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ठळक बातम्या
 जगाला भेडसावणाऱ्या समसयाुंचुं कायमसवरूपी शिराकरण करण्यात िवा भारत
जगाचुं िेतत्ृ व करत असल्याचुं प्रधािमुंत्री िरेंद्र मोदी याुंचुं प्रशतपादि
 आष्टी ते अहमदिगर या ६५ शकलोमीटर रेल्वेमागाा चुं मख्यमुंत्री एकिाथ शशुंदे याुंच्या
हसते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे लोकापा ण
 शशवाजी पाकावर दसरा मेळाव्यासाठी उद्धव ठाकरे याुंच्या शशवसेिेला मुंबई उच्च
न्यायालयाची परवािगी
 देशव्यापी कोशवड प्रशतबुंधक लसीकरण मोशहमेत खबरदारीची लसमात्रा घेतलेल्याुंची
सुंख्या २० कोटीच्या वर
आणि
 मुंबई शेअर बाजाराच्या शिदेशाुंकात १ हजार २१ अुंकाुंची घसरण
<><><><><><>
जगाला भेडसावणाऱ्या समसयाुंचुं कायमसवरूपी शिराकरण करण्यात िवा
भारत जगाचुं िेतत्ृ व करत आहे, असुं प्रधािमुंत्री िरेंद्र मोदी याुंिी म्हटलुं आहे.
गजरातमध्ये एकता िगर इथुं आयोशजत के लेल्या सवा राजयाुंच्या पयाा वरण मुंत्रयाुंच्या
राष्ट्रीय पररषदेचुं उद्घाटि आज त्याुंच्या हसते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालुं, त्यावेळी ते
बोलत होते.
आुंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीपासूि पयाा वरणासिेही जीविशैलीचा परसकार
करणाऱ्या 'लाइफ मूव्हमेंट' या जागशतक उपक्रमापयंत भारत सवाा त पढे आहे, असुं ते
म्हणाले. िवीि भारत, िवीि दृशष्टकोि आशण िव्या शवचाराुंच्या साहाय्यािुं झेप घेत
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आहे, भारत आज एक झपाट्यािुं शवकशसत होणारी अथा व्यवसथा असूि पयाा वरणाचुं
रक्षण करण्यासाठी आपण सातत्यािुं प्रयत्ि करत आहोत, पयाा वरण रक्षण ही
वैयशिक िाही तर सामूशहक जबाबदारी आहे, असुं ते म्हणाले. सवा राजयाुंिी पयाा वरण
सुंवधा िासाठीच्या सवोत्तम पद्धती जाणूि घ्याव्यात, आशण देशभरात त्याुंची प्रभावी
अुंमलबजावणी करावी, असुं आवाहि त्याुंिी के लुं.
<><><><><><>
बीड शजल्हा वासीयाुंचुं रेल्वेचुं अिेक वषांपासूिचुं सवप्ि पूणा झालुं असूि, हा
रेल्वे मागा बीड आशण परळीपयंत िेण्यासाठी शासि सवा तोपरी प्रयत्ि करील असुं
मख्यमुंत्री एकिाथ शशुंदे याुंिी म्हटलुं आहे. ते आज न्यू आष्टी-अहमदिगर रेल्वे सेवेचुं
दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातूि उद्घाटि करतािा बोलत होते. आष्टी इथूि सटणाऱ्या
पशहल्या डेमू पॅसेंजर गाडीला मख्यमुंत्रयाुंिी यावेळी शहरवा झेंडा दाखवला. रेल्वे मागाा चुं
पढलुं काम लवकर पूणा करण्यासाठी शासि सतरावरूि शिधीची कमतरता पडू शदली
जाणार िाही असुं आश्वासि त्याुंिी यावेळी शदलुं. उपमख्यमुंत्री देवेंद्र फडिवीस,
कें द्रीय रेल्वे राजयमुंत्री रावसाहेब दािवे, महसूल मुंत्री राधाकृष्ट्ण शवखे पाटील, माजी
मुंत्री पुंकजा मुंडे आशण मान्यवर यावेळी उपशसथत होते.
<><><><><><>
मुंबई उच्च न्यायालयािुं उद्धव ठाकरे याुंच्या शशवसेिेला शशवाजी पाकावर दसरा
मेळावा घेण्यासाठी परवािगी शदली आहे. यासुंदभाा त शशवसेिेिुं दाखल के लेल्या
याशचके वर मबुं ई उच्च न्यायालयाच्या खुंडपीठासमोर आज सिावणी झाली. त्यावेळी
न्यायालयािुं येत्या ५ ऑक्टोबरला, दसऱ्याच्या शदवशी मेळावा घेण्यासाठी उद्धव
ठाकरे गटाला परवािगी शदली.
शशवाजी पाकावर दसरा मेळावा घ्यायची परवािगी शमळावी, असा अजा उद्धव ठाकरे
तसुंच शशुंदे गटािुं मुंबई महापाशलके कडे दाखल के ला होता. महापाशलके िुं कायदा
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आशण सव्यवसथेचुं कारण देत दोघाुंिा परवािगी िाकारली होती. शशवसेिेिुं मुंबई
उच्च न्यायालयात याशचका दाखल के ली होती.
<><><><><><>
िाशशक शशवसेिेच्या पदाशधकारी आशण िगरसेवकाुंिी आज मुंबईत पक्षप्रमख
उद्धव ठाकरे याुंची भेट घेतली. यावेळी भाजपाच्या माजी िगरसेवक पूिम धिगर याुंिी
शशवसेिेत प्रवेश के ला. जिमत आपल्या बरोबर आहे, त्यामळे एकसुंघ राहूि
सध्याच्या राजकीय पररशसथतीचा सामिा करा, असुं आवाहि उद्धव ठाकरे याुंिी
यावेळी के लुं.
<><><><><><>
भारतीय जिता पक्ष आशण शशवसेिेचा शशुंदे गट यापढे सवा शिवडणका एकशत्रत
लढवणार असल्याचुं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चुंद्रशेखर बाविकळे याुंिी म्हटलुं आहे. ते
आज औरुंगाबाद इथुं वाताा हराुंशी बोलत होते. पक्षातफे येत्या काळात राबवल्या
जाणाऱ्या शवशवध काया क्रमाुंची माशहती त्याुंिी यावेळी शदली.
<><><><><><>
राजयासह देशभरात वषा २०२२-२३ पासूि ‘पुंचायतराज युंत्रणेच्या
माध्यमातूि शाश्वत शवकासाच्या ध्येयाुंची’ प्रभावी अुंमलबजावणी करणुं हे महत्त्वाचुं
उशिष्ट आहे. असुं मख्यमुंत्री एकिाथ शशुंदे याुंिी साुंशगतलुं. राष्ट्रीय ग्रामसवराज
अशभयाि 'शाश्वत शवकास ध्येयाुंचुं सथाशिकीकरण’ याशवषयावरच्या राष्ट्रीय
काया शाळे त ते आज बोलत होते.
ही ध्येयुं साध्य करण्यासाठी आपलुं राजय आशण पुंचायतराज सुंसथाुंचुं
योगदाि अत्युंत महत्त्वपूणा ठरेल, असुं ते म्हणाले.या ध्येयाुंची अुंमलबजावणी
करण्यासाठी कें द्र सरकारिुं शिशित के लेल्या सुंकल्पिा राजयात प्रभावीपणे
राबशवण्यासाठी राजय सरकारिुं पढाकार घेतला आहे. या काया शाळे च्या माध्यमातूि
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ग्रामसवच्छता आशण शद्धपाणी याशवषयावर सखोल चचाा आशण उहापोह होऊि त्याचा
फायदा गावाुंमध्ये यासुंदभाा तल्या
योजिाुंची अुंमलबजावणी आशण
जाणीवजागतृ ीसाठी करता येईल, असा शवश्वास त्याुंिी व्यि के ला. समाजातल्या
दबा ल, वुंशचत घटकाुंिा मख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्ि सरू असूि राजयाच्या
शवकासासाठी कें द्र आशण राजय शासि हातात हात घालू काम करत आहे, असुं
मख्यमुंत्री म्हणाले.
<><><><><><>
कें द्रीय अथा मुंत्री शिमा ला सीतारामि कालपासूि महाराष्ट्रातल्या बारामती
लोकसभा मतदार सुंघाच्या दौऱ्यावर आहेत. भारतीय जिता पाटीच्या लोकसभा
प्रवास योजिेअतुं गा त आयोशजत या दौऱ्यात आज त्याुंिी परुंदर तालक्याला भेट शदली.
शवकासाचा लाभ समाजातल्या शेवटच्या घटकापयंत पोहोचावा, हे प्रधािमुंत्री िरेंद्र
मोदी याुंच्या सुंकल्पिेतल्या आकाुंक्षी शजल्हा योजिेचुं उशिष्ट आहे, मात्र बारामतीचा
शवकास पक्षपाती पद्धतीिुं सरु असूि भाजपाला समथा ि देणाऱ्या इथल्या िागररकाुंिा
याचा अिभव येत आहे, अशी टीका त्याुंिी यावेळी के ली.
सीतारामि याुंिी परुंदर तालक्यातल्या जेजरी इथल्या खुंडोबा मुंशदरात जाऊि
दशा ि घेतलुं तसुंच परुंदरमधल्या पुंचायत प्रशतशिधींशी सथाशिक प्रश्ाुंवर सुंवाद
साधला. त्यािुंतर त्याुंिी मोरगाव इथल्या प्राथशमक आरोग्य कें द्राला भेट देऊि
आयष्ट्माि भारत योजिेच्या लाभार्थयांची देखील भेट घेतली.
<><><><><><>
चुंद्रपरात पयाा वरण पूरक प्रकल्पाुंिा प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचुं कें द्रीय
पेरोशलयम आशण िैसशगा क वायू मुंत्री हरशदपशसुंग परी याुंिी आज साुंशगतलुं. ते तीि
शदवसाुंच्या चुंद्रपूर दौऱ्यावर असूि आज दसऱ्या वाताा हर पररषदेत बोलतािा त्याुंिी
कें द्र सरकारच्या शवशवध योजिाुंची माशहती शदली. वाढतुं प्रदूषण ही शचुंतेची बाब आहे.
4

आकाशवाणी मबुं ई
प्रादेशशक बातमीपत्र – सुंध्याकाळी ७.०० वाजता
२३ सप्टेंबर २०२२ – शक्रवार

प्रदषण कमी करण्यासाठी ग्रीि योजिा आणल्या आहेत. उजवला, बायो फ्यएल, ग्रीि
हायड्रोजि, इलेशक्रकल वाहि यावर सातत्यािुं काम सरू आहे, असुं त्याुंिी
साुंशगतलुं.
कोकणातला रत्िाशगