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आकाशवाणी, पणेु 

राष्ट्रीय बातमीपत्र 

वेळ – रात्री 9 वाजून 15 मम. 

मदनाांक – 23.09.2021          वार – गरुुवार 

  

आधी एक मवनांती, 

18 वषाांवरील सवाांसाठी कोरोना प्रमतबांधक लसीकरण मोहीम सरुू आहे. सवाांनी लसीकरण करून घ्या. पण 

नांतरही काळजी घ्या. मखुपट्टी वापरा, सरुमित अांतर राखा, हात, चेहरा वारांवार स्वच्छ धवुा. मवनाकारण घराबाहेर 

पडून गावात गदी करू नका. कोमवड-19 बद्दल काही प्रश्न असतील तर 011-23 978 046 आमण 1075 या 

राष्ट्रीय; तसांच 020-26 127 394 या महाराष्ट्रासाठीच्या हेल्पलाईन क्रमाांकाांवर सांपकक  साधा. 

 

ठळक बातम्या,  

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेररकेच्या दौऱ्यावर;राष्ट्राध्यि ज्यो बायडेन याांच्याशी उद्या करणार मिपिीय 

चचाक  

कोरोनाची दसुरी लाट सांपलेली नाही; काळजी घ्यावीच लागेल – आरोग्य मांत्रालयाचा इशारा  

देशव्यापी कोमवड प्रमतबांधक लसीकरण मोमहमेत आतापयांत मदल्या 84 कोटी मात्रा 

कें द्रीय मांत्री मपयषु गोयल याांच्या हस्ते मुांबईतल्या राष्ट्रीय औद्योमगक अमभयाांमत्रकी सांस्थेच्या उत्कृष्टता 

कें द्राचां उद्घाटन  

आमण  

जम्मू काश्मीरमध्ये घसुखोरीचा प्रयत्न करणार ेतीन दहशतवादी चकमकीत ठार 

 

मोदी  

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेररकेच्या दौऱ्यावर असून सध्या त्याांची महत्त्वाच्या मोठ्या अमेररकी 

कां पनयाांच्या मखु्य कायककारी अमधकाऱ्याांबरोबर बैठक सरुू आहे.क्वालकॉम, अॅडॉब, फस्टक सोलर, 

ब्लॅकस्टोन आमण जनरल अॅटोममक्स या उद्योगसमूहाांचा त्यामध्ये समावेश आहे.   मेक इन इांमडया, 
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दोनही देशाांमध्ये उद्योग आमण व्यापाराला चालना आमण गुांतवणूक हे या चचेतील महत्त्वाचे मदेु्द असतील 

असां आकाशवाणीच्या प्रमतमनधीनां कळवलां आहे. या बैठकीनांतर पांतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेररकेच्या 

उपराष्ट्राध्यि कमला हॅररस याांच्याशी सांवाद साधणार आहेत. त्याचबरोबर ते आज ऑस्रेमलयाचे 

पांतप्रधान स्कॉट मॉररस आमण जपानचे पांतप्रधान योमशहीदे सगुा याांच्याशी मिपिीय चचाक करणार 

आहेत.  उद्या, मोदी आमण राष्ट्राध्यि ज्यो बायडेन याांची व्हाईट हाऊसमधील वव्हल ऑमफसमध्ये 

स्वतांत्र बैठक होणार आहे.  या बैठकीत अफगामणस्तानमधील घडामोडी, वाढता कट्टरतावाद, 

दहशतवाद, भारत – प्रशाांत िेत्रातील सरुमितता, सायबर सरुिा, कोमवड लसपरुवठा आमण मनमकल 

ऊजाक या िेत्रातील भागीदारी वाढवण या मदुद््याांवर चचाक अपेमित आहे. त्यानांतर पांतप्रधान क्वाड 

मशखर पररषदेमध्ये सहभागी होणार आहेत.दौऱ्याच्या अखेरच्या मदवशी,25 तारखेला पांतप्रधान मोदी, 

