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शदनाांकाः 24.09.2021                                         वाराः शकु्रवार  

ाअधी एक शवनांती, 

गणेशोत्सव साजरा करताना जबाबदारीचां भान राखलांत, ाअता नवरात्रोत्सव ाअशण पाठोपाठ शदवाळीही, ाऄवश्य  

साजरी करा, पण सावध राहून. खरदेीसाठी बाजारात गदी करू नका. कोरोनाच्या शतसर् या लाचेचा धोका ाअहे, हे 

शवसरू नका. लस वेळेवर घ्याच पण नांतरही काळजी घ्या. मखुपट्टी वापरा, सरुशित ाऄांतर राखा, हात, चेहरा वारांवार 

स्वच्छ धवुा. तरीही कोशवड-19 ची लिणां ाअढळली तर लगेच शवलगीकरणात जा, चाचणी करून घ्या, गरजेनसुार 

ाईपचार घ्या, स्वताःचां ाअरोग्य राखा ाअशण ाअपल्यामळेु ाआतराांना बाधा होणार नाही, याचीही काळजी घ्या. 

ठळक बातम्या 

1. पांतप्रधान नरेंद्र मोदी ाऄमेररकेच्या दौर्यावर;राष्ट्राध्यि ज्यो बायडेन याांच्याशी ाअज करणार शिपिीय चचाा  

2. मूल्याशधशित राजकारणाने लोकशाहीत गणुात्मक बदल होाइल – कें द्रीय मांत्री शनतीन गडकरी याांचां 

प्रशतपादन   

3. राज्यातील कोशवड रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 97 पूणाांक 22 शताांश चक्के 

ाअशण  

4. शवधान पररषदेतील कााँगे्रसचे गचनेते शरद रणशपसे याांचां पणु्यात शनधन  

 

मोदी अमेररका दौरा  

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी ाऄमेररकेच्या दौर्यासाठी ाऄसून काल वॉशशांग्चन ाआथल्या शवमानतळावर भारतीय 

समदुायानां त्याांचां जोरदार स्वागत केलां. ाअज ते ाऄध्यि बायडन याांची भेच घेणार ाऄसून क्वाड गचाच्या बैठकीतही 

सहभागी होतील.  

 

ाऄमेररका दौर्याच्या कालच्या पशहल्याच शदवशी मोदी याांनी महत्वाच्या भेचीगाठींचा धडाका लावला. 

ाऄमेररकेच्या ाईपाध्यिा कमला हॅरीस याांच्याबरोबरच, ऑस्रेशलयाचे पांतप्रधान स्कॉच मॉरीसन ाअशण जपानचे 

पांतप्रधान योशशहीदे सगुा याांची स्वतांत्रपणे भेच घेत मोदी याांनी शिपिीय चचाा केली. तसांच, भारताच्या दृष्टीनां 

महत्वाच्या ाऄसणार्या पाच िेत्राांमधल्या ाअघाडीच्या कां पन्याच्या प्रमखुाांशीही त्याांनी चचाा  केली. दौर्याच्या 

सरुुवातीलाच मोदी याांनी फस्च सोलार, जनरल ाॅऄचोशमक्स, ाॅऄडोब, ब्लॅकस्चोन ाअशण क्वालकॉम या कां पन्याांच्या 

मखु्य कायाकारी ाऄशधकार्याांबरोबर चचाा  केली.  

  

कमला हॅरीस याांच्याशी बोलताना मोदी याांनी, ाऄमेररकेच्या ाईपाध्यिपदी त्याांची झालेली शनवड ऐशतहाशसक 

ाऄसल्याचां साांगत त्याांचां ाऄशभनांदन केलां. एकमेकाांच्या या पशहल्याच भेचीबद्दल दोघाांनी ाअनांद व्यक्त केला. मोदी 

ाअशण हॅरीस याांनी जगभरातल्या कोरोना पररशस्थतीवर चचाा  केली. हॅरीस याांनी भारताच्या लसीकरण मोशहमेचां 

ाअशण ाआतर देशाांना लस परुवण्याच्या धोरणाचां कौतकु केलां. मोदी याांनी हॅरीस याांना भारत भेचीचां शनमांत्रणही शदलां.  



