
       

आकाशवाणी मंुबई 

�ादे�शक बातमीप� – द.ु 3.00 वाजता 

19 स�ट�बर, 2020 –श नवार 

ठळक बातया 

• महामार# सुधारणा %वधेयक-2020 रा�यसभेत मंजरू 

• देशात�या �व�वध बंदरांमधे तसंच सीमेवर अडकले,या कंटेनरमध,या कांदा  नया-तीला 

वा.ण/यमं�ी %पयुष गोयल याचंी परवानगी 

• लोक� य !"केट $पधा& आयपीएल आजपासनू सयुं-त अरब अ/मरातीत सु0वात / मंुबई 

इं4डय6स आ7ण चे6नई सुपर !कं9ज यां:यात प;हल= लढत 

• भाजपाचे �ये?ठ नेत ेसरदार तारा/सहं आ7ण कयु@न$ट पAा:या नेBया रोझा देशपांड ेयांचं 

@नधन 

• लडाख सीमेवर वीर मरण आलेले जवान स4चन जाधव यां6या पा4थ-वावर आज सातारा 

िज,9यात :यां6या मळु गावी झाले अं:यसं<कार 

<><><><><> 

 रा/यसभेत आज महामार# सुधारणा %वधेयक-2020 मंजरू कर>यात आल.ं क� ?#य %व@मं�ी 

 नम-ला सीतारामण यांनी हे %वधेयक आज रा/यसभेत माडंलं. Aदवाळखोर= आ.ण कज&बाजार= 

सुधारणा %वधेयक दोन हजार वीसह= आज संमत कर>यात आल.ं भाजपाचे सद<य अBण �सगं 

यांनी या %वधेयकाचं <वागत केल.ं ए.आय.ए.डी.एम.केचे ऐ. %वजयकुमार, डीएमकेचे पी. %व,सन, 

संयुEत जनता दलाचे आर. सी. पी. �सगं यांनीह# या%वषयी6या चचFत सहभाग घेतला.  

या वषH 25 माच-नंतर6या सहा मAहKयां6या काळात थकले,या कजा-साठM Aदवाळखोर#ची �NOया 

कंपनी अथवा :यां6या कज- पुरवठादारांनी सुP कB नये असं या सुधारणेQवारे सुचव>यात आलं 

आहे. क� ? सरकार हा कालावधी एक वषा-चा कर>याचीह# शEयता आहे. को%वड-19 साथीचा 

उQयोगधंQयांवर झालेला पUरणाम लVात घेऊन या सुधारणेचा �<ताव मांड>यात आला आहे.  

सैKयदलातील 22 हजाराहून अ4धक सुरVा रVक कोरोनासOं�मत झाले असनू 41 जणांचा म:ृयू 

झाला आहे, अशी माAहती क� ?#य संरVण रा/यम�ंी Zीपाद नाईक यांनी आज रा/यसभेत Aदल#. 

सै नकां6या आरो[यासाठM अनके सुरVा:मक उपाययोजना के,या अस,याचं :यांनी सां4गतल.ं 

ल\करा6या सव- B[णालयात कोरोना B[णांसाठM सव- सु%वधा उपल]ध कBन Aद,या अस,याचहं# 

नाईक यांनी सा4ंगतल.ं  

<><><><><> 

  



       

एक%वसा^या शतका6या गरजांना पूण- कर>यासाठM �शVण �णाल#ला पुनिज-%वत करणं हा रा\_#य 

�शVण धोरणाचा उQदेश अस,याच ं रा\_पती रामनाथ को%वदं यांनी `हटलं आहे. ‘नवीन उ6च 

�शVण धोरण २०२०’ संदभा-त आयोिजत पUरषदेचं दरूc\य संवाद �णाल#Qवारे उQधाटन करताना त े

आज बोलत होत.े नवं धोरण केवळ आप,या युवकांचं भ%व\य मजबूत करणार नाह# तर देशाला 

आ:म नभ-र बनव>यातह# सहकाय- करेल, असहं# रा\_पती यावेळी `हणाले. 

