
 

आकाशवाणी मंुबई 

�ादे�शक बातमीप� – द.ु ३.००वाजता 

२३ ऑ�टोबर  २०२१ – श!नवार 

ठळक बात	या 

• मंुबई उ$च &यायालया$या औरंगाबाद खंडपीठा$या नवीन इमारतीचं सर&यायाधीशा$ंया ह2ते 

लोकाप3ण 

• �धानमं�ी नर45 मोद6 यांचा आज ४ वाजता कोरोना �!तबंधकं लस !न�म3ती करणा8या 

कंप&यांबरोबर संवाद  

• शाळां$या पायाभूत सु<वधांबरोबरच श>ै?णक गुणव@ा वाढवणं, हे शासनाचं उBCद Dट 

असFयाच,ं शालेय �श>ण मं�ी वषा3 गायकवाड यांच �!तपादन   

• पुHष ट6-Jव4ट6 <वKवचषक LMकेट$या मुNय 2पधOला आजपासनू सुHवात, ऑ2Qे�लया आ?ण 

दR>ण अLSका यां$यात रंगणार पCहला सामना 

<><><><><> 

देशानं को�वड ��तबधंक लसीकरण मो हमेत ऐ�तहा#सक १०० कोट' मा(ांचा ट*पा पार केला आहे. 

या काया.त डॉ0टर, प1रचा1रका तसंच अ3य अनके लोकांनी योगदान  दलं. 5या सवा6चा 

आकाशवाणीला अ#भमान आहे.   

8ोतेहो,  एक ज;र ल<ात ठेवा. लसीकरण झाल ं	हणून अिजबात �न@काळजी राहू नका.  को�वड 

१९ चा धोका अजनू संपलेला नाह'. 5यामळेु कोरोना ��तबंधक �नयम पाळा, गदC टाळा आDण 

मुखपFट' अवGय वापरा, हात वेळोवेळी HवIछ धुवा. 

चला…… 5वरा करा, लसीकरण अवGय क;न Lया. 

कोरोनाशी संबंMधत योNय मा हती, माग.दश.न आDण मदतीसाठO राPयाIया ०२० – २६१२७३९४ या 

मदत Vमांकावर संपक.  साधा... 

<><><><><> 

मंुबई उ$च &यायालया$या औरंगाबाद खडंपीठा$या <व2ताTरत इमारतीचं लोकाप3ण सर&यायाधीश 

एन.Vह6 रमWणा यां$या ह2ते करWयात आलं. यावेळी  मुNयम�ंी उBधव ठाकरे, क4 56य <वधी आ?ण 

&याय मं�ी Lकरेन Tरजीजू, क4 56य अथ3 राYयमं�ी डॉ.भागवत कराड, मंुबई उ$च &यायालयाचे 

मुNय&यायाधीश द6पंकर द@ा उपि2थत होत.े सव3सामा&य माणसाला &यायालयात यायला भीती 

वाटता कामा नये, यासाठ\ सवा]नी एक^�त �य_न करणं गरजेचं असFयाच ंसर&यायाधीश रमWणा 

`हणाले. &यायालयांमaये Lकमान पायाभूत सु<वधांची आवKयकता असFयाचं मत _यांनी Vय�त 

केल.ं  



 

मुNयम�ंी उBधव ठाकरे यांनी आपFया भाषणात &यायदानाची �Lकया अbधक ग!तमान होWयाची 

आवKयकता Vय�त केल6.  गावांमaये अbधक पोल6स ठाणी उभारण,ं पो�लसा$ंया !नवासाची 

Vयव2था करणं याची cवाह6 मुNयमdंयानंी यावेळी Cदल6. गु&हेगार6 नDट होईल, असा समाज 

घडवWयाची आवKयकता _यांनी Vय�त केल6. क4 5 आ?ण राYय सरकार$या अbधकारांबाबत 

अमतृमंथन होWयाची गरज असFयाचा पुनH$चार मुNयमंdयांनी आपFया भाषणात केला.  

क4 56य <वधी आ?ण &याय मं�ी Lकरेन Tरिजजू यांनी &यायVयव2था अbधक मजबूत होWयासाठ\ क4 5 

सरकार करत असलेFया �य_नांची माCहती Cदल6. गरजंूना उ@म <वधी सेवा पुरवWयासाठ\ सरकार 

बांधील असFयाच ंत े`हणाले.  

