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ठळक बातम्या
 बीड शजल्ह्यातल्ह्या आष्टी ते अहमदनगर या ६५ शकलोमीटर रेल्ह्वेमागाा चा
मख्यमुंत्री एकनाथ शशुंदे याुंच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे शभारुंभ
 शशवाजी पाकावर दसरा मेळाव्याच्या परवानगीसाठी शशवसेनेनुं दाखल के लेल्ह्या
याशचके वर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खुंडपीठासमोर सनावणी सरु
 नवी शदल्ह्लीतल्ह्या आकाशवाणी भवनात प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंच्या शनवडक
भाषणाुंच्या पस्तकाचुं प्रकाशन
 आजच्या आुंतरराष्ट्रीय सुंकेत भाषा शदनाशनशमत्त शदव्याुंगाुंसबुं शुं धत सुंस्थाुंमधे
शवशवध काया क्रमाुंचुं आयोजन
आणि
 भारत आशण ऑस्रेशलया याुंच्यातला दसरा टी-ट्वेंटी शक्रके ट सामना नागपूरात
होणार
<><><><><>
बीड शजल्ह्यातल्ह्या आष्टी ते अहमदनगर या ६५ शकलोमीटर रेल्ह्वेमागाा चुं
लोकापा ण आज मख्यमुंत्री एकनाथ शशुंदे याुंच्या हस्ते आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालुं.
मराठवाड्यातला हा बहुप्रशतशित रेल्ह्वे प्रकल्ह्प पूणात्वास जाऊ शकला, त्याबद्दल मध्य
रेल्ह्वेच्या सवा कमा चारी आशण अशधकाऱयाुंचे मख्यमुंत्रयाुंनी आभार मानले.
या मागाा वरच्या पशहल्ह्या प्रवासी रेल्ह्वेला कें द्रीय रेल्ह्वेराज्यमुंत्री रावसाहेब दानवे,
उपमख्यमुंत्री देवेंद्र फडनवीस याुंनी शहरवा झेंडा दाखवून रवाना के लुं.
प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंच्या सुंकल्ह्पनेतल्ह्या ‘प्रगती’ योजनेत अहमदनगर-बीडपरळी हा रेल्ह्वे मागा २६१ शकलो मीटरच्या अहमदनगर-बीड-परळी या नवीन ब्रॉडगेज
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मागा प्रकल्ह्पाचा एक भाग आहे. यात कें द्र सरकार आशण राज्य सरकारचा प्रत्येकी ५०
टक्के खचाा चा वाटा आहे. बीडच्या खासदार प्रीतम मुंडे, माजी मुंत्री पुंकजा मुंडे, मुंत्री
राधाकृष्ट्ण शवखे पाटील यावेळी उपशस्थत होते.
<><><><><>
जगाला भेडसावणाऱया समस्याुंचुं शाश्वत स्वरूपात शनराकरण करण्यात
नवभारत जगाचुं नेतत्ृ व करत आहे, असुं प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंनी म्हटलुं आहे.
गजरातमध्ये एकता नगर इथुं आयोशजत के लेल्ह्या सवा राज्याुंच्या पयाा वरण मुंत्रयाुंच्या
राष्ट्रीय पररषदेचुं उद्घाटन आज त्याुंच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालुं, त्यावेळी ते
बोलत होते.
आुंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीपासून पयाा वरणास्नेही जीवनशैलीचा परस्कार
करणाऱया 'लाइफ मूव्हमेंट' या जागशतक उपक्रमापयंत भारत सवाा त पढे आहे, असुं ते
म्हणाले. नवीन भारत, नवीन दृशष्टकोन आशण नव्या शवचाराुंच्या साहाय्यानुं झेप घेत
आहे, भारत आज एक झपाट्यानुं शवकशसत होणारी अथा व्यवस्था असून पयाा वरणाचुं
रिण करण्यासाठी आपण सातत्यानुं प्रयत्न करत आहोत, पयाा वरण रिण ही
वैयशिक नाही तर सामूशहक जबाबदारी असल्ह्याचुं ते म्हणाले. भारताच्या वनिेत्रात
वाढ झाली असून पाणथळ जागाुंची सुंख्याही वाढली आहे, गेल्ह्या काही वषांत शगर
मधले शसुंह, वाघ, हत्ती, एकशशुंगी गेंडा आशण शबबट्या याुंची सुंख्या वाढली आहे.
