
  

 

आकाशवाणी मुंबई 
   �ादिेशक बातमीप� – सायं. 7.00 वाजता 

19 स�ट बर, 2020 –शिनवार 
 

ठळक बात�या 

• महामारी सधुारणा िवधेयक-2020 रा(यसभेत मंजूर 

 

• दशेात+या िविवध बंदरांमधे तसचं सीमेवर अडकले+या कंटेनरमध+या कांदा िनया0तीला वािण(यमं�ी िपयषु गोयल यांची 

परवानगी 

 

• कोिवड -19 संसगा0तून बर ेझाले+या 56णसं7येबाबत अमे8रकेला मागे टाकून भारत पिह+या 9थानावर  

 

• िव;ा<या=>या परी?ा आिण शै?िणक श+ुक कमी करAयाबाबत रा(य सरकार लवकरच िनण0य घेणार 

 

• लोकि�य िCकेट 9पधा0 आयपीएल आजपासून संयEु अरब अिमरातीत स5ुवात / मुंबई इंिडयHस आिण चेHनई सपुर िकं6ज 

यां>यात पिहली लढत 

 

• भाजपाचे (येJ नेते सरदार तारािसंह आिण कKयिुन9ट प?ा>या नेLया रोझा दशेपांडे यांचं िनधन 

<><><><><> 

 

रा(यसभेत आज महामारी सधुारणा िवधेयक-2020 मंजूर करAयात आलं. िदवाळखोरी आिण कज0बाजारी सधुारणा िवधेयक 

दोन हजार वीसही आज संमत झालं. भाजपाचे सद9य अ5ण िसंग यांनी या िवधेयकाचं 9वागत केलं. ए.आय.ए.डी.एम.केचे ऐ. 

िवजयकुमार, डीएमकेचे पी. िव+सन, संयEु जनता दलाचे आर. सी. पी. िसंग यांनीही यािवषयी>या चचRत सहभाग घेतला.  

 

या वषS 25 माच0नंतर>या सहा मिहHयां>या काळात थकले+या कजा0साठी िदवाळखोरीची �िCया कंपनी अथवा Lयां>या कज0 

परुवठादारांनी सVु क5 नये असं या सधुारणेWार ेसचुवAयात आलं आहे. क X सरकार हा कालावधी एक वषा0चा करAयाचीही शYयता 

आहे. कोिवड-19 साथीचा उ;ोगधं;ांवर झालेला प8रणाम ल?ात घेऊन या सधुारणेचा �9ताव मांडAयात आला.  

<><><><><> 

  

दशेात+या िविवध बंदरांमधे तसचं सीमेवर अडकले+या \क कंटेनरमध+या कांदा िनया0तीला वािण(यमं�ी िपयषु गोयल यांनी परवानगी 

िदली आहे. क Xसरकारनं कां;ावर िनया0तबंदी घात+यामळेु परदशेात जाणारा लाखो टन कांदा सीमेवर तसंच बंदरांमधे अडकून पडला 

होता. अजून काही काळ तो तसाच रािहला असता, तर तो सडून शेतक-यांचं आिण ]यापा-यांचं मोठ्या �माणावर आिथ0क नकुसान 

झालं असतं. खासदार डॉ भारती पवार यांनी तातडीनं संसदते हा �` उपि9थत क5न कां;ावरची िनया0तबंदी उठवावी, अशी मागणी 

केली होती. वािण(य आिण उ;ोगमं�ी िपयषु गोयल यांना व9तूि9थती सांगून सीमेवर अडकले+या मालाला िनया0तीसाठी परवानगी 

;ावी, अशी मागणी केली. गोयल यांनी ती माHय केली आहे. 

<><><><><> 



  

कोिवड -19 संसगा0तून बर े झाले+या 56णसं7येबाबत अमे8रकेला मागे टाकून भारत पिह+या 9थानावर पोचला आहे. 

