आकाशवाणीमंबु ई
रा ीयबातमीप – रा ी. ९.१५वाजता
२३स टबर२०२२ – श"
ु वार
ठळकबात या
• जगालाभेडसावणा(यासम)यांचक
ं ायम)व+पीिनराकरणकर.यातनवाभारतजगाचंनेत0ृ वकरतअस2याचं3धानमं ी
नर5मोदीयांचं3ितपादन
• रिशया-यू"ेनसंघष< थांबव.यासाठी3धानमं ीनर5मोदीयांचासमावेशअसलेलीआंतररा ीय
सिमतीनेम.याचामेि?सकोचासंय@
ु रा सरु AापBरषदेत3)ताव
• आCीतेअहमदनगरया६५िकलोमीटररे2वेमागा< चमं ुFयमं ीएकनाथिशंदेयांHयाह)तेदूरIJय3णालीKारेलोकाप< ण
• िशवाजीपाक<वरदसरामेळावाMयायलाउOवठाकरेयांHयािशवसेनेलामंबु ईउHचPयायालयाचीपरवानगी
• देशQयापीकोिवड3ितबंधकलसीकरणमोिहमेतखबरदारीचीलसमा ाघेतले2यांचीसंFया२०कोटीHयावर
आिण
• मंबु ईशेअरबाजाराHयािनदSशांकात१हजार२१अंकांचीघसरण
<><><><><><>
जगालाभेडसावणा(यासम)यांचक
ं ायम)व+पीिनराकरणकर.यातनवाभारतजगाचंनेत0ृ वकरतआहे,
असं3धानमं ीनर5मोदीयांनीWहटलंआहे.
गज
ु रातमXयेएकतानगरइथंआयोिजतके ले2यासव< राZयांHयापया< वरणमं[यांHयारा ीयपBरषदेचउं \ाटनआज0यांHयाह
)तेदूरIJय3णालीKारेझालं, 0यावेळीतेबोलतहोते.
आंतररा ीयसौरआघाडीपासूनपया< वरणा)नेहीजीवनशैलीचापरु )कारकरणा(या
'लाइफमूQहमट'
याजागितकउप"मापयbतभारतसवा< तपढु ेआहे,
असंतेWहणाले.
नवीनभारत,
नवीनIिCकोनआिणनQयािवचारांHयासाहाdयानंझेपघेतआहे,
भारतआजएकझपाट् यानंिवकिसतहोणारीअथ< Qयव)थाअसूनपया< वरणाचंरAणकर.यासाठीआपणसात0यानं3य0नकर
तआहोत,
असंतेWहणाले.
सव< राZयांनीपया< वरणसंवध< नासाठीHयासवfgमपOतीजाणनू MयाQयात,
आिणदेशभरात0यांची3भावीअंमलबजावणीकरावी, असंआवाहनमोदीयांनीके लं.
<><><><><><>
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रिशयाआिणयू"ेनयांHयातसhु असलेलासंघष< पूण<िवरामथांबव.यासाठी,
3धानमं ीनर5मोदीयांचासमावेशअसलेलीएकअन्तरा< ष् ीयसिमितनेम.याचा3)ताव,
मेि?सकोनंसंय@
संय@
नर5मोदी,
ु रा सरु AापBरषदेलािदलाआहे.
ु रा महासिचवएंटोिनयोगटु ेरस,
पॉपjांिससयांHयासहअPयने0यांनासमािवCक+नएकसिमतीनेमलीजावी,
असंमेि?सकोचेपररा मं ीमासSलोएkॉड< हा3)तावमांडतानाWहणाले.
3धानमं ीनर5मोदीआिणरिशयाचेरा पतीQलािदिमरपतु ीनयांHयाशांघायसहकाय< संघटनेHयासमरकं दइथंझा
ले2या२२QयाबैठकlदरWयानअलीकडेचझाले2याभेटीHयापाm< भूमीवरहा3)तावमांड.यातआलाआहे.
<><><><><><>
बीडिज2हावासीयांचंरे2वेचअ
ं नेकवषाb पासूनचं)व नपूण<झालंअसून,
हारे2वेमाग< बीडआिणपरळीपयb तने.यासाठीशासनसव< तोपरी3य0नकरीलअसंमFु यमं ीएकनाथिशंदेयांनीWहटलंआहे.
तेआजPयूआCी-अहमदनगररे2वेसेवेचंदूरIJय3णालीHयामाXयमातूनउ\ाटनकरतानाबोलतहोते.
आCीइथूनसटु णा(यापिह2याडेमूपॅसजरगाडीलामुFयमं[यांनीयावेळीिहरवाझडादाखवला.
