
 

आकाशवाणी मंुबई 
�ादिेशक बातमीप� – द.ु ३.००वाजता 

२३ स�ट�बर २०२१ –गु"वार 
ठळक बात�या 

� 
धानमं�ी नर�� मोदी चार िदवसां�या अमे�रका दौ�यासाठी वॉि!गटंनला पोचले / जगभरात पसरलेला भारतीय जनसमुदाय ही आपली ताकद 

अस,याच ंमोदी यांच ं
ितपादन 

 

� रा-यात कोिवड -१९ चे 23ण बरे हो5या�या दरात सात6यान ंवाढ / उपचाराधीन 23णांची स9ंया ४० हजारा�या खाली 

 

� पेगसॅस हेरिगरी 
करणी चौकशी कर5यासाठी सव?�च @यायालय तांि�क तA सिमती Bथापन करणार  

 

� बगंाल�या उपसागरात िनमाDण झाले,या कमी दाबा�या पF्यामुळे रा-यात अनेक िठकाणी आजही पाऊस सु2च 

<><><><><> 

आता ऐकूया बात�या िवBतारान.ं.. मा� 6याआधी एक आवाहन 

देशभर, १८ वषाPवर�या सवD नाग�रकांसाठी मोफत लसीकरण मोहीम सुR आहे. आम�या युवा Sो6यानंा आ�ही आवाहन करतो, कT 6यांनी लसीकरण 

क2न Uयावं, आिण इतरांनाही 6यासाठी मदत करावी. आिण हो, लसीकरण झाल ं�हणून िनWकाळजी राहX नका.  सणासुदीचे िदवस आहेत. गदY क2 

नका. कोिवड १९ चा धोका अजून सपंलेला नाही. कोरोना 
ितबधंक िनयम पाळा. शZयतो घरीच रहा, आव!यकता असेल तरच घराबाहेर पडा, बाहेर 

पडताना मखुपFी वापरा, सुरि\त अतंर राखा, हात वेळोवेळी Bव�छ धुवा आिण लसीकरण अव!य क2न Uया.  

       कोरोनाशी सबंिंधत यो3य मािहती, मागDदशDन आिण मदतीसाठी रा-या�या ०२० – २६१२७३९४ या मदत cमांकावर सपंकD  साधा... 

<><><><><> 

�धानमं�ी नर�' मोदी आज सकाळी अमे+रकेत वॉिशं-टन डी सी इथं पोचले. िवमानतळावर उपि4थत असले5या भारतीय समुदायान 8यांच ंजोरदार 

4वागत केलं. दशेिवदशेात पसरलेला भारतीय जनसमुदाय ही आपली ताकद अस5याच ंमोदी यांनी 8यानतंर केले5या ट्िवटमधे ;हटलं आह.े जगभरात भारतीय 

जनसमुदायान ंआप5या कतृ=8वान ंआपलं वेगळेपण िस> केलं असून ते �शंसनीय आह,े असंही �धानमंAयांनी ;हटलं आह.े  

चार िदवसांBया या अमे+रका दौDयात �धानमं�ी संयEु राFGांBया महासभेला संबोिधत करणार आहते. Hवाड राFGाBंया िशखर प+रषदलेा ते 

उपि4थत राहणार आहते. तसंच अमे+रकेच े अKयL Mयो बायडेन यांची Nहाईट हाउस इथं भेट घऊेन 8यांBयाशी िQपLीय चचा=  करणार आहते. आज 

अमे+रकेतील िविवध उRोगांBया मुSय काय=कारी अिधकाDयांशी चचा=  के5यानतंर ते ऑ4Gेिलयाच े�धानमं�ी 4कॉट मॉ+रसन आिण जपानच े�धानमं�ी योिशहीद े

सुगा यांBयाशी िQपLीय चचा=  करणार आहते.  

अमे+रकेBया उपाKयL कमला हरॅीस यांBयाबरोबर मोदी यांची 4वतं� बठैक होणार आह.े  

<><><><><> 

भारतान ं संपूण=  मानव जातीला नहेमीच एक कुटंुब मानलं आह,े असं �धानमं�ी नर�' मोदी यांनी ;हटलं आह.े ते काल जागितक कोिवड प+रषदलेा 

िNहिडओ कॉिZफरिZसंगQार ेसंबोिधत करत होते. भारताBया औषधिनिम=ती उRोगान ंिकफायतशीर अशी रोगिनदान सामु]ी, औषध,ं तसंच पीपीई क^ट उ8पािदत 

क_न अनके िवकसनशील दशेांना परवडणार ेपया=य उपल`ध क_न िदले, असं 8यांनी सांिगतलं. या वषaBया सु"वातीलाच भारतान ं९५ दशे आिण संयुE 

राFGांBया सुरLा रLकांसाठी कोिवड �ितबंधक लस उपल`ध क_न िदली. भारतात आले5या कोरोनाBया दसुDया लाटेत इतर दशेही भारताBया मदतीला धावून 

आले, याबdल 8यांनी सव=  दशेांच ेआभार मानले. दशेात लसीकरणाची Nयापक मोहीम हाती घतेली असून, आतापयeत ८० कोटी नाग+रकांच लसीकरण झा5याच ं

8यांनी यावेळी सािंगतलं. 