  

छात्र ससंद गडकरी  

राष्ट्रकारण, शवकासकारण ाअशण ाऄथाकारण हा राजकारणाचा खरा ाऄथा ाअहे. मूल्याशधशित राजकारण 

ाअशण सकारात्मक शवचार ठेवला तर लोकशाहीत गणुात्मक बदल होतील, ाऄसां मत कें द्रीय रस्ते वाहतूक ाअशण 

महामागा मांत्री शनतीन गडकरी याांनी काल व्यक्त केलां. 

 

भारतीय छात्र सांसद फााउां डेशन, एमाअयची स्कूल ऑफ गव्हनामेंच ाअशण एमाअयची वल्डा  पीस 

यशुनव्हशसाची तफे ाअयोशजत 11  व्या ऑनलााआन भारतीय छात्र सांसदेच्या शवशेष सत्रात प्रमखु पाहुणे म्हणून ते 

बोलत होते. देशाला शवश्वगरुू बनवण्यासाठी यवुकाांनी काया करावां ाऄसा सल्ला गडकरी याांनी यावेळी शदला.  

कें द्रीय मांत्री परुूषोत्तम रूपाला याांच्या हस्ते या छात्र सांसदेचां काल ाईद्घाचन झालां. दरम्यान कें द्रीय मांत्री गडकरी 

याांच्या हस्ते ाअज पणु्यात शसांहगड रस्ता ाअशण कात्रज चौकातील प्रस्ताशवत ाईड्डाण पलुाांचां भूशमपूजन होणार 

ाअहे.  

 

पियुष गोयल 

राष्ट्रीय औद्योशगक ाऄशभयाांशत्रकी सांस्थेमध्ये प्रशशिण घेणारे ाऄशभयांते देशाचां भशवतव्य बदलू शकतात ाऄसां 

प्रशतपादन कें द्रीय वाशणज्य ाअशण ाईद्योग मांत्री पीयूष गोयल याांनी काल मुांबाइत केलां. एन ाअय  ची ाअय ाइ ाऄथाात 

राष्ट्रीय औद्योशगक ाऄशभयाांशत्रकी सांस्थेमधील मालवाहतूक ाअशण परुवठा साखळी व्यवस्थापनातील ाईत्कृष्टता 

कें द्राचां ाईद ्घाचन, गोयल याांच्या हस्ते झालां; त्यावेळी ते बोलत होते. पॅकेशजांग, साधन-सामग्रीची वाहतूक 

करण्यासाठी सवोत्तम ाईपाय, प्रभावी साठवणूक, गोदाम ाअशण ाऄशाच ाआतर प्रकाराांमध्ये मूल्यवधानाची गरज शनमााण 

झाली ाअहे. या सवाच िेत्राांमध्ये ाऄशधक गणुवत्तापूणा काम करण्याची िमता औद्योशगक ाऄशभयाांशत्रकीमध्ये ाअहे ाऄसां 

गोयल म्हणाले. 

 

देश कोरोना 

देशात काल सकाळी सांपलेल्या चोवीस तासात 31 हजार 923 नवे कोरोनाबाशधत ाअढळले; तर 31 हजार 

990 रुग्ण कोरोनामकु्त झाले. देशात सध्या 3 लाख 1 हजाराांहून ाऄशधक कोरोना रुग्ण ाईपचाराधीन ाअहेत. त्याांचां 

प्रमाण एक चक्क्याांपेिा कमी ाअहे. तर बर ेझालेल्या रुग्णाांचां प्रमाण 97 पूणाांक 77 शताांश चक्के ाअहे. राज्यात 

काल 4 हजार 50 रुग्ण बर ेहोाउन घरी गेले. तर 3 हजार 320 नवीन कोरोनाबाशधताांची नोंद झाली. राज्यातील 

रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 97 पूणाांक 22 शताांश चक्के झालां ाअहे. राज्यातील कोशवड पररशस्थतीसांबांधीच्या बातम्या 

ाअपण सकाळी 10 वाजून 10 शमशनचाांनी ाअमच्या कोरोना महाराष्ट्र या शवशेष बातमीपत्रात ऐकू शकाल. 