रे2वेमागा< चपं ढु लंकामलवकरपूण<कर.यासाठीशासन)तराव+निनधीचीकमतरतापडूिदलीजाणारनाहीअसंआmासन
0यांनीयावेळीिदलं.
उपमFु यमं ीदेव5फडनवीस,
क5ीयरे2वेराZयमं ीरावसाहेबदानवे,
महसूलमं ीराधाकृ णिवखेपाटील, माजीमं ीपंकजामंडु ेआिणमाPयवरयावेळीउपि)थतहोते.
<><><><><><>
मुंबईउHचPयायालयानंउOवठाकरेयांHयािशवसेनेलािशवाजीपाक<वरदसरामेळावाघे.यासाठीपरवानगीिदली
आहे. यासंदभा< तिशवसेनेनंदाखलके ले2यायािचके वरमंबु ईउHचPयायालयाHयाखंडपीठासमोरआजसनु ावणीझाली.
0यावेळीPयायालयानंये0या५ऑ?टोबरला, दस(याHयािदवशीमेळावाघे.यासाठीउOवठाकरेगटालापरवानगीिदली.
िशवाजीपाक<वरदसरामेळावाMयायचीपरवानगीिमळावी,
असाअज< उOवठाकरेतसंचिशंदगे टानंमंबु ईमहानगरपािलके कडेदाखलके लाहोता.
महानगरपािलके नंकायदाआिणसQु यव)थेचंकारणदेतदोघांनापरवानगीनाकारलीहोती.
िशवसेनेनमं ंुबईउHचPयायालयातयािचकादाखलके लीहोती.
<><><><><><>
PयायालयाHयायािनण< याचंजनतादल,
शेकापयांHयासहडाQयापAांचासहभागअसले2या3ागितकपAांHयाआघाडीनं)वागतके लंआहे.
िशवाजीपाक<वरिशवसेनेचादसरामेळावाMयायलामहानगरपािलके नंपरवानगीनाकारणंअPयायकारकहोतं.
PयायालयाHयािनण< यानंहीचूकद+
ु )तझालीअस2याचंयापAांनीWहटलंआहे.
<><><><><><>
भारतीयजनतापAआिणिशवसेनेचािशंदगे टयापढु ेसव< िनवडणक
ु ाएकि तलढवणारअस2याचंभाजपा3देशाXय
Aचं5शेखरबावनकुळे यांनीWहटलंआहे.
तेआजऔरंगाबादइथंवाता< हरांशीबोलतहोते.
पAातफS ये0याकाळातराबव2याजाणा(यािविवधकाय< "मांचीमािहती0यांनीयावेळीिदली.
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<><><><><><>
हवामानबदलाHया3ितकूलपBरि)थतीलातqडदे.यासाठी,
साव< जिनकआिणखासगीAे ांनीशहरंआिणइमारतीकाब< नरिहतकर.यालासवfHच3ाधाPयrायलाहवं,
आिणयामXये3णालीगतकाय< Aमताआण.यासाठीएकाि0मकआिणतं sानावरआधाBरतIिCकोनवाप+नहेसाधतायेई
लअसंिवsानआिणतं sानमं ीडॉ. िजत5िसंहयांनीWहटलंआहे.
तेआजअमेBरके तिपट् सबग< इथंआयोिजत
‘uलोबल?लीनएनजvऍ?शनफोरम-२०२२’ लासंबोिधतकरतानाबोलतहोते.
<><><><><><>
चं5पुरातपया< वरणपूरक3क2पांना3ाधाPयदे.यातयेणारअस2याचंक5ीयपे ोिलयमआिणनैसिग< कवायूमं ीहर
िदपिसंगपरु ीयांनीआजसांिगतलं.
तेतीनिदवसांHयाचं5पूरदौ(यावरअसूनआजदसु (यावाता< हरपBरषदेतबोलताना0यांनीक5सरकारHयािविवधयोजनांचीमा
िहतीिदली. वाढतं3दूषणहीिचंतेचीबाबआहे. 3दषु णकमीकर.यासाठीyीनयोजनाआण2याआहेत. उZवला,
बायोzयएु ल, yीनहाय{ोजन, इलेि? कलवाहनयावरसात0यानंकामस+
ु आहे, असं0यांनीसांिगतलं.
कोकणातलार0नािगरीBरफायनरी3क2पचं5परु ातयेणारअस2याHयावg
ृ ाचं0यांनीखंडनके लं.
चारलाखकोटीhपयेगतंु वणक
ु lHयाया3क2पाचीAमतावािष< क६०दशलAटनआहे.