भारतातील एकूण कोरोनामEुांची सं7या 42 लाखापे?ा जा9त झाली आहे. गे+या चोवीस तासात 95 हजारांपे?ा जा9त 56ण 

कोरोनामEु झाले आहे. क X सरकारचे एकि�त �यLन मोठ्या �माणावरील चाचAया Lयातून होणार ं िनदान आिण वै;कbय उपचार 

यामळेु कोरोनामEुbचं भारताचं �माण वाढत आहे. नवीन कोरोना मEुां>या सं7येपैकb 60 टYके सं7या महाराd\, तािमळनाडू, 

आंe�दशे, कना0टक आिण उfर �दशे या पाच रा(यातले आहेत. फE महाराd\ात 22 हजार Kहणजेच तेवीस टYके एवढे कोरोनामEु 

झाले आहेत. 

 

या संसगा0चे नवे 93 हजार 337 56ण आज सकाळी आठ वाजेपय=त>या चोवीस तासांमधे आढळले असून या काळात ९५ 

हजार ८८० 56ण उपचार घेऊन बर ेझाले आहेत. दशेातली या संसगा0>या 56णांची एकूण सं7या ५३ लाखांपे?ा जा9त झाली आहे. 

<><><><><> 

 

मुंबईतला कोरानाबािधतांचा मLृयूदर कमी करAयासाठी महानगरपािलका ठोस पावलं उचलत अस+याचं अित8रE आयEु 

सरुशे काकाणी यांनी Kहटलं आहे. मLृयूदर कमी करAयाबरोबरच 56ण द�ुपटीचा कमी झालेला कालावधी सधुारAयाबाबतही 

उपाययोजना के+या जात आहेत. झोपडपoी प8रसरातील कोरोना ससंगा0वर िनयं�ण िमळव+याची मािहतीही Lयांनी यावेळी िदली.  

 

 मुंबईत+या कोरोना ि9थतीवर मात करAयासाठी महापािलका करत असले+या उपाययोजनांची मािहती अित8रE आयEु 

सरुशे काकाणी यांनी आकाशवाणीला िदली आहे. Lयांची सिव9तर मलुाखत उ;ा संpयाकाळी स]वा सात वाजता वfृिवशेष काय0Cमात 

आपण ऐकू शकाल. 

<><><><><> 

 बांबू केवळ गवत िकंवा व?ृ नसून गरीब, शेतकरी आिण आिदवासी जनतेला 9वयं रोजगार दणेार े महLवपूण0 साधन आहे. 

आLमिनभ0र भारता>या िनिम0तीसाठी बांबू हा महLवाचा घटक अस+याचं सांगून िव;ापीठांनी बांबू िमशन यश9वी करAयासाठी �यLन 

करावे अशी सूचना रा(यपाल भगतिसंह कोqयारी यांनी आज केली.  

 

जळगाव इथ+या कविय�ी बिहणाबाई चौधरी उfर महाराd\ िव;ापीठा>या पढुाकाराने आयोिजत बांबू िमशन अंतग0त 

सामदुाियक बांबू लागवड मोहीम या िवषयावरील दोन िदवसां>या चचा0स�ाचं उsाटन रा(यपाल कोqयारी यां>या दूर9थ उपि9थतीत 

झालं, Lयावेळी ते बोलत होते.  

<><><><><> 

रा(यात एक ऑYटोबर पासून हमीभावानं मगु खरदेीला स5ुवात होणार आहे. शेतक-यांनी यासाठी नuदणी करावी, अस ं

आवाहन पणनमं�ी बाळासाहेब पाटील यांनी केलं आहे. नuदणी झाले+या शेतक-यांना Cमवारीनसुार मगु खरदेी क Xावर आणAयासाठी 

एसएमएसWार ेकळवलं जाईल.  

 

हंगाम -2020-21 मधील िकमान आधारभूत िकंमत योजनेअंतग0त मगुासाठी 7 हजार 196 5पये हमीभाव जाहीर केला आहे. 

सव0 खरदेी ऑनलाईन पvतीनच होणार असं पाटील यांनी 9पw केलं. 

<><><><><> 

  

ऑYसफड0 यिुनविस0टी आिण िसरम सं9थेतफR  िनमा0ण के+या जात असले+या कोिवड-19 वर>या लसीची ितस-या 

ट��यातली मानवी चाचणी पढु+या आठवड्यापासून पAुयात स5ु होणार आहे. ससून 56णालयाचे अिधJाता मरुलीधर तांबे यांनी आज 

ही मािहती िदली. कोिविश+ड या लसीची ितस-या ट��यातली चाचणी ससून 56णालयात सोमवारपासून स5ु होAयाची शYयता आहे. 