<><><><><> 

दशेातला कोरोनामुE^चा दर ९७ पूणाeक ७७ शतांश टHके झाला आह.े काल कोिवड १९ च े३१ हजार ९९० "-ण बर ेहोऊन घरी गेले. आतापयeत 

३ कोटी २८ लाखापेLा जा4त "-ण बर ेझाले आहते. काल ३१ हजार ९२३ नवे "-ण आढळले. सKया दशेभरात सुमारे ३ लाख १ हजार "-णांवर उपचार सु" 

आहते. आतापयeत बािधत झाले5या "-णसंSयBेया तुलनते ह े�माण १ टHHयापेLा कमी आह.े 

<><><><><> 

राMयात गेल ेकाही िदवस कोिवड १९ Bया नNयान ंआढळले5या "-णापंेLा बर ेझाले5यांची संSया जा4त अस5यान ंकोरोनामुE^चा दर सात8यान ं

वाढत आह.े तर उपचाराधीन "-णांची संSया कमी होत, आता ४० हजाराBया खाली आली आह.े  

काल राMयभरात ४ हजार २८५  "-ण बर ेहोऊन घरी गेले, ३ हजार ६०८ नNया "-णांची नlद झाली, तर ४८ "-णांचा मृ8यू झाला. 

राMयात आतापयeत एकूण ६५ लाख ३१ हजार २३७ जणांना कोरोनाची लागण झाली. 8यापकै^ आतापयeत ६३ लाख ४९ हजार २९ "-ण बर े

झाले. तर १ लाख ३८ हजार ६६४ "-ण दगावले. सKया राMयात ३९ हजार ९८४   ॲिHटNह "-ण आहेत. 

राMयात "-ण बर ेहोnयाच ं�माण ९७ पूणाeक २१ शतांश टHके झालं आह.े तर, मृ8यूदर २ पूणाeक १२ शतांश टHके आह.े 

<><><><><> 

मंुबईत काल ३५९ "-ण बर ेझा5यान ं8यांना "-णालयातून सुoी िदली. आतापयeत ७ लाख १६ हजार ११६ "-ण कोरोनामुE झाले आहते. काल 

४८८ नNया "-णांची नlद झाली. मंुबईत आतापयeत "-णांची संSया  ७ लाख ३९ हजार ३६४ झाली असून, मंुबईत "-ण दपुटीचा कालावधी १ हजार १८७ 



 

िदवसांवर आलाय. सKया ४ हजार ७०६ "-ण उपचार घेत आहेत. काल कोरोनामुळे ४ "-णांचा  मृ8यू झाला, असून मृतांचा एकूण आकडा १६ हजार ६३ वर 

पोचला आह.े  

<><><><><> 

िसधुंदुगाDत काल १०४ "-ण कोरोनामुE झाले. काल िज5pात २९ नNया "-णांची नlद झाली. सKया १ हजार २१७ "-णांवर उपचार सु" आहेत. 

वािशम िज5pात काल ३ "-ण बर ेहोऊन घरी गेले. काल एकही नवा "-ण आढळला नाही. सKया २ "-ण उपचार घते आहते. 

नांदेड िज5pात एक "-ण या आजारातून बरा झाला. काल िज5pात एकाही नNया "-णाची नlद नाही. सKया २३ "-णांवर उपचार सु_ आहते. 

परभणी िज5pात काल एका "-णाला "-णालयातून सुoी, तर १ नवा "-ण आढळला. सKया िज5pात १९ "-ण उपचाराधीन आहते. 

गडिचरोली िज5pात ३ "-णांना "-णालयातून सुoी िदली. काल एका "-णाचा अहवाल पॉिझिटव आला. सKया िज5pात १८ "-ण उपचार घते 

आहते. 

<><><><><> 

भौगोलीकqr्या दगु=म असले5या नदंरुबार िज5pात5या बकँांनी िडजीटल इंडीया अंतग=त िडजीटलायेझशनच ंसरासरी ९८ टHके उिdr साKय केलं 

आह.े यातही िज5pात5या १५ पकै^ १० बकँांनी १०० टHके उिददr् साKय केलं आह.े भौगोिलक दगु=मत, अिनयिमत इंटरनटे सेवा अशा अडचणtनंतरही 

बकँांनी साKय केले5या या कामिगरीिवषयी लीड बकॅ नदंरुबारच ेमुSय Nयव4थापक जयंत दशेपांडे यांनी आकाशवाणीला सांिगतलं.. 