)थािनकपातळीवरिवरोधपाहता२०-२०२०दशलAटनअसंि भाजनक+नएकयिु नटर0नािगरीआिणनागपूरइथंउभारलंजाऊशकतं, असंपरु ीयांनी)पCके लं.
याबाबतसं}मिनमा< णहोऊनये, असंतेWहणाले.
<><><><><><>
उgर3देशात2यालखीमपूरिखरीमध2याअ0याचारातमरणपावले2यादिलतमुल~Hयाकुटुंिबयांचीक5ीयसामा
िजकPयायराZयमं ीरामदासआठवलेयांनीआजसां0वनपरभेटघेतली.
हाखटलाजलदगतीPयायालयातचालवूनगPु हेगारांनाफाशीचीिशAाrावीयासाठी3य0नकरणारअस2याचंआmासनआठ
वलेयांनीिदलं.
मतृ मल
ं ाहाdयके लंजाईल,
ु ~HयाकुटुंबालासामािजकPयायमं ालयातफS १६लाख५०हजारhपयांचस
असं0यांनीसांिगतलं.
<><><><><><>
देशQयापीकोिवड3ितबंधकलसीकरणमोिहमेतआजसकाळपासून१३लाखापेAाजा)तनागBरकांचंलसीकरण
झालं.
0यामळ
ु े आतापयbतलाभा•याbनािदले2यामा ांचीएकूणसंFया२१७कोटी३९लाखाHयावरगेलीआहे.
आज१०लाखापेAाजा)तनागBरकांनीखबरदारीचीलसमा ाघेतली.
आgापयb त२०कोटी४लाखापेAाजा)तलाभा•याb नीखबरदारीचीलसमा ाघेतलीआहे.
राZयातआजसकाळपासून४२हजारापेAाजा)तनागBरकांचल
ं सीकरणझालं.
राZयातआgापयb तलाभा•याb नािदले2यामा ांचीएकूणसंFया१७कोटी६९लाखाHयावरगेलीआहे.
<><><><><><>
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राZयातआजकोिवड१९Hया६११नQयाhuणांचीनqदझाली.
६८७huणकोरोनामु@झाले,
तर२huणांचाम0ृ यूझाला.
सXयाराZयात३हजार७७९huणांवरउपचारसhु आहेत.
राZयातhuणबरेहो.याचादर९८पूणाbक१३शतांशट?के , तरमृ0यूदर१पूणाbक८२शतांशट?के आहे.
<><><><><><>
राZयातलालंपीहाजनावरांचा0वचारोगआटो?यातयेतअसूनएकूण६हजार७९१जनावरंउपचारानंतरयाआजा
रातूनबरीझा2याचंपशस
पशस
ु ंवध< नआय@
ु सिचं53तापिसंहयांनीआजसांिगतलं.
ु ंवध< निवभागालािदले2यासूचना,
अितBर@मनु यबळ, लसमा ांचापरु ेसासाठा, योuयउपचारआिणिनधीचीउपलƒधतायामुळेहेश?यझा2याचंतेWहणाले.
<><><><><><>
जागितकशेअरबाजारात2याघसरणीचेपडसादआजदेशांतग< तबाजारांमधेहीपडले,
आिणिनदSशांकजवळजवळपावणेदोनट??यानंघसरले.
मुंबईशेअरबाजाराHयािनदSशांकातआजिदवसअखेर१हजार२१अंकांचीघसरणझाली,
आिणतो५८हजार९९अंकांवरबंदझाला.
रा ीयशेअरबाजाराचािनzटीही३०२अंकांचीघसरणनqदवत,
१७हजार३२७अंकांवरबंदझाला.
<><><><><><>
3धानमं ीनर5मोदीये0यारिववारी ‘मनिकबात’ याकाय< "मातूनदेशाHयाजनतेशीसंवादसाधणारआहेत.
हाकाय< "मरिववारीसकाळी११वाजताआकाशवाणीआिणदूरदश< नHयासव< वािहPयांव+न3साBरतहोणारआहे.
एआयआरPयूज,
डीडीPयूज,
3धानमं ीकाया< लयतसंचमािहतीआिण3सारणमं ालयाHयायटु ् यूबवािहPयांव+नहीयाकाय< "माचंथेट3सारणके लंजा
णारआहे. यािहंदीकाय< "मानंतर0याचा3ादेिशकभाषांमधलाअनवु ादआकाशवाणीसादरकरेल.
<><><><><><>
3धानमं ीनर5मोदीयांHयािनवडकभाषणांचंसंकलनआजनवीिद2लीत2याआकाशवाणीभवनात3कािशतझा
लं. ‘सबकासाथ, सबकािवकास, सबकािवmास-3धानमं ीनरदमोदीके भाषण’ असंयाप)ु तकाचंनावआहे.
