
आकाशवाणी, पुणे 

राष्ट्रीय बातमीपत्र 

वेळ – दुपारी 1 वाजून 30 मम. 

मदनाांक: 23.09.2021        वार – गरुुवार  

 

आधी एक मवनांती, 

गणेशोत्सव साजरा करताना जबाबदारीचां भान राखलांत, आता नवरात्रोत्सव आमण पाठोपाठ मदवाळीही 

,अवश्य  साजरी करा, पण सावध राहून. खरदेीसाठी बाजारात गदी करू नका. कोरोनाच्या मतसयाार लाटेचा 

धोका आह,े ह ेमवसरू नका. लस वेळेवर घ्याच पण नांतरही काळजी घ्या. मखुपट्टी वापरा, सुरमित अांतर 

राखा, हात, चेहरा वारांवार स्वच्छ धुवा. तरीही कोमवड 19 ची लिणां आढळली तर लगेच मवलगीकरणात जा, 

चाचणी करून घ्या, गरजेनुसार उपचार घ्या, स्वतःचां आरोग्य राखा आमण आपल्यामळेु इतराांना बाधा होणार 

नाही, याचीही काळजी घ्या. 

ठळक बातम्या 

 

1. जगभरात पसरलेले भारतीय ही आपली ताकद असल्याचं पंतप्रधानांचं प्रततपादन, 

2. देशातील दैनंतदन नवीन कोरोनाबातधतांच्या संख्येत माफक घट, 

3. इतर देशांना देणगी स्वरुपात देण्यासाठी कोतवड-प्रततबधंक लसींच्या 500 दशलक्ष मात्रा खरदेी करण्याचं  

अमेररकेचं आश्वासन, 

4. अतखल भारतीय आखाडा पररषदेचे अध्यक्ष नरेंद्र तगरी यांच्या मतृ्यचुी सीबीआयद्वारे चौकशी करण्याची उत्तर 

प्रदेश सरकारची तशफारस  

आतण  

5. लडाखमध्ये लेह इथं उद्यापासून पाच तदवस पतहल्या तहमालयन तचत्रपट महोत्सवाचं आयोजन. 

 

 

मोदी  

 पतंप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या चार तदवसांच्या अमेररका दौऱ्यासाठी आज सकाळी वॉतशंग्टन डीसी इथं 

पोहोचले. जोरदार पाऊस असूनही शेकडो भारतीय हातात ततरगंा घेऊन  मोदी यांच्या स्वागतासाठी तवमानतळावर 

जमले होते. पतंप्रधानांचं तवमान उतरताच या जनसमदुायानं अत्यंत उत्साहानं मोदी यांच्या नावाच्या घोषणा 

द्यायला सुरुवात केली. या उत्स्फूतत स्वागताबद्दल मोदी यांनी भारतीय जनसमदुायाचे आभार मानले असून  

देशतवदेशात पसरलेला भारतीय जनसमदुाय ही आपली ताकद असल्याचं मोदी यांनी त्यानंतर केलेल्या ट्वीटमध्ये 

म्हटलं आहे. जगभरात भारतीय जनसमदुायानं  आपल्या कतृतत्वानं आपलं वेगळेपण तसद्ध केलं असून ते अत्यंत 

प्रशंसनीय आहे, असंही मोदी यांनी नमूद केलं आहे. 

 



या दौऱ्यात मोदी आज अमेररकेतील तवतवध उद्योगांच्या मखु्य कायतकारी अतधकाऱ्यांशी चचात  करणार 

आहेत. क्वालकॉम, अॅडॉब, फस्टत सोलर, ब्लॅकस्टोन आतण जनरल अॅटोतमक्स या उद्योगसमूहांचा त्यामध्ये 

समावेश आहे. त्यानंतर ते ऑस्रेतलयाचे पतंप्रधान स्कॉट मॉररस आतण जपानचे पंतप्रधान योतशहीदे सगुा यांच्याशी 

तद्वपक्षीय चचात  करणार आहेत. अमेररकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरीस यांच्याबरोबर मोदी यांची स्वतंत्र बैठक 

होणार आहे. तवज्ञान आतण तंत्रज्ञान के्षत्रात उभय देशांमधील सहकायत वाढतवण्याबाबत या बैठकीत चचात अपेतक्षत 

आहे.  

 

  उद्या, 24 तारखेला मोदी आतण राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांची व्हाईट हाऊसमधील ओव्हल ऑतफसमध्ये 

स्वतंत्र बैठक होणार असून या बैठकीत अफगातणस्तानमधील घडामोडी, वाढता कट्टरतावाद, दहशतवाद, भारत – 

प्रशांत के्षत्रातील सरुतक्षतता, सायबर सरुक्षा, कोतवड लसपरुवठा आतण तनमतल ऊजात या के्षत्रातील भागीदारी वाढतवण 

या मदुद््यांवर चचात  होणार आहे. त्यानंतर पंतप्रधान क्वाड तशखर पररषदेमध्ये सहभागी होणार आहेत.  

