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ठळक बातम्या 

 राष्ट्रपती द्रौपदी म म ु याुंच्या हस्ते युंदाचे ‘स्वच्छ सवेक्षण प रस्कार’ प्रदाि, राज्याला 

नतसरा प रस्कार तर इुंदोर सलग सहावयाुंदा ठरलुं सवाुत स्वच्छ शहर 
 

 प्रधािमुंत्री िरेंद्र मोदी याुंच्या हस्ते िवी नदल्लीत 5-जी सेवेचा प्रारुंभ, २ वर्ाुत 

देशभर 5-जी सेवा उपलब्ध होणार 
 

 सलग सातवया मनहन्यात जीएसटीच्या माध्यमातूि १ लाख ४० हजार कोटी 

रुपयाुंहूि अनधक महसूल सरकारी नतजोरीत जमा 
 

आणि 

 आनशया चर्क मनहला टी-ट्वेंटी निकेट स्पधेत भारताचा श्रीलुंकेवर ४१ धावाुंिी 

नवजय 

<><><><><><> 

कें द्र सरकारच्या स्वच्छ भारत सवेक्षण २०२२ अुंतगुत देशातल्या सवाुत स्वच्छ 

राज्य तसुंच शहराुंिा आज िवी नदल्ली इथुं एका कायुिमात राष्ट्रपती द्रौपदी म मुू 

याुंच्या हस्ते प रस्कार प्रदाि करण्यात आले. महाराष्ट्राला स्वच्छतेबाबत राज्यस्तरीय 

ततृीय प रस्कार प्राप्त झाला आह.े मध्य प्रदेश आनण छत्तीसगड अि िमे पनहल्या आनण 

द सऱ्या िमाुंकाुंवर आहेत. इुंदूरला सलग सहावया वर्ी १ लाखाहूि अनधक 

लोकसुंख्येच्या शहराुंच्या शे्रणीत सवाुत स्वच्छ शहराचा प रस्कार नमळाला. स रत 

सलग द सऱ्याुंदा द सऱ्या स्थािी आनण िवी म ुंबई नतसऱ्या स्थािी रानहलुं. तत्कानलि 

महापानलका आय क्त अनभनजत बाुंगर याुंिी हा प रस्कार स्वीकारला. १ लाखापेक्षा 

कमी लोकसुंख्येच्या शहराुंमध्ये पाचगणीिुं पनहला तर कराडिुं नतसरा प रस्कार 

पटकावला. छत्तीसगडमधलुं पाटण द सऱ्या स्थािी होतुं.  
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इुंदूरला ७ ताराुंनकत कचरा म क्त शहर तर िवीम ुंबई सह स रत, भोपाळ, म्हैसूर, 

नवशाखापट्टिम आनण नतरुपती ५ ताराुंनकत स्वच्छ शहरुं ठरली. देवळाली कॅम्प हे 

कँटोन्मेंट बोडु शे्रणीत सवाुत स्वच्छ शहर रानहलुं.  

<><><><><><> 

स्वच्छ भारत 2022 च्या माध्यमातूि येत्या मनहन्याभरात एक कोटी नकलो प्लानस्टक 

कचरा गोळा करूि त्याची नवल्हेवाट लावण्याचुं उनिष्ट ठेवलुं असल्याचुं कें द्रीय य वा 

आनण िीडा मुंत्री अि राग नसुंह ठाकूर याुंिी साुंनगतलुं. ते आज उत्तर प्रदेशातील 

प्रयागराज इथुं झालेल्या 'स्वच्छ भारत 2022' या देशवयापी कायाुच्या उद्घाटिप्रसुंगी 

बोलत होते. स्वच्छ पयाुवरणाचुं काम करणुं प्रत्येक िागररकाची जबाबदारी आह.े 

जितेिुं देशाची साधिसुंपत्ती वाचवूि राष्ट्र उभारणीत हातभार लावावा, असुं 

आवाहि त्याुंिी केलुं. देशातल्या साडे 18 शे शहराुंमध्ये आयोनजत करण्यात 

आलेल्या स्वच्छ भारत अनभयािात प्रयागराज प्रथम िमाुंकावर असल्याची मानहती 

त्याुंिी नदली. हा कायुिम देशभरातील 744 नजल््ाुंतील सहा लाख गावाुंमध्ये िेहरू 

य वा कें द्र सुंघटिा सुंलग्ि य थ क्लब आनण राष्ट्रीय सेवा योजिा सुंलग्ि सुंस्थाुंच्या 

िेटवकुद्वार े आयोनजत केला जात आहे. ३१ ऑक्टोबर पयंत चालणाऱ्या 

मोनहमेदरम्याि, य वा सुंवाद इुंनडया @47 या िावािे य वकाुंसाठी सुंवाद सत्र 

आयोनजत केलुं जाईल. या अनभयािानवर्यी स्वच्छता कमुचारी नमनलुंद पोवार याुंिी 

आकाशवाणीशी बोलतािा त्याुंचा सुंकल्प वयक्त केला. 

होल्ड - णिण िंद बाइट 

<><><><><><> 

5-G सेवेच्या श भारुंभासह भारताचा िवया य गात प्रवेश होत असल्याचुं  प्रधािमुंत्री 

िरेंद्र मोदी याुंिी म्हटलुं आहे. ते आज िवी नदल्लीच्या प्रगती मैदािात पाचवया 
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नपढीतील मोबाईल िेटवकु सेवा अथाुत 5-G इुंटरिेट सेवेचा प्रारुंभ करतािा बोलत 

होते. आजच्या तारखेची इनतहासात िोंद होणार असूि आपण प्रत्येक िागररकाला 

श भेच्छा देत असल्याचुं त्याुंिी यावेळी साुंनगतलुं. 5-G तुंत्रज्ञािाम ळे देशाच्या 

गावागावात िाुंती होणार असूि शैक्षनणक िाुंतीही होणार आहे, असुं त्याुंिी साुंनगतलुं. 

नवद्यार्थयांच्या शैक्षनणक कक्षा रुुं दावणार असल्याचुं ते म्हणाले ग्रामीण भागात 

मोबाईलचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढत असूि एक लाख ७५ हजाराहूि अनधक 

ग्रामपुंचायतींपयंत ऑनप्टकल फायबर पोचल्याची मानहती प्रधािमुंत्रयाुंिी नदली. 5-G  

सेवेसाठी पनहल्या टप्प्यात तेरा शहराुंचा समावेश असूि माचु २०२४ पयंत सुंपूणु 

देशात 5-G सेवा पोहोचणार असल्याचुं ते म्हणाले.  मोबाईल उत्पादिात भारत 

द सऱ्या िमाुंकावर असल्याचुं साुंगूि  भारत कोणत्याही देशावर अवलुंबूि िसल्याचुं 

ते  म्हणाले. देशात मोठ्या प्रमाणावर डेटा िाुंती होत असूि 5-G म ळे तुंत्रज्ञािाच्या 

नवकासाला चालिा नमळणार असल्याचुं मोदी याुंिी  साुंनगतलुं.  5-G सेवेम ळे 

इुंटरिेटचा वेग दहापट अनधक वाढणार असूि फोिवरचा सुंवाद नविाअडथळा होईल, 

तसुंच सुंपूणु नचत्रपट केवळ दहा सेकुं दात डाउिलोड करता येईल असुं ते म्हणाले. 

१३० कोटी भारनतयाुंिा 5-G च्या माध्यमातूि अिोखी भेट देत असल्याचुं त्याुंिी 

साुंनगतलुं.  दरम्याि, 5-G सेवेम ळे सवुच के्षत्राुंसह शैक्षनणक के्षत्रातही मोठी िाुंती घडूि 

येईल, असुं म ख्यमुंत्री एकिाथ नशुंदे याुंिी म्हटलुं आहे. ते आज पिवेल इथुं 

महािगरपानलकेच्या शालेय नवद्याथांशी सुंवाद साधतािा बोलत होते. 5-G सेवेम ळे 

नशक्षणाचा दजाु उुंचावेल असुं ते म्हणाले.  

<><><><><><> 

NMCG अथाुत राष्ट्रीय स्वच्छ गुंगा मोनहमेअुंतगुत साुंडपाणी वयवस्थापि, औद्योनगक 

प्रदूर्ण कमी करणुं, िदी नकिाऱ्याुंचा नवकास, साुंडपाणी प्रनिया यासुंबुंधी १ हजार 
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१४५ कोटी रुपयाुंचे १४ प्रकल्प मुंजूर झाले आहेत. NMCG चे महासुंचालक जी. 

अशोक क मार याुंच्या अध्यक्षतेखालच्या कायुकारी सनमतीच्या ४५ वया बैठकीत या 

प्रकल्पाुंिा मुंज री देण्यात आली. यामध्ये, उत्तराखुंड, उत्तर प्रदेश, नबहार, झारखुंड, 

पनिम बुंगाल इथल्या पाच म ख्य गुंगा खोऱ्यातल्या राज्याुंमध्ये साुंडपाणी 

वयवस्थापिाच्या आठ प्रकल्पाुंचा समावेश आहे. तसुंच उत्तरप्रदेशात चार 

नजल््ाुंमध्ये २५ कोटी रुपयाुंच्या चार जैवनवनवधता उद्यािाुंच्या निनमुतीचा प्रकल्प 

देखील मुंजूर करण्यात आला आहे.   

<><><><><><> 

 जीएसटी अथाुत वस्तू आनण सेवा कराच गेल्या मनहन्यातलुं एकूण सुंकलि  एक 

लाख ४७ हजार ६८६ कोटी रुपये इतकुं  झालुं आहे. एकाच मनहन्यात मानसक 

जीएसटी महसूल एक लाख ४० हजार कोटी रुपयाुंतूि अनधक राहण्याचा हा 

आतापयंत आठवा तर सलग सातवा मनहिा आहे. गेल्यावर्ीच्या सप्टेंबरच्या त लिेत 

युंदा वस लीत २६ टक्के वाढ झाली. गेल्या वर्ी याच कालावधीत हे सुंकलि ९७ 

हजार ८२१ कोटी रुपये होतुं. या मनहन्यात वस्तूुंच्या आयातीतूि  निमाुण झालेला 

महसूल गेल्यावर्ीच्या त लिेत ३९ टक्क्याुंिी जास्त तर देशाुंतगुत वयवहारातूि 

निमाुण झालेला महसूल २२ टक्क्याुंिी जास्त असल्याची मानहती अथुमुंत्रालयािुं 

नदली आहे. अथु मुंत्रालयाच्या आकडेवारीि सार ऑगस्ट २०२२ मध्ये ७ कोटी ७० 

लाख  ई -वे नबल्स ची निनमुती झाली होती जी ज लै मनहन्याच्या त लिेत  नकुं नचत 

अनधक आहे. राज्यातूि सप्टेंबर मनहन्यात २१ हजार ४०३ कोटी रुपये जीएसटी 

गोळा झाला. गेल्यावर्ीच्या सप्टेंबरच्या १६ हजार ५८४ कोटी रुपयाुंच्या त लिेत ही 

वाढ २९ टक्के आहे. 

<><><><><><> 
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सरकारचुं नडनजटल इुंनडया नवहजि प ढे िेण्यासाठी सैन्य दलातूि निवतृ्त 

झालेल्याुंसाठी असलेलुं स्पशु मोबाईल ऐप हे ऐनतहानसक पाऊल असल्याचुं 

सुंरक्षणमुंत्री राजिाथ नसुंह याुंिी साुंनगतलुं. ते आज सुंरक्षण लेखा नवभागाच्या 275 

वया वानरु्क नदिाच्या समारुंभात बोलत होते. यावेळी िवी नदल्लीत त्याुंिी अिेक 

नडनजटल उपिम स रू केले. या उपिमाुंमध्ये नसस्टीम फॉर पेन्शि अॅडनमनिस्रेशि 

अथाुत स्पशु मोबाईल अॅप, अनग्िवीराुंसाठी वेति प्रणाली; नडफेन्स रॅवहल नसस्टीम 

मध्ये आुंतरराष्ट्रीय हवाई नतकीट आरक्षण स नवधा; नडफेन्स अकाउुंट्स ररनसट्स 

आनण पेमेंट नसस्टम; सुंरक्षण िागरी वेति प्रणाली इत्यादींचा समानवष्ट आहेत. लेखा 

नवभागाचुं कौत क करतािा ते म्हणाले, या िवीि उपिमाुंम ळे नवभागाच्या कामकाजात 

पारदशुकता येईल आनण कायुक्षमता वाढेल. सैनिकाुंच्या हयातीत तसुंच मतृ्यूिुंतर 

सेवारत कमुचारी, माजी सैनिक आनण त्याुंच्या क ट ुंबीयाुंिा सवोत्तम सेवा देण्याचा 

सरकारचा प्रयत्ि असणार आहे, असुं त्याुंिी साुंनगतलुं. यावेळी लष्ट्करप्रम ख जिरल 

मिोज पाुंडे आनण सुंरक्षण सनचव डॉ. अजय क मार आदी उपनस्थत होते. 

<><><><><><> 

कें द्र सरकारिुं लष्ट्कराला नवशेर् अनधकार देणाऱ्या आफ्सस्पा या कायद्याुंतगुत िागालडँ 

आनण अरुणाचल प्रदेशाच्या १२ नजल््ाुंचा अशाुंत के्षत्राचा दजाु आणखी सहा 

मनहन्याुंसाठी वाढवला आह.े या दोि राज्याुंमधल्या अन्य पाच नजल््ाुंमध्ये हा कायदा 

अुंशत: लागू करण्यात आला आहे. अनतरकेी कारवायाुंनवरोधात सशस्त्र दलाची 

कारवाई स रू ठेवण्यासाठी हा निणुय घेण्यात आला आहे. 

<><><><><><> 

म ुंबई दूरदशुि कें द्राला उद्या 2 ऑक्टोंबर रोजी 50 वर् ेपूणु होत आहेत. त्यानिनमत्तािे 

'स वणु महोत्सवी म ुंबई दूरदशुि-मुंतरलेले नदवस' या कायुिमाचे आयोजि म ुंबई मराठी 
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पत्रकार सुंघाच्या वतीिुं पत्रकार भविात करण्यात आलुं होते. यावेळी डॉ. नवश्वास 

मेहेंदळे याुंच्या स्मतृींची चालता पािे, या गावाहूि त्या गावाला या दोि प स्तकाुंचुं 

उद्योगमुंत्री उदय सामुंत याुंच्या हस्ते प्रकाशि करण्यात आले. आगामी नपढ्याुंिा 

मागुदशुि वहावुं यासाठी म ुंबईत दूरदशुिचुं म्य नझयम असलुं पानहजे, असुं उदय सामुंत 

यावेळी म्हणाले. िवीि कायुिमाुंसाठी राज्य सरकार पूणु सहकायु करले, अशी ग्वाही 

त्याुंिी नदली. यावेळी मान्यवराुंच्या गप्पाुंचा कायुिम सादर झाला. डॉ. नवश्वास 

मेहेंदळे, डॉ. गोनवुंद ग ुंठे, याकूब सईद, अशोक ड ुंबर,े डॉ. म केश शमाु, नशवाजी 

फ लस ुंदर, वासुंती वतुक, शैलेश श्रीवास्तव, भाई नचुंदरकर, नविायक पाटील, 

आल्हाद धमाुनधकारी, नितीि केळकर आदी मान्यवर आनण दूरदशुिचे अनधकारी 

यावेळी उपनस्थत होते.  

<><><><><><> 

फेमा अथाुत परकीय चलि वयवस्थापि कायद्याअुंतगुत सक्षम प्रानधकरणािुं चीिी 

मोबाईल उत्पादक कुं पिी शाओमी च्या बकेँतल्या ५ हजार ५५१ कोटी रुपयाुंच्या 

ठेवी जप्त करण्याच्या सक्तवस ली सुंचालिालयाच्या आदेशाला मुंज री नदली आहे. 

शाओमीिे आपल्या समूहातली एक कुं पिी आनण  अमेररकेतल्या २ कुं पन्याुंिा 

स्वानमत्वधि म्हणूि ५ हजार ५५१ कोटी रुपये परकीय चलि नदल्याचा आरोप 

सक्तवस ली सुंचालिालयािुं केला होता. त्यािुंतर २९ एनप्रल रोजी फेमा अुंतगुत 

बकेँतल्या ठेवी जप्त करण्याचे आदेश सक्तवस ली सुंचालिालयािुं सक्षम 

अनधकाऱ्याच्या मुंज रीसाठी पाठवले होते.  

<><><><><><> 

अफगानणस्तािातल्या काब लमध्ये काल एका वगाुत झालेल्या बॉम्बस्फोटात मतृ्यू 

झालेल्याुंची सुंख्या ३५ वर गेल्याच सुंय क्त राष्ट्राुंिी आज साुंनगतलुं. तर काब ल 
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मधल्या हल्ल्यात ३५ मतृ्यू आनण ८२ जण जखमी झाल्याचुं अफगानणस्तािातल्या 

सुंय क्त राष्ट्र सहाय्यता नमशििुं एका निवेदिात म्हटलुं आहे. मतृाुंमध्ये २० हूि 

अनधक मनहलाुंचा समावेश आहे.  

<><><><><><>  

राष्ट्रीय रक्तदाि नदिानिनमत्त आरोग्य आनण क ट ुंब कल्याण मुंत्री डॉ.मिस ख माुंडनवया 

याुंिी आज सवु िागररकाुंिा नियनमत रक्तदाि करण्याचुं आवाहि केलुं आहे. रक्तदाि 

अमतृ महोत्सवाच्या यशाम ळे मािवतावादी दृनष्टकोि बळकट होत असूि त्याम ळे 

अिेक जीव वाचवण्यात मदत नमळत आहे असुं त्याुंिी िवी नदल्लीत एम्स मध्ये 

राष्ट्रीय रक्तदाि नदवस २०२२ या कायुिमाला सुंबोनधत करतािा म्हटलुं.  रक्तदाि 

अमतृ महोत्सवाची स रुवात डॉ. माुंडनवया याुंिी गेल्या मनहन्याच्या १७ तारखेला 

केली होती. या अुंतगुत अडीच लाखाुंहूि अनधक िागररकाुंिी रक्तदाि केलुं आहे. 

यावेळी रक्तदात्याुंचा आनण रक्तदाि मोनहम राबवणाऱ्या राज्य आनण कें द्रशानसत 

प्रदेशाुंचा त्याुंिी सत्कार केला. 

<><><><><><> 

आनशया चर्क मनहला टी-ट्वेंटी निकेट स्पधेत आज झालेल्या सामन्यात भारतािुं 

श्रीलुंकेवर ४१ धावाुंिी नवजय नमळवला. बाुंग्लादेशात झालेल्या सामन्यात श्रीलुंकेिुं 

िाणेफेक नजुंकूि भारताला पनहल्याुंदा फलुंदाजी करण्याची सुंधी नदली. भारतीय 

सुंघािुं ६ बाद १५० धावा करुि श्रीलुंकेसमोर नवजयासाठी १५१ धावाुंचुं आवहाि 

ठेवलुं. मात्र १८ र्टक आनण २ चेंडूत १०९ धावा करुि श्रीलुंकेचा पूणु सुंघ तुंबूत 

परतला. भारताच्या दयालि हेमलतािुं १५ धावात ३ खेळाडूुंिा बाद केलुं. ५३ चेंडूत 

७६ धावा करणारी जेनममा रॉनिग्ज सामिावीर प रस्काराची मािकरी ठरली.  

<><><><><><> 



आकाशवाणी म ुंबई 

राष्ट्रीय बातमीपत्र – रात्री. ९.१५ वाजता 

१ ऑक्टोबर २०२२ –  शनिवार 

8 

राष्ट्रीय िीडा स्पधेत ४ स वणु, ७ रौप्य आनण ११ काुंस्य पदकासह महाराष्ट्र ७ वया 

स्थािी आहे. हररयाणा, सैन्य दल आनण उत्तर प्रदेश पनहल्या ३ स्थािाुंवर आहेत.  

मनहलाुंच्या ४०० मीटर धावण्याच्या शयुतीत ऐश्वयाु नमश्रा नहिुं स वणुपदक पटकावलुं. 

४०० मीटरचुं अुंतर ५२ पूणांक ६२ सेकुं दात पार करुि नतिुं ११ वर्ांपूवीचा राष्ट्रीय 

नविम मोडला. डायुंिा वहॅलेदारसेिुं १०० मीटरमध्ये आनण सुंजीविी जाधविुं ५ 

हजार मीटरमध्ये काुंस्य पदकाची कमाई केली. प रुर्ाुंच्या ४ बाय १०० मीटर 

ररलेमध्ये सुंघाला काुंस्यपदक नमळालुं. तलवारबाजीत अनजुंक्य द धार ेआनण नगरीश 

जकाते या खेळाडूुंिी आपापल्या गटात काुंस्य पदकुं  पटकावली. तर २५ मीटर 

नपस्तूल स्पधेत अनभज्ञा पाटील नहिुं काुंस्य पदक पटकावलुं. ग्रीकोरोमि क स्तीमध्ये 

७७ नकलो वजिी गटात समीर पाटीलिुं काुंस्यपदक पटकावलुं. स्िेहल नशुंदेच्या 

िेततृ्वाखाली महाराष्ट्र मनहला कबड्डी सुंघ राष्ट्रीय स्पधेत उपनवजेता ठरला आहे. 

सुंघाला अुंनतम सामन्यात पराभवाला सामाेेरुं जावुं लागलुं. राष्ट्रीय नवजेत्या 

नहमाचल प्रदेश सुंघािुं  २७-२२ अशी मात केल्यािुं महाराष्ट्र सुंघाला 

राेैप्यपदकावर समाधाि मािावुं लागलुं. नवजयासाठी आुंतरराष्ट्रीय रडेर साेेिाली 

नशुंगटे आनण प जा यादविुं सवाुेेत्तम कामनगरी केली. मात्र, अवघ्या पाच ग णाुंच्या 

नपछाडीिुं महाराष्ट्राच्या सुंघाला पराभवाचा सामिा करावा लागला.  बॅडनमुंटि सुंघािुं 

नदल्ली सुंघाचा ३-१ असा सहज पराभव करुि उपाुंत्य फेरीत धडक मारली आह.े 

मनहला आनण प रुर् खोखो सुंघाुंिी साखळी सामन्यात सलग दोि नवजय िोंदवूि 

पदकाच्या नदशेिुं भक्कम वाटचाल केली आहे.  

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