यासमारंभालाके रळचेराZयपालअBरफमोहWमद,
माजीउपरा पतीएमवकdयानायडू,
क5ीयमािहतीआिण3सारणमं ीअनुरागठाकूरउपि)थतहोते.
याप)ु तकातून3धानमं[यांHयानेतृ0वाखालीलसरकारHयासंक2पना,
िनण< यAमताआिणIढिन„याचंदश< नहोतं,
असंमाजीउपरा पतीQयंकdयानायडूयावेळीWहणाले.
याप)ु तकातअथ< Qयव)था,
भारतीयसं)कृती,
)वHछआिणहBरतभारत, िवsान, तं sानआिण"lडायासहिविवधिवषयांवरचा3धानमं[यांचाIिCकोनिदसूनयेतो,
असंअनुरागठाकूरयांनीयावेळीसांिगतलं.
3धानमं[यांनीमे२०१९पासूनमे२०२०पयbतके ले2या८६भाषणांचासमावेशयाप)ु तकातआहे.
<><><><><><>
कॅ नडामXयेिशकायलाजाणारेभारतीयिवrाथvआिण3वाशांनीसतक<राह†न)वतःचीकाळजीMयावीअशीसूचनाप
ररा Qयवहारमं ालयानंकेलीआहे.
कॅ नडामधलेवाढतेKषे मूलकगPु हे,
सां3दाियकिहंसाचारआिणभारत4

िवरोधीकारवायायापाm< भूमीवरमं ालयानंआजहेिनदSशजारीके ले.
यािहंसकघटनांनाकारणीभूतठरले2यागPु हेगारांनाकॅ नडाइथ2याPयाययं णेनअ
ं rापकुठलीहीिशAािदलीनस2याचंमं ा
लयानंWहटलंआहे.
कॅ नडामध2याभारतीयनागBरकांनीआिणिवrा•याbनीओटावाइथलंभारतीयउHचाय@
ु ालयअथवाटोटोPटोआ
िणQहॅPकुQहरइथ2यामहावािणZयदूतावासाचीवेबसाईटिकं वामाडाड (MADAD) पोट< लवरआपलीनqदणीकरावी.
0याHयामदतीनं0यांHयाशीसंपक<साधतायेईलअसंपररा Qयवहारमं ालयानंWहटलंआहे.
<><><><><><>
भारतानंगे2याकाहीवषाbतबालम0ृ यूदरकमीकर.यातलAणीयकामिगरीके 2याचंयाबाबतHयाअहवालातWहटलं
आहे.
नमुनानqदणी3णालीसांिFयकlअहवाल२०२०नस
२०१४सालापासूनदेशातबालम0ृ यूदर,
ु ार,
नवजातबालकम0ृ युदरआिणपाचवषाb खालHयाबालकांHयाम0ृ यूदरातसात0यानंघटहोतानािदसतआहे.
२०१९यावषा< तजPमालाआले2यादरहजारजीवंतबालकांमागे३०ट?के बालमृ0यूदरनqदव.यातआलाहोता.
२०२०मXयेतोकमीहोऊन२८ट??यावरआ2याचंयातWहटलंआहे.
तसंचपाचवषाb खालHयाबालकांचाम0ृ यूदर२०१९मधील३५ट??याव+नकमीहोऊन२०२०मXये३२ट??यावर,
तरनवजातबालमृ0यूदर२०१९मधील२२ट??याव+न२०२०यावषा< त२०ट??यावरआ2याचंयाअहवालातWहटलंआ
हे.
क5ीयआरोuयमं ीडॉ.
मनसख
ु मांडवीययांनीयायशाबŽलदेशाचंअिभनंदनके लंअसून,
बालमृ0यूदरकमीकर.यासाठीअथकपBर•मघेणारेआरोuयसेवक,
सहाdयकआिणजनसमुदायाHया3ितिनध~चे0यांनीआभारमानलेआहेत.
<><><><><><>
क5ीयअथ< मं ीिनम< लासीतारामनकालपासूनमहारा ात2याबारामतीलोकसभामतदारसंघाHयादौ(यावरआहे
त. भारतीयजनतापाटvHयालोकसभा3वासयोजनेअंतग< तआयोिजतयादौ(यातआज0यांनीपरु दं रताल?ु यालाभेटिदली.