भारतात शचत्याुंचुं झालेलुं स्वागत म्हणजे भारताच्या आदराशतथ्याचुं उदाहरण आहे,
असुं प्रधानमुंत्रयाुंनी साुंशगतलुं. सवा राज्याुंनी पयाा वरण सुंवधा नासाथीच्या सवोत्तम
पद्धती जाणून घ्याव्यात आशण देशभरात त्याुंची प्रभावी अुंमलबजावणी करावी, असुं
आवाहन त्याुंनी के लुं.
<><><><><>
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कें द्रीय अथा मुंत्री शनमा ला सीतारामन कालपासून महाराष्ट्रातल्ह्या बारामती
लोकसभा मतदार सुंघाच्या दौऱयावर आहेत. भारतीय जनता पाटीच्या लोकसभा
प्रवास योजनेअतुं गा त आयोशजत या दौऱयात आज त्याुंनी परुंदर तालक्याला भेट शदली.
शवकासाचा लाभ समाजातल्ह्या शेवटच्या घटकापयंत पोहोचावा हे प्रधानमुंत्री नरेंद्र
मोदी याुंच्या सुंकल्ह्पनेतल्ह्या आकाुंिी शजल्ह्हा योजनेचुं उशद्दष्ट आहे, मात्र बारामतीचा
शवकास पिपाती पद्धतीनुं सरु असून भाजपाला समथा न देणाऱया इथल्ह्या नागररकाुंना
याचा अनभव येत आहे, अशी टीका त्याुंनी यावेळी के ली. घराणेशाहीचुं समथा न
करणाऱया आशण शभन्न शवचारधारा असलेल्ह्याुंमध्ये भेदभाव करणाऱया राष्ट्रवादी
कााँग्रेसचा राष्ट्रवादी बाणा यातून शदसून येत नाही, असुं त्या म्हणाल्ह्या.
सीतारामन याुंनी परुंदर तालक्यातल्ह्या जेजरी इथल्ह्या खुंडोबा मुंशदरात जाऊन
दशा न घेतलुं तसुंच परुंदरमधल्ह्या पुंचायत प्रशतशनधींशी स्थाशनक प्रश्ाुंवर सुंवाद
साधला. त्यानुंतर त्याुंनी मोरगाव इथल्ह्या प्राथशमक आरोग्य कें द्राला भेट देऊन
आयष्ट्मान भारत योजनेच्या लाभाथ्यांची देखील भेट घेतली.
<><><><><>
शशवाजी पाकावर दसरा मेळावा घेण्यासाठी आपल्ह्यालाच परवानगी शमळावी
यासाठी शशवसेनेने दाखल के लेल्ह्या याशचके वर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या
खुंडपीठासमोर सनावणी सरु झाली आहे. कालही या याशचके वर सनावणी झाली
होती. मात्र, शशवसेनेच्या वकीलाुंनी के लेल्ह्या शवनुंतीनुंतर ही सनावणी एक शदवसासाठी
तहकूब करण्यात आली होती. शशवाजी पाकावर दसरा मेळावा घ्यायची परवानगी
शमळावी असा अजा शशवसेनाप्रमख उद्धव ठाकरे तसुंच शशुंदे गटानुं मुंबई
महापाशलके कडे दाखल के ला होता. महापाशलके नुं कायदा आशण सव्यवस्थेचे कारण
देत दोघाुंना परवानगी नाकारली. यावर शशवसेनेनुं मुंबई उच्च न्यायालयात याशचका
दाखल के ली आहे.
