
 

आकाशवाणी मुंबई 
�ादिेशक बातमीप� – सांय. ७.०० वाजता 

२३ ऑ�टोबर  २०२१ – शिनवार 

 

ठळक बात'या 

गितमान लोकािभमखु ,यायदानासाठी यं�णेचं बळकटीकरण अ/याव0यक अस1याचं सर,यायाधीश एन.4ही.रम6णा यांचं �ितपादन  

 

मुंबई उ8च ,यायालया8या नवीन िव9ता:रत इमारतीचं लवकरच भूमीपूजन, म>ुयमं�ी उ?व ठाकर ेयांची मािहती 

 

िडिजटल इंिडयासोबत िडिजटल ,याय4यव9था मह/वाची कB Cीय िवधी ,यायमं�ी  िकरने :रिजजू यांचं मत   

 

�धानमं�ी नरBC मोदी यां8या नेत/ृवाखाली सEु असलेला काि0मरचा िवकास आता कोणीच रोखू शकत नाही, /यात अडथळे 

आणणाFयांवर कठोर कारवाई कर6याचा अिमत शहा य़ांचा  इशारा  

आकाशवाणी8या मन कH बात या कायIJमातून �धानमं�ी नरBC मोदी यांचा उKा जनतेशी संवाद 

<><><><><> 

आता ऐकूया बात'या िव9तारानं... मा� /याआधी एक आवाहन 

दशेानं कोिवड �ितबंधक लसीकरण मोिहमेत ऐितहािसक १०० कोटी मा�ांचा टOपा पार केला आहे. या कायाIत डॉ�टर, प:रचा:रका 

तसंच अ,य अनेक लोकांनी योगदान िदलं. /या सवाQचा आकाशवाणीला अिभमान आहे.   

Rोतेहो,  एक जEर लSात ठेवा. लसीकरण झालं 'हणून अिजबात िनUकाळजी राहV नका.  कोिवड १९ चा धोका अजून संपलेला नाही. 

/यामळेु कोरोना �ितबंधक िनयम पाळा, गदX टाळा आिण मखुपYी अव0य वापरा, हात वेळोवेळी 9व8छ धवुा. 

चला…… /वरा करा, लसीकरण अव0य कEन \या. 

कोरोनाशी संबंिधत यो]य मािहती, मागIदशIन आिण मदतीसाठी रा^या8या ०२० – २६१२७३९४ या मदत Jमांकावर संपकI  साधा... 

<><><><><>  

गितमान लोकािभमखु ,यायदानासाठी यं�णेचे बळकटीकरण अ/याव0यक अस1याचं सर,यायाधीश एन.4ही.रम6णा यांनी 

'हटलं आहे. मुंबई उ8च ,यायालया8या औरगंाबाद खंडपीठा8या िव9ता:रत इमारतीचं उbाटन आज /यां8या ह9ते झालं. /यावेळी ते 

बोलत होते.  ग,ुहेगारी Sे�ाशी संबंिधतासह केवळ िपडीताचाच ,यायालयाशी संपकI  यायला हवा, हा गंड दूर कर6याची गरज अस1याचं 

आवाहन रम6णा यांनी केलं.  सवIसामा,य माणासांना अनेक �cांचा सामना करावा लागतो, /यांनी या संदभाIत िनःसकोचपणे 

,यायालयाशी संपकI  साधावा, समाजासाठी ,यायालये गरजेचे आहेत. ,यायालये ही दगड-िवटाची िनजXव वा9तू नसून /यांनी 

सवIसामा,यांना ,यायाची एक सवैंधािनक हमी Kावी, असे ते 'हणाले. यावेळी म>ुयमं�ी उ?व ठाकर ेयांनी या खंडपीठा8या िव9तारीत 

इमारतीच कामही लवकरच पूणI केलं जाईल. ,यायदान हे सवI घटकाची एकि�त जबाबदारी आहे. मा� ग,ुहा घडूच नये यासाठी सवाQनी 

