिडयासोबत िडिजटल AयायDयवFथा मह,वाची क& 'ीय िवधी Aयायम�ंी  िकरने Gरिजजू यांचं मत   

 

• आकाशवाणी)या मन कJ बात या कायKLमातून $धानम�ंी नर&' मोदी यांचा उMा जनतेशी संवाद 

<><><><><> 

आता ऐकूया बात�या िव�तारान.ं.. मा� �याआधी एक आवाहन 

दशेान ंकोिवड  ितबंधक लसीकरण मोिहमते ऐितहािसक १०० कोटी मा�ांचा ट(पा पार केला आह.े या काया*त 

डॉ,टर, प.रचा.रका तसचं अ0य अनके लोकांनी योगदान िदल.ं �या सवा2चा आकाशवाणीला अिभमान आह.े   

4ोतहेो,  एक ज6र ल7ात ठवेा. लसीकरण झालं �हणून अिजबात िन9काळजी राह: नका.  कोिवड १९ चा धोका 

अजून सपंललेा नाही. �यामळु े कोरोना  ितबधंक िनयम पाळा, गद= टाळा आिण मखुप?ी अव@य वापरा, हात 

वळेोवळेी �वAछ धुवा. 

चला…… �वरा करा, लसीकरण अव@य क6न Dया. 



 

कोरोनाशी सबंिंधत योEय मािहती, माग*दश*न आिण मदतीसाठी राFयाAया ०२० – २६१२७३९४ या मदत 

Mमांकावर सपंक*  साधा... 

<><><><><> 

$धानम�ंी नर&' मोदी यां)या नेत,ृवाखाली सुP असलेलं जQमू- का2मीरचा िवकास आता कोणीही रोखू शकत 

नाही, इथBया िवकास आिण शांततेत अडथळे आणणा:यांिव0I कठोर कारवाई केली जाईल, असा सSजड इशारा 

क& 'ीय गहृम�ंी अिमत शहा यांनी िदला आहे. शहा जQमू- का2मीर)या दौ:यावर असून Uीनगर इथं ,यांनी आज युवकांशी 

संवाद साधला.  

का2मीरमVये दहशतवाद, दगडफेक कमी झाली असून इथला यवुा आता िवकासाची चचाK  करत आहे. रोजगार 

आिण Dयवसायाचा िवचार करत असBयाचं शहा यांनी सांिगतलं. िवकासासाठी शांतता आव2यक असून का2मीर)या 

यवुकांना शांतता आिण िवकासाचं दूत Dहायचं आहे, असं शहा Qहणले. शहा यांनी Uीनगर ते शारजा िवमानसेवेला िहरवा 

झ&डाही दाखवला. यामळेु जQमू का2मीर आता आखाती देशांशी थेट जोडलं जाणार आहे. 

<><><><><> 

गितमान लोकािभमखु Aयायदानासाठी यं�णेचे बळकटीकरण अ,याव2यक असBयाचं सरAयायाधीश 

एन.Dही.रम<णा यांनी Qहटलं आहे. मुबंई उ)च Aयायालया)या औरगंाबाद खंडपीठा)या िवFताGरत इमारतीचं उZाटन 

आज ,यां)या हFते झालं. ,यावेळी ते बोलत होते.  गAुहेगारी [े�ाशी संबिंधतासह केवळ पीडीतांचाच Aयायालयाशी 

संपकK  यायला हवा, हा गंड दूर कर<याची गरज असBयाचं आवाहन रम<णा यांनी केलं.  सवKसामाAय माणासांना अनेक 

$\ांचा सामना करावा लागतो, ,यांनी या संदभाKत िनःसकोचपणे Aयायालयाशी संपकK  साधावा, समाजासाठी Aयायालयं 

गरजेचे आहेत. Aयायालयं ही दगड-िवटाची िनज^व वाFतू नसून ,यांनी सवKसामाAयांना Aयायाची एक संवधैािनक हमी 

Mावी, असं ते Qहणाले. यावेळी मHुयम�ंी उIव ठाकरे यांनी या खंडपीठा)या िवFतारीत इमारतीचं कामही लवकरच पूणK 

केलं जाईल. Aयायदान हे सवK घटकाची एकि�त जबाबदारी आहे. मा� गुAहा घडूच नये यासाठी सवाaनी $य,न केला 

पािहजे, असं ,यांनी सांिगतलं. Fवातंbया)या अमतृ महो,सवी वषाKत वचैाGरक अमतृमथंन Dहावं, असंही मHुयम�ंी यावेळी 

Qहणाले. मुंबई उ)च Aयायालयासाठी नवीन वाFतू िदली जाईल आिण ,याबाबत)या कामाला लवकरच $ारभं कर<यात 

