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आकाशवाणी, पुणे 

राष्ट्रीय बातमीपत्र 

दुपारी 1 वाजून 30 ममनी 

मदनाांक  –  24.09.2021       वार  –  शुक्रवार 

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 मतसर् या लाचेचा धोका आह,े ह ेमवसरू नका. लस वेळेवर 

घ्याच पण नांतरही काळजी घ्या. मखुपट्टी वापरा, सरुमित अांतर राखा, हात, चेहरा 

वारांवार स्वच्छ धुवा. तरीही कोमवड 19 ची लिणां आढळली तर लगचे 

मवलगीकरणात जा, चाचणी करून घ्या, गरजेनसुार उपचार घ्या, स्वतःचां आरोग्य 

राखा आमण आपल्यामळेु इतराांना बाधा होणार नाही, याचीही काळजी घ्या. 

 

ठळक बातम्या 

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज अमेररकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांची भेट घेणार  

 राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये काययरत यवुकांनी देशाच्या ववकासासाठी वियाशील 

व्हाव ं– राष्ट्रपती रामनाथ कोववंद यांचं आवाहन  

 देशाचा कोववड रुग्ण बर ेहोण्याचा दर 97 पूणाांक 77 शतांश टक्के  

 उत्तर प्रदेशमध्ये आगामी ववधानसभा वनवडणूक भाजपा आवण वनषाद पाटी 

एकवितपणे लढवणार - कें द्रीय मंिी धमेंन्द्द्र प्रधान यांची घोषणा  

 कें द्रीय मंिी नीतीन गडकरी यांच्या हस्ते पणु्यातील प्रस्ताववत दमुजली 

उड्डाणपलुाच्या कामाचं भूवमपूजन 

आवण  

 मुंबई शेअर बाजाराच्या वनदेशांकाची जोरदार उसळी; 60 हजारांचा वविमी टप्पा 

ओलांडला  
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क्वाड 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेररकेच्या दौऱ्यावर असून आज ते राष्ट्राध्यक्ष ज्यो 

बायडन यांची भेट घेऊन तयांच्याशी विपक्षीय चचाय  करणार आहेत; तसंच क्वाड गटाच्या 

बैठकीतही सहभागी होणार आहेत. तर उद्या पतंप्रधान मोदी  संयकु्त राष्ट्रांच्या 

आमसभेला संबोवधत करणार आहेत.  

अमेररका दौऱ्याच्या कालच्या पवहल्याच वदवशी मोदी यांनी महतवाच्या नेतयांच्या 

भेटीगाठीं घेतल्या. अमेररकेच्या उपाध्यक्षा कमला हॅरीस यांच्याबरोबरच, ऑस्रेवलयाचे 

पंतप्रधान स्कॉट मॉरीसन आवण जपानचे पंतप्रधान योवशहीदे सगुा यांची स्वतंिपणे भेट 

घेत मोदी यांनी विपक्षीय चचाय  केली. तसंच, भारताच्या दृष्टीनं महतवाच्या असणाऱ्या पाच 

के्षिांमधल्या आघाडीच्या कंपन्द्याच्या प्रमखुांशीही तयांनी चचाय  केली.  

 

राष्ट्रपती पुरस्कार  

राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये काययरत असलेल्या यवुकांनी देशाच्या ववकासासाठी 

वियाशील व्हाव ं असं आवाहन राष्ट्रपती रामनाथ कोववंद यांनी आज केलं. राष्ट्रपती 

रामनाथ कोववंद यांच्या हस्ते आज 2019-20 या वषायसाठीच्या  राष्ट्रीय सेवा योजना 

परुस्कारांचं ववतरण करण्यात आलं.  तयावेळी ते बोलत होते. एकंदर  42 स्वयंसेवकांना 

आज हा परुस्कार प्रदान करण्यात आला. सामावजक के्षिात उल्लेखनीय कायय 

करणाऱ्यांना हा परुस्कार वदला जातो. यात महाराष्ट्रातील दोन जणांचा समावेश आहे.  

पणु्यातल्या रामकृष्ट्ण मोर ेमहाववद्यालयाचा मनोज गुंजाळ आवण अकोला इथल्या श्रीमती 

एलआरटी वावणज्य महाववद्यालयाची सपना बाबर यांना उल्लेखनीय योगदानासाठी हा 

परुस्कार प्रदान करण्यात आला.  