<><><><><> 

 देशात�या �व�वध बंदरांमधे तसंच सीमेवर अडकले�या Lक कंटेनरमध�या कांदा @नया&तीला 

वा7ण�यमंMी �पयुष गोयल यांनी परवानगी ;दल= आहे. कP Qसरकारनं कांRयावर @नया&तबंद= 

घात�यामुळे परदेशात जाणारा लाखो टन कांदा सीमेवर तसंच बंदरांमधे अडकून पडला होता. अजून 

काह= काळ तसाच रा;हला असता, तर तो सडून शेतक-यांचं आ7ण Uयापा-यांचं मोVया  माणावर 

आWथ&क नकुसान झालं असतं. खासदार डॉ भारती पवार यांनी तातडीनं संसदेत हा  Zन उपि$थत 

क0न कांRयावरची @नया&तबंद= उठवावी, अशी मागणी केल= होती. वा7ण�य आ7ण उRयोगमंMी �पयुष 

गोयल यांना व$तूि$थती सांगून सीमेवर अडके�या मालाला @नया&तीसाठ] परवानगी Rयावी, अशी 

मागणी केल=. गोयल यांनी ती मा6य केल= आहे. 

<><><><><> 

 रा�य सरकारनं मंुबईत लावलेलं जमावबंद=च ंकलम कोरोनाचा  ादभुा&व रोख^यासाठ] नाह= 

तर मराठा आंदोलका:ंया /भतीमुळे लावलं आहे, असा आरोप भाजपाचे  देशा_यA चंQकांत पाट=ल 

यांनी केला आहे.  धानमंMी नरPQ मोद= यां:या वाढ;दवसा@न/म` सु0 असले�या सेवा सaताह 

काय&"मात त ेआज को�हापुरात बोलत होते. मराठा समाजासाठ] द=ड हजार कोट= 0पयांची घोषणा 

करावी, असहं= त े हणाले. या सेवासaताह काय&"मात ;दUयांग Uय-तींना आवZयक सा;हBय 

�वतbरत कर^यात आल.ं  

धुळे िज�cयात सेवा सaताहा@न/म`ान ं िज�हा 09णालयात को�वड �वभाग पbरसरामधे आज 

$व:छता अ/भयान राबव^यात आलं.  

<><><><><> 

 भारताची dयातनाम %वमानवाहू युQधनौका ‘%वराट’चा अखेरचा �वास आज सBु होणार आहे. 

त]बल तीस वषाf6या सेवेनंतर गुजरातमध,या अलंग इथ,या जहाज तोडणी कारखाKयात  तचे 

सुhटे भाग केले जातील. 2017 मधे ह# युQधनौका  नव@ृ झाल# होती. :यानंतर व<तूसंjहालय 

Nकंवा अ�लशान रे<�ॉमधे  तचं Bपांतर कर>याचा �<ताव होता, मा� :याला � तसाद �मळाला नाह#. 

अं तमतः %वराट मोnडत काढ>याचं ठरलं, :यात Zीराम समहुानं �ललावात बाजी मारल#.  

<><><><><> 



       

मंुबईत रे,वेBळालगत6या तोडले,या झोपडपhट#त,या रAहवाpयांचे पुनव-सन करावे, अशी %वनंती 

उ@र मंुबईचे खासदार गोपाळ शेhट# यांनी मुdयमंqयांना केल# आहे. रे,वे6या %वकास कामांसाठM 

मंुबईत रे,वे Bळालगतच असले,या झोपrया तोड>यात आ,या आहेत. याआधी6या सरकार बरोबरह# 

झोपडपhट#वा�सयां6या पुनव-सनाबाबत प�^यवहार केला होता, अस ं गोपाळ शेhट# यांनी 

मुdयमqंयांना �लAहले,या प�ात नमूद केलं आहे. 

