
 

आकाशवाणी मुंबई 
�ादिेशक बातमीप� – सांय. ७.०० वाजता 

२३ स�ट बर २०२१ –ग$ुवार  
 

ठळक बात'या 

• �धानमं�ी नर * मोदी उ-ा अमे/रकेचे अ1य2 3यो बायडेन यां5याशी ि6प2ीय चचा7 करणार 

 

• दशेात8या औ-ोिगक अिभयांि�क; 2े�ात खूप मोठी 2मता अस8याचं क *ीय वािण3य आिण उ-ोग मं�ी पीयूष गोयल यांचं 

�ितपादन  

 

• रा3यात कोिवड -१९ चे $Bण बर ेहोDया5या दरात सातEयानं वाढ / उपचाराधीन $Bणांची संHया ४० हजारा5या खाली 

 

• पेगॅसस हेरिगरी �करणी चौकशी करDयासाठी सवL5च Mयायालय तांि�क तN सिमती Oथापन करणार  

 

• मुंबई शेअऱ बाजाराचा िनदRशांक ९५८ अंकांची वाढ नUदवत ५९ हजार ८८५ अंकां5या नVया उंचीवर बंद  

 

आिण 

• Wांितिवरांगना हौसाXका भगवानराव पाटील आिण िवधान प/रषदतेले काZेँसचे  गटनेते  शरद रणिपसे यांचं िनधन 

 

<><><><><> 

आता ऐकूया बात'या िवOतारानं... मा� Eयाआधी एक आवाहन 

दशेभर, १८ वषा̀वर5या सव7 नाग/रकांसाठी मोफत लसीकरण मोहीम सbु आहे. आम5या यवुा cोEयांना आ'ही आवाहन करतो, क; 

Eयांनी लसीकरण क$न dयावं, आिण इतरांनाही Eयासाठी मदत करावी. आिण हो, लसीकरण झालं 'हणून िनgकाळजी राहh नका.  

सणासदुीचे िदवस आहेत. गदi क$ नका. कोिवड १९ चा धोका अजून संपलेला नाही. कोरोना �ितबंधक िनयम पाळा. शXयतो घरीच 

रहा, आवkयकता असेल तरच घराबाहेर पडा, बाहेर पडताना मखुपlी वापरा, सरुि2त अंतर राखा, हात वेळोवेळी Oव5छ धवुा आिण 

लसीकरण अवkय क$न dया.  

       कोरोनाशी संबंिधत योBय मािहती, माग7दश7न आिण मदतीसाठी रा3या5या ०२० – २६१२७३९४ या मदत Wमांकावर संपक7  

साधा... 

<><><><><> 

 

�धानमं�ी नर * मोदी उ-ा अमे/रकेचे अ1य2 3यो बायडेन यां5यांशी Vहाईट हाउस इथं ि6प2ीय चचा7 करणार आहेत. ते आज 

सकाळी अमे/रकेत वॉिशंBटन डी सी इथं पोचले. िवमानतळावर उपिOथत असले8या भारतीय समदुायान Eयांचं जोरदार Oवागत केलं. 

दशेिवदशेात पसरलेला भारतीय जनसमदुाय ही आपली ताकद अस8याचं मोदी यांनी Eयानंतर केले8या ट्िवटमधे 'हटलं आहे. जगभरात 

भारतीय जनसमदुायानं आप8या कतृ7Eवानं आपलं वेगळेपण िसr केलं असून ते �शंसनीय आहे, असंही �धानमंsयांनी 'हटलं आहे.  



 

चार िदवसां5या या अमे/रका दौtयात �धानमं�ी संयuु राgvां5या महासभेला संबोिधत करणार आहेत. Xवाड राgvां5या िशखर 

प/रषदलेा ते उपिOथत राहणार आहेत. तसंच आज अमे/रकेतील िविवध उ-ोगां5या मHुय काय7कारी अिधकाtयांशी चचा7 के8यानंतर ते 

ऑOvेिलयाचे �धानमं�ी Oकॉट मॉ/रसन आिण जपानचे �धानमं�ी योिशहीद ेसगुा यां5याशी ि6प2ीय चचा7 करणार आहेत.  

