
आकाशवाणी पुणे 

प्रादेशशक वृत्तशवभाग 

राष्ट्रीय बातमीपत्र  - 9.20 AM 

शदनाांकः 24.09.2021       वारः शुक्रवार 

अधी एक विनंती, 

गणेशोत्सि साजरा करताना जबाबदारीचं भान राखलंत, अता निरात्रोत्सि अवण पाठोपाठ वदिाळीही ,ऄिश्य  साजरी करा, पण 

सािध राहून. खरदेीसाठी बाजारात गदी करू नका. कोरोनाच्या वतसर् या लाचेचा धोका अहे, हे विसरू नका. लस िेळेिर घ्याच पण 

नंतरही काळजी घ्या. मखुपट्टी िापरा, सरुवित ऄंतर राखा, हात, चेहरा िारिंार स्िच्छ धिुा. तरीही कोविड 19 ची लिणं अढळली 

तर लगेच विलगीकरणात जा, चाचणी करून घ्या, गरजेनसुार ईपचार घ्या, स्ितःचं अरोग्य राखा अवण अपल्यामळेु आतरांना बाधा 

होणार नाही, याचीही काळजी घ्या. 

ठळक बातम्या  

           1. पतंप्रधान नरेंद्र मोदी अवण ऄमेररकेचे राष्ट्राध्यि ज्यो बायडेन यांच्यात अज होणार  विपिीय चचाा  

2. ऄमेररका दौर्याच्या पवहल्याच वदिशी मोदी यांची महत्त्िाच्या नेत्यांबरोबर बैठक    

3. कोळसा अवण खाण या मुदय्ािर भारत अवण ऑस्रेवलयादरम्यान झाली पवहली बैठक 

4. जी- 20 देशांच्या बैठकीत चीननं वदला ऄफगावणस्तानच्या तावलबानी सरकारला पाठींबा  

अवण  

5. परुुषांच्या कवनष्ठ  गचाच्या विश्वकरडंक हॉकी स्पधेचं यजमानपद ओवडशा भूषिणार 

 

मोदी अमेररका दौरा  

संयकु्त राष्ट्रांच्या अमसभेत भाषण अवण क्िाड गचाच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी पतंप्रधान नरेंद्र 

मोदी काल ऄमेररकेत दाखल झाले. िॉवशंग्चन आथल्या विमानतळािर भारतीय समदुायानं त्यांचं जोरदार स्िागत 

केलं. अज ते ऄध्यि बायडन यांची भेच घेणार ऄसून विपिीय चचाा करणार अहेत; तसंच क्िाड गचाच्या 

बैठकीतही सहभागी होणार अहेत. तर ईया ते संयुक्त राष्ट्रांच्या अमसभेला संबोवधत करणार अहेत.  

ऄमेररका दौर्याच्या कालच्या पवहल्याच वदिशी मोदी यांनी महत्िाच्या भेचीगाठींचा धडाका लािला. 

ऄमेररकेच्या ईपाध्यिा कमला हॅरीस यांच्याबरोबरच, ऑस्रेवलयाचे पतंप्रधान स्कॉच मॉरीसन अवण जपानचे 

पतंप्रधान योवशहीदे सगुा यांची स्ितंत्रपणे भेच घेत मोदी यांनी विपिीय चचाा केली. तसंच, भारताच्या दृष्टीनं 

महत्िाच्या ऄसणार्या पाच िेत्रांमधल्या अघाडीच्या कंपनयांच्या प्रमखुांशीही त्यांनी चचाा  केली.  

  

कमला  हरॅीस 

कमला हॅरीस यांच्याशी बोलताना मोदी यांनी, ऄमेररकेच्या ईपाध्यिपदी त्यांची झालेली वनिड हवतहावसक 

ऄसल्याचं सांगत त्यांचं ऄवभनंदन केलं. एकमेकांच्या या पवहल्याच भेचीबद्दल दोघांनी अनंद व्यक्त केला. कोरोना 

संकचाशी भारत लढत ऄसताना  हॅरीस या भारताच्या पाठीमागे ठामपणानं ईभं रावहल्याची अठिण सांगताना मोदी 

यांनी ऄमेररका सरकार, आथल्या कंपनया अवण भारतीय समदुायाचे अभार मानले. मोदी अवण हॅरीस यांनी 

जगभरातल्या कोरोना पररवस्थतीिर चचाा  केली. हॅरीस यांनी भारताच्या लसीकरण मोवहमेचं अवण आतर देशांना लस 



परुिण्याच्या धोरणाचं कौतुक केलं. अजच्या या चचेत ऄफगावणस्तान अवण वहदं-प्रशांत िेत्रातलं खलुं अवण 

सिासमािेशक िातािरण या मदुय्ांिर प्रामखु्यानं चचाा  झाली.     