िीडा मंिालयानं दूर दृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आयोवजत केलेल्या या 

काययिमात यवुकांना मागयदशयन करताना राष्ट्रपती म्हणाले; ‘यवुक हे देशाचं भववष्ट्य 

आहेत. ज्या देशात यवुकांना प्रोतसाहन वमळतं, तो देश प्रगती करतो,’ आयषु्ट्यात खरा 

आनंद प्राप्त करण्यासाठी दसुऱ्यांना आनंदी करा, असा सल्लाही तयांनी वदला.   या 

काययिमाला कें द्रीय िीडा आवण यवुक कल्याण मंिी अनरुाग ठाकूर उपवस्थत होते.   

  

देश कोरोना  

देशात आज सकाळी संपलेल्या चोवीस तासात 34 हजार 382 नवे कोरोनाबावधत 

आढळून आले, तर 32 हजार 542 रुग्ण कोरोनामकु्त झाले. काल वदवसभरात कोरोना 
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संसगायमळंु 318 रुग्णांच्या मतृयचुी नोंद झाली. कोववड-19 मळेु देशात आजवर 

दगावलेल्यांची संख्या 4 लाख 46 हजार 368 झाली आहे. सध्या देशात कोरोनामळंु 

मतृयू होण्याचा दर 1 पूणाांक 33 शतांश टक्के झाला आहे. देशात सध्या 3 लाख 1 

हजारांहून अवधक कोरोना रुग्ण उपचाराधीन आहेत. बर े झालेल्या रुग्णांचं प्रमाण 97 

पूणाांक 77 शतांश टक्के आहे.  

देशात कोववड प्रवतबंधातमक लसींच्या 84 कोटी 15 लाख 18 हजार 26 मािा देऊन 

झाल्या आहेत. काल वदवसभरात 72 लाख 20 हजार 642 जणांना लस देण्यात आली. 

   

उप्र मनवडणुक  

उत्तरप्रदेशमध्ये आगामी ववधानसभा वनवडणकुा भारतीय जनता पाटी आवण 

वनषाद पाटी एकवितपणे लढववणार असल्याची घोषणा कें द्रीय मंिी धमेंन्द्द्र प्रधान यांनी 

आज लखनौ इथं केली. भाजपा संसदीय दलाचं वनवडणकु ववषयक पथक गेले दोन 

वदवस लखनौ आवण गोरखपूर च्या दौयायवर असून पक्षाच्या पदावधकायाांशी वनवडणूक 

रणनीती ठरवण्यासाठी चचाय  करीत आहे. पतंप्रधान नरेंद्र मोदी आवण उत्तरप्रदेशचे 

मखु्यमंिी योगी आवदतयनाथ यांच्या नेततृवावर जनतेचा ववश्वास असून या वनवडणकुा ही 

आघाडी बहुमतानं वजंकेल असा ववश्वास प्रधान यांनी व्यक्त केला. 

  

पांचायत मनवडणूक  

वबहारमध्ये पंचायत वनवडणकुीच्या पवहल्या टप्प्यासाठी आज सकाळी सात 

वाजता मतदानाला सरुुवात झाली. संध्याकाळी पाच वाजेपयांत मतदान सरुु असेल. 10 

वजल््ांमधल्या 170 पचंायतींसाठी होणाऱ्या या वनवडणकुीसाठी कडक बंदोबस्त तैनात 

करण्यात आला आहे. राज्यात प्रथमच पंचायत वनवडणकुीसाठी इल्क्रॉवनक मतदान 

यंिांचा वापर होत आहे. 26 आवण 27 सप्टेंबरला मतमोजणी होणार आहे.  

  

शेअर बाजार 

मुंबई शेअर बाजाराच्या वनदेशांकात आज सकाळच्या सिात 359 अंकांची 

घसघशीत वाढ झाली आवण वनदेशांक आजवरची सवोच्च पातळी गाठत 60 हजार 244 

अंकांवर पोहोचला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या वनदेशांकातही शंभर अंकांची वाढ झाली 

आवण बाजार 17 हजार नऊशे 23 अंकांवर पोहोचला. 