येईल.  ,याचं लवकरच भूमीपूजन कर<यात येईल, तसंच Aयायदान $िकया गतीमान कर<यासाठी शासन Fतराव0न सवK  

सिुवधा उपलdध क0न िदBया जातील, अशी eवाही ,यांनी यावेळी िदली. क& ि'य िवधी आिण Aयायम�ंी िकरने Gरिजजू 

यांनीही यावेळी मागKदशKन केलं. िडिजटल इंिडयासोबतच िडिजटल AयायDयवFथा महfवाची असBयाचं ते Qहणाले.  या 

कायKLमाला सवg)च Aयायालयाचे Aयायमूत^, क& 'ीय अथKराSयम�ंी, मुंबई उ)च Aयायालयाचे Aयायमूत^, राSय सरकारचे 

महाअिधवhा आदी माAयवर उपिFथत होते.  

 

<><><><><> 



 

रा��ीय िवधीक $ािधकरणा)या माVयमातून आयोिजत कर<यात आलेBया महािशबीरातून उपेि[त, वंिचत 

तसच तळागाळातBया लोकांपयaत योजनेची मािहती कPन देता येते तसंच ,यां)या ह�काची जाणीव देखील होते. असं  

रा��ीय िवधीक $ािधकरणाचे रा��ीय अVय[ Aयायमूत^ उदय लिलत यांनी Qहटलं आहे. ते आज बीड इथं आयोिजत 

आझादी का अमतृ महो,सव अंतगKत रा��ीय िवधी सेवा $ािधकरण जनजागतृी महािशबीरात  बोलत होते. अशा 

महािशबीरातून या सवK  योजनेचं $दशKन भरवून आपले ह�क, जाणीव याची माहीती कPन िदली जाते.  फh ४५ 

िदवसच हा उपLम सPु न राहता सदवै यावर मथंन Dहावं  असं ते Qहणाले.  शेवट)या माणसाला  Aयाय िमळाला तरच 

आपBया या यं�णेचं फिलत Qहणावे लागेल.  याच बरोबर आझादी का अमतृ महो,सव ख:या  अथाKनं आपण साजरा कP 

शकू, असे लिलत यांनी सांिगतलं .  

 

<><><><><> 

देशात कोिवड १९ $ितबंधक १०० कोटी मा�ांहjन अिधक लसी दे<यात आBया  आहे. या पाkKभूमीवर 

$धानम�ंी नर&' मोदी यांनी आज लस उ,पादकांशी संवाद साधला. उ,पादकांचा अनुभव आिण लस संशोधनाबाबत)या 

िविवध मMुांवर $धानमbंयांनी चचाK  केली. $धानमbंयांनी गेBया वष^ लस िनिमKती करणा:या कंपAयांना भेट िदली होती.  

भारतानं १०० कोटी लस मा�ांचा ऐितहािसक टmपा पूणK केBयाबnल जागितक आरोeय संघटनेसह िविवध 

देशांनी कौतकु केलं आहे. 

<><><><><> 

राSयातBया नागGरकांना आप,कालीन पGरिFथतीत ता,काळ सेवा उपलdध कPन दे<यासाठी डायल ११२ 

$कBप लवकरच कायाK िAवत होईल, असं गृहम�ंी िदलीप वळसे पाटील यांनी Qहटलं आहे. ते आज अमरावती इथं बोलत 

होते.  

अमरावती पGर[े�ातील, तसंच अमरावती शहर आयुhालयांतगKत कायदा आिण सDुयवFथेचा आढावा 

घे<यासाठी Fवतं� बठैका गहृमbंयां)या अVय[तेखाली िजBहा पोलीस मHुयालयात झाBया. 

पोलीस दला)या $शासकJय आव2यकता, िडजीटल वायरलेस िसFटम आिण इतर आव2यक बाबpिवषयी 

सकारा,मक कायKवाही कर<याची eवाहीदेखील ,यांनी यावेळी िदली. मिहला अिधकारी आिण  कमKचा:यांचा समावेश 

असलेले एक Fवतं� मिहला पोलीस ठाणे तयार कर<याचे िनदqशही गृहमbंयांनी  यावेळी िदले. 

मिहला आिण  बालिवकास म�ंी तसंच  अमरावती िजBrा)या पालकम�ंी ॲड. यशोमती ठाकूर यावेळी 

उपिFथत हो,या. वहातुक पोलीसांसाठी िवशेषतः मिहला पोिलसां)या आरोeयाचा िवचार कPन Fव)छतागहृ 

उभार<याची मागणी ठाकूर यांनी यावेळी केली. मिहलांसाठी शहर पोलीसांतफq  २४ तास मदत क[ सु0 कर<यात आला. 