�य/न केला पािहजे, असं /यांनी सांिगतलं. 9वातंhया8या अमतृ महो/सवी वषाIत वैचा:रक अमतृमंथन 4हावं, असंही म>ुयमं�ी यावेळी 



 

'हणाले. मुंबई उ8च ,यायालयासाठी नवीन वा9तू िदली जाईल आिण /याबाबत8या कामाला लवकरच �ारभं कर6यात येईल.  /याचं 

लवकरच भूमीपूजन कर6यात येईल, तसंच ,यायदान �िकया गतीमान कर6यासाठी शासन 9तरावEन सवI  सिुवधा उपलjध कEन िद1या 

जातील, अशी ]वाही /यांनी यावेळी िदली. कB िCय िवधी आिण ,यायमं�ी  िकरने :रिजजू यांनीही यावेळी मागIदशIन केलं. िडिजटल 

इंिडयासोबतच िडिजटल ,याय4यव9था महkवाची अस1याची ते 'हणाले.  या कायIJमाला सवl8च ,यायालयाचे ,यायमूतX, कB Cीय 

अथIरा^यमं�ी, मुंबई उ8च ,यायालयाचे ,यायमूतX, रा^य सरकारचे महाअिधवmा आदी मा,यवर उपि9थत होते.  

 

<><><><><> 

राUnीय िवधीक �ािधकरणा8या माoयमातून आयोिजत कर6यात आले1या महािशबीरातून उपेिSत, वंिचत तसच 

तळागाळात1या लोकांपयQत योजनेची माहीती कpन दतेा येते तसंच /यां8या ह�काची जाणीव दखेील होते. असं  राUnीय िवधीक 

�ािधकरणाचे राUnीय अoयS ,यायमूतX उदय लिलत यांनी 'हटलं आहे. ते आज बीड इथं आयोिजत आझादी का अमतृ महो/सव अंतगIत 

राUnीय िवधी सवेा �ािधकरण जनजागतृी महािशबीरात  बोलत होते. अशा महािशबीरातून या सवI योजनेचं �दशIन भरवून आपले ह�क, 

जाणीव याची माहीती कpन िदली जाते.  फm ४५ िदवसच हा उपJम सpु न राहता सदवै यावर मंथन 4हावं  असं ते 'हणाले.  शेवट8या 

माणसाला  ,याय िमळाला तरच आप1या या यं�णेचं फिलत 'हणावे लागेल.  याच बरोबर आझादी का अमतृ महो/सव खFया  अथाIनं 

आपण साजरा कp शकू असे लिलत यांनी सांिगतलं.  

<><><><><> 

�धानमं�ी नरBC मोदी यां8या नेत/ृवाखाली सpु असलेलं ज'मू- का0मीरचा िवकास आता कोणीही रोखू शकत नाही, इथ1या 

िवकास आिण शांततेत अडथळे आणणाFयांिवE? कठोर कारवाई केली जाईल, असा स^जड इशारा कB Cीय गहृमं�ी अिमत शहा यांनी 

िदला आहे. शहा ज'मू- का0मीर8या दौFयावर असून Rीनगर इथं /यांनी आज यवुकांशी संवाद साधला.  

का0मीरमoये दहशतवाद, दगडफेक कमी झाली असून इथला यवुा आता िवकासाची चचाI करत आहे. रोजगार आिण 

4यवसायाचा िवचार करत अस1याचं शहा यांनी सांिगतलं. िवकासासाठी शांतता आव0यक असून का0मीर8या यवुकांना शांतता आिण 

िवकासाचं दूत 4हायचं आहे, असं शहा 'हणले. शहा यांनी Rीनगर ते शारजा िवमानसवेेला िहरवा झBडाही दाखवला. यामळेु ज'मू का0मीर 

आता आखाती दशेांशी थेट जोडलं जाणार आहे. 

<><><><><> 

दशेात कोिवड १९ �ितबंधक १०० कोटी मा�ांहVन अिधक लसी द6ेयात आ1या  आहे. या पाtIभूमीवर �धानमं�ी नरBC मोदी 

यांनी आज लस उ/पादकांशी संवाद साधला. उ/पादकांचा अनभुव आिण लस संशोधनाबाबत8या िविवध मKुांवर �धानमंhयांनी चचाI 

केली.  �धानमंhयांनी गे1या वषX लस िनिमIती करणाFया कंप,यांना भेट िदली होती.  

भारतानं १०० कोटी लास मा�ांचा ऐितहािसक टOपा पूणI के1याबuल जागितक आरो]य संघटनेसह िविवध दशेांनी कौतकु केलं 

आहे. 

<><><><><> 

रा^यात1या नाग:रकांना आप/कालीन प:रि9थतीत त/काळ सेवा उपलjध कpन द6ेयासाठी डायल ११२ �क1प लवकरच 

कायाI ि,वत होईल, असं गहृमं�ी िदलीप वळसे पाटील यांनी 'हटलं आहे. ते आज अमरावती इथं बोलत होते.  

अमरावती प:रSे�ातील, तसंच अमरावती शहर आयmुालयांतगIत कायदा आिण  स4ुयव9थेचा आढावा घे6यासाठी 9वतं� 

बैठका गहृमंhयां8या अoयSतेखाली िज1हा पोलीस म>ुयालयात झा1या. 

पोलीस दला8या �शासकHय आव0यकता, िडजीटल वायरलेस िस9टम आिण इतर  आव0यक बाबwिवषयी सकारा/मक 

कायIवाही कर6याची ]वाहीही /यांनी यावेळी िदली.मिहला अिधकारी आिण  कमIचाFयांचा समावेश असलेले एक 9वतं� मिहला पोलीस 

ठाणे तयार कर6याचे िनदxशही गहृमंhयांनी  यावेळी िदले. 



 

मिहला आिण  बालिवकास मं�ी तसंच  अमरावती िज1yा8या पालकमं�ी ॲड. यशोमती ठाकूर यावेळी उपि9थत हो/या.  

<><><><><> 

िज1हा प:रषद अंतगIत कृषी िवभागा8या ‘कृषी कजI िम�’ योजनेला शासनानं मा,यता िदली असून या संदभाIतला शासन िनणIय 

}ामिवकास िवभागानं िनगIिमत केला अस1याचं  }ामिवकास आिण कामगार मं�ी हसन मRुीफ यांनी सांिगतल. इ8छुक पा� शेतकFयांना 

वेळेत आिण  सलुभ:र/या कजI उपलjध हो6यासाठी हा िनणIय घेत1याची मािहती /यांनी िदली. कृषी कजI िम� 'हणून सेवा देऊ 

इि8छणाFया 4यmHने िज1हा प:रषद8ेया संकेत9थळावर न�दणी करावी. न�दणी झाले1या इ8छुक 4यmwची यादी तयार झा1यानंतर /याला  

िज1हा प:रषद8ेया कृषी सिमतीची मा,यता असणार आहे. कृषी कजI िम� कजाIसाठी आव0यक कागदप�े गोळा कpन शेतकFया8या 

संमतीने कजI �करण तयार कpन मंजरुीसाठी बकेँकडे सादर करले. कृषी कजI िम�ाने पारदशX आिण  �ामािणकपणे शेतकFयांना सहा�य 

आिण  स1ला दणंे यािवषयीचे बंधप� दणंे अ/यआव0यक आहे. 