<><><><><>  

 देशात को<वड १९ �!तबंधक १०० कोट6 मा�ांहून अbधक लसी देWयात आFया  आहे. या 

पाKव3भूमीवर �धानमं�ी नर45 मोद6 आज दपुार6 ४ वाजता लस उ_पादकांशी संवाद साधणार आहेत. 

उ_पादकांचा अनभुव आ?ण लस संशोधनाबाबत$या <व<वध मुBयांवर �धानमं�ी चचा3 करणार आहेत.  

<><><><><> 

शाळां$या पायाभूत सु<वधांबरोबरच श>ै?णक गुणव@ा वाढवण,ं हे शासनाचं उBCद Dट असFयाच,ं 

शालेय �श>ण मं�ी वषा3 गायकवाड यानंी `हटलं आहे. !नजामकाल6न शाळांचा <वकास आ?ण 

आदश3 शाळा योजनेबाबत सुh असलेFया कामांचा आढावा घेWयासाठ\, दरूiKय �णाल6Bवारे काल 

झालेFया बठैकkत _या बोलत हो_या. �_येक िजFlयात आदश3 शाळा योजनेची, आ?ण संबbंधत 

िजFlयांमaये !नजामकाल6न शाळां$या <वकासा$या कामांची अंमलबजावणी तातडीनं होणं गरजेचं 

असFयाच,ं _यांनी साbंगतलं. शाळा दhु2तीसाठ\ !नयोजन आवKयक असनू, सामािजक सं2थां$या 

माaयमातून !नधी उभा करावा, तसंच िजFlयांनी आतापय]त केलेFया कामांची माCहती _वर6त सादर 

करावी, असे !नदOशह6 गायकवाड यांनी Cदले. 

<><><><><> 

पया3वरण संवध3न ह6 एखादा Cदवस साजरा करWयाची बाब नसून पया3वरणपूरक बाबींची सवय 

लागण ंगरजेचं  आहे, अस ं पया3वरण मं�ी आCद_य ठाकरे यानंी `हटल ंआहे. ते काल सlया56 

अ!तथीगहृात शू&य काब3न उ_सज3न पTरषदेत बोलत होते. वातावरणीय बदला$या पाKव3भूमीवर 

शासन <व<वध उपाययोजना करत असFयाच ंते `हणाले. राYयात कधी दDुकाळ, अ!तवDृट6, वादळे 

अशा नसैbग3क आप@ीं$या माaयमातून वातावरणीय बदलांचे पTरणाम Cदसून येत आहेत. कमी 

वेळेत अbधक पाऊस पडत आहे, यामुळे मंुबईत काह6 Cठकाणी संर>क �भतं असनूह6 पावसा$या 

पाWयामळेु नुकसान झाFयाचं _यांनी साbंगतलं.  पया3वरण चागंलं राहावं यासाठ\ <वचार नVहे तर 

कृती करWयाची वेळ असनू यासाठ\ लोकाचंा सहभाग अ_यावKयक ठरणार आहे असहं6 ठाकरे यांनी 

सांbगतल.ं  



 

<><><><><>  

एकश े पाच कोट6 ७८ लाखाहून अbधक लशींचा पुरवठा राYय तसंच क4 5शा�सत �देशांना मोफ त 

केFयाचं आरोcय मं�ालयानं साbंगतल ंआहे. आतापय]त <व<वध राYय आ?ण क4 5शा�सत �देशांकड ेन 

वापरलेFया को<वड लशींची संNया साधारण १२ कोट6 दोन लाखांहून अbधक असFयाचहं6 मं�ालयानं 

कळवलं आहे. राDQVयापी लसीकरण मोCहमे$या माaयमातून क4 5 सरकारकडून  सव3 राYय आ?ण 

क4 5शा�सत �देशांना मोफ त लशींचा पुरवठा केला जात आहे.  लस उ_पादकांकडून !नमा3ण होणा8या 

एकूण लशी पकैk ७५ ट�के लशीं खरेद6 कhन राYय आ?ण क4 5शा�सत �देशांना मोफ त पुरवFया 

जाणार आहेत. 