नयूयॉकक  इथां होणाऱ्या सांयकु्त राष्ट्राांच्या आमसभेला सांबोमधत करणार आहेत. यामध्ये कोमवड -19 सह 

सध्याची जागमतक आव्हानां, दहशतवादाचां आव्हान, हवामान बदल यासह अनय महत्त्वपूणक मदुद््याांवर ते 

जागमतक नेत्याांशी सांवाद साधणार आहेत.दरम्यान पांतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या चार मदवसाांच्या 

अमेररका दौऱ्यासाठी आज सकाळी वॉमशांग्टन डीसी इथां पोहोचले. जोरदार पाऊस असूनही शेकडो 

भारतीय हातात मतरांगा घेऊन  मोदी याांच्या स्वागतासाठी मवमानतळावर जमले होते. पांतप्रधानाांचां 

मवमान उतरताच या जनसमदुायानां अत्यांत उत्साहानां मोदी याांच्या नावाच्या घोषणा द्यायला सरुुवात 

केली. या उत्स्फूतक स्वागताबद्दल मोदी याांनी भारतीय जनसमदुायाचे आभार मानले असून  

देशमवदशेात पसरलेला भारतीय जनसमदुाय ही आपली ताकद असल्याचां मोदी याांनी त्यानांतर 

केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटलां आहे. जगभरात भारतीय जनसमदुायानां  आपल्या कतृकत्वानां आपलां 

वेगळेपण मसद्ध केलां असून ते अत्यांत प्रशांसनीय आहे, असांही मोदी याांनी नमूद केलां आहे. 

अममराती  

सांयकु्त अरब अममरातीचे परदेश व्यापार मांत्री डॉक्टर थानी मबन अहमद अल झेयदुी   

याांनी आज नवी मदल्लीत कें द्रीय अथकमांत्री मनमकला सीतारामन याांची भेट घेतली.   दोनही देशातील 

व्यापार आमण मिपिीय सांबध दृढ करण्यामवषयी दोनही मांत्रयाांनी चचाक केली. डॉक्टर थानी मबन अहमद 

याांच्या बरोबर एक उच्चस्तरीय मशष्टमांडळ भारत भेटीवर आलां असून व्यापार, गुांतवणूक, आमथकक 

सांबांध यात वाढ करण्यासाठी उपलब्ध सांधींचा या भेटीत मवचार केला जात आहे. आमथकक भागीदारी 

मवषयक एक करार करण्यामवषयीही चचाक सरुु आहे. 
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लेखी  

परराष्ट्र व्यवहार राज्यमांत्री मीनािी लेखी आजपासून उझबेमकस्तान आमण मस्वत्झलांडच्या दौऱ्यावर 

रवाना होत आहेत. 30 सप्टेंबर पयांत चालणाऱ्या या दौऱ्यात त्या उझबेकीस्तानचे परराष्ट्र व्यवहार 

मांत्री अब्दलु अझीझ काममलोव्ह आमण साांस्कृमतक मांत्री वझोड्बेक नझरबेकोव्ह याांची भेट घेऊन 

त्याांच्याशी चचाक करणार आहेत. प्रमसद्ध ताश्कां द स्टेट मवद्यापीठामध्ये लेखी याांचां भारताची लोकशाही 

परांपरा या मवषयावर व्याख्यान होणार आहे. भारतीय स्वातांत्रयाच्या अमतृ महोत्सवामनममत्त बखुारा 

स्टेट मवद्यापीठामध्ये त्या मवद्यार्थयाांशी सांवाद साधणार आहेत. 27 ते 30 सप्टेंबर दरम्यान मीनािी 

लेखी मस्वत्झलांड दौऱ्यावर असून त्यामध्ये त्या परराष्ट्र मांत्रालयाचे उच्चायकु्त डॉक्टर इग्नमजव 

कॅसीस आमण साांस्कृमतक मांत्रालयाचे उच्चायकु्त एलेन बसेट याांच्याशी चचाक करणार आहेत. मतथां त्या 

अमनवासी भारतीय समदुायाशी आमण मजमनव्हा आांतरराष्ट्रीय समदुायाशी सांवाद साधणार आहेत. 