 

पसधुंदुगग -  मुबंई पिमानसेिा   

शसांधदुगुा  शजल्यातल्या शसांधदुगुा  शवमानतळावरून येत्या 9 ऑक्चोंबरपासून शसांधदुगुा  ते मुांबाइ ाऄसा शनयशमत 

प्रवास सरुु होणार ाअहे.या पशहल्या प्रवासी शवमान प्रवासाचां शतकीच ाअरिण काल पासून एाऄर ाआांशडयाच्या 

सांकेतस्थळावर सरुु झालां. तर 1 ऑक्चोबर पासून शसांधदुगुा  शवमानतळावरही ाअरिण शखडकी सुरु होाइल.ऐकू या 

याशवषयी ाऄशधक वृत्ताांत ाअमच्या प्रशतशनधीकडून...   

 



कोकण रले्वे झाल्याांनतर ाअशण शसांधदुगुा  हा देशातला पशहला पयाचन शजल्हा घोशषत झाल्याांनतर गेली 

ाऄनेक वषा शसांधदुगुावासीय ज्या गोष्टीची वाच बघत होते तो शसांधदुगुा  शवमानतळ ाअता 9 ऑक्चोबरपासून सुरु होतोय. 

शचपी ाआथ सरुु होत ाऄसलेल हे  शवमानतळ कें द्राच्या ाईडान योजनेत ाऄसल्यान शतकीच दर कमी ाअहेत ाअशण ते 

सवासामान्य चाकरमान्याला परडणार ेदेखील ाअहेत. हे शवमान दररोज दपुारी 11.35 ला मुांबाइहून सुचून दपुारी 1 

वाजेपयांत शसांधदुगुाात येाइल ाअशण शसांधदुगुा हून मुांबाइला जाण्यासाठी 1.25 ला सचूुन 2.50 ला मुांबाइत पोहोचणार 

ाअहे. 70 ाअसनिमतेच्या या शवमानाची सेवा ाऄलायन्स एाऄरलााइन्स देणार ाअहे. सुरुवातीला प्रवासी वाहतूक 

ाऄसली तरी भशवष्ट्यात ाआथले मासे, ाअांबे, काजू देखील शवमानान पाठवणां सहज शक्य होणार ाअहे. सध्यातरी 

कोकण रले्वे पाठोपाठ शवमानतळाचां स्वप्न सत्यात ाईतरल्यानां शसांधदुगुावासीय समाधानी ाअहे. ाअकाशवाणी 

बातम्याांसाठी शनलेश जोशी शसांधदुगुा 

 

गडपिरोली- ‘पडपिटल इंपडया’िा बोलबाला! 

शडशजचल ाआांशडया ाईपक्रमाला ाअशदवासीबहुल गडशचरोली शजल्यात चाांगला प्रशतसाद शमळाला ाअहे. 

शजल्यातील राष्ट्रीयीकृत ाअशण ाऄन्य बाँकाांच्या 127 शाखाांमधील समुारे 8 लाख ग्राहकाांपैकी 70 चक्के ग्राहक 

शडशजचल ाआांशडया सेवेचा लाभ घेत ाअहेत. त्यामळेु ाअता पैसे काढण्यासाठी बाँकाांमध्ये येणार्या ग्राहकाांचे प्रमाण 70 

चक्क्याांनी घचले ाअहे. तर महाशवतरणच्या चांद्रपूर पररमांडळातील 8 लाख ग्राहकाांपैकी 1 लाखाांहून ाऄशधक ग्राहक 

त्याांचां वीजशबल दरमहा ऑनलााइन पद्धतीने भरत ाअहेत. 

 

पनिडणूक  

स्थाशनक स्वराज्य सांस्थाांच्या शनवडणकुाांसाठी जातवैधता प्रमाणपत्र वेळीच प्राप्त करून घेण्याचां  ाअवाहन 

राज्य शनवडणूक ाअयकु्त यू. पी. एस. मदान याांनी केले ाअहे. 'राज्यभरातील महानगरपाशलका, नगरपररषदा, 

नगरपांचायती, शजल्हा पररषदा, पांचायत सशमती ाअशण ग्रामपांचायती या शवशवध स्थाशनक स्वराज्य सांस्थाांच्या 

ाअगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर शनवडणकुा होणार ाअहेत. ाआच्छूक ाईमेदवाराांनी प्रथम जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून 

त्यानांतर जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी ाअवश्यक त्या कागदपत्राांच्या पूता तेसह जात पडताळणी सशमतीकडे ाऄजा 

करावा, ाऄसां ाअवाहन मदान याांनी केलां  ाअहे. 