 

गडकरी  
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पणेु शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी महत्त्वपूणय असलेल्या ररगं रोडचं भूमी 

अवधग्रहण राज्य सरकारने करावं; कें द्र सरकार या प्रकल्पाचा सवय खचय करून प्रकल्प 

पूणय करले अशी महत्त्वपूणय घोषणा कें द्रीय भूपषृ्ठ वाहतूक मंिी वनतीन गडकरी यांनी आज 

पणु्यात केली. वसंहगड रस्तयावरील राजाराम पूल ते फन टाईम या प्रस्ताववत दमुजली 

उड्डाणपलुाच्या कामाचं भूवमपूजन गडकरी यांच्या हस्ते झालं; तयानंतर आयोवजत 

काययिमात ते बोलत होते. 

पणेु शहरातील हवा, जल आवण ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयतन करणे 

गरजेचे असून यासाठी मेरो रले्वेचे जाळे वाढवायला हव,ं ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी 

गाड्यांचे हॉनय हे भारतीय वाद्यांच्या आवाजाचे असावेत अशी सूचना केल्याचे गडकरी 

यांनी सांवगतलं.  

मुंबईतील नररमन पॉईटं ते वदल्ली महामागय जोडण्याचा मानस आहे. वरळी ते वांदे्र 

वस वलंक तयार झाला असून हा रस्ता वसई ववरार पयांत नेण्यात येणार आहे. असे 

गडकरी यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.  

 

म्यानमार  

म्यानमारमध्ये लष्ट्करी राजवटीखाली मानवावधकारांचं उल्लंघन होत 

असल्याबाबत   संयकु्त राष्ट्राचे मानवावधकार उच्चायकु्त वमशेल बॅशलेट यांनी वचंता व्यक्त 

केली आहे. या देशातील संघषय आणखी वचघळू नये यासाठी अवधक प्रयतन करण्याचं 

आवाहन तयांनी आतंरराष्ट्रीय समदुायाला केलं आहे.  

वतथल्या संघषायचे राष्ट्रीय पररणाम भयंकर आवण दुुःखद आहेत प्रादेवशक पररणाम 

देखील गंभीर असू शकतात. म्यानमार मधील संघषायची पररवस्थती वचघळू नये आवण 

वतथे पनु्द्हा लोकशाही राजवट यावी यासाठी आतंरराष्ट्रीय समदुायाने वेळ वनघून 

जाण्याआधीच  अवधकावधक प्रयतन करणे आवश्यक आहे, असं बॅशलेट यांनी काल एका 

वनवेदनािार ेम्हटलं आहे.  

गेल्या 1 फेब्रवुारीला लष्ट्कराने सत्ता हस्तगत केल्यापासून म्यानमारमध्ये गोंधळ सरुू 

आहे, म्यानमारची लोकशाहीच्या वदशेने सरुू असलेली 10 वषाांची वाटचाल यामळेु 

संपली आवण देश -ववदेशात संताप वनमायण झाला आहे. 

ववववध के्षिांमध्ये सशस्त्र गटांची लष्ट्कराशी चकमक झाली आहे, तयामळेु गेल्या काही 

वदवसांत हजारो लोकांना भारतासह अन्द्य शेजारी देशांमध्ये जाण्यास प्रवतृ्त केले आहे. 

 

आसाम गोळीबार  
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अवतिमण हटवण्याच्या मोहीमे दरम्यान आसामच्या दारगं वजल््ात काल संघषय होऊन 

दोन जणांचा मतृयू झाला, तर काही जण जखमी झाले. धोलपरु गावात ही घटना घडली. 

राज्य सरकारनं या प्रकरणी गवुाहाटी उच्च न्द्यायालयाच्या वनवतृ्त न्द्यायाधीशांच्या 

अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्याचे आदेश वदले आहेत. अवतिमण काढण्याचं काम सरुु 

असताना वनदशयकांनी पोवलसांवर हल्ला केल्यानं पोवलसांनी कारवाई केली. यावेळी 

झालेल्या संघषायत दोन जणांचा मतृयू झाला. जखमी झालेल्यांमध्ये पोलीस 

कमयचाऱ्यांचाही समावेश आहे. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. 

दरम्यान, कायदा हातात घेण्यासाठी जनतेला वचथावणी देऊ नये, असं आवाहन 

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षानं ववरोधी पक्षांना केलं आहे.  

  

याबरोबरच ह ेराष्ट्रीय बातमीपत्र सांपलां. नमस्कार. 

 

 