<><><><><>  

राDQVयापी लसीकरण मोCहमेअंतग3त देशात आतापय]त एकश े एक कोट6 ३० लाख लसीकरणाचा 

टrपा गाठला आहे. आरोcय मं�ालयानं CदलेFया माCहतीनुसार काल Cदवसभरात ६८ लाख ४८ हजार 

लसीची मा�ा देWयात आल6.  देशात सLMय Hcण संNया ० पूणा]क  ५१ शतांश ट�के असनू Hcण 

बरे होWयाचं �माण ९८ पूणा]क १६ शतांश ट�के आहे. गेFया २४ तासात सुमारे १७ हजार  Hcण 

बरे झाले असनू आतापय]त बरे झालेFया Hcणांची  संNया तीन कोट6 ३५ लाख ३२ हजार १२६ 

झाल6 आहे. को<वड -१९ मुळे आतापय]त एकूण चार लाख ५३ हजार ७०८ Hcणांचा म_ृयू झाला 

असनू, गेFया चोवीस तासात सहाशे ६६ जणांचा म_ृयू झाFयाची नtद आहे. काल Cदवसभरात १३ 

लाख ६४ हजाराहून अbधक को<वड चाचWया झाFया असनू देशभरात आतापय]त सुमारे ५९ कोट6 ८४ 

लाख को<वड चाचWया झाFयाचं आरोcय मं�ालयानं कळवलं  आहे.  

<><><><><> 

ना�शक िजFlयात काल १०० ट�के लसीकरण पूण3 झाल.ं 

नवी मुबंईतह6 काल लसीकरणानं १०० ट��याचा टrपा गाठला. 

<><><><><> 

मतदार याBयां$या पुन!न3र6>ण काय3Mमासंदभा3त राYयभर १६ नोVह4बर रोजी <वशेष uामसभा 

बोलवWयात येणार आहे. मुNय !नवडणूक अbधकार6 vीकांत देशपांडे यांनी काल नागपूर इथं प�कार 

पTरषदेत ह6 माCहती Cदल6. !नवडणूक आयोगा$या <वशेष संR>rत पुन!न3Tर>ण काय3Mमांतग3त 

Cदनांक १३ आ?ण १४ नोVह4बर तसंच २७ आ?ण २८ नोVह4बर रोजी मतदार नtदणीसाठ\ <वशेष 

मोह6म आयोिजत करWयात येत असFयाच,ं देशपांडे यांनी सांbगतल.ं राYयात दबुार नtदणी झालेFया 

मतदारांची संNया आता पाच लाखावHन कमी होऊन १३ हजार झाल6 असनू, या मतदारांची चौकशी 

आता मतदान क4 5 2तरावर होत असFयाची माCहती देशपांडे यानंी Cदल6. 

<><><><><> 



 

राYयात  काल एक हजार ७४४ Hcण बरे झाले, राYयात आतापय]त ६४ लाख ३२ हजार १३८ Hcण, 

कोरोनाम�ुत झाले असनू, कोरोनामु�तीचा दर ९७ पूणा]क ४६ शतांश ट�के झाला आहे. काल एक 

हजार ६३२ नवे कोरोनाबाbधत Hcण आढळले, _यामळेु राYयातFया कोरोना बाbधताचंी एकूण संNया 

६५ लाख ९९ हजार, ८५० झाल6 आहे.  

<><><><><> 

भारतर_न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां$या जीवन काया3वर आधाTरत जगातFया पCहFया 

महाकाVयuंथाचं �काशन, वा�शम इथं िजFहाbधकार6 षWमुगराजन एस. यां$या ह2त ेकाल  झाल.ं 

या महाकाVय uंथाचं �काशन राYयातFया ३६ िजFlयांमaये एकाच Cदवशी करWयात आलं. या 

महाकाVयuंथामaये तीन <पxयातFया २०२१ कवीं$या २०२१ क<वतांचं संपादन, नांदेड इथले 

�ाaयापक अशोककुमार दवणे यांनी केलं आहे. 