तसंच, परुिठा साखळी मजबूत करण्यासाठी अवण निीन तंत्रज्ञानाची देिाणघेिाण करण्यासाठी सहकाया 

ऄवधक दृढ करण्याची गरज ऄसल्याचंही दोघांनी मानय केलं. पयाािरणाच्या मदुय्ािरही एकवत्रत काम करण्याची 

गरज व्यक्त करण्यात अली. ऄिकाश, मावहती अवण तंत्रज्ञान अवण अरोग्य िेत्रातल्या सहकायााबाबतही चचाा  

केली.  मोदी यांनी हॅरीस यांना भारत भेचीचं वनमंत्रणही वदलं.  

  

सीईओ 

दौर्याच्या सुरुिातीलाच मोदी यांनी फस्चा  सोलार, जनरल ऄॅचोवमक, ऄॅडोब, ब्लॅकस्चोन अवण क्िालकॉम 

या कंपनयांच्या मखु्य कायाकारी ऄवधकार्यांबरोबर चचाा  केली. प्रत्येकाबरोबर स्ितंत्र 15वमवनचे चचाा  करताना मोदी 

यांनी त्यांना भारतातल्या संधींबाबत मावहती वदली.  

गुंतिणूक िेत्रात जगात अघाडीिर ऄसलेल्या ब्लॅकस्चोन कंपनीचे मखु्य कायाकारी ऄवधकारी स्चीफन 

श्वात्झमन यांनी, गुंतिणकुीसाठी भारत ही एक चांगली बाजारपेठ ऄसल्याचं सांगत भविष्ट्यात आथं गुंतिणूक 

करण्याचं वनयोजन ऄसल्याचंही सांवगतलं.   

भारतात व्यिसायाचा विस्तार करण्यास ब्लॅकस्चोनला मोठी संधी ऄसल्याचं सांगत मोदी यांनी देशाच्या 

बॅड बकँ अवण मालमत्ता मदु्रीकरण या धोरणांबाबत मावहती वदली.   

जनरल ऄॅचोवमकचे मखु्य कायाकारी ऄवधकारी वििेक लाल यांनी भारताच्या धोरणांची अवण सुधारणांची स्तुती 

केली. ड्रोन ईत्पादनासाठी भारत योग्य देश ऄसल्याचं ते म्हणाले. भारताला ड्रोनवनवमाती कें द्र म्हणून विकवसत 

केल्यास मोठा फायदा होइल, ऄसंही ते म्हणाले.  

फस्चा सोलार कंपनीचे मखु्य कायाकारी ऄवधकारी माका  विडमर यांनी भारतात सौर ईपकरणांची वनवमाती 

करण्याची तयारी दशािली. मोदी यांनी ‘एक जग, एक सूया  अवण एक ईजाा  जाळं’ या मोवहमेचं महत्ि यािेळी 

सांवगतलं.   

क्िालकॉम कंपनीचे मखु्य कायाकारी ऄवधकारी विवस्तयानो ऄमोन अवण ऄॅडोब कंपनीचे मखु्य कायाकारी 

ऄवधकारी शंतन ुनारायण यांच्याबरोबरही मोदींनी चचाा  केली.  

  

ऑस्ट्रेशलया आशण जपान 

क्िाड गचाच्या बैठकीवनवमत्त ऄमेररकेत अलेले ऑस्रेवलयाचे पंतप्रधान स्कॉच मॉरीसन अवण जपानचे 

पतंप्रधान योवशहीदे सगुा यांच्याबरोबरही मोदी यांनी विपिीय चचाा केली. मॉरीसन यांच्याबरोबर झालेल्या चचेत 

दोघांमध्ये ऄनेक जागवतक मुदय्ांिरही चचाा  झाली. दोन देशांदरम्यान याअधी झालेल्या बैठकीत घेतल्या गेलेल्या 

वनणायांचा अढािा दोनही नेत्यांनी घेतला. पयाािरणाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी जगातल्या सिा  देशांनी 

एकत्र येत काम करण ंअिश्यक ऄसल्याचं मानय करत दोनही नेत्यांनी स्िच्छ उजेच्या परुिठ्याबाबत चचाा केली. 

सगुा यांच्याबरोबरच्या चचेत मोदी यांनी जपानबरोबर संबधं ऄवधक दृढ करण्याबाबत चचाा केली. व्यापार अवण 

सांस्कृवतक संबंध ऄवधक दृढ करण्यािर दोघांचं एकमत झालं. जपान हा भारताचा मौल्यिान वमत्र ऄसल्याचं मोदी 

यांनी यािेळी सांवगतलं.  

  

 



 

ऑस्ट्रेशलया कोळसा  

कोळसा अवण खाण या मदुय्ािर भारत अवण ऑस्रेवलयादरम्यान संयुक्त कायाकारी गचाची काल दूरदृश्य 

प्रणालीच्या माध्यमातून पवहली बैठक झाली. पढुच्या मवहनयात दोन देशांमध्ये उजाा  चचाा  होणार ऄसून त्याची 

तयारी म्हणून कालच्या बैठकीकडं पावहलं जात अहे. या बैठकीला कोळसा मंत्रालयाचे ऄवतररक्त सवचि विनोद 

कुमार वतिारी ईपवस्थत होते.  