,याबाबत अिधकािधक जनजागतृी कर<याचे िनदqशही ,यांनी िदले.   

<><><><><> 

सवK साखर कारखाAयां)या िवLJची चौकशी करा, असं भाजपा$देशाVय[ चं'कांत पाटील यांनी Qहटलं आहे. 

उपमHुयम�ंी अिजत पवार यांनी काल प<ुयात उBलेख केलBया सवK ६५ साखर कारखाAयां)या िवLJची अव2य चौकशी 



 

करा. केवळ जरडेंkरची चौकशी करा, आिण उरलेBया ६४  कारखाAयांची चौकशी क0 नका, अशी आमची भूिमका 

नाही, असं पाटील यांनी Fपv केलं. ते आज िपपंरी इथं वाताKहर पGरषदेत बोलत होते. जरडेंkर साखर काराखाAयाच ं

$करण काळा पसैा पांढरा कर<याचं आहे, आिण ,याची चौकशी सh वसलुी संचालनालय करत आहे, असं ,यांनी 

सांिगतलं. राSय सहकारी बॅंकेची आिण बकेँचे संचालक असलेBया अिजत पवार यांचीही चौकशी होण ंआव2यक आहे, 

अशी मागणी ,यांनी केली.  

<><><><><> 

$धानम�ंी नर&' मोदी उMा आकाशवाणी वPन मन कJ बात या कायKLमातून जनतेशी संवाद साधणार आहेत. 

हा या मािलकेचा ८२ वा भाग असेल. आकाशवाणी आिण दूरदशKन)या सवK  वािहAयांवPन; तसंच 

आकाशवाणी)या www.newsonair.com या संकेत FथळावPन आिण newsonair या मोबाईल App वPनही या 

कायKLमाचं $सारण केलं जाणार आहे. 

<><><><><>  

तेलिबया आिण खाMतेल उ,पादक $मखु राSयं पढुील आठवड्यापासून साठा कर<यावर बधंनं आणतील, 

,यामळेु िकंमती िनयं�णात राहjन सणासदुी)या काळात �ाहकांना िदलासा िमळेल, अशी आशा क& ' सरकारनं Dयh केली 

आहे.  सणासदुी)या पाkKभमुीवर क& 'ीय अAन आिण परुवठा म�ंालयानं सवK  राSय सरकारांना तेलिबया आिण खाM 

तेला)या साठ्याचा आढावा घे<यासाठी  प� पाठवलं आहे. खाMतेल िनमाK ते आिण घाऊक िवLे,यांनी ,यां)या साठवण 

[मते)या दोन मिहAयांपे[ा जाFत साठा ठेवू नये. या  संदभाKत आढावा घे<यासाठी या मिहAया)या २५ तारखेला 

राSयांसोबत बठैक बोलाव<यात आली आहे. या मिहAया)या ८ तारखेला अAन म�ंालयानं खाMतेल आिण तेलिबयांवर 

पढु)या वष^)या ३१ माचKपयaत साठा मयाKदा घातली होती.  

 

<><><><><>  

एकशे पाच कोटी ७८ लाखाहjन अिधक लशpचा परुवठा राSय तसंच क& 'शािसत $देशांना मोफत केBयाचं 

आरोeय म�ंालयानं सांिगतलं आहे. आतापयaत िविवध राSय आिण क& 'शािसत $देशांकडे न वापरलेBया कोिवड लशpची 

संHया साधारण १२ कोटी दोन लाखांहjन अिधक असBयाचंही म�ंालयानं कळवलं आहे. रा��Dयापी लसीकरण 

मोिहमे)या माVयमातून क& ' सरकारकडून सवK  राSय आिण क& 'शािसत $देशांना मोफत लशpचा परुवठा केला जात आहे. 

लस उ,पादकांकडून िनमाKण होणा:या एकूण लशp पकैJ ७५ ट�के लशp खरदेी कPन राSय आिण क& 'शािसत $देशांना 

मोफत परुवBया जाणार आहेत. 