अमे/रके5या उपा1य2 कमला हॅरीस यां5याबरोबर मोदी यांची Oवतं� बैठक होणार आहे. िवNान आिण तं�Nान 2े�ात उभय 

दशेांमधलं सहकाय7 वाढवDयाबाबत या बैठक;त चचा7 अपेि2त आहे.  

<><><><><> 

दशेात औ-ोिगक अिभयांि�क; 2े�ात खूप मोठी 2मता अस8याचं क *ीय वािण3य आिण उ-ोग मं�ी पीयूष गोयल यांनी 'हटलं 

आहे.  गोयल यांनी आज मुंबईत राgvीय औ-ोिगक अिभयांि�क; संOथे5या मालवाहतूक आिण परुवठा साखळी VयवOथापनअतंग7त 

उEकृyता क *ाचं उद ्घाटन केलं, Eयावेळी ते बोलत होते. जागितक;करणा5या काळात परOपरांवरचं अवलंिबEव वाढलं आहे, Eयामळेु 

पॅकेिजंग, संशोधन, सामZुीची वाहतूक यासाठी सवLzम उपाय, �भावी साठवणूक आिण गोदामं अशा िविवध �कारात मू8यवध7नाची गरज 

िनमा7ण झाली अस8याचं ते 'हणाले. या{yीनंच राgvीय औ-ोिगक अिभयांि�क; संOथेत होत असले8या कामामळेु दशेाचं भिवतVय बदलू 

शकतं, असा िव|ास Eयांनी Vयu केला. �Eयेक भारतीयामधे अनेक चांग8या गोyी आहेत. आप8याला दनंैिदन आयgुयात जे िमळू शकतं 

Eयापे2ा अिधक काही -ायची आपली तयारी असायला हवी, असं केलं तर आपण एकि�तपणे दशेाचं भिवतVय घडवू शकतो असं मत 

गोयल यांनी Vयu केलं. 

<><><><><> 

रा3यात गेले काही िदवस कोिवड १९ 5या नVयानं आढळले8या $Bणांपे2ा बर े झाले8यांची संHया जाOत अस8यानं 

कोरोनामuु;चा दर सातEयानं वाढत आहे. तर उपचाराधीन $Bणांची संHया कमी होत, आता ४० हजारा5या खाली आली आहे.  

काल रा3यभरात ४ हजार २८५  $Bण बर ेहोऊन घरी गेले, ३ हजार ६०८ नVया $Bणांची नUद झाली, तर ४८ $Bणांचा मEृयू 

झाला. 

रा3यात आतापय̀त एकूण ६५ लाख ३१ हजार २३७ जणांना कोरोनाची लागण झाली. Eयापैक; आतापय̀त ६३ लाख ४९ 

हजार २९ $Bण बर ेझाले. तर १ लाख ३८ हजार ६६४ $Bण दगावले. स1या रा3यात ३९ हजार ९८४   ॲिXटVह $Bण आहेत. 

रा3यात $Bण बर ेहोDयाचं �माण ९७ पूणा̀क २१ शतांश टXके झालं आहे. तर, मEृयूदर २ पूणा̀क १२ शतांश टXके आहे. 

<><><><><> 

दशेात दनंैिदन कोरोनाबािधतां5या संHयेत घट होताना िदसत असली, तरी कोरोनाची दसुरी लाट अ-ाप संपलेली नाही, अस ं

क *ीय आरोBय सिचव राजेश भषुण यांनी 'हटलं आहे. ते आज नवी िद8लीत बातमीदारांशी बोलत होते. दशेभरात गेले सलग बारा 

आठवडे कोरोनाचा सा�ािहक पॉिझिटVहीटी दर घसरता रािहला आहे, आिण स1या तो तीन टXXयापे2ाही कमी आहे, अशी मािहती 

Eयांनी िदली. मा� दशेभरात8या ३३ िज8�ाम1ये कोरोनाचा सा�ािहक पॉिझिटVहीटी दर १० टXXयापे2ा जाOत अस8याचं Eयांनी 