  

दीडशे ते दोनशे 9वयंसेवकांवर ही चाचणी होणार असून, अनेकजण यासाठी 9वयं�ेरणेनं पढेु आले आहेत, असंही तांबे यांनी सांिगतलं. 

56णालयानं 9वयंसवेकांची नuदणीही स5ु केली आहे. 

<><><><><> 

 

रा(यात+या कामगारां>या अडचणी आिण �` सोडवAयासाठी सरकार किटबv अस+याचं कामगार रा(यमं�ी ब>चू कडू 

यांनी Kहटलं आहे. Lयां>या ह9ते अमरावती िज+xात+या वेतन कपात झाले+या साडेतीनशे कं�ाटी वीज कामगारांना आज 50 लाख 

5पयां>या धनादशेाचं �ाितिनधीक 9व5पात वाटप करAयात आलं. कं�ाटी वीज कामगारांना िनयमानसुार सिुवधा न परुवता खोटी 

कारणं दऊेन कामाव5न काढून टाकणं, पगार कपात करणं, अशा �कार>या तCारी कामगारांनी के+या होLया. Lयाची ब>चू कडू यांनी 

गंभीर दखल घेतली. 

<><><><><> 

  

भारताची 7यातनाम िवमानवाहy यvुनौका ‘िवराट’चा अखेरचा �वास आज स5ु झाला. त|बल तीस वषा=>या सेवेनंतर 

गजुरातमध+या अलंग इथ+या जहाज तोडणी कारखाHयात ितचे सoेु भाग केले जातील. 2017 मधे ही यvुनौका िनवfृ झाली होती. 

Lयानंतर व9तूसं}हालय िकंवा अिलशान र~ेॉमधे ितचं 5पांतर करAयाचा �9ताव होता, मा� Lयाला �ितसाद िमळाला नाही. अंितमतः 

िवराट मोिडत काढAयाचं ठरलं, Lयात �ीराम समहुानं िललावात बाजी मारली. दोन िदवसात िवराट अलंगला पोहोचेल. 

<><><><><> 

 

ठाAयात+या शासकbय िव�ाम गहृाबाहेर सकल मराठा समाजानं आर?णा>या मागणीसाठी तीन िदवसां>या साखळी 

उपोषणाला आज स5ुवात झाली. आंदोलकांनी यावेळी जोरदार घोषणाबाजी केली, तसंच सरकारनं नोकर भरती �िCया थांबवावी, 

अशी मागणीही केली. 

 

सोलापूर िज+xात मराठा Cांती ठोक मोचा0>या वतीनं आज पालकमं�ी दfा मामा भरणे यांना िनवेदन दAेयात आलं.  

<><><><><> 

  

को+हापरुात �धानमं�ी नर X मोदी यां>या वाढिदवसािनिमf आयोिजत सेवास�ाह काय0Cमात आज िद]यांग ]यE�ना 

आवqयक सािहLय िवत8रत करAयात आलं. यावेळी भाजपा �दशेाpय? चंXकांत पाटील उपि9थत होते. 

  

उ�मानाबाद िज+xात उमरगा इथं असंघिटत कामगार, वाहन चालक, आिण यवुक यांना �धानमं�ी सरु?ा योजनेअंतग0त 

िवमा सरं?ण दAेयाचा उपCम राबवAयात आला. यासोबतच िज+हा प8रषद शाळेत व?ृारोपणही करAयात आलं. 

  

सेवा स�ाहािनिमfानं नादंडे िज+xात आज भाजपातफR  मोफत ने� तपासणी िशबीर आयोिजत केलं होतं.  

<><><><><> 

 

�धानमं�ी नर X मोदी यां>या जीवन आिण काय0कतLृवाचा �वास मांडणाऱया कम0योगी या काय0Cमाची िनिम0ती आकाशवाणी 

मुंबई>या �ादिेशक वfृिवभागानं केली आहे. हा काय0Cम आज संpयाकाळी स]वा सात वाजता आकाशवाणी मुंबई>या अि9मता 

वािहनीव5न �सा8रत केला जाणार आहे. 

<><><><><> 



  

िव;ा<या=>या परी?ा आिण शै?िणक श+ुक कमी करAयाबाबत रा(य सरकार लवकरच िनण0य घेणार आहे. उ>च आिण 

तं�िश?ण मं�ी यांनी आज औरगंाबाद इथं वाता0हर प8रषदते ही मािहती िदली. डॉYटर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव;ािपठा>या 

सव0 िवभागां>या पदवी परी?ा 1 ऑYटोबरपासून स5ु होणार अस+याचं Lयांनी सांिगतलं. यापैकb 90 टYके िव;ाथS ऑनलाईन पvतीनं 

तर 10 टYके िव;ाथS ऑफलाईन पvतीनं परी?ा दतेील. अनfुीण0 होणा-या िव;ा<या=ची परी?ा एक मिहHया>या आत घेतली जाईल, 

अशी मािहती Lयांनी िदली. 

<><><><><> 

बह� �िति?त तेरावी इंिडयन ि�िमअर लीग Kहणजेच आयपीएल 9पधRला आजपासून संयEु अरब अिमरातीत स5ुवात होणार 

आहे. मुंबई इंिडयHस आिण  गतिवजेLया चेHनई सपुर िकं6ज यां>यात शेख झईद, 9टेिडयममधे रगंणार आहे. कोरोनामळेु यंदा ही 9पधा0  

दशेाबाहेर खेळली जात आहे. कोरोनामळेु माpयमांना खेळाडंूशी संपक0  साधायला मनाई करAयात आली आहे.  

<><><><><> 

 

भाजपचे माजी आमदार सरदार तारािसंह यांचं आज सकाळी मुंबईत �दीघ0 आजारानं िनधन झालं. ते ८१ वषा=चे होते. Lयांनी 

मुंलुंड िवधानसभा मतदार सघंाचं �ितिनिध�व केलं होतं. रा(यपाल भगतिसंग कोqयारी यांनी तारािसंग यां>या िनधनाब�ल दःुख ]यE 

करत आदरांजली वािहली. उfर �दशेचे माजी रा(यपाल राम नाईक यांनीही �vांजली वािहली आहे. 

<><><><><> 

 

  माजी खासदार तसंच (येJ साKयवादी नेLया का�ेँड रोझा दशेपांडे यांचं आज मुंबईत वvृापकाळानं िनधन झालं. Lया 92 

वषा=>या होLया. 1974 साली दि?ण मpय मुंबई मतदारसंघात झाले+या पोटिनवडणकुbत Lया िवजयी झा+या होLया. का�ेँड �ीपाद 

अमतृ डांगे यां>या Lया (येJ कHया होतं. रा(यपाल भगतिसंग कोqयारी यांनी रोझा दशेपांडे यां>या िनधनाब�ल दःुख ]यE केलं आहे. 

<><><><><> 

 

रा(यात काल २२ हजार ७८ 56ण बर ेझा+यानं Lयांना घरी सोडAयात आलं. रा(यात आतापय=त आठ लाख ३४ हजार 

४३२ 56ण कोरोनामEु झाले काल िदवसभरात आणखी २१ हजार ६५६ कोिवड बािधतांची नuद झाली, Lयामळेु रा(यातली एकूण 

56णसं7या ११ लाख ६७ हजार ४९६ झाली आहे. काल ४०५ जणांचा उपचारादरKयान मLृयू झाला. रा(यात या िवषाणू संसगा0नं 

आतापय=त ३१ हजार ७५६ 56णांचा मLृयू झाला आहे. तर  सpया तीन लाख ८८७ 56णांवर उपचार स5ु आहेत. 

  

रा(यात गे+या चोवीस तासात 153 पोलीस कम0चा-यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. यात+या पाच जणांचा मLृयू झा+याची मािहती 

अिधकाऱयांनी आज मुंबईत िदली. पोलीस दलात+या आfापय=त>या कोरोना 56णांची सं7या 20 हजार 954 पोचली आहे. यातले 17 

हजार 6 56ण बर ेझाले आहेत तर 3 हजार 731 56णांवर उपचार स5ु आहेत. 