<><><><><> 

मंुबईजवळ अटगाव रे�वे$थानका नजीक आज उपनगर=य रे�वेचा डeबा 0ळाव0न घसर�यामुळे 

अपघात झाला. माM, यात कोणतीह= जी�वतहानी झाल= नाह=.म_यरे�वे:या कसारा $थानकावर ह= 

गाडी जात होती, अशी मा;हती म_य रे�वेचे मुfय जनसंपक&  अWधकार= /शवाजी सुतार यांनी ;दल=. 

यामुळे क�याण-कसारा रे�वेमागा&वरची वाहतूक खोळंबल= होती.  

<><><><><> 

अ:यावpयक सेवेत,या कम-चाsयांकरता आप,या उपनगर#य रे,वे गाrयां6या फेsया वाढवून 500 

कर>याचा  नण-य घेतला आहे. 21 स�ट�बर पासून हा  नण-य अमलात येईल, असं रे,वेनं जार# 

केले,या प�कात `हटल ंआहे. सuया पिpचम रे,वे6या साडतेीनशे फेsया होतात मा� अ:यावpयक 

सेवेतील कम-चाsयांची वाढती संdया लVात घेऊन या फेsया वाढव>याचा  नण-य पिpचम रे,वेनं 

घेतला आहे. मा� �वासाकरता पूवHचे  नयम लागू असतील, असहं# या प�कात `हटलं आहे. 

<><><><><> 

बहु � तvVत तेरावी इंnडयन %��मअर ल#ग `हणजेच आयपीएल <पधFला आजपासून संयEुत अरब 

अ�मरातीत सुBवात होणार आहे. मंुबई इंnडय6स आ.ण  गत%वजे:या चेKनई सुपर Nकं[ज यां6यात 

शेख झईद, <टेnडयममधे रंगणार आहे. कोरोनामुळे यंदा ह# <पधा- देशाबाहेर खेळल# जात आहे. 

कोरोनामळेु माuयमांना खेळाडूशंी सपंक-  साधायला मनाई कर>यात आल# आहे.  

<><><><><> 

भाजपच ेमाजी आमदार सरदार तारा�सहं यांचं आज सकाळी मंुबईत �द#घ- आजारानं  नधन झाल.ं 

ते ८१ वषाfचे होत.े :यांनी मंुलुडं %वधानसभा मतदार संघाचं � त न4धyव केल ंहोतं.  

<><><><><> 

/ये\ठ माजी खासदार तसचं /ये\ठ सा`यवाद# ने:या काँ{ेड रोझा देशपांड े यांचं आज मंुबईत 

वQृधापकाळानं  नधन झालं. :या 92 वषाf6या हो:या. 1974 साल# दvVण मuय मंुबई मतदारसंघात 

झाले,या पोट नवडणकु}त :या %वजयी झा,या हो:या. काँ{ेड Zीपाद अमतृ डांगे यां6या :या /ये\ठ 

कKया होत. 

<><><><><> 



       

देशाचं संरVण करताना लडाख सीमेवर वीर मरण आलेले जवान स4चन जाधव यां6या पा4थ-वावर 

आज सातारा िज,9यात दसुाळे या :यां6या मुळ गावी अं:यसं<कार कर^यात आले. 16 स�ट�बरला 

ल?करात सेवा बजावताना :यांना वीर मरण आलं होत.ं मुdयमं�ी उQधव ठाकरे आ.ण उपमुdयम�ंी 

अिजत पवार यांनी स4चन जाधव यां6या शौया-ला वंदन करत, ZQधांजल# वाAहल# आहे. पालकमMंी 

बाळासाहेब पाट=ल आ7ण गहृरा�यमंMी शंभुराज देसाई यांनी पाWथ&वावर पु?पच" अप&ण क0न 

jRधांजल= वा;हल=. 