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<><><><><>
भारतीय जनता पि आशण शशवसेनेचा शशुंदे गट यापढे सवा शनवडणका एकशत्रत
लढवणार असल्ह्याचुं भाजप प्रदेशाध्यि चुंद्रशेखर बावनकळे याुंनी म्हटलुं आहे. ते
आज औरुंगाबाद इथुं वाताा हराुंशी बोलत होते. पिातफे येत्या काळात राबवण्यात
येणाऱया शवशवध काया क्रमाुंची त्याुंनी यावेळी माशहती शदली.
<><><><><>
प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंच्या शनवडक भाषणाुंचुं सुंकलन आज नवी
शदल्ह्लीतल्ह्या आकाशवाणी भवनात प्रकाशशत झालुं. ‘सबका साथ, सबका शवकास,
सबका शवश्वास-प्रधानमुंत्री नरेंद मोदी के भाषण’ असुं या पस्तकाचुं नाव असून हे शहुंदी
आशण इुंग्रजी या दोन्ही भाषाुंमधून प्रकाशशत होत आहे. या समारुंभाला के रळचे
राज्यपाल अररफ मोहम्मद, माजी उपराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू, कें द्रीय माशहती
आशण प्रसारण मुंत्री अनराग ठाकूर आशण इतर वररष्ठ अशधकारी उपशस्थत होते.
या पस्तकात प्रधानमुंत्रयाुंनी मे २०१९ पासून मे २०२० पयंत के लेल्ह्या ८६
भाषणाुंचा समावेश आहे. आत्मशनभा र भारत, कोशवड शवरुद्धचा लढा, परराष्ट्र
व्यवहारातील भारताची बदलती भूशमका, जय शकसान, इत्यादी १० शवषयाुंमध्ये ही
भाषण शवभागली असून, नूतन भारताच्या नागररकाुंच्या आशा आकाुंिाुंना
जनसहभागाच्या माध्यमातून पूणा करण्याचुं प्रधानमुंत्रयाुंचुं स्वप्न या पस्तकातून
दशा वलुं आहे.
<><><><><>
पीएफआय, अथाा त पॉप्यलर फ्रुंट ऑफ इुंशडया सुंघटनेशी सुंबशुं धत
आस्थापनाुंवर एनआयए अथाा त, राष्ट्रीय तपास सुंस्थेच्या नेतत्ृ वाखाली काल देशभर
राबवलेल्ह्या छापेमारीत १०६ जणाुंना अटक करण्यात आली. ‘ऑपेरशे न शमड नाईट’
नावाच्या या मोशहमेत मालेगावमध्ये एनआयए आशण एटीएस अथाा त, दहशतवाद
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शवरोधी पथकानुं सुंयिपणे राबवलेल्ह्या छापेमारीत पीएफआय सुंघटनेचा शजल्ह्हाध्यि
सैफर रहमान याच्यासह ५ जणाुंना अटक के ली. शजल्ह्हा आशण सत्र न्यायालयानुं
त्याुंना १२ शदवसाुंची एटीएस कोठडी शदली.
<><><><><>
सुंयि राष्ट्राुंनी आजचा शदवस आुंतरराष्ट्रीय साुंकेशतक भाषा शदन म्हणून
जाहीर के ला आहे. ‘सवांना जोडणारी सुंकेत भाषा’ ही या वषीची सुंकल्ह्पना आहे.
देशभरातील शदव्याुंगजन सिमीकरण शवभाग, मूकबधीर शदव्याुंगाुंसाठी असलेली
शवद्यालयुं याुंच्या अुंतगा त असणाऱया सवा राष्ट्रीय सुंस्थाुंमध्ये हा शदन साजरा
करण्यासाठी अशधकाशधक लोकसहभागासह शवशवध उपक्रम राबवण्याच्या सूचना
देण्यात आल्ह्या आहेत.