 

कामगार रा(यमं�ी ब>चू यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. Lयांनी आज ट्िवटरवर ही मािहती िदली. Lयां>या संपका0त 

आले+या सवा=नी आपली तपासणी क5न �यावी, असं आवाहन Lयांनी केलं आहे. 

<><><><><> 

 

मुंबईत गे+या चोवीस तासात 2 हजार 267 नवीन 56णांची नuद झाली आहे. आतापय=त 56णांची सं7या 1 लाख 80 हजार 

542 वर पोचली आहे. मुंबईतला 56ण वाढीचा दर 1 पूणा=क 25 शतांश टYYयांवर गेला आहे. 56ण दपुटीचा कालावधी 56 िदवसांवर 

आला आहे. मतृांचा आकडा 8 हजार 372 वर पोहचला आहे. मुंबईतला मLृयू दर 4 पूणा=क 6 दशांश टYYयांवर गेला आहे. आतापय=त 

1 लाख 37 हजार 664 56ण कोरोनामEु होऊन घरी परतले  आहेत, ही समाधानाची बाब आहे. 



  

<><><><><> 

 मुंबई शहर िज+हा कौश+य िवकास, रोजगार आिण उ;ोजगता माग0दश0न क X यां>या वतीनं स5ु असले+या ऑनलाईन 

रोजगार मेळा]यात तीन हजार 401 पदांसाठी भरती स5ु आहे. महा9वयं संकेत 9थळांव5न या�िCयेत सहभागी होAयाचं आवाहन 

क Xानं केलं आहे. 18 ते 23 स�ट बरदरKयान ऑनलाईन पvतीनं पंिडत िदनदयाळ योजना रोजगार मेळावा घेतला जात आहे.  

<><><><><> 

  

साहसी पय0टन धोरणाचा मसदुा पय0टन संचालनालयानं जाहीर केलं आहे. याबाबत जनतेकडून सूचना आिण हरकती 

मागवAयात येत आहेत. www.maharashtratourism.gov.in या संकेत9थळावर हा मसदुा �िसv केला आहे. 7 ऑYटोबर 2020 

पय=त जनतेनं आप+या सूचना आिण हरकती पाठवाय>या आहेत, याबरोबरच रा(या>या कॅरा]हॅन पय0टन धोरणाबाबतही जनतेकडून 

सूचना आिण हरकती मागवAयात येत आहेत.    

<><><><><> 

 

कोरोना>या पा�0भूमीवर सोमवारपासून रा(यात+या सव0 किनJ Hयायालयांच कामकाज दोन स�ामधे चालेल. सकाळी 

साडेदहा ते दीडवाजेपय=त पिहली स� असेल तर दसुर ेस� दपुारी २ ते सायंकाळी साडेपाच वाजेपय=त असेल. उ>च Hयायालया>या 

�शासकbय सिमतीनं याबाबतचं प�क जारी केलं आहे. संबंिधत वकbल िकंवा प?कार हेतपुरु9सर गैरहजर रािह+याचं ल?ात आलं तर 

कारवाईचा इशाराही या प�कात दAेयात आला आहे.  

<><><><><> 

औरगंाबाद िज+xात+या पैठण इथ+या नाथसागर आिण बीड िज+xात+या माजलगाव �क+पातून मोठ्या �माणावर 

गोदावरी नदी>या पा�ात पाणी सोड+यानं गोदावरी नदी दथुडी भVन वाहत आहे.  

 

परभणी िज+xात+या गंगाखेड इथला गोवध0न घाट पाAयानं वेढला आहे.  

जालHयाचे पालकमं�ी राजेश टोपे यांनी आज गोदावरी नदी प8रसरात पाहणी कVन संबंिधत अिधका यांना आवqयक 

खबरदारी घेAयाबाबत सूचना िद+या. नदीकाठी राहणा या नाग8रकांनी शेतमाल, औजार,े जनावरांना सरुि?त 9थळी हलवावी, अस ं

आवाहन टोपे यांनी केलं. अंबड बदनापूर तालYुयात काही भागात मेघगज0नेसह जोरदार पाऊस पडत आहे. 

