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आकाशवाणी मंबु ई
ादेिशक बात या देत आहे.
ठळक बात या
देशांतग% त सरु 'ा कायम राख)याम*ये िवकास आिण क+याणकारी कामांची भूिमका
मह.वाची असणार, धानमं ी नर23 मोदी यांचं ितपादन
पूर56त भागात जनजीवन सामा7य होईपय8त वीज िबल वसल
ु ी न कर)याचे ऊजा% मं ी
डॉ. िनतीन राऊत यांचे िनद=श
देशभरात २ लाख २७ हजारांह?न जा6त गरोदर ि@यांचं कोिवड ितबंधक लसीकरण
पूण%
राAयात यंदा पावसानं जून ते सBट2बर मधली सरासरी जल
ु ै मिह7यातच ओलांडली /
मंबु ईत िवGमी पावसाची चौIयांदा नJद
आिण
शेतकरी कामगार प'ाचे AयेK नेते, माजी मं ी गणपतराव देशमख
ु यांचं काल
सोलापरु ात िनधन
<><><><><>
आता ऐकूया बात या िव6तारानं... मा .याआधी एक आवाहन

देशभर, १८ वषा8वरRया सव% नागSरकांसाठी मोफत लसीकरण मोहीम सU
ु आहे.
आमRया यवु ा Vो.यांना आ ही आवाहन करतो, कW .यांनी लसीकरण कXन Yयावं,
आिण इतरांनाही .यासाठी मदत करावी. आिण हो, लसीकरण झालं हणून िन\काळजी
राह? नका. कोिवड १९ चा धोका अजून संपलेला नाही. हणून कोरोना ितबंधक िनयम
पाळा. श^यतो घरीच रहा, आव`यकता असेल तरच घराबाहेर पडा, बाहेर पडताना
मख
ु पaी वापरा, सरु ि'त अंतर राखा, हात वेळोवेळी 6वRछ धवु ा आिण लसीकरण
अव`य कXन Yया. कोरोनाशी संबिं धत योcय मािहती, माग% दश% न आिण मदतीसाठी
राAयाRया ०२० – २६१२७३९४ या मदत Gमांकावर संपक% साधा...यािशवाय
कोिवडबाबत f िवचार)यासाठी ०११- २३९७८०४६ िकं वा १०७५ या
Gमांकावरही संपक% करता येईल.
<><><><><>
देशांतग% त सरु 'ा कायम राख)याम*ये िवकास आिण क+याणकारी कामांची
भूिमका मह.वाची असणार अस+याचं धानमं ी नर23 मोदी यांनी हटलं आहे.
धानमंiयांनी आज है3ाबाद इथ+या सरदार व+लभ भाई पटेल रा\kीय पोलीस
अकादमीत िश'ण घेत असले+या, आपीएस अथा% त भारतीय पोलीस सेवेत+या
िश'णाथlसं ोबत ऑनलाईन मा*यमातून संवाद साधला. .यावेळी ते बोलत होते.
देशाRया िवकासाRया मागा% त स*या देशांतग% त आिण देशाबाहेरचीही आnहानं वाढत
आहेत, तं pानाला बाधा पोचवणाqया सायबर आिण िडजीटल ग7ु हेगारीला
रोख)यासाठी आप+याला सतक% राहावं लागेल असं ते हणाले.
या िश'णाथlनं ी आप+या .येक िनण% यातून देशाचं हीत जपावं, तसंच "रा\k
पहले--सदैव पहले" हा मं कायम जपावा असं आवाहन .यांनी के लं. देशात ये.या २५
वषा8त सरु ाAय 6थापन करायRया िGयेत या िश'णाIया8नी मह.वाची भूिमका पार
पाडावी अशी अपे'ा .यांनी nयs के ली.
पोलीसांमधली नवी आिण यवु ा िपढी, पोलीसांबाबतची नकारा.मक ितमा
बदलून टाक)यात न^कWच यश6वी होईल, असा िवtासही .यांनी nयs के ला.

<><><><><>
पूर56त भागात जनजीवन सामा7य होईपय8त वीज िबलाची वसल
ु ी कU नका,
असे 6पu िनद=श ऊजा% मं ी डॉ. िनतीन राऊत यांनी िदले आहेत. सांगली िज+vात
परु ामळ
ु े वीज पारेषण आिण िवतरण कं पनीRया नक
ु सानीची पाहणी राऊत यांनी के ली.
.यानंतर ते सारमा*यमांशी बोलत होते. वीज िबल माफ कर)याचा अिधकार
आप+याला नाही, .याबाबत मंि मंडळात योcय तो िनण% य घे)यात येईल, असंही .यांनी
यावेळी 6पu के लं. दर यान, पूर56त भागात वीजपरु वठा करणाqया िवwतु उपक2 3, वीज
वािह7या आिण रोिह यांचे अंदाजे ३४ कोटी ६८ लाख Uपये इतकं नक
ु सान झा+याची
मािहती, राऊत यांनी िदली.
<><><><><>
देशभरात सU
ु असले+या कोिवड ितबंधक लसीकरण मोहीमे अंतग% त, एका
मिह7यापे'ा कमी काळात २ लाख २७ हजारांह?न जा6त गरोदर ि@यांना लसीची
पिहली मा ा दे)यात आली आहे, अशी मािहती आरोcय मं ालयानं िदली आहे. डॉ^टर
आिण आरोcय सेवक गरोदर ि@यांना कोिवड ितबंधक लसीचे फायदे समजवून सांगत
अस+यामळ
ु े .यांRया लसीकरणाची गyी वाढत आहे असं आरोcय मं ालयानं हटलं
आहे. गरोदर ि@यांRया लसीकरणाला ो.साहन दे)यासाठी समपु देशन, िवशेष
लसीकरण स यासारखे उपGम आरोcय िवभाग राबवत आहे.
<><><><><>
देशभरात काल ४४ हजारांह?न जा6त नnया कोरोनाबािधतांची नJद झाली तर
समु ारे ४२ हजार Xcण बरे होऊन घरी गेले अशी मािहती आरोcय मं ालयानं िदली
आहे. देशाचा Xcण बरे हो)याचा दर आता ९७ पूणा8क ३७ शतांश ट^^यांवर पोचला
आहे. देशात ४ लाख ५ हजार १५५ कोरोनाबािधत Xcण स*या उपचाराधीन आहेत.
देशात काल ५५५ जणांचा कोरोनामळ
ु े म.ृ यू झाला.
<><><><><>

राAयात काल ७ हजार ४३१ Xcण बरे होऊन घरी गेले, ६ हजार ६०० नnया
Xcणांची नJद झाली, तर २३१ Xcणांचा म.ृ यू झाला.
राAयात आतापय8त एकूण ६२ लाख ९६ हजार ७५६ जणांना कोरोनाची लागण
झाली. .यापैकW आतापय8त ६० लाख ८३ हजार ३१९ Xcण बरे झाले. तर, १ लाख
३२ हजार ५६६ Xcण दगावले. स*या राAयात ७७ हजार ४९४ ॲि^टnह Xcण आहेत.
राAयातलं Xcण बरे हो)याचं माण ९६ पूणा8क ६१ शतांश ट^के झालं आहे.
तर, म.ृ यूदर २ पूणा8क १ दशांश आहे.
<><><><><>
मंबु ईत काल ३६६ Xcण बरे झा+याने .यांना Xcणालयातून सaु ी िदली. मंबु ईत
आतापय8त ७ लाख ११ हजार ७३ Xcण कोरोनामs
ु झाले आहेत. काल ३२३ नवीन
Xcणांची नJद झाली. मंबु ईत आतापय8त Xcणांची सं|या ७ लाख ३४ हजार ४३५
झाली असून, मंबु ईतला Xcण दपु टीचा कालावधी १ हजार ४३४ िदवसांवर आलाय.
स*या ५ हजार ८५ Xcण उपचार घेत आहेत. काल कोरोनामळ
ु े ७ Xcणांचा म.ृ यू झाला
असून, एकूण मतृ ांचा आकडा १५ हजार ८८० वर पोचला आहे.
<><><><><>
यावषl जल
ु ै मिह7याRया अखेरपय8त पावसानं राAयात जून ते सBट2बर मधली
सरासरी ओलांडली आहे मंबु ईत जल
ु ै मिह7यात+या २००५ नंतर सवा% िधक िवGमी
पावसाची चौIयांदा नJद झाली आहे २०१८ म*ये १ हजार १३८ पूणा8क ८ दशांश
िमिलमीटर, २०१९ म*ये १ हजार ४६४ िमिलमीटर आिण गे+या वषl दीड हजार
िमलीमीटर पावसाची नJद जल
ु ै मिह7यात झाली होती. मंबु ईसह राAयात अनेक
िठकाणी पूरि6थती ओढवली आिण दरडी कोसळून अपघाताRया घटना घड+या.