सांिगतलं. दशेात काल5या िदवसभरात आढळले8या कोरोनाबािधतांम1ये सवा7िधक $Bण हे केरळ आिण महाराgvातले आहेत, अस ं

Eयांनी सांिगतलं. दशेभरात १८ वषा̀पे2ा जाOत वया5या ६६ टXके नाग/रकांना कोिवड१९ �ितबंधक लसीची िकमान एक मा�ा िमळाली 

आहे, तर २३ टXके नाग/रकांना लसी5या दोMही मा�ा िमळा8या आहेत, अशी मािहती Eयांनी िदली. ल26ीप, चंदीगढ, गोवा, 

िहमाचल�दशे, अंदमान आिण िनकोबार बेटं आिण िसXक;म या सहा रा3य आिण क * शािसत �दशेांम1ये १०० टXके पा� लाभा�या̀ना 

लसीची पिहली मा� िमळाली आहे, अशी मािहती Eयांनी िदली. क * सरकारनं सणासदुी5या काळासाठी 3या माग7दश7क सूचना जारी 

के8या आहेत Eयांचं पालन करणं अEयावkयक अस8याचं भारतीय वै-क;य संशोधन प/रषदचेे  महासंचालक डॉ. बलराम भाग7व यांनी 

सांिगतलं. 

<><><><><> 

गडिचरोली 'हणजे आिदवासीबह�ल आिण दगु7म भौगोिलक िOथतीचा िज8हा. मा� असं असतांनाही �धानमं�ी नर * मोदी यांनी 

६ वषा̀पूवi स$ु केले8या िडिजटल इंिडया उपWमाला िज8�ातून िमळालेला �ितसाद उ8लेखनीय आहे. या काय7Wमाअंतग7त 



 

िज8�ात8या राgvीयीकृत आिण इतर बकँां5या १२७ शाखांमध8या समुार े८ लाख Zाहकांपैक; ७० टXके Zाहक िडिजटल इंिडया सेवेचा 

लाभ घेत आहेत. िज8�ातले अनेक Zाहक भीम अॅप, गूगल पे, फोन पे, ऑनलाईन बिँकंग अशा सेवां5या मा1यमातून घरबस8या आिथ7क 

Vयवहार क$ लागले आहेत. भारत संचार िनगमनं िज8�ात8या १३६ िठकाणी टू जी आिण �ीजी सेवेचे जाळे उभार8यानं िडिजटल 

बिँकंगचा लाभ घेणे शXय झालं आहे.  

िडजीटल इंिडया अंतग7त उपल�ध िविवध सवेांमळेु िविवध शासक;य योजनांचे लाभ थेट लाभाथा̀5या खाEयात जमा होत 

आहेत. इतकंच नाही तर महािवतरण5या चं*पूर प/रमंडळात समुार े१ लाखांहhन अिधक Zाहक Eयांची वीज दयेकही ऑनलाईन पrतीनं 

भरत आहेत. एकूणच गडिचरोली िज8�ानं �धानमंsयां5या िडिजटल इंिडया िनिम7ती5या Oव�नपूतiत खारीचा वाटा उचलला आहे. 

<><><><><> 

डUबवलीत अ8पवयीन मलुीवर झालेला अEयाचार अितशय िनंदनीय असून, रा3यातली कायदा सVुयवOथा ढासळली आहे, 

असा आरोप िवरोधी प2नेते दवे * फडनवीस यांनी केला आहे. ते आज मुंबईत बातमीदारांशी बोलत होते. रा3यात सव7� भीतीचं 

वातावरण असून रा3य सरकारनं या िवरोधात कडक पावलं उचलावीत, असंही ते 'हणाले. काZेँस �दशेा1य2 नाना पटोले आिण 

महसूलमं�ी बाळासाहेब थोरात यां5या बरोबर झाले8या बैठक; बाबत ते 'हणाले क; रा3य सभेची पोटिनवडणूक िबनिवरोध होDयासाठी ही 

बैठक होती. या बैठिकत रा3यपाल मनोिनत १२ आमदारां5या  संदभा7त कसलीही चचा7 झाली नाही, असं Oपyीकरण Eयांनी िदलं. 