सामाशजक न्याय आशण सिमीकरण राज्यमुंत्री प्रशतमा भौशमक, शशिण
राज्यमुंत्री अन्नपूणाा देवी, अपुंग व्यिींच्या सिमीकरण शवभागाचे सशचव आशण इतर
अनेक मान्यवर आज नवी शदल्ह्लीत सुंकेत भाषा शदनाच्या सोहळ्यात सहभागी होणार
आहेत.
<><><><><>
ियरुग्णाुंना पोषक आहार देण्यासाठीच्या शनिय शमत्र उपक्रमाुंतगा त, कें द्रीय
आरोग्य राज्यमुंत्री डॉ. भारती पवार याुंनी पेठ तालक्याचुं पालकत्व स्वीकारलुं आहे.
नाशशक शजल्ह्यात शनिय शमत्र झालेल्ह्या त्या पशहल्ह्या मानकरी ठरल्ह्या आहेत. पोषण
आहार परवण्यासाठी शजल्ह्यात आतापयंत १७ शनिय शमत्राुंची नोंदणी झाली असून
त्याुंच्या मदतीनुं ३५० उपचाराधीन ियरुग्णाुंच्या पोषण आहाराची व्यवस्था झाली
आहे. शजल्ह्यात ियरोगाचे १ हजार ८९८ उपचाराशधन रुग्ण आहेत, उवा ररत
रुग्णाुंच्या पोषण आहारासाठी शजल्ह्हा प्रशासन शनिय शमत्राुंच्या शोधात आहे.
<><><><><>
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देशव्यापी कोशवड प्रशतबुंधक लसीकरण मोशहमेत आज सकाळपासून ८
लाखापेिा जास्त नागररकाुंचुं लसीकरण झालुं. त्यामळे आतापयंत लाभाथ्यांना
शदलेल्ह्या मात्राुंची एकूण सुंख्या २१७ कोटी ३४ लाखाच्या वर गेली आहे. त्यात १९
कोटी ९८ लाखापेिा जास्त लाभाथ्यांनी खबरदारीची लसमात्रा घेतली आहे.
राज्यात आज सकाळपासून २७ हजारापेिा जास्त नागररकाुंचुं लसीकरण
झालुं. राज्यात आत्तापयंत लाभाथ्यांना शदलेल्ह्या मात्राुंची एकूण सुंख्या १७ कोटी
६९ लाखाच्या वर गेली आहे. त्यात ८९ लाख ८२ हजारापेिा जास्त नागररकाुंनी
खबरदारीची लसमात्रा घेतली आहे.
<><><><><>
राज्यात कोशवड १९ च्या उपचाराधीन रुग्णाुंची सुंख्या ४ हजाराच्या खाली
आली असून, कोरोनामिीचा दरही शकुं चीत वाढला आहे.
राज्यात काल ५५० नव्या रुग्णाुंची नोंद झाली. ७४० रुग्ण कोरोनामि झाले,
तर ३ रुग्णाुंचा मत्ृ यू झाला. सध्या राज्यात ३ हजार ८५७ रुग्णाुंवर उपचार सरु
आहेत. राज्यात रुग्ण बरे होण्याचा दर ९८ पूणांक १३ शताुंश टक्के , तर मत्ृ यूदर १
पूणांक ८२ शताुंश टक्के आहे.
<><><><><>
भारत आशण ऑस्रेशलया याुंच्यातला दसरा टी-ट्वेंटी शक्रके ट सामना आज
नागपूर इथुं शवदभा शक्रके ट असोशसएशन स्टेशडयमवर होणार आहे. आज सुंध्याकाळी
सात वाजता हा सामना सरु होईल. मुंगळवारी मोहाली इथुं झालेल्ह्या सामन्यात
ऑस्रेशलयानुं भारतानुं पाच गडी राखून मात करत या माशलके त १-० अशी आघाडी
घेतली आहे.