   

दौऱ्याच्या अखेरच्या तदवशी, 25 तारखेला न्यूयॉकत  इथं होणाऱ्या संयकु्त राष्ट्रांच्या आमसभेला ते संबोतधत 

करणार आहेत. यामध्ये कोतवड -19 सह सध्याची जागततक आव्हानं, दहशतवादाचा बीमोड करण्याची गरज, 

हवामान बदल यासह अन्य महत्त्वपूणत मदुद््यांवर ते जागततक नेत्यांशी संवाद साधणार असून यानंतर त्यांच्या 

दौऱ्याची सांगता होणार आहे.  

 

मोदी भेट  

अमेररकेतील वैज्ञातनक समदुाय आतण उद्योग जगतानं मोदी यांच्या अमेररका भेटीचं स्वागत केलं असून या 

भेटीमळेु उभय देशांमधील परस्पर सहकायत तसंच नवकल्पना आतण प्रकल्पांची देवाणघेवाण अतधक सलुभ आतण 

जोमानं होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या भेटीमळेु नवोन्मेषाच्या पे्ररणेला अतधक बळ तमळेल. गेल्या 30 

वषाांहून अतधक काळ अमेररकेत वास्तव्यास असून माझ्या अनेक वाराणसी भेटीत भारतातील तवद्यार्थयाांना 

अद्ययावत वैज्ञातनक ज्ञानाची गरज असल्याचं माझ्या लक्षात आलं आहे. या दौऱ्यातून त्या देवाणघेवाणीला चालना 

तमळेल, असा तवश्वास सॅन तदअॅगो इथल्या रायअगँ्यलुम बायोफामात  कंपनीचे संस्थापक आतण मखु्य वैज्ञातनक 

अतधकारी संजय पांडे यांनी आकाशवाणीशी बोलताना व्यक्त केला.  

 

राष्ट्रीय कोमवड 

देशात आज सकाळी संपलेल्या चोवीस तासात 31 हजार 923 नवे कोरोनाबातधत आढळले तर 31 हजार 

990 रुग्ण कोरोनामकु्त झाले. या कालावधीत कोतवड-19 मळेु 282 रुग्णांच्या मतृ्यचुी नोंद झाली. दैनंतदन नवीन 

कोरोनाबातधतांच्या संख्येत 349 नं घट झाली. देशात सध्या 3 लाख 1 हजारांहून अतधक कोरोना रुग्ण 

उपचाराधीन आहेत. त्यांचं प्रमाण एक टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तर बरे झालेल्या रुग्णांचं प्रमाण 97 पूणाांक 77 

शतांश टक्के आहे. कोतवड-19 मळेु देशात आजवर दगावलेल्यांची संख्या 4 लाख 46 हजारांहून अतधक झाली 

आहे. देशात कोतवड प्रततबंधात्मक लसींच्या 83 कोटी 39 लाखांहून अतधक मात्रा देऊन झाल्या आहेत. 

तदवसभरात काल 71 लाख 38 हजारांहून अतधक लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या. 

 

लसखरदेी 



अमेररकेनं कोतवड-प्रततबंधक लसींच्या 500 दशलक्ष अततररक्त मात्रा इतर देशांना देणगी स्वरुपात 

देण्यासाठी खरदेी करण्याचं आश्वासन तदलं आहे. अमेररकेला कोतवड आपत्तीला केवळ अमेररकेतूनच नव्हे, तर 

जगभरातून हद्दपार करायचं आहे. या मोतहमेचं आपलं नेततृ्व आपल्या कृतीतून तसद्ध करण्यासाठी अमेररकेनं हा 

तनणतय घेतल्याचं राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी संयकु्त राष्ट्रांच्या काल झालेल्या कोतवड वैतश्वक संमेलनात जाहीर 

केलं.  

 

कॅनडा, इंडोनेतशया, दतक्षण आतिका, तिटन या देशांच्या प्रतततनधींसह जागततक आरोग्य संघटनेचे प्रमखु 

टेड्रस अधनोम घेिेयेसस या पररषदेला उपतस्थत होते.  

 

लेखी 

परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी आजपासून उझबेतकस्तान आतण तस्वत्झलांडच्या दौऱ्यावर रवाना 

होत आहेत. 26 सप्टेंबर पयांत चालणाऱ्या या दौऱ्यात त्या उझबेकीस्तानचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री अब्दलु अझीझ 

कातमलोव्ह आतण सांस्कृततक मंत्री ओझोड्बेक नझरबेकोव्ह यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चचात  करणार आहेत. 

प्रतसद्ध ताश्कंद स्टेट तवद्यापीठामध्ये लेखी यांचं भारताची लोकशाही परपंरा या तवषयावर व्याख्यान होणार आहे. 