<><><><><> 

सवI साखर कारखा,यां8या िवJHची चौकशी करा, असं भाजपा�दशेाoयS चंCकांत पाटील यांनी 'हटलं आहे. उपम>ुयमं�ी 

अिजत पवार यांनी काल प6ुयात उ1लेख केल1या सवI ६५ साखर कारखा,यां8या िवJHची अव0य चौकशी करा. केवळ जरडेंtरची 

चौकशी करा, आिण उरले1या ६४  कारखा,यांची चौकशी कE नका, अशी आमची भूिमका नाही, असं पाटील यांनी 9प� केलं. ते आज 

िपंपरी इथं वाताIहर प:रषदते बोलत होते. जरडेंtर साखर काराखा,याचं �करण काळा पैसा पांढरा कर6याचं आहे, आिण /याची चौकशी 

सm वसलुी संचालनालय करत आहे, असं /यांनी सांिगतलं. रा^य सहकारी बॅंकेची आिण बकेँचे संचालक असले1या अिजत पवार 

यांचीही चौकशी होणं आव0यक आहे, अशी मागणी /यांनी केली.  

<><><><><> 

िज1हा बकेँसाठी सांगलीत ३८७ अजI दाखल झाले असून ये/या सोमवारी उमेदवारी अजाQची छाननी केली जाणार आहे. 

िवJमी अजI दाखल हो6याची ही पिहलीच वेळ आहे. शेवट8या िदवशी महkवा8या राजकHय 4यmwनी आपले उमेदवारी अजI दाखल केले 

आहेत. आ�ापयQत २१ जागांसाठी एकूण ३८७ अजI दाखल झाले आहेत. यानंतर नऊ नो4हBबरपयQत अजI परत घे6याची मदुत आहे. या 

िनवडणकुHत महािवकास आघाडी िवE? भाजप अशी थेट लढत होणार अस1याची मािहती आम8या बातमीदारानं िदली आहे.  

<><><><><> 

�धानमं�ी नरBC मोदी उKा आकाशवाणी वpन मन कH बात या कायIJमातून जनतेशी सवंाद साधणार आहेत. हा या मािलकेचा 

८२ वा भाग असेल. आकाशवाणी आिण दूरदशIन8या सवI वािह,यांवpन; तसंच आकाशवाणी8या www.newsonair.com या संकेत 

9थळावpन आिण newsonair या मोबाईल App वpनही या कायIJमाचं �सारण केलं जाणार आहे. 

<><><><><>  

अहमदनगर  िज1हा सामा,य  E]णालयात1या �ाणवायू िनिमIती सयं�ाचं उदघाटन  }ामिवकास, आिण कामगार  मं�ी तसंच  

िज1yाचे पालकमं�ी हसन मRुीफ यांनी आज केलं. िज1हा वािषIक योजने8या िनधीमधून हे संयं� उभार6यात आलं आहे.  रा^य 

शासना8या आरो]य िवभागानं  अहमदनगर िज1yासाठी १९ अ/याधिुनक  E]णवािहका िद1या असून यापैकH �ाथिमक 9वpपात पाच 

E]णवािहकांचं लोकापIण हसन मRुीफ यां8या ह9ते यावेळी झालं.  

या १९ E]णवािहकांपैकH,१४ E]णवािहका �ाथिमक आरो]य कB Cांना द6ेयात आ1या आहेत. 

<><><><><> 

शासना8या कामगार क1याणकारी मंडळातफx  राबिव1या जाणाFया िविवध योजनाचा लाभ कामगारांना िमळवून द6ेयासाठी 

�य/न होणे आव0यक अस1याचं }ामिवकास आिण कामगार मं�ी हसन मRुीफ यांनी 'हटलं आहे. ते आज अहमदनगर इथं कामगार 

िवभागातगIत बांधकाम कामगारांकरता मoया,ह भोजन योजनेचा �ारभं करताना  बोलत होते. महाराUn इमारत आिण इतर बांधकाम 

कामगार क1याणकारी मंडळातगIत रा^यात1या  िविवध Sे�ात काम करणाFया कामगारांची /या आ9थापनांनी ऑनलाईन न�दणी करणे 



 

आव0यक अस1याचं /यांनी सांिगतलं. रा^यात महािवकास आघाडी सरकार िविवध Sे�ात काम करणाFया कामगारांसाठी न4याने मंडळ 

9थापन करत अस1याची मािहती /यांनी िदली.  