<><><><><>  

रा��Dयापी लसीकरण मोिहमेअंतगKत देशात आतापयaत एकशे एक कोटी ३० लाख लसीकरणाचा टmपा गाठला 

गेला आहे. आरोeय म�ंालयानं िदलेBया मािहतीनुसार काल िदवसभरात ६८ लाख ४८ हजार लसी)या मा�ा दे<यात 

आBया.  देशात सिLय 0eण संHया ० पूणाaक  ५१ शतांश ट�के असून 0eण बरे हो<याचं $माण ९८ पूणाaक १६ शतांश 

ट�के आहे. गेBया २४ तासात सुमारे १७ हजार  0eण बरे झाले असून आतापयaत बरे झालेBया 0eणांची  संHया तीन 



 

कोटी ३५ लाख ३२ हजार १२६ झाली आहे. कोिवड -१९ मळेु आतापयaत एकूण चार लाख ५३ हजार ७०८ 0eणांचा 

म,ृयू झाला असून,  देशात काल सहाशे ६६ जणांचा म,ृयू झाBयाची न�द आहे. काल िदवसभरात १३ लाख ६४ 

हजाराहjन अिधक कोिवड चाच<या झाBया असून देशभरात आतापयaत सुमार े५९ कोटी ८४ लाख कोिवड चाच<या 

झाBयाचं आरोeय म�ंालयानं कळवलं  आहे.  

<><><><><> 

आझादी  का अमतृ महो,सव अंतगKत भारतीय नौदलान  कोची ते गोवा नौकानयन Fपधqचं आयोजन केलं आहे. 

आय एन एस ए अथाKत भारतीय नौकानयन संFथे)या सहयोगाने ही FपधाK  आयोिजत होणार आहे यात Qहादेई, ताGरणी, 

बलुबलु, नीलकंठ, कादलपरुा आिण हGरयाल या नौदला)या सहा नौका सहभागी होणार आहेत.  उMापासून सPु होणारी 

ही FपधाK  साधारण पाच िदवस चालणार असून यात अंदाजे तीनशे साठ नॉिटकल मलै अंतर कापलं जाणार आहे. 

नौदला)या कोची तळावPन सPु होणारी ही FपधाK  गोवा इथं संपणार आहे सहभागी FपधKकांमधBया साहसी वृ�ीला वाव 

दे<या)या उnेशानं या Fपधqचं आयोजन कर<यात आलं आहे. यात सहभागी काही नौका गेBया काही वषाKत िवk 

पGरLमामVयेही सहभागी झाBया हो,या. दि[ण िवभागाचे �लाईगं ऑिफसर कमांिडंगइन चीफ कोची इथून या Fपधqला 

िहरवा झ&डा दाखवणार असून गोDयातBया नौदल यIु महािवMालयाचे कमांडंट FपधाK  संपताना या नौकांचं Fवागत 

करणार आहेत. 

<><><><><> 

नेह0 यवुा क& 'ा)या गोवा िवभागाकडून देशपातळीवर सु0 असलेBया Fव)छ भारत मोिहमेअंतगKत राSयातही 

Fव)छता मोहीम राबव<यात येत आहे. आज बेतालभाटी बीचवर Fव)छता मोिहमेचे आयोजन कर<यात आलं होतं. 

यावेळी नेह0 यवुा क& 'ाचे राSय संचालक $काश मनरुे, दि[ण गोवा उपिजBहािधकारी रमेश गावकर आिण नेह0 युवा 

क& 'ाचे उपसंचालक कािलदास घाटवळ यांची उपिFथती होती. 

<><><><><> 

भारतात आय वी एफ $णाली)या माVयामातून पिहBयांदाच बAनी जाती)या Qहशैी)या बछड्याचा आज गजुरात 

इथं जAम झाला. या बरोबरचं भारतान ओवम पीक अप आई वी एफ तं��ानानं नवं िशखर गाठलं आहे. आपBया 

गजुरात दौ:यात $धानम�ंी नर&' मोदी यांनी बAनी जाती)या संदभाKत चचाK  केली होती. ,यानंतर लगेच या $LJये संदभाKत 

योजना तयार कर<यात आली. आिण आज या $िLयेला मूतK Pप $ा� झालं, असं के'ीय दeुध आिण पशपुालन 

म�ंालयानं Qहटलं आहे.  

<><><><><> 

आनंदी आरोeयदायी $साद या योजनेची व�ैणोदेवी इथं अंमलबजावणी करण ं गरजेचं आहे, असं आवाहन 

भारतीय अAन सुर[ा आिण मानक $ािधकरणा)या अVय[ा Gरटा थेओटीया यांनी व�ैणोदेवी मदंीर $शासनाला केल ं

आहे. थेओटीया यांनी आज मदंीराला भेट देऊन अAन सुर[ा िFथतीचा आढावा घेतला. भारतातBया $,येक धािमKक 

Fथळांमधे आिण आजूबाजू)या िठकाणी अAन सरु[ा मानकांची कठोरपणे अंमलबजावणी होणं गरजेचं आहे, असंही ,या 

QहणाBया. 



 

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

 