हो,ड...बाईट - जयतं देशपांडे 

<><><><><> 

पेगसॅस हरेिगरी �करणी चौकशी करnयसाठी एक तांि�क तu सिमती 4थापन करणार अस5याच ंसवvBच Zयायलयान ंआज सांिगतलं. या �करणी 

4वतं� चौकशीची मागणी करणाDया यािचकांवर पुढBया आठवड्यात आदशे िदला जाईल, असंही Zयायालयान ंसांिगतल.ं हा आदशे आधीच Rायचा होता, मा� 

तांि�क तu सिमतीBया सद4यांची नावं  पुढBया आठवड्यापयeत  िनिwत करता येतील. 8यानतंर आदशे जारी केला जाईल, असं सरZयायाधीश एन Nही रामnणा 

यांBया पीठान ंसांिगतलं.  

<><><><><> 

बंगालBया उपसागरात िनमा=ण झाले5या कमी दाबाBया पo्यामुळे राMयात अनके िठकाणी गेल ेमागच ेदोन तीन िदवस होत असललेा पाऊस आजही 

सु" आह.े 

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर प+रसरात काल रा�ीपासून  अधून मधून जोरदार पाऊस झाला. आज सकाळपासूनही अधूनमधून हलHया ते 

मKयम 4व"पाचा पाऊस सु" आह.े  

रायगड आिण र6नािगरीतही अधूनमधून मKयम ते जोरदार 4व"पाचा पाऊस सु" आह.े 

िसधुंदुगाDत काल रा�भर संततधार पाऊस झाला. आजही िज5pात अनके िठकाणी पावसाची +रपरीप सु" आह.े 

िहगंोलीत गेले दोन िदवस होत असले5या मुसळधार पावसामुळे िज5pात5या नRा ना5यांBया पाणी पातळीत वाढ झाली आह.े िपंपरखेड  िशवार 

इथं काल ओढ्याला आले5या पूरात एक  शेतकरी बलैगाडीसह वाहxन गेला. यात शेतकरी बचावला, मा� 8याची तीन जनावर ंवाहxन गेली.  इसापूर धरणाBया 

पाणीसाठ्यात वाढ झाली आह.े 8यामुळे काल धरणाच े७ दरवाजे उघडून, नदीपा�ात ११ हजार ९५८ Hयुसेक पाnयाचा िवसग=  सु" केला आह.े नदीकाठBया 

गावांनी सतक=  राहावं असा इशारा �क5प काया=लयान ंिदला आह.े जा4तीBया पावसामुळे िज5pाBया अनके भागात5या सोयाबीनBया िपकाच ंनकसान झालं 

आह.े अनेक िठकाणी काढणीला आले5या सोयाबीनला पुZहा मोड फुटू लागले आहते. 

अकोला िज5pात अनके भागात िवजांBया कडकडाटासह जोरदार पाऊस झाला.  

उBमानाबादेतही गेले काही िदवस जोरदार पाऊस झाला. 8यामुळे  उ4मानाबादला पाणीपुरवठा करणारा तेरणा धरण  १०० टHके भरलं असून, 

तलावातून पाnयाचा िवसग=  सु" केला आह.े 

जालना�या घाणेवाडी इथला संत गाडगेबाबा जलाशय पूण=  Lमतेन ंभर5यान,ं जलाशयाBया सांडNयाव_न पाणी वाहx लागलं आह.े 

<><><><><> 

क� 'ीय आरो-य मं�ालयान ंआज कोिवडपwात आरो-यिवषयक Nयव4थापनासंबंधी नNया राFGNयापी माग=दश=क सूचना जारी के5या आहेत. क� 'ीय 

आरो-यमं�ी मनसूख मांडिवय यांनी ट्िवटरव_न ही मािहती िदली. कोिवडबािधतांना, कोरोना संसगा= तून बर े झा5यानतंर, उyवणाDया दीघ=कालीन 

आरो-यिवषयक सम4या सोडवnयात मदत करता यावी या हतूेन या माग=दश=क सूचना आख5या अस5याच ं8यांनी ;हटलं आह.े या माग=दश=क सूचनांमKये सात 

�ा"पं आहते. यात मानिसक आरो-याचाही समावेश अस5याच ंमांडिवय यांनी ;हटलं आह.े 

<><><><><> 

बृहZमंुबई महानगरपािलका Lे�ात माच= २०२० पासून के5या जात असले5या कोिवड िवषयक वRैक^य चाचnयांनी नकुताच एक कोटीचा ट�पा पार 

केला आह.े कोिवड �ितबंधक उपाय योजनचेा भाग ;हणून बृहZमंुबई महानगरपािलका Lे�ात  िनयिमतपणे या चाचnया के5या जात आहते. 8यानसुार २१ 

स�ट�बरपयeत एकूण १ कोटी ५९ हजार २५४ चाचnया के5या अस5याच ंअित+रE महापािलका आयुE सुरशे काकाणी यांनी सांिगतलं. 