िवकासाचालाभसमाजात2याशेवटHयाघटकापयbतपोहोचावा,
हे3धानमं ीनर5मोदीयांHयासंक2पनेत2याआकांAीिज2हायोजनेचउं िŽCआहे,
मा बारामतीचािवकासपAपातीपOतीनंसhु असूनभाजपालासमथ< नदेणा(याइथ2यानागBरकांनायाचाअनभु वयेतआहे,
अशीटीका0यांनीयावेळीके ली.
सीतारामनयांनीपरु दं रतालु?यात2याजेजरु ीइथ2याखंडोबामंिदरातजाऊनदश< नघेतलंतसंचपरु दं रमध2यापंचा
यत3ितिनध~शी)थािनक3•ांवरसंवादसाधला.
0यानंतर0यांनीमोरगावइथ2या3ाथिमकआरोuयक5ालाभेटदेऊनआयु मानभारतयोजनेHयालाभा•याbचीदेखीलभेटघेत
ली.
<><><><><><>
अपंगQय@~चंसAमीकरणिवभागाअंतग< तभारतीयसाइनलँuवेज,
अथा< तिचPहभाषासंशोधनआिणसAमीकरणसं)थेनआ
ं जनवीिद2लीइथं)वातं[याHयाअमतृ महो0सवािनिमg
‘िचPहभाषािदवस’ साजराके ला. देशभरात2या२००पेAाजा)तसं)थायातसहभागीझा2या.
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•वणअAमQय@~Hयाजीवनात2याभारतीयिचPहभाषेHयामह0वाबŽलसव< सामाPयांमXयेजागतृ ीिनमा< णकरणंहा
िचPहभाषािदवससाजराकर.यामागचाउŽेशआहे.
‘िचPहभाषाआप2यालाएक आणते’
हीयंदाHयािचPहभाषािदनाचीसंक2पनाआहे.
रा पती5ौपदीमुम< ूयांनीयासमारंभालादूरIJय3णालीHयामाXयमातूनसंबोिधतके लं.
संपूण<जगआजभारताHयावसधु ैवकुटुंबकमयासंक2पनेचाअवलंबकरतआहे,
हीआनंदाचीआिणअिभमानाचीगोCअसूनआजजगभरातसाज(याहोतअसले2यािचPहभाषािदनामधूनयाचीखा ीपटतअ
स2याचं0यायावेळीWहणा2या.
याकाय< "मालासंबोिधतकरतानासामािजकPयायआिणसAमीकरणराZयमं ी3ितमाभौिमकWहणा2याकl,
िदQयांगQय@lसमाजाचाअिवभाZयघटकआहेत.
0यांचसAमीकरणआिणसमाजाHयामुFय3वाहात0यांचासहभागसिु नि„तकर.यासाठीसरकारसात0यानं3य0नकरतआ
हेतअसं0याWहणा2या.
<><><><><><>
िसंधुदगु < िज2’ातमहापारेषणHयाखारेपाटणअितउHचदाबउपक5ातीलदhु )तीकाय< सलग१५तासाHयाअथक
पBर•मानंतरपुण<झालंआहे.
िसंधुदगु < िज2’ात2याकणकवली,
मालवण,
देवगडआिणवैभववाडीयातालु?यातलाबािधतवीजपरु वठाअखेरपूव<वतझालाआहे.
कालदपु ारीयाउपक5ाHयाइंटरकनेि?टंग ाPसफॉम< रमधेतांि किबघाडहोऊनऑईलनंपेटघेत2यानंआगलाग
ली.
याआगीतउपक5ातीलकं ोलके बलजळा2या.
0यामळ
ु े समु ारे१लाख२०हजारyाहकांचावीजपरु वठाबािधतझालाहोता.
<><><><><><>
पालघरिज2’ात2यापि„मिकनारप“ीभागांमXयेसXया)थलांतBरतप”यांHयाआगमनालासhु वातझालीआहे.
थंडीHयामोसमाचीचाह†ललागताचहेपरदेशीपAीिज2’ात2यािविवधिकनारप“ीभागांतिदसूनयेतात.
हजारोिकलोमीटरचा3वासकरतहेपAीपालघरHयापि„मिकनारप“ीHयाभागांमXयेिव•ांतीसाठीवा)तQयकरतअसतात.
सXयाहेपरदेशीपाह•णेिज2’ात2यािचंचणीसम5ु िकनारीिदसूनयेतआहेत.
पालघरिज2’ात2यािकनारप“ीआिणखाडीभागांतया)थलांतरीतप”यांनामुबलक3माणातअPनउपलƒधहोतअस2या
नंहेपAीयाभागातकाहीकाळिव•ांतीघेतआप2यापढु ील3वासालासhु वातकरतात.
//<><><><><><>//
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