आतापय8त मंबु ईत २ हजार ८० पूणा8क ८ दशांश िमिलमीटर पावसाची नJद झाली
आहे. मंबु ईला पाणीपरु वठा करणाqया नwांम*ये पा)याची पातळी कालपय8त ७३ पूणा8क
८६ शतांश हणजेच दहा लाख ६९ हजार िमिललीटर वर पोहोचली आहे.
<><><><><>

राAयात नक
ु .याच झाले+या अितवuृ ी आिण परु ामळ
ु े समु ारे १८०० कोटी
Xपयांचं नक
ु साना झा+याचा अंदाज साव% जिनक बांधकाम िवभागानं nयs के ला आहे.
अितवuृ ी आिण परु ाRया घटनांम*ये अनेक र6ते आिण पल
ु ांचं नक
ु सान झालं. यात
के वळ कोकणात सवा% िधक ७०० कोटी Xपयांचं, तर .याखालोखाल पणु े, अमरावती,
औरंगाबाद, नागपूर आिण नािशक िवभागात नक
ु सान झालं आहे. साव% जिनक
बांधकाममं ी अशोक चnहाण यांनी बातमीदारांशी बोलतांना ही मािहती िदली. नेम^या
नक
ु ासीनीची मािहती घे)याचं काम अजूनही सXु आहे. स*या ~ोनRया वापरानं
घेतले+या छायािच ांवUन नक
ु सानीचा ाथिमक अंदाज काढला आहे, असं .यांनी
सांिगतलं. आ•ापय8त हाती आले+या ाथिमक मािहतीनस
ु ार बािधत 'े ांमध+या २९०
र6.यांवरची वाहतूक पूण%तः बंद आहे, ४६९ मागा8वरची वाहतूक खंिडत झाली आहे,
तर १४० पल
ु ांचं नक
ु सान झालं आहे असंही ते हणाले.
<><><><><>
बीड िज+vात कोरोना बाधीत Xcणांची सं|या आटो^यात आण)यासाठी आuी,
पाटोदा आिण िशUर या तीन ताल^ु यात कडक िनब8ध लावावेत असे आदेश, पालक
मं ी धनंजय मंडु े यांनी िदले आहेत. बीड िज+हािधकारी काया% लयात काल झाले+या
आढावा बैठकWत ते बोलत होते. या ताल^ु यांचा थेट नगर िज+vाशी संबधं येत
अस+यामळ
ु े , ताल^ु यांRया सीमेवरच नागSरकांची आरटीपीसीआर चाचणी कUनच
वेश दे)याची सूचना कर)यात आ+याचं, .यांनी यावेळी सांिगतलं.
<><><><><>
कोरोना काळात मानवसेवा तसंच जीवदयेचं उ+लेखनीय काय% करणाqया
मंबु ईत+या बोरीवली इथ+या २७ जैन संघटनांRया ितिनध•चा काल राAयपाल
भगतिसंह को`यारी यांRया ह6ते राजभवनात ‘कोरोना योƒा’ हणून स7मान कर)यात
आला. जैन समाजाचे अथ% nयव6था, उwोग, िश'ण, वैwकWय सेवा आिण सेवा 'े ांत
फार मोठे योगदान आहे, असं को`यारी हणाले.
<><><><><>

मंबु ईत यक
ु रमायकोिससRया Xcणांची सं|या घटली असून धोका टळला आहे.
यक
ु र मायकोिससRया ९०४ Xcणांना उपचारासाठी दाखल कर)यात आलं होतं.
यापैकW ५७१ Xcणांना उपचारांनंतर घरी पाठवलं आहे. स*या १३५ सिGय XcणापैकW
मंबु ईतले ४६ तर मंबु ईबाहेरचे ८९ Xcण पािलके सह खाजगी Xcणालयात उपचार घेत
अस+याची मािहती मंबु ई महानगर पािलके चे अितSरs आयs
ु सरु शे काकाणी यांनी
िदली आहे.