<><><><><> 

देशात कोरोना %वषाणू संसगा-6या न^या B[ण संdयेहून अ4धक B[ण या संसगा-वर उपचार घेऊन 

बरे झाले अस,याची माAहती क� ?#य आरो[य मं�ालायनं Aदल# आहे. या संसगा-चे नवे 93 हजार 

337 B[ण आज सकाळी आठ वाजेपयfत6या चोवीस तासांमधे आढळले असनू या काळात ९५ हजार 

८८० B[ण उपचार घेऊन बरे झाले आहेत. देशातल# या संसगा-6या B[णांची एकूण सdंया ५३ 

लाखांपेVा जा<त झाल# आहे. देशात या संसग- तपासणीसाठM कालपयfत सहा कोट# २४ लाख ५४ 

हजार २५४ नमुने तपास>यात आले असून यातले आठ लाख ८१ हजार ९११ नमुने काल 

तपास>यात आले अस,याचं वैQयक}य संशोधन पUरषदेन ं`हटलं आहे.   

<><><><><> 

रा/यात काल २२ हजार ७८ B[ण बरे झा,यानं :यांना घर# सोड>यात आल.ं रा/यात आतापयfत 

आठ लाख ३४ हजार ४३२ B[ण कोरोनामुEत झाले काल Aदवसभरात आणखी २१ हजार ६५६ 

को%वड बा4धतांची न�द झाल#, :यामळेु रा/यातल# एकूण B[णसंdया ११ लाख ६७ हजार ४९६ झाल# 

आहे. काल ४०५ जणांचा उपचारादर`यान म:ृयू झाला. रा/यात या %वषाणू संसगा-नं आतापयfत ३१ 

हजार ७५६ B[णांचा म:ृयू झाला आहे. तर  सuया तीन लाख ८८७ B[णांवर उपचार सुB आहेत. 

<><><><><> 

मंुबईत गे,या चोवीस तासात 2 हजार 267 नवीन B[णांची न�द झाल# आहे. आतापयfत B[णांची 

संdया 1 लाख 80 हजार 542 वर पोचल# आहे. मंुबईतला B[ण वाढ#चा दर 1 पूणाfक 25 शतांश 

टEEयांवर गेला आहे. B[ण दपुट#चा कालावधी 56 Aदवसांवर आला आहे. मतृांचा आकडा 8 हजार 

372 वर पोहचला आहे. मंुबईतला म:ृयू दर 4 पूणाfक 6 दशांश टEEयांवर गेला आहे. आतापयfत 1 

लाख 37 हजार 664 B[ण कोरोनामुEत होऊन घर# परतले  आहेत, ह# समाधानाची बाब आहे. 

<><><><><> 

  



       

ना/शक िज,9यात काल 1 हजार 496 B[ण पूण- बरे झाले आहेत.  आतापयfत 49 हजार 619 

B[ण कोरोना मुEत झाले आहेत. काल 1 हजार 535 नवीन B[णांची न�द झाल#. सuया 10 हजार 

352 B[ण उपचार घेत आहेत. 

सातारा िज,9यात आतापयfत 19 हजार 57 B[ण कोरोनामEुत झाले आहेत. काल  962 B[णांचे 

कोरोना अहवाल पॉ.झAट^ह आले :यामळेु िज,9यातील कोरोना बा4धतांची संdया झाल# 29 हजार 

114 वर पोहोचल# आहे. काल  24 कोरोना बा4धतांचा म:ृयू झाला. आतापयfत  िज,9यात एकूण 

807 बा4धतांचा म:ृयू झाला आहे. 

रBनाWगर= िज,9यात काल १६८ जणांनी करोनावर मात केल#. :यामुळे बरे झाले,यांची संdया ४ 

हजार ३३९ झाल# आहे. काल िज,9यात ११९ नवे करोनाबा4धत B[ण आढळले. :यामळेु एकूण 

बा4धतांची संdया ६ हजार ५३६ झाल# आहे. आज पाच पुBषां6या म:ृयूची न�द झाल#. मतृांची एकूण 

संdया १९८ झाल# आहे. सuया एकूण १ हजार १२१ जण %व%वध Aठकाणी उपचार घेत आहेत. 