 

ठाणे पिल्ह्यात मनरगेातून बहरतेय फुलशेती  

ठाणे शजल्हयात सध्या महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगात वैयशक्तक लाभार्थयााच्या 

शेतावर फुलशपकां   लागवड कायाक्रम राबशवण्यात येत ाअहे.ऐकू या याशवषयी ाऄशधक माशहती. 

 

ठाणे शजल्यात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगात फुलशेती लागवड करण्यात येत 

ाऄसून, त्यााऄांतागत सध्या ८० हेक्चर िेत्रावर फुलशेती बहरत ाअहे. ाअतापयांत 345 शेतकर्याांनी या योजनेचा लाभ 

घेतला ाऄसून फळबाग, फुलशेती लागवडीसाठी रोजगार हमी योजनेंतगात शेतकर्याांना 100 चक्के ाऄनदुान देण्यात 

येत ाऄसल्याची माशहती शजल्हा ाऄधीिक कृषी ाऄशधकारी ाऄांकुश माने याांनी शदली. या योजनेखाली 1 हजार 80 

हेक्चर जशमनीवर लागवडीचे शनयोजन करण्यात ाअले ाअहे. शेतकर्याांना त्याांच्या शेतातून रोजगार ाअशण ाअशथाक 

ाईत्पन्न शमळवून देण्यासाठी मोठया प्रमाणावर वृि लागवडीचा कायाक्रम राज्य शासनाने हाती घेतला ाअहे या 



योजनेाऄांतागत फुलशपक लागवडीसाठी शेतकर्याांचा चाांगला प्रशतसाद शमळाला ाऄसून शनशशगांध, मोगरा, गलुाब या 

फुलशपकाांची योजनेंतगात लागवड करता येणार ाअहे. 

 

डोंपबिली-सामपुहक अत्यािार 

डोंशबवलीतल्या  भोपर तसांच सागाव  पररसरात एका ाऄल्पवयीन मलुीवर शतच्याच दोन शमत्राांसह 31 

जणाांनी सामशुहक लैंशगक ाऄत्याचार केल्याची घचना समोर ाअली ाअहे. याप्रकरणी 29 जणाांशवरोधात गुन्हा दाखल 

करण्यात ाअला ाऄसून, पोशलसाांनी ाअतापयांत 24 जणाांना ताब्यात घेतल्याची माशहती वररि पोलीस ाऄशधकारी 

दत्ता कारळे याांनी  शदली ाअहे.  

 

अिहरण 

नांदरुबार शहरातनु  दोन शदवसाांपवुी ाऄपहरण झालेल्या दहा वषााच्या बालीकेला 24 तासाच्या ाअत शोधनु 

काढण्यात पोलीसाांना यश ाअले ाअहे. या मलुीला शजल्हा पोलीस ाऄशधिकाांच्या  भेचीसाठी ाअणल्यानांतर शतची 

ाअशथाक पररस्थीती बघून, शजल्हा पोलीस दलाने शतच्या शशिणाची जबाबदारी घेण्याचा शनणाय घेतला.  

  

िालना –बस अिघात  

जालना शजल्यातल्या परतूर-ाअष्टी मागाावरील श्रीष्टी पलुावरून काल सांध्याकाळी 23 प्रवासी घेाउन 

जाणारी एस ची बस ाईलचली. चालकाला ाऄरुां द पलुावरील पाण्याचा ाऄांदाज न ाअल्यानां ही दघुाचना घडली. या 

दघुाचनेमध्ये कोणतीही जीशवतहानी झाली नसून सवा 23 प्रवासी बचावले ाअहेत.  

 

 

 पनधन –िाटील 

क्राांशतशसांह नाना पाचील याांच्या कन्या ाअशण माजी ाअमदार भगवान बाप्पा पाचील याांच्या पत्नी 

क्राांशतवीराांगना हौसातााइ पाचील याांचां काल  कराड ाआथां ाईपचारादरम्यान  शनधन झालां;  त्या 96 वषाांच्या होत्या. 

हौसातााइ पाचील याांनी क्राांशतशसांहाांच्या बरोबरीनां भूशमगत कारवायाांमध्ये मखु्य भूशमका बजावली. ाआांग्रजाांची माशहती 

गोळा करून त्या भूशमगत क्राांशतकारकाांपयांत पोहोचवण्याच काम करीत होत्या. डाव्या चळवळीशी स्वताःला 

ाऄखेरच्या िणापयांत जोडून ठेवत सामान्य लोकाांच्या प्रश् नाांसाठी त्याांनी लढे शदले. 

 

शरद रणपिसे पनधन 

राज्य शवधान पररषदेतील कााँगे्रस पिाचे गचनेते ाअशण पणु्यातील पवाती मतदार सांघाचे माजी ाअमदार शरद 

रणशपसे याांचां काल पणु्यातल्या  खासगी रुग्णालयात रृदय शवकाराच्या झचक्यानां शनधन झालां. ते 72 वषाांचे होते. 

गेल्या काही शदवसाांपासून त्याांच्यावर ाईपचार सरुु होते. पवाती शवधानसभा मतदार सांघातून कााँगे्रसकडून 2 वेळा ते 

शवजयी झाले होते. शवधान पररषदेत ाअमदार ते शवशधमांडळातले कााँगे्रसचे महत्वाचे नेते म्हणून त्याांनी काम पाशहलां. 

पणु्यातील कााँगे्रसची पररशस्थती ाऄशतशय शबकच ाऄसताना जनु्या कायाकत्याांची फळी शचकवून ठेवण्यात रणशपसे 

याांनी महत्वपूणा कामशगरी बजावली होती. ाअज सकाळी 9 वाजता कोरोगाव पाका  स्मशानभूमीमध्ये त्याांच्या पाशथाव 

देहावर ाऄांत्यसांस्कार करण्यात येणार ाअहेत. 



राज्यपाल भगतशसांग कोश्यारी, मखु्यमांत्री ाईद्धव ठाकरे, ाईपमखु्यमांत्री ाऄशजत पवार याांनी शरद रणशपसे याांच्या 

शनधनाबद्दल शोक व्यक्त केला ाअहे.  

  

खो खो स्िधाग 

भवुनेश्वरमध्ये सरुु ाऄसलेल्या 40 व्या राष्ट्रीय ाऄशजांक्यपद कुमार खो खो स्पधेत काल महाराष्ट्राच्या 

मलुाांनी ाअशण मलुींनी शवजयी घोडदौड कायम ठेवली ाअहे. मलुाांच्या गचात महाराष्ट्राने ाअसामचा 15-10 ाऄसा एक 

डाव राखून 5 गणुाांनी पराभव केला तर मलुींच्या गचातील सलामीच्या सामन्यात महाराष्ट्राने ाअसामवर 24-9 ाऄसा 

एक डाव राखून 15  गणुाांनी दणदणीत शवजय शमळवला. महाराष्ट्राची शदपाली राठोड ाअशण कौशल्या पवार याांनी 

ाऄष्टपैलू खेळी केली. याशशवाय मध्यप्रदेश, केरळ,ओररसा, ताशमळनाडू, ाअांध्रप्रदेश ,कनााचक, शहमाचल प्रदेश याांनी 

ही काल चमकदार शवजय शमळवले. 

  

िरभणी-िाउस 

परभणी शजल्यात ाऄनेक शठकाणी काल जोरदार पााउस पडला. शजल्यातल्या मानवत ाआथां मसुळधार 

पावसाने ओढ्याला ाअलेल्या परुात 32 वषाांचा यवुक वाहून गेल्याची घचना बधुवारी घडली.  

ाईस्मानाबाद ाअशण पररसरात सतत पडत ाऄसलेल्या पावसामळेु ाईस्मानाबादला पाणीपरुवठा करणारां तेरणा धरण 

100 चक्के भरलां ाऄसून पाण्याचा शवसगा करण्यात येत ाअहे. 

  

हिामान 

कोकण, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र तसांच शवदभााच्या काही भागात काल जोरदार तर काही शठकाणी मध्यम 

स्वरूपाचा पााईस पडला.ाअजही मध्य महाराष्ट्र ाअशण मराठवाड्यात बहुताांश शठकाणी  मेघगजाना ाअशण शवजाांच्या 

कडकडाचासह पााईस ाऄपेशित ाऄसून कोकणात मसुळधार पावसाचा ाऄांदाज हवामान शवभागानां वतावला ाअहे. 

 

ाअकाशवाणी पणेु कें द्रावरचां प्रादेशशक बातमीपत्र सांपलां, नमस्कार 

 

 

 

 

 