बृहZमंुबई महानगरपािलकेBया अख8यारीत5या २६० चाचणी क� 'ांवर कोिवड िवषयक वRैक^य चाचणी मोफत केली जाते. या क� 'ांच े पzे 

महापािलकेBया संकेत4थळावर उपल`ध आहते. गणेशो8सवासाठी िकंवा अZय कारणांसाठी बाहरेगावी जाऊन परतले5या NयEtनी आवजू=न चाचणी क_न 

{यावी, असं आवाहन पािलकेन ंकेलं आह.े  

<><><><><> 

मंुबईसह राMयात5या सव=  गृहिनमा=ण सं4थांमKये मिहला सुरLारLक नेमnयाची मागणी का]ँसेच े�दशेाKयL नाना पटोले यांनी मुSयमं�ी उ>व ठाकरे 

यांBयाकडे केली आह.े मिहलांवरBया अ8याचाराBया वाढ8या घटना हा िचतेंचा िवषय असून नकुतीच साक^नाका इथं झालेली घटना पाहता मिहलांBया 



 

सुरLेबाबत अिधक खबरदारी घnेयाची गरज आह.े मंुबईसह संपूण= राMयात5या गृहिनमा=ण सं4थांमKये सव=� पु"ष सुरLा रLकच िदसतात. या गृहिनमा=ण 

सं4थांमKये पु"ष सुरLा रLकांसोबतच मिहला सुरLा रLकही तनैात केले तर मिहलांBया सुरLेबाबत एक चांगला उपाय ठ_ शकतो,' असं  पटोले  यांनी 

मुSयमंAयांना िलिहले5या प�ात ;हटलं आह.े  

<><><><><> 

भारतीय 4 वातंAयाB या अमृत महो8 सवािनिमz क� ' सरकारB या सूचनेनसुार मंुबई महानगर पािलका िविवध उप}म राबवत आह.े याचाच एक भाग 

; हणून 'कचDयापासून कला' या िवषयावर �दश=न �4 तािवत आह.े १ ऑH टोबरला  मंुबईत ह े�दश=न आयोिजत केलं जाणार आह.े  

या �दश=नात सहभाग नlदवn यासाठी इB छुक सं4 थांनी  greenmumbai.report@gmail.com या इमेलवर तपिशल पाठवावा, 8यानसुार िनवड 

केले5या सं4थांशी महानगरपिलकेतफ�  संपक=  साधला जाईल, असं आवाहन पािलकेन ंकेलं आह.े 

<><><><><> 

आझादी का अमृत महो8सव या काय=}माBया अंतग=त महाराFG सरकारन ं मंुबईत5या जागितक Nयापार क� 'ात कालपासून २ िदवसांBया Nयापार प+रषदचे ं

आयोजन केलं आह.े कारखान े िवकास आयुE तसंच िनया=त आयुE हष=दीप कांबळे यांनी ही मािहती िदली. या Nयापार प+रषदचे ं आयोजन केल ं असून या 

प+रषदलेा २०० �ितिनधी, उRोजक, काया=लयीन पदािधकारी उपि4थत होते. या प+रषदमेKये िQपLीय Nयापार, पायाभूत सुिवधा आिण रसद, पत हमी, बिँकंग 

आिण िवzीय सहकाय= , अZन, व�ं, अिभयांि�क^, रासायिनक, औषधी आिण िहर ेआिण दािगZयांचा Nयापार या िवषयावंर चचा=  करnयात आली. 4पेन, रिशया, 

टकa, दिLण आि�का आिण मॉरीशसBया �ितिनधtनी या चच�त सहभाग घतेला. सव=  िज5हा पातळीवर िनया=त जाग_कता काय=}म राबवला जाणार असून, 

िज5हावार िनया=त आराखडा तयार करnयाची �ि}या सु" केली अस5याच ंकांबळे यांनी सांिगतलं. 

<><><><><> 

Bवातeंयां�या अमृत महो6सवी वषाDिनिमg आकाशवाणी मुंबई�या 
ादेिशक वृg िवभागान ंिवशेष कायDcमांच ंआयोजन केल ंआहे, ऐकूयात एक 

आवाहन........ 

(
iमंजूषा Bवातeंयाचा 
ोमो)... 

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