सांगल= िज,9यात आतापयfत 16 हजार 903 B[ण बरे होऊन घर# गेले काल 1 हजार 10 नवीन 

बा4धत B[ण आढळले :यामळेु B[णांचा आकडा 27 हजार 691 वर पोचला आहे. काल 34 तर 

आतापयfत 1 हजार 38 B[ण या आजारामुळे दगावले असनू आहेत सuया 9 हजार 750 B[ण 

उपचाराखाल# आहेत.  

गडWचरोल= िज,9यात काल 26 तर आतापयfत 1 हजार 323 B[ण या आजारातून बरे झाले आहेत 

काल 55 B[णांचा अहवाल पॉ.झAटUह आला, :यामळेु िज,9यातल# B[ण संdया 1 हजार 896 

झाल# आहे. काल आठ B[णांचा म:ृयू झाला, तर 565 B[ण उपचार घेत आहेत.  

<><><><><> 

 कोरोनावर @नयMंण /मळव^यासाठ] बहृ6मंुबई महानगर पा/लके:या के-पिZचम �वभागात 

‘माझ ेकुटंुबं माझी जबाबदार#’ मो;हमेची घरोघर= जाऊन अमंलबजावणी केल= जात आहे. पा/लका 

कम&चार= आ7ण $वयंसेवक  Bयेक कुटंुबात जाऊन ऑि-सजनची पातळी, तापमान तपासणी आ7ण 

जनजागतृी करत आहे.  

 सोलापूर िज,9यात�या मोहोळ तालुEयात 4चखल# इथं माझ े कुटंूब माझी जबाबदार# या 

अ�भयानाचा आरंभ आज पालकम�ंी द@ा�यभरणे यां6या ह<त े कर>यात आला. यावेळी 

िज�हापbरषदेचे अWधकार= आ7ण सद$य उपि$थत होत.े  

<><><><><> 

  



       

कोरोना 09णांची वाढती संfया पाहता आज आ7ण उRया नागपूर शहरात जनता कpयू&चं आवाहन 

कर^यात आल ंआहे. महापौर संद=प जोशी यांनी नागपूरकरांना जनता कpयू&मधे सहभागी हो^याचं 

आवाहन केलं. शहरातील सव&च Uयापार=  @त?ठानं आज बंद आहेत. अBयावZयक सेवेतल= दकुानं 

सोड�यास इतर सव& आ$थापनं नागbरकांनी बंद ठेवल= आहेत. जनता कpयू&ला चागंला  @तसाद 

/मळत अस�याचं संद=प जोशी यांनी सांWगतलं. 

<><><><><> 

महालrमी मं;दरासह रा�यातल= सव& मं;दरं उघड^याची मागणी पिZचम महारा?L देव$थान 

स/मतीच ेअ_यA महेश जाधव यांनी केल= आहे. येBया 17 तारखेपासून नवराM उBसवाला सु0वात 

होत आहे. या पाZव&भूमीवर मं;दरं उघड^याबाबत मुfयमंsयांनी लवकरात लवकर @नण&य tयावा, 

अशी �वनंती Bयांनी केल= आहे. उBसव काळात कोराना:या पाZव&भूमीवर सुरuAत अंतर, $व:छता 

तसंच सुरuAततेची पूण& दAता घेतल= जाईल, अशी 9वाह= Bयांनी ;दल= आहे. ते आज को�हापुरात 

बातमीदारांशी बोलत होत.े 

<><><><><> 

 jामीण भागात %व@ीय कंपKयां6या कज-जा�यात अडकले,या मAहलांना मदत कर>यासाठM 

रा/य सरकारनं एक अ�यासगट <थापन केला आहे. जालना िज,हा पUरषदे6या मुdय काय-कार# 

अ4धकार#  नमा अरोरा यां6या अuयVतखेाल# हा अ�यासगट काम करणार आहे. भंडारा, धुळे आ.ण 

र:ना4गर# िज,9याचे समकV अ4धकार# तसंच काह# <वयंसेवी सं<थाह# यात सद<य असतील. 

jाम%वकास मं�ी हसन मुZीफ यांनी ह# माAहती Aदल# आहे. ये:या तीन मAहKयात हा अ�यासगट 

आपला अहवाल सादर करणार आहे.  