<><><><><>
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पुंचायती राज मुंत्रालयाच्या वतीने, “ग्रामीण भागाच्या शाश्वत शवकासाच्या
ध्येयाचुं स्थानीकीकरण” या अुंतगा त “स्वच्छ, हररत आशण जल समद्ध
ृ गाव” या
सुंकल्ह्पनाुंवर आधाररत सरपुंचाुंच्या राष्ट्रीय काया शाळे चुं उद्घाटन काल शचुंचवड इथुं
कें द्रीय पुंचायती राज राज्यमुंत्री कशपल पाटील याुंच्या हस्ते झालुं. देशातल्ह्या मोठ्या
शहराुंप्रमाणेच गावाुंचाही शवकास व्हावा ही कें द्र सरकारची भूशमका असून
ग्रामशवकासाच्या कायाा त ग्रामपुंचायत आशण सरपुंचाची भूशमका मोलाची असल्ह्याचुं
पाटील यावेळी म्हणाले.
<><><><><>
कोल्ह्हापूरच्या जवाहरनगर- सभाषनगर पररसरात राष्ट्रीय तपास सुंस्था आशण
दहशतवादशवरोधी पथकानुं काल मध्यरात्री छापा टाकून एका व्यिीला अटक के ली.
पॉप्यलर फ्रुंट ऑफ इुंशडया अथाा त, पीएफआय सुंघटनेचा हस्तक असल्ह्याच्या
सुंशयातून नवी शदल्ह्ली आशण नाशशकमधील पथकाने या सुंशशयताला ताब्यात घेतल.
नाशशकमधल्ह्या न्यायालयानुं त्याला १२ शदवसाुंची पोशलस कोठडी शदली आहे.
पीएफआय या सुंघटनेशवरोधात राष्ट्रीय तपास सुंस्थेसह 'एटीएस'च्या पथकानुं काल
रात्री एकाचवेळी देशभर छापे टाकले होते.
<><><><><>
धळे शजल्ह्यात मशहला या राज्यात सवाा शधक मद्यपी असल्ह्याचा अहवाल
नकताच राष्ट्रीय कौंटूुंशबक आरोग्य युंत्रणेनुं शदला होता, त्याचा शनषेध करत आज
राष्ट्रवादी पिानुं शजल्ह्हाशधकारी कायाा लयाबाहेर आुंदोलन के लुं. या अहवालामळे धळे
शजल्ह्यातल्ह्या सवा च मशहलाुंचा अपमान झाला असून हा अहवाल कोणत्या माशहतीच्या
आधारे तयार के ला याचा खलासा झाला पाशहजे, अशी मागणी राष्ट्रवादी कााँग्रेस
पिाचे शहर शजल्ह्हाध्यि रणजीत राजे भोसले याुंनी के ली आहे.
<><><><><>
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धळे शहरात गावठीकट्टा बाळगणारय् ा एका इसमाला आज पोलीसाुंनी ताब्यात
घेतलुं आहे. त्याच्याकडून गावठी शपस्तलासह पाच जीवुंत काडतूस असा एकूण २७
हजार ५०० रूपयाुंचा मद्देमाल जप्त करण्यात आला अशी माशहती आज पोलीस
अशधिक प्रशवणकमार पाटील याुंनी शदली. याप्रकरणी धळे शहर पोलीस ठाण्यात गन्हा
दाखल करण्यात आला आहे.
<><><><><>
रायगड शजल्ह्यात श्रीवधा न तालक्यातल्ह्या बोली गावात पोषण अशभयान
अुंतगा त आज सदृढ बालक स्पधेचे आयोजन के लुं होतुं. यावेळी पाच वषे वयापयंतच्या
बालकाुंना प्रोत्साहनपर बशिसुं देण्यात आली. लहान मलाुंना जुंक फूड न देता, त्या
ऐवजी पोषक आशण चवदार, पदाथा घरातच बनवून मलाुंना खायला देण्याचुं आवाहन
बोली गावाचे सरपुंच डॉ चेतन जावसेन याुंनी पालकाुंना के लुं. हा काया क्रम यशस्वी
होण्यासाठी बोली ग्राम पुंचायत हद्दीतील अुंगणवाडी सेशवका, आशा स्वयुंसेशवका,
ग्रामपुंचायत सदस्य याुंनी शवशेष प्रयत्न के ले.