  

राष्ट्रीय सेवा योजना 

राष्ट्रीय सेवा योजना परुस्कार राष्ट्रपती रामनाथ कोमवांद उद्या दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून प्रदान 

करणार आहेत. 2019 – 20 या वषाकसाठी एकां दर 42 परुस्काराथीना 3 मवभागाांमध्ये हे परुस्कार 

देण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय सेवा योजनेअांतगकत मवशेष काममगरी करणारी मवद्यापीठां, महामवद्यालयां, 

यमुनट्स, अमधकारी आमण कायककते याांना हे परुस्कार यवुक कल्याण आमण क्रीडा मांत्रालयाकडून दर 

वषी देण्यात येतात.           

यवुकाांमध्ये सामामजक जाणीव आमण समाजसेवेची बाांमधलकी मनमाकण व्हावी, यासाठी 1969 मध्ये 

राष्ट्रीय सेवा योजनेची स्थापना करण्यात आली होती.‘स्वयां से पहले आप’ हे NSS चां बोधवाक्य 

असून NSS चे कायककते आरोग्य, कुटुांब कल्याण, मशिण, पयाकवरण सांवधकन, ममहला सबलीकरण 

अश्या िेत्रात काम करण्याबरोबरच नैसमगकक आपत्तींच्या काळात सांकटग्रस्ताांच्या मदतीलाही धावून 

जातात. 
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कोमवड 

कोमवड 19 रुग्णसांख्या कमी होत असली, तरी कोरोनाची दसुरी लाट अजूनही सांपलेली नाही, असां 

आरोग्य मांत्रालयानां म्हटलां आहे. कें द्रीय आरोग्य समचव राजेश भूषण याांनी आज नवी मदल्लीत 

देशातल्या कोमवडच्या मस्थतीबाबत वाताकहराांना मामहती मदली. या पत्रकार पररषदेतील महत्त्वाच्या 

मदुद््याांवर आधाररत हा वतृ्ताांत -----  

मरिप्ट  

देशात गले्या 24 तासात कोरोनाचे  31 हजाराांहून अमधक नवबामधत आढळले, त्यापैकी बहुताांश रुग्ण केरळ आमण महाराष्ट्रातले आहते. 

केरळमध्ये एक लाखाहून अमधक रुग्ण असून गले्या आठवड्यात आढळलेल्या रुग्णसांख्येपैकी सुमार े62 टक्के रुग्ण एकट्या केरळमधले होत,े 

असां राजेश भूषण याांनी आज पत्रकार पररषदेत साांमगतलां.देशातली रुग्णसांख्या मात्र सलग 12 व्या आठवड्यात आधीच्या आठवड्यापेक्षा कमी 

नोंदवली गलेी असून देशाचा रुग्ण बर ेहोण्याचा दर 97 पूणाांक 8 दशाांश टक्के आह.ेदेशातल्या 18 वषाांवरील 66 टक्के जनतेला कोमवड लसीची 

मनदान एक मात्रा तरी ममळाली आह.े 23 टक्के लोकाांना लसीच्या दोन्ही मात्रा ममळाल्या आहते. लक्षद्वीप, चांडीगढ, गोवा, महमाचल प्रदेश, अांदमान 

मनकोबार आमण मसक्कीम  या सहा राज्यां आमण कें द्रशामसत प्रदेशात 100 टक्के लोकाांना लसीची मनदान पमहली मात्रा ममळाली आह.े मदव्याांग 

आमण वदृ्ध नागररकाांचां लसीकरण घरी जाऊन करण्यात येईल, अशी ग्वाही भूषण याांनी मदली आह.ेदोन तृतीयाांश लोकसांख्येला लसीची पमहली 

मात्रा आमण एक चतथुाांश लोकसांख्येचां सांपूणण लसीकरण ही अमभमानारपद काममगरी देशानां केली असल्याचां नीती आयोगाचे आरोग्यामवषयक 

सदरय डॉक्टर व्ही के पॉल याांनी या वळेी साांमगतलां.भारतीय वैद्यकीय सांशोधन पररषदेचे महासांचालक डॉक्टर बलराम भागणव याांनी या पत्रकार 

पररषदेत बोलताना नागररकाांनी काळजी घ्यावी असां आवाहन केलां आह.े प्रमतबांमधत क्षते्रात आमण रुग्णसांख्या 5 टक्क्याांपेक्षा अमधक असलेल्या 

मजल्यात लोकाांनी सण उत्सवाांदरम्यान गदी टाळवी असा सल्ला डॉक्टर बलराम भागणव याांनी मदला आह.े  

आकाशवाणी बातम्याांसाठी मप्रया बले्हकेर, पुणे.   

लसीकरण  

कोमवड प्रमतबांधक लसीकरण मोमहमेत भारतानां आज 84 कोटी मात्राांचा टप्पा पार केला. आज 

सांध्याकाळ पयांत देशात लसीच्या एकां दर 84 कोटी 8 लाख 21 हजार मात्रा देण्यात आल्या आहेत. 

आज मदवसभरात 65 लाखाांहून अमधक मात्रा देण्यात आल्या.  

माांडवीय  

आरोग्य मांत्री मनसखु माांडवीय याांनी आज कोमवड पश्चात आरोग्यमवषयक दीघककालीन काळजी 

घेण्यामवषयी समवस्तर मागकदशकक सूचना जारी केल्या.कोरोनाची लागण होऊन गेल्यानांतर 

आरोग्यमवषयक गुांतागुांत होऊ नये,म्हणून आरोग्य सेवकाांनी उपचार करताना आधीच काळजी घ्यावी, 

आमण रुग्णावर योग्य ते उपचार करावेत, यासाठी या मागकदशकक सूचना उपयोगी ठरतील, असां ट्वीट 
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माांडवीय  याांनी या सूचना प्रमसद्ध करताना केलां आहे. कोमवड रुग्णाचां मानमसक आरोग्य हे सवाकत 

महत्वपूणक मानावां, असां या सूचनाांमध्ये म्हटलां आहे. कोमवड रुग्णाांवर उपचार करताांना स्टीरॉइड्स 

मोठ्या प्रमाणात मदली जातात. त्याचे दषु्ट्पररणाम नांतर रुग्णावर मदसून येतात.त्यामळेु कोमवडसाठी 

औषधोपचार करताना कमीतकमी दषु्ट्पररणाम व्हावेत, याची काळजी घेण्यासही या सूचनाांमध्ये आरोग्य 

सेवकाांना साांगण्यात आलां आहे.     

 मपयुष गोयल  

राष्ट्रीय औद्योमगक अमभयाांमत्रकी सांस्थेमध्ये प्रमशिण घेणार ेअमभयांते देशाचां भमवतव्य बदलू शकतात  

असां प्रमतपादन कें द्रीय वामणज्य आमण उद्योग मांत्री पीयूष गोयल याांनी आज मुांबईत केलां. एन आय  टी 

आय ई अथाकत राष्ट्रीय औद्योमगक अमभयाांमत्रकी सांस्थेमधील मालवाहतूक आमण परुवठा साखळी 

व्यवस्थापनातील उत्कृष्टता कें द्राचां उद ्घाटन, आज गोयल याांच्या हस्ते झालां; त्यावेळी ते बोलत होते. 

जागमतकीकरण झालेल्या मवश्वात परस्पराांवरील अवलांमबत्व वाढलां आहे; अशा काळात पॅकेमजांग, 

साधन-सामग्रीची वाहतूक करण्यासाठी सवोत्तम उपाय, प्रभावी साठवणूक, गोदाम आमण अशाच इतर 

प्रकाराांमध्ये मूल्यवधकनाची गरज मनमाकण झाली आहे. या सवकच िेत्राांमध्ये अमधक गणुवत्तापूणक काम 

करण्याची िमता औद्योमगक अमभयाांमत्रकीमध्ये आहे असां गोयल म्हणाले.कें द्रीय मांत्री मपयषु गोयल याांनी 

आज साांताकू्रझ इलेक्रॉमनक्स एक्स्पोटक  प्रोसेमसांग झोन म्हणजेच सीप्झमधील मनयाकतदाराांशी सांवादही 

साधला. यावेळी बोलताना गोयल याांनी मसप्झ या मवशेष आमथकक प्रदेश पररसराचा कायापालट 

करण्याची गरज व्यक्त केली.  

अनुराग ठाकूर  

कें द्रीय मांत्री आमण भारतीय जनता पाटीचे नेता अनरुागमसांह ठाकुर याांनी आज उत्तर प्रदेश मध्ये लखनौ 

इथां पिाच्या पदामधकाऱ्याांची बैठक घेतली.आगामी मवधानसभा मनवडणकुीची रणनीती ठरवण्याबाबत 

यावेळी चचाक झाली. तत्पूवी त्याांनी मखु् यमांत्री योगी आमदत् यनाथ याांची भेट घेऊन त्याांच्याशी चचाक 

केली. पिाच्या कायाकलयात पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या जीवन कायाकवर आधाररत एका प्रदशकनाचां 

उद्घाटनही ठाकूर याांच्या हस्ते आज झालां. अनरुाग मसांह ठाकूर उत्तर प्रदेश मवधानसभा 

मनवडणकुीसाठी पिाचे सह- प्रभारी आहेत.  

पेगसॅस 
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पेगॅसस कमथत हेरमगरी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तज््ाांची एक सममती नेमण्यात येईल, असां 

आज सवोच्च नयायालयानां साांमगतलां. या प्रकरणा सांदभाकत दाखल यामचकाांची स्वतांत्र चौकशी 

करण्यासाठी पढुच्या आठवड्यात आदेश देण्यात येतील, असांही नयायालयानां साांमगतलां. पढुच्या 

आठवड्यात तज्् सममतीच्या सदस्याांची नेमणूकही केली जाईल, असां सरनयायाधीश एन व्ही रमणा 

याांच्या खांडपीठानां साांमगतलां. 

उरी चकमक 

जम्मू काश्मीरच्या रामपूर भागाच्या उरी िेत्रात दहशतवाद्याांचा घसुखोरीचा प्रयत्न आज लष्ट्करानां 

हाणून पाडला.प्रत्यि ताबा रषेेजवळ झालेल्या चकमकीत तीन दहशतवादी मारले गेले.त्याांच्या कडून 

मोठा शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला आहे. आज सकाळी पाच दहशतवादी दोन गटाांमध्ये ताबारषेा 

वलाांडून आले. त्याांना हटकल्यानांतर त्याांनी गोळीबार सरुु केला. यात तीन दहशतवादी मारले गेले 

तर दोघे जण ताबारषेा वलाांडून पनुहा सीमेपलीकडे पळून गेले असां लेफ्टनांट जनरल वीरेंद्र वत्स याांनी 

पत्रकार पररषदेत साांमगतलां.  

प्रदूषण सूचना 

वायू प्रदूषण आमण हवेची गणुवत्ता या सांदभाकत जागमतक आरोग्य सांघटनेनां आज सधुाररत मागकदशकक 

सूचना जारी केल्या. 2005 ननतर प्रथमच अश्या सूचना प्रमसद्ध करण्यात आल्या आहेत. या 

सूचनाांमळेु देशाांना वायू प्रदूषणामळेु होणार ेमतृ्यू टाळण्याची पे्ररणा ममळेल, असां WHO नां म्हटलां आहे. 

ह्या सूचना मवशेषत: इांधनाच्या वापरामळेु होणारां प्रदूषण टाळण्यासाठी आहेत. जगात दरवषी 70 लाख 

लोक वाय ुप्रदूषणामळेु अपमतृ्यूला सामोर ेजातात, असां जागमतक आरोग्य सांघटनेचे महासांचालक  

टेड्रोस अधानोम घेब्रायसीस याांनी म्हटलां  आहे. 

  

 

याबरोबरच ह ेराष्ट्रीय बातमीपत्र सांपलां. नमरकार. 