वतिारी यांनी भारतातल्या कोळसा िेत्रातली सध्याची वस्थती अवण भविष्ट्यातल्या योजना याबाबत 

मावहती वदली. दोन देशांमधल्या संभाव्य भागीदारीबाबतही यािेळी चचाा  करण्यात अली.   

 

चीन जी- 20  

जी- 20 देशांच्या परराष्ट्र व्यिहार मंत्री पातळीिरील काल झालेल्या बैठकीत चीननं 

ऄफगावणस्तानमधल्या तावलबानच्या हगंामी सरकारला पाठींबा व्यक्त केला. दूर दृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून या 

बैठकीत सहभागी होताना चीनचे परराष्ट्र व्यिहार मंत्री िगँ यी यांनी ऄफगावणस्तानिरचे वनबंध ईठिण्याची मागणी 

केली. वनबंधाच्या अडून ऄफगावणस्तानिर राजकीय दबाि अणण्याचा प्रयत्न होउ नये, ऄसं अिाहनही त्यांनी 

केलं. ऄफगावणस्तानमधलं अवथाक संकच दूर करण्यासाठी सिा देशांनी पढंु यािं, सिांच्या पाठींब्यावशिाय या 

देशात शांततामय मागाा नं अवथाक  विकास शक्य नसल्याचं िगँ यी यांनी सांवगतलं.   

 

 शदवयाांग लसीकरण  

वदव्यांग व्यक्ती अवण ज्येष्ठ नागररकांना लसीकरण कें द्रािर जाउन लस घेण ंशक्य नसल्यास त्यांना 

त्यांच्या घरीच लस वदली जाइल, ऄसं कें द्र सरकारनं काल जाहीर केलं. नीती अयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी 

माध्यम प्रवतवनधींना ही मावहती वदली. ज्यांना घरातून बाहेर पडण ंशक्य नाही, त्यांना त्यांच्या घरीच तज्ज्ञांच्या 

ईपवस्थतीत लस देण्याची व्यिस्था करण्यात अली ऄसल्याचं पॉल यांनी सांवगतलं. कें द्रीय अरोग्य सवचि राजेश 

भूषण यांनीही राज्य अवण कें द्रशावसत प्रदेशांना पत्र वलहून वदव्यांग व्यक्तींना लस देण्यासाठी विशेष सवुिधा 

करण्याच्या सूचना वदल्या अहेत.   

 

शपयूष गोयल  

कें द्रीय मंत्री पीयूष गोयल हे अज वसमला दौर्यािर येणार अहेत. सेिा और समपाण ऄवभयानाऄंतगात 

अयोवजत केलेल्या विविध कायािमांमध्ये ते सहभागी होतील. गोयल हे रक्तदान वशबीर, स्िच्छता मोहीम, िावणज्य 

संथा, ऄशा कायािमांना हजेरी लािणार अहेत. पतंप्रधान गरीब कल्याण ऄनन योजनेच्या राज्यातल्या वतसर्या 

अवण चौथ्या चप्पप्पयाचं ईद्घाचन ईया गोयल यांच्या हस्ते होणार अहे.  

 

ओशिशा हॉकी  

येत्या नोव्हेंबर मवहनयात परुुषांच्या ज्यवुनऄर गचाच्या होणार्या विश्वकरडंक हॉकी स्पधेचं यजमानपद 

ओवडशा भूषिणार अहे. मखु्यमंत्री निीन पचनाइक यांनी काल भिुनेश्वर आथं ही घोषणा केली. त्यांनी काल स्पधेच्या 

लोगो अवण चषकाचंही ऄनािरण केलं. या स्पधेत 16 देश सहभागी होणार अहेत. 24 नोव्हेंबर ते 5 वडसेंबर या 



कालािधीत भुिनेश्वर आथल्या कवलंगा स्चेवडयमिर ही स्पधाा  अयोवजत करण्यात अली अहे. 2018 मध्ये 

झालेल्या परुुषांच्या विश्वकरडंक हॉकी स्पधेचं यजमानपदही ओवडशानं भूषिलं होतं.        

 

आयपीएल  

अयपीएल विकेच स्पधेत कोलकता नाइच रायडसा संघानं काल मुंबइ आंवडयनस संघाचा सात गडी राखून 

पराभि केला. ऄबूधाबी आथं झालेल्या या सामनयात प्रथम फलंदाजी करताना मुंबइच्या संघानं वनधाा ररत िीस 

षचकांमध्ये 155 धािा केल्या. मात्र, कोलकत्याच्या संघानं हे लक्ष्य सहज पार केलं. 

 

याबरोबरच ह ेराष्ट्रीय बातमीपत्र सांपलां. नमस्ट्कार. 

 

 
 