<><><><><>
गडशचरोली शजल्ह्यात गेल्ह्या मशहनाभरापासून रानटी हत्ती शेतात शशरून शपकाचुं
नकसान करत असल्ह्याची तक्रार गावकरी करत आहेत. गडशचरोली, आरमोरी आशण
देसाईगुंज तालक्याुंमध्ये वाघाुंच्या हल्ह्ल्ह्याुंचुं प्रमाण वाढलुं असून, अनेक नागररकाुंचा
जीव गेला आहे. अशातच रानटी हत्तींनी धमाकूळ घातल्ह्यानुं शेतकऱयाुंवर दहेरी सुंकट
ओढवलुं आहे. मागच्या वषीदेखील हत्तींचा कळप शजल्ह्यात आला होता. दरम्यान
नागररकाुंनी रानटी हत्तींच्या जवळ जाऊ नये, असुं आवाहन वनाशधकाऱयाुंनी के लुं
आहे.
<><><><><>
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पालघर शजल्ह्हा पररषदेच्या आरोग्य शवभागामाफात नवरात्री उत्सवाच्या
शनशमत्तानुं येत्या २६ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर दरम्यान शजल्ह्यात "माता सरशित, तर
घर सरशित" हे अशभयान राबवणार आहे. १८ वषांवरील सवा मशहला, माता आशण
गरोदर शिया याुंची आरोग्य तपासणी, रोगाचा प्रशतबुंध तसचुं उपचारासाठी आरोग्य
सशवधा उपलब्ध करून देणुं हा या मोशहमेचा मख्य उद्देश आहे.
<><><><><>
पालघर शजल्ह्यातल्ह्या पशिम शकनारपट्टी भागाुंमध्ये सध्या स्थलाुंतररत
पक्षयाुंच्या आगमनाला सरुवात झाली आहे. थुंडीच्या मोसमाची चाहूल लागताच हे
परदेशी पिी शजल्ह्यातल्ह्या शवशवध शकनारपट्टी भागाुंत शदसून येतात. हजारो
शकलोमीटरचा प्रवास करत हे पिी पालघरच्या पशिम शकनारपट्टीच्या भागाुंमध्ये
शवश्राुंतीसाठी वास्तव्य करत असतात. सध्या हे परदेशी पाहुणे शजल्ह्यातल्ह्या शचुंचणी
समद्रशकनारी शदसून येत आहेत. पालघर शजल्ह्यातल्ह्या शकनारपट्टी आशण खाडी
भागाुंत या स्थलाुंतरीत पक्षयाुंना मबलक प्रमाणात अन्न उपलब्ध होत असल्ह्यानुं हे
पिी या भागात काही काळ शवश्राुंती घेत आपल्ह्या पढील प्रवासाला सरुवात करतात.
<><><><><>
प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी येत्या रशववारी ‘मन शक बात’ या काया क्रमातून देशाच्या
जनतेशी सुंवाद साधणार आहेत. हा काया क्रम रशववारी सकाळी ११ वाजता
आकाशवाणी आशण दूरदशा नच्या सवा वाशहन्याुंवरून प्रसाररत होणार असून हा या
काया क्रमाचा त्रयाुंणवावा भाग आहे. ए आय आर न्यूज, डी डी न्यूज, प्रधानमुंत्री
कायाा लय तसुंच माशहती आशण प्रसारण मुंत्रालयाच्या यट्यूब वाशहन्याुंवरूनही या
काया क्रमाचुं थेट प्रसारण के लुं जाणार आहे. या शहुंदी काया क्रमानुंतर त्याचा प्रादेशशक
भाषाुंमधील अनवाद आकाशवाणी सादर करेल.
<><><><><>
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