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमतृ महोत्सवातनतमत्त बखुारा स्टेट तवद्यापीठामध्ये त्या तवद्यार्थयाांशी संवाद साधणार 

आहेत. 27 ते 30 सप्टेंबर दरम्यान मीनाक्षी लेखी तस्वत्झलांड दौऱ्यावर असून त्यामध्ये त्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे 

उच्चायकु्त डॉक्टर इग्नतजओ कॅसीस आतण सांस्कृततक मंत्रालयाचे उच्चायकु्त एलेन बसेट यांच्याशी चचात  करणार 

आहेत. ततथं त्या अतनवासी भारतीय समदुायाशी आतण तजतनव्हा आंतरराष्ट्रीय समदुायाशी संवाद साधणार आहेत.  

 

नरेंद्र मगरी 

अतखल भारतीय आखाडा पररषदेचे अध्यक्ष आतण बडे हनमुान मंतदराचे महंत नरेंद्र तगरी यांच्या मतृ्यू 

प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची तशफारस उत्तर प्रदेश सरकारनं केली आहे. तीन तदवसांपूवी, 20 तारखेला 

प्रयागराज इथल्या वाघम्बरी मठामध्ये नरेंद्र तगरी संशयास्पदररत्या मृतावस्थेत आढळले होते. उत्तर प्रदेशचे 

मखु्यमंत्री योगी आतदत्यनाथ यांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची तशफारस कें द्र सरकारकडे केली 

आहे. पोतलसांनी या प्रकरणी प्राथतमक मातहती अहवाल दाखल केला असून नरेंद्र तगरी यांनी आपल्या मतृ्यपूुवी 

तलतहलेल्या पत्रात उल्लेख केलेला त्यांचा तशष्ट्य आनंद तगरी याला अटक करून ताब्यात घेतलं आहे. प्रयागराज 

पोतलसांनी या प्रकरणाच्या तपासासाठी 18 जणांचं तवशेष तपास पथक स्थापन केलं आहे. काल नरेंद्र तगरी यांच्या 

मतृदेहाचं शव तवच्छेदन करण्यात आलं आतण त्यानंतर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.  

 

अटक 

उत्तर प्रदेशमधील मझुफ्फरनगर इथला रतहवासी असलेल्या मौलाना कलीम तसतद्दकी याला काल  उत्तर 

प्रदेश दहशतवाद तवरोधी पथक अथातत ए टी एस नं अटक केली. यावषी 20 जून रोजी झालेल्या देशातील सवातत 

मोठ्या धमाांतर कारस्थान प्रकरणी ए टी एस नं केलेल्या कारवाईचा हा एक भाग आहे. जूनमध्ये अशी धमाांतर 

करणारी टोळी एटीएस नं ताब्यात घेतली होती  

 

 



लडाख 

लडाखमधील उच्च तशक्षण तवभाग आतण भारतीय तंत्रज्ञान संस्था तदल्ली, मुंबई आतण कानपूर यांनी लेह 

इथं तवशेष तंत्रज्ञान तवषयक अभ्यासक्रम सरुू करण्याबाबत स्वारस्य दाखवलं आहे. नायब राज्यपाल आर. के. 

माथुर यांच्या उपतस्थतीत या स्वारस्य पत्रावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या प्रदेशातील तंत्रतशक्षणाच्या दृष्टीनं हा 

अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असून त्यामळेु लडाखमधील तशक्षणके्षत्राचा आमूलाग्र कायापालट होऊ शकतो.  

 

मचत्रपट महोत्सव 

लडाखमधील लेह इथं पाच तदवसांचा तहमालयन तचत्रपट महोत्सव आयोतजत करण्यात आला असून उद्या 

शकु्रवारी, 24 तारखेला कें द्रीय मातहती आतण प्रसारण मंत्री अनरुाग ठाकूर यांच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन होणार आहे. 

शेरशाह तचत्रपटाचे तनमातते आतण कलाकार मंडळी यावेळी उपतस्थत राहणार आहेत. हा तचत्रपट यावेळी 

दाखतवण्यात येणार असून त्याचे तदग्दशतक तवष्ट्णूवधतन आतण अतभनेते तसद्धाथत मल्होत्रा यामध्ये सहभागी होणार 

आहेत. तवतवध तचत्रपटांच्या प्रदशतनाबरोबरच या महोत्सवात पे्रक्षकांसाठी कायतशाळा, प्रतशक्षण वगत  आतण तवतवध 

स्पधाांचं आयोजनही करण्यात येणार आहे. तचत्रपट तनतमतती महासंचालनालय आतण कें द्रीय मातहती आतण प्रसारण 

मंत्रालय यांच्या संयकु्त तवद्यमानं या महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे.  

 

चांदीवाल आयोग 

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर तसंग यांच्यातवरुद्ध एक सदस्यीय चंदीवाल आयोगानं पनु्हा 

जामीनपात्र अटक वॉरटं जारी केलं आहे. यापूवी काढण्यात आलेलं वॉरटं त्यांना बजावण्यात आलं नव्हतं. हे नवे 

वॉरटं 6 ऑक्टोबर पयांत वैध राहणार आहे.  

 

 

याबरोबरच ह ेराष्ट्रीय बातमीपत्र सांपलां. नमस्कार. 
 

 