<><><><><> 

पेगॅसस हेरिगरी �करणी चौकशी करDयसाठी एक तांि�क तN सिमती Oथापन करणार अस8याचं सवL5च Mयायलयानं आज 

सांिगतलं. या �करणी Oवतं� चौकशीची मागणी करणाtया यािचकांवर पढु5या आठवड्यात आदशे िदला जाईल, असंही Mयायालयानं 

सांिगतलं. हा आदशे आधीच -ायचा होता, मा� तांि�क तN सिमती5या सदOयांची नावं  पढु5या आठवड्यापय̀त  िनि�त करता येतील. 

Eयानंतर आदशे जारी केला जाईल, असं सरMयायाधीश एन Vही रामDणा यां5या पीठानं सांिगतलं.  

<><><><><> 

जागितक बाजारांमधले सकाराEमक कल पाहhन आज मुंबई शेअऱ बाजारात खरदेीचा उEसाह रािहला. िदवसअखेर िनदRशांकांत 

९५८ अंकांची वाढ झाली आिण तो ५९ हजार ८८५ अंकां5या नVया उंचीवर बंद झाला. गे8या चार मिहMयातली ही सवा7त मोठी वाढ 

आहे.  

राgvीय शेअऱ बाजाराचा िन�टीही २७६ अंकांची उसळी घेत, १७ हजार ८२३ अंकांवर बंद झाला. 

<><><><><> 

�ितसरकार Oथापन कbन ि�िटश सzेला आVहान दणेार े Wांितिसंह नाना पाटील यां5या कMया, Wांितिवरांगना हौसाXका 

भगवानराव पाटील यांचं आज कराड इथं वाध7Xयानं िनधन झालं. Eया ९३ वषा̀5या होEया. डाVया चळवळीशी Eया शेवटपय̀त जोडले8या 

होEया. सामाMय लोकां5या �k नांसाठी Eयांनी लढे िदले. माजी आमदार भाई भगवानराव पाटील यां5या Eया पEनी होEया. चार िदवसांपूवi 

Eयांची �कृती खालाव8यानं कराड इथ8या $Bणालयात Eयांना दाखल करDयात आलं होतं. आज उपचारादर'यान Eयांची �ाण3योत 

मालवली. 

Eयां5या पाथiवावर कोरोना िनयमानसुार कराड इथं अंEयसंOकार करDयात आले. 

हौसाXका पाटील यां5या िनधनाब�ल उपमHुयमं�ी अिजत पवार यांनी दःुख Vयu केलं आहे. हौसाXका यां5या िनधनानं 

दशेा5या Oवातंsयलढ्यात, गोवा मuु;संZामात, संयuु महाराgvा5या आंदोलनात अतलुनीय साहस दाखवणाtया महान Wांतीवीरा 

हरप8याचं अिजत पवार यांनी शोकसंदशेात 'हटलं आहे.  

<><><><><> 

िवधान प/रषदतेले काZेँसचे गटनेते  शरद रणिपसे यांचं आज पDुयात8या खासगी $Bणालयात �दय िवकारा5या झटXयानं 

िनधन झालं. ते ७२ वषा̀चे होते. पव7ती िवधानसभा मतदार सघंातून काZेँसकडून २ वेळा ते िवजयी झाले होते. पDुयात काZेँसची 



 

प/रिOथती अितशय िबकट असताना जMुया काय7कEया̀ची फळी िटकवून ठेवDयात रणिपसे यांनी महEवपूण7 कामिगरी बजावली होती. उ-ा 

सकाळी ९ वाजता कोरगेाव पाक7  Oमशानभूमीत Eयां5या पािथ7व दहेावर अंEयसंOकार केले जाणार आहेत. 

शरद रणिपसे यां5या िनधनाबद�दल �दशे काZेँसचे अ1य2 नाना पटोले यांनी दःुख Vयu केलं आहे. रणिपसे यां5या िनधनानं 

काZेँस प2, एका िन�ावान आिण समिप7त नेतEृवाला मकुला अस8याचं पटोले यांनी शोकसंदशेात 'हटलं आहे. उपमHुय मं�ी अिजत 

पवार यांनीही रणिपसे यां5या िनधनाब�ल दःुख Vयu केलं आहे.  