<><><><><>
िच पटात द…ु यम म|ु य भूिमका दे)याRया नावाखाली मीरा रोड इथ+या एका २३
वषlय अिभने ीचा िवनयभंग करणाqया किथत िनमा% ता राह?ल ितवारी यांRयासह चार
जणांना ठा)यात+या कासारवडवली पोिलसांनी काल अटक के ली.
<><><><><>
परभणी िज+vात+या िजंतूर इथं समु ारे २ कोटी १५ लाख XपयांRया िनधीतून
उभार)यात आले+या बह†उ‡ेशीय सभागहृ ाचं उ‡घाटन आिण िविवध िवकास कामाचं
लोकापण% काल िज+vाचे पालकमं ी नवाब मिलक यांRया ह6ते झालं. कौश+य
िवकासाRया िविवध योजनांना आपण चालना िदली असून कौश+य िश'णासाठी या
सभागहृ ाचा उपयोग होईल असा िवtास मिलक यांनी nयs के ला.
<><><><><>
मंबु ईचे माजी पोलीस आयs
ु परमबीर िसंग यांRयासह २८ जणांिवXƒ ठाणे
पोलीस ठा)यात आणखी एक खंडणी वसूलीचा ग7ु हा दाखल झाला आहे. िGके ट बक
ु W
सोनू जलान आिण के तन त7ना यांनी ही तGार दाखल के ली आहे. गेले दोन िदवस
तGारदाराचा जबाब नJदव+यानंतर हा ग7ु हा दाखल झाला आहे. परमबीर िसंग
यांRयासह िनव•
ृ पोलीस िनरी'क दीप शमा% , खंडणी िवरोधी पथकाचे त.कालीन
वSरK पोलीस िनरी'क राजकुमार कोथिमरे, सहा…यक पोलीस आयs
ु एन. टी. कदम
आदी अिधकाqयांचा यात समावेश आहे.
<><><><><>

प)ु यात+या रा\kीय िफ+म सं5हालयाRया खिज7यात नक
ु तीच एक मोलाची भर
पडली आहे. भारतीय िच पट सuृ ीRया ारंभीRया काळाची सा' दे)याqया काचेRया
४५० ह?न अिधक िच िफती एनएफएआयला िमळा+या आहेत. रा\kीय िफ+म
सं5हालयाला, ३० ते ५० Rया दशकात+या तेलगू िच पटांRया काचेRया ४५० ह?न
अिधक िच िफती िमळा+या आहेत. दोन पातळ काचांRया म*ये िच फWत पॉिझिटnह
दाबून या काचा तयार के +या जात असत. एखादा नवा िसनेमा येणार असेल, तर .याची
घोषणा कर)यासाठी, जािहरात कर)यासाठी या 6लाइड्सचा वापर होत असे.
<><><><><>
िसरम इि76टट्यूट ऑफ इंिडयाचे सं6थापक अ*य', डॉ^टर सायरस पूनावाला
यांना लोकमा7य िटळक 6मारक k6टRया वतीनं िदला जाणारा यंदाचा लोकमा7य
िटळक रा\kीय परु 6कार जाहीर झाला आहे. लोकमा7य िटळक 6मारक k6टचे अ*य'
डॉ. दीपक िटळक यांनी काल प)ु यात प कार पSरषदेत या परु 6काराची घोषणा के ली.
<><><><><>
लसीकरण मोिहमेला वेग आण)यासाठी भारतीय उwोग पSरषदेनं, हणजेच िसरम
इं6टीट्यटु ऑफ इंिडया या कं पनीबरोबर करार के ला आहे. यानस
ु ार आता देशात+या
छोट्या गावांम*ये आिण 5ामीण भागांम*ये लसीकरणाची nया‰ी वाढव)यासाठी िवशेष
य.न के ले जाणार आहेत. Xcणालये आिण उwोगजगत यांRयातला दवु ा बनत
‘सीआयआय’ आिण िसरम या सं6था लसीकरण मोिहमेला वेग आण)याचा य.न
करणार आहेत.
<><><><><>
प)ु यŠोक अिह+यादेवी होळकर सोलापूर िवwापीठाचा, ितKेचा जीवनगौरव
परु 6कार AयेK वन अ‹यासक आिण लेखक माXती िचतमप+ली यांना जाहीर झाला
आहे. ५१ हजार Xपये रोख, 6मिृ तिच7ह, गौरवप असं या परु 6काराचं 6वUप आहे.