बँकांचं कज- फेड>यात अडचणी येणा-या कुटंुबातील मAहला छोhया %व@ीय सं<थांकडून कज- घेतात, 

:याचे दर खूपच जा<त अस,यानं :या जा�यात अडकत जातात, :या मAहलांना या जा�यातून 

बाहेर काढ>यासाठM आ.ण आ4थ-कc\hया सVम कर>यासाठM हा अ�यासगट उपाय योजना सूचवणार 

आहे, अशी माAहती मZुीफ यांनी Aदल# आहे. 

<><><><><> 

  



       

रा\_#य तपास सं<था अथा&त, एनआयएनं अलकैदा6या नऊ दहशतवाQयांना अटक केल# आहे. आज 

पहाटे केरळमधील एणा-कुलम आ.ण पिpचम बंगालमधील मु�श-दाबाद इथं एकाच वेळी कारवाई करत 

या दहशतवाQयांना अटक कर>यात आलं आहे. देशात पिpचम बंगाल आ.ण केरळसह %व%वध 

Aठकाणी पाNक<तान �ायोिजत अलकैदा या दहशतवाद# संघटने6या कारवाया सुP अस,याची माAहती 

‘एनआयए’ला �मळाल# होती, :यानुसार छापे टाकून ह# अटक कर>यात आ,याचं अ4धकाsयांनी 

`हटल ं आहे. यात,या तीन दहशतवाQयांना केरळमधून तर सहा दहशतवाQयांना पिpचम 

बंगालमधनू अटक कर>यात आल# आहे. देशात,या महyवा6या Aठकाणी ह,ला कPन  नरपराधांची 

ह:या कर>याचा :याचंा कट होता आ.ण यासाठM  नधी �मळव>यात ते सO}य होत,े असहं# 

अ4धकाsयांनी सा4ंगतल.ं  

<><><><><> 

मंुबई शहर आ.ण उपनगरात आज ढगाळ वातावरण आहे. ठाणे, पुणे िज,9यात सकाळपासून 

पाऊस पडत आहे. ना/शकमधेह# सuया पाऊस सुB आहे.  पैठण6या नाथसागरात,या पा>याचा 

%वसग- आज सकाळी कमी कर>यात आला आहे. आता छ�पKन हजार सहाशे ]या>>व घनफूट 

� तसेकंद वेगानं पाणी नद#पा�ात सोड>यात येत आहे.  

;हगंोल= िज,9यात सतत6या पावसानं सवा-4धक �माणात लागवड असले,या सोया�बन %पकाचं 

मो�या �माणात नुकसान झाल ंआहे. काल झाले,या पावसानं असना, त�डपुसी ओढा आ.ण उघडी 

नद#ला मोठा पूर आ,यानं नद#काठ6या शेतात पाणी साचलेलं आहे.  

गडWचरोल=, बुलडाणा, नागपूर, नांदेड िज,9यात ढगाळ वातावरण असून आज पावसानं %वZांती 

घेतल# आहे. /सधुंदगु&, ठाणे तसंच अहमदनगर िज,9यात ढगाळ वातावरण असून, काह# Aठकाणी 

हलEया सर# पडत आहेत. अहमदनगर िज,9यात शेवगाव तालुEयात आज सकाळी घर कोसळून 

एकाचा मु:यू झाला.  उ$मानाबाद िज,9यात सव-दरू रा�भर पाऊस सुB आहे. नांदेड इथं %व\णुपूर# 

जलाशयाचे सात दरवाजे आज उघड>यात आले असून, :यामळेु गोदावर# नद# दथुडी भBन वाहत 

आहे. नद#काठ6या गावांना सतक- तेचा इशारा दे>यात आला आहे.  

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

 