 <><><><><> 

दEु9ती8या कामामळेु  मुंबईत ये/या २६ ऑ�टोबर रोजी १५ ट�के पाणीकपात केली जाणार आहे, अशी मािहती मुंबई 

महापािलकेनं िदली आहे. मुंबईला पाणीपरुवठा करणाFया भांडूप संकूल इथ1या उदचंन कB Cं, 9लईुस झडपा बदल6याचं काम तसंच िपसे-

पाजंरापूर संकुलात1या नादEु9त उदचंन संचा8या जागी राखीव उदचंन संच बसव6याचं काम होणार आहे. /यामळेु २६ ऑ�टबर रोजी 

सकाळी १० ते रा�ी १० वाजेपयQत संपूणI मुंबईत समुार े१५ ट�के पाणीकपात केली जाणार आहे. यािशवाय पवई इथं तानसा पूवI- आिण 

तानसा पि�म जलवािहनीवरचं गळती रोख6याचं कामही /याच िदवशी हाती घे6यात येत अस1यामळेु २६ ऑ�टबर रोजी सकाळी १० 

वाज1यापासून २७ ऑ�टोबर रोजी सकाळी १० वाजेपयQत के-पूवI, एस, जी उ�र आिण एच पूवI या िवभागात काही प:रसरामध े

पाणीपरुवठा पूणIपणे बंद राहणार आहे.  

<><><><><> 

प6ुय�ोक अिह1यादवेी होळकर सोलापूर िवKापीठात1या  सवI िनयिमत आिण कं�ाटी िशSक, िशSकेतर कमIचारी, अिधकारी 

आिण नाग:रकांसाठी ये/या सोमवारी सकाळी साडेदहा ते ५ यावेळेत कोिवड �ितबंधक लसीकरण िशिबराचं आयोजन के1याची मािहती 

कुलगpु डॉ. मणृािलनी फडणवीस यांनी िदली. 

या िशिबराचं उbाटन सकाळी साडेदहा वाजता सवI सवैंधािनक अिधकारी यां8या उपि9थतीत होईल. या िशिबरात कोवीशी1ड, 

कोविॅ�सन या दो,ही लसी उपलjध असतील.   

<><><><><> 

भारतर/न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां8या जीवन कायाIवर आधा:रत जगात1या पिह1या महाका4य}ंथाचं �काशन, वािशम इथं 

िज1हािधकारी ष6मगुराजन एस. यां8या ह9ते काल  झालं. यापूवX या महाका4य }ंथाचं �काशन रा^यात1या ३६ िठकाणी एकाच िदवशी 

कर6यात आलं होतं. या महाका4य}ंथामoये तीन िपढ्यात1या २०२१ कवw8या २०२१ किवतांचं संपादन, नांदडे इथले �ाoयापक 

अशोककुमार दवणे यांनी केलं आहे. 

<><><><><> 

िवदभI आिण मराठवाड्यात िकमान तापमानात सरासरी8या तलुनेत काहीशी घट झाली आहे. रा^यात सवाIत कमी तापमान 

नािशक इथं १४ पूणाQक ६ अंश सेि1सअस न�दव6यात आलं.  

ये/या दोन िदवसात संपूणI रा^यात हवामान �ाम>ुयानं कोरडं राह6याचा अंदाज पणेु वेधशाळेनं 4यm केला आहे.  

 

<><><><><> 

9वातंhयां8या अमतृ महो/सवी वषाI िनिम� आकाशवाणी मुंबई8या �ादिेशक व�ृ िवभागानं िवशेष कायIJमांचं आयोजन केलं 

आहे, ऐकूयात एक आवाहन........ 

( लढा 9वातंhयाचा �ोमो)... 

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