<><><><><> 

अिOमता वािहनीवर बधुवार वगळता दररोज �सा/रत होणारा कोरोनावzृिवशेष हा काय7Wम आज स1ंयाकाळी सVवासात ऐवजी 

रा�ी ९ वाजता �सा/रत केला जाईल. सशुासन के बीस साल या अिभयानातंग7त िडजीटल इंिडया हा काय7Wम या बातमीप�ानंतर 

अिOमता वािहनीवर सVवा सात वाजता �सा/रत केला जाईल.   

<><><><><> 

�Eयेक िज8�ात8या ऊसतोड कामगार आिण Eयां5या कुटंुिबयांची नUदणी Zामसेवकामाफ7 त करDयाबाबतचा, तसंच Eयांना 

ओळखप� दDेयाचा शासन िनण7य जारी करDयात आला आहे. सामािजक Mयाय मं�ी धनंजय मुंडे यांनी बातमीदारांशी बोलताना ही 

मािहती िदली. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार क8याण महामंडळा5या िविवध क8याणकारी योजनांचा लाभ �Eय2 ऊसतोड 

कामगारांना दतेा यावा, यासाठी ही नUदणी केली जात आहे. ही नUदणी यावषi5या हंगामात कामगार Oथलांतरीत होDयापूवiच केली जावी, 

अशा सूचनाही Eयांनी संबंिधत अिधकाtयांना िद8या आहेत. 

<><><><><>  

Oवातंsया5या अमतृ महोEसवी वषा7 िनिमz धळेु िज8हा िवधी सेवा �ािधकरण िविवध उपWम राबवत आहे. Eयाअंतग7त 

सामािजक Mयायिदनाचं औिचEय साधून धळेु तालXुयात8या गावा-गावात क़ायद ेिवषयक जनजागतृी या�ेचं आयोजन करDया आलयं. या 

जनजागतृी िच� रथाचं उदघाटन आज धळेु Mयायालयाच  स� Mयायाधीश एच. आर. मोह'मद यां5या हOते िहरवा झ डा दाखवून करDयात 

आलं.  

<><><><><> 

Oवातंsया5या अमतृ महोEसवािनिमz वािशम िज8�ात कारजंा इथं आज तेजOवीनी आमi या कराटे �िश2ण क *ाचं 

िज8हािधकारी धीरज मांजर े यां5या हOते उ�ाटन झालं. मिहला आिथ7क िवकास महामंडळ आिण vेिडशनल एडं Oपोट7स शोतोकॉन 

कराटे-डू इंिडया यांनी संयuुपणे हे क * स$ु केलं आहे. मिहलांना Oवसंर2णाथ7 कराटे �िश2ण दणंे हा या क *ाचा उ�ेश आहे. 

<><><><><> 

Oवातंsयां5या अमतृ महोEसवी वषा7 िनिमz आकाशवाणी मुंबई5या �ादिेशक वzृ िवभागानं िवशेष काय7Wमांचं आयोजन केलं आहे, ऐकूयात 

एक आवाहन........ 

(लढा Oवातंsयाचा �ोमो)... 

<><><><><> 

गे8या चोवीस तासात कोकण, म1य महाराgvात काही िठकाणी मसुळधार, तर तरुळक िठकाणी जोरदार पाऊस पडला. कोकण 

आिण मराठवाड्यात बह�तांश िठकाणी तर म1य महाराgv आिण िवदभा7त बtयाच िठकाणी पाऊस पडला.  

येEया दोन िदवसात कोकणात बह�तांश िठकाणी, िवदभा7त बtयाच िठकाणी, तर म1य महाराgv आिण मराठवाड्यात काही 

िठकाणी पाऊस पडDयाची शXयता  हवामान िवभागानं Vयu केली आहे. या काळात कोकणात तरुळक िठकाणी मसुळधार पाऊस 

पड्Dयाची शXयता आहे.  

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