 

नादंडे शहरात गोदावरी>या पाणीपातळीत वाढ होत असून, कालपासून काही भागातील वाहतूक बंद करAयात आली आहे. 

वािशम िज+xात जोरदार पावसामळेु सोयाबीन िपकाचं नकुसान होAयाची िभती शेतकरी ]यE करत आहेत. बुलडाणा िज+xात 

अितवwृीमळेु खामगाव इथ+या ]यावसाियकां>या दकुानात पाणी िशरलं आहे.  

 

सागंली िज+xातील आटपाडी  इथं काल मसुळधार पावसानं घराची िभंत पडून आटपाडी मधील दोन स7या बिहण�चा मLृयू 

झाला. दमदार पावसानं आटपाडीचा म7ुय पूल पाAयाखाली गेला Lयामळेु ओढ्याकाठी असलेली समुार े40 ह�न अिधक दकुानं पाAयात 

गेली. 

 लातूरमधे अितवwृी, ढगफुटी सार7या �कारानं शेतकरी अडचणीत आला आहे. गे+या कांही िदवसा>या सतत>या पावसानं 

सोयबीन िपक धोYयात आलं आहे. सोयाबीन>या लागले+या श गानाच कuब फुटत आहे. Lयामळेु पंचनाKयाची मागणी आमदार संभाजी 

पाटील िनलंगेकर, आमदार अिभमHय ुपवार यांनी केली आहे.   

 



  

उ�मानाबाद िज+xात आतापय=त 590 िमलीमीटर पाऊस झाला आहे. मागील काही िदवसापासून  सतत होत असले+या 

पावसामळेु मा� खरीप िपकांचं मोठं नकुसान होत आहे. उमरगा तालYुयात सोयाबीन िपक पाAयाखाली गेलं असून िपकांचं पंचनामे 

तातडीनं करAयाची मागणी शेतकऱयांकडून केली जात आहे.  

<><><><><> 

यवतमाळ िज+xात कोरोनाबािधत 56णांची तसंच मतृांचा आकडाही मोठ्या �माणात वाढत असून सपुर 9पेशािलटी आिण 

~ी आिण  नवजात िशश ु56णालयात अित8रE 500 बेडची ]यव9था करAयाचे िनदRश पालकमं�ी सजंय राठोड यांनी �शासनाला िदले 

आहेत.  

<><><><><> 

राd\ीय पोषणमाह िनिमf ऩंदरुबार इथ+या डॉ. हेडगेवार सेवा सिमती>या कृषी िव£ान क Xामधे राd\ीय पोषण मिहनाचा 

काय0Cम संपHन झाला. या िनिमfानं अंगणवाडी सेिवका तसचं शेतकरी मिहलांसाठी �िश?ण आयोिजत करAयात आलं होतं.  

<><><><><> 

यवतमाळ िज+xात नेर तालYुयात एकाच घरातील तीन भाऊ कोरोनामळेु दगाव+याची घटना नकुतीच घडली. Lयामळेु 

कोरोनापासून वाचायचं असेल तर आतातरी �Lयेकानं जबाबदारीने वागावे, असे कळकळीचे आवाहन वनमं�ी तथा पालकमं�ी संजय 

राठोड यांनी नाग8रकांना केलं आहे.  ‘माझे कुटंुब – माझी जबाबदारी’ या मोिहमेचा शभुारभं करतांना ते बोलत होते.  

<><><><><> 

 येLया दोन िदवसात दि?ण कोकणात तरुळक िठकाणी जोरदार तर मpय महाराd\ आिण मराठवाड्यात तरुळक िठकाणी 

मसुळधार पाऊस पडAयाची शYयता हवामान िवभागानं वत0वली आहे. िवदभ0 आिण मराठवाड्यात तरुळक िठकाणी मेघगज0नेसह 

मसुळधार पाऊस, तसंच रा(या>या िकनारपoीलगत सोसाट्याचा वारा वाहAयाची शYयताही िवभागानं ]यE केली आहे. 

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