<><><><><>  

आझाद6  का अमतृ महो_सव अंतग3त भारतीय नौदलान  कोची त े गोवा नौकानयन 2पधOचं 

आयोजन केलं आहे. आय एन एस ए अथा3त भारतीय नौकानयन सं2थे$या सहयोगाने ह6 2पधा3 

आयोिजत होणार आहे यात `हादेई, ताTरणी, बुलबुल, नीलकंठ, कादलपुरा आ?ण हTरयाल या 

नौदला$या सहा नौका सहभागी होणार आहेत.  ये_या २४ तारखेला सुh होणार6 ह6 2पधा3 साधारण 

पाच Cदवस चालणार असनू यात अंदाजे तीनशे साठ नॉCटकल मलै अंतर कापलं जाणार आहे. 

नौदला$या कोची तळावhन सुh होणार6 ह6 2पधा3 गोवा इथं संपणार आहे सहभागी 2पध3कांमधFया 

साहसी व@ृीला वाव देWया$या उBदेशान ंया 2पधOचं आयोजन करWयात आलं आहे.  

<><><><><>  

ना�शक$या यशवंतराव चVहाण महाराDQ मु�त <वBयापीठानं  एक <वBयाथy एक झाड हा उपMम 

राबवWयाचा !नण3य घेतला आहे.  या उपMमांतग3त �_येक <वBयाzया3नं एक झाड लावणं अपेR>त 

आहे. <वBयाzया]ना �ो_साहन `हणून �श>णMमानुसार १० त े २५ गुण देWयात येणार आहे अशी 

माCहती <वBयापीठाचे कुलसbचव डॉ. Cदनेश भtड ेयांनी Cदल6.  

 <><><><><> 

सांगल6 िजFlयातFया सावळज इथं कोरोना<वषयक  !नब]ध �शbथल झाFयानंतरचा पCहला तमाशा 

महो_सव साजरा करWयात आला. कोरोना संकटानंतर तमाशा फ डांना  �ेरणा �मळावी यासाठ\  हा 

उपMम राबवWयात आला. सावळज हे लोककलेचं  माहेरघर समजलं जातं.  

<><><><><> 

  



 

िजFहा बँकेसाठ\ सांगल6त ३८७ अज3 दाखल झाले असनू ये_या सोमवार6 उमेदवार6 अजा]ची छाननी 

केल6 जाणार आहे. <वMमी अज3 दाखल होWयाची ह6 पCहल6च वेळ आहे. शेवट$या Cदवशी 

मह}वा$या राजकkय Vय�तींनी आपले उमेदवार6 अज3 दाखल केले आहेत. आ@ापय]त २१ जागांसाठ\ 

एकूण ३८७ अज3 दाखल झाले आहेत. यानंतर नऊ नोVह4बरपय]त अज3 परत घेWयाची मुदत आहे.  

<><><><><> 

ना�शक िजFlयात Cदडंोर6 तालु�यातFया वनारवाडी आ?ण मडकkजांबसह दहा गावांमaये काल 

संaयाकाळी साड े सहा वाजWया$या सुमाराला भूकंपाच े सौ`य ध�के जाणवले. काह6 Cदवसांपासून 

पेठ- सुरगाणा- Cदडंोर6 या तालु�यां$या  सीमावतy गावांमaये अशा �कारचे ध�के जाणवत होत.े  

दर`यान, Cदडंोर6चे तहसीलदार पंकज पवार यांनी या गावांमaये कोणतीह6 जी<वत Lकंवा <व@हानी 

झाल6 नसून नागTरकानंी घाबhन जाऊ नये असं आवाहन केल ंआहे. 

<><><><><> 

पुHष ट6-Jव4ट6 <वKवचषक LMकेट$या मुNय 2पधOला आजपासून सुHवात होत आहे. १२ संघां$या या 

2पधOत. आज ऑ2Qे�लया आ?ण दR>ण अLSका यां$यात पCहला सामना अबुधाबी इथं दपुार6 

साडतेीनला, तर वे2ट इंडीज आ?ण इंcलंड यां$यातला दसुरा सामना दबुई इथं संaयाकाळी साडसेात 

वाजता सुH होणार आहे. या गटातला भारताचा पCहला सामना उBया पाLक2तानबरोबर होईल. काल 

झालेFया अ गटा$या साम&यांमaये vीलंकेनं नेदरलँडसवर <वजय �मळवला. ना�म^बयानं 

आयल]ड<वHBधचा सामना िजंकून सुपर १२ गटात �वेश �मळवत ऐ!तहा�सक कामbगर6 केल6. 

<><><><><> 