िवwापीठाRया कुलगU
ु डॉ^टर मणृ ािलनी फडनवीस यांनी काल प कार पSरषदेत ही
मािहती िदली. डॉ^टर िचतमप+ली यांनी िनसग% , प'ी, वन आिण सािह.य 'े ात

िदले+या अतल
ु नीय योगदानाब‡ल या परु 6कारानं .यांना स7मािनत कर)यात येणार
आहे.
<><><><><>
टोिकयो इथं सU
ु असले+या ऑिलंिपक 6पध=त भारतीय खेळाडू िविवध खेळात
पदक िजंक)यापासून फs एका िवजयाRया अंतरावर आहेत. .यामळ
ु े भारतीयांRया
देखील अपे'ा उंचाव+या आहेत.
मिहलांRया एके री बॅडिमंटन 6पध=Rया उपां.य फे रीत आज Sरओ ऑिलि पक
रजत पदक िवजे.या पी. nही. िसंधू चा सामना चीन तायपेईRया ताय-ज-ु ियंग बरोबर
होणार आहे.
ऑलि पक 6पध=त थमच सहभागी होणारी कमल ीत कौर ि@यांRया थाळीफे क
6पध=Rया अंितम फे रीत पोहोचली आहे. 6पध=ची अंितम फे री ये.या सोमवारी होईल.
भारतीय मिहला हॉकW संघानं आज झाले+या साम7यात दि'ण आि•के ला ४-३ असं
हरव+यामळ
ु े संघाचा उपां.य फे रीतला वेश सक
ु र झाला आहे. भारताRया वंदना
कटाSरयानं ३ गोल के ले.
मिहलांRया ५० मीटर रायफल शूिटंग कारात तेजि6वनी सावंत आिण अंजंमु
मौडगील आज होणाqया फे रीत िजंक+या तर 6पध=Rया अंितम फे रीत पोचतील.
ि@यांRया म*यम वजनी गट मिु uयƒ
ु 6पध=Rया उपां.यपूव% फे रीत आज भारताRया पूजा
राणीचा सामना चीनRया ^वान-ली बरोबर होईल.
भारताचा ितरंदाज अतनु दास याला जपानRया ित6प*या% कडून हार प.करावी
लागली. .यामळ
ु े .याचं ऑिलंिपक 6पध=तलं आnहान संपuु ात आलं आहे.
भारताचा उRच मानांिकत मuु ीयƒ
ु ा अिमत पांघल याला कोलंिबयन
मिु uयदु *् याकडून हार प.करावी लागली.
<><><><><>

शेतकरी कामगार प'ाचे AयेK नेते आिण सांगो+याचे माजी आमदार, गणपतराव
देशमख
ु यांचं काल रा ी सोलापरु ातील एका खासगी Ucणालयात िनधन झालं. ते ९४
वषा% चे होते. सोलापूर िज+vात+या सांगोला मतदारसंघातून ११ वेळा ते िवधानसभेवर
िनवडून आले होते. २००९ Rया िनवडणक
ु Wत िवजय िमळवून, कXणािनधी यांRया
पाठोपाठ दहाnयांदा आमदारकWची िनवडणूक िजंकणारे, देशमख
ु हे देशातले दस
ु रे
आमदार ठरले होते. अ.यंत साधी राहणी असले+या गणपतरावांनी ५४ वष8 सांगो+याचं
ितिनिध.व के लं होते. .यांRया पािथ% व देहावर आज सांगोला इथं अं.यसं6कार होणार
आहेत. आदश% लोक ितिनधी असले+या देशमख
ु यांनी शेतकरी, कuकरी आिण जनसामा7यां ती आपली बांिधलकW शेवटपय8त जपली अशा शŽदांत राAयपाल भगतिसंह
को`यारी यांनी गणपतराव देशमख
ु यांना Vƒांजली वािहली आहे. राजकारण आिण
समाजकारणातलं एक साधं, साि.वक nयिsम.व हरपलं अशा शŽदात म|ु यमं ी उƒव
ठाकरे यांनी आप+या भावना nयs के +या आहेत.
//<><><><><>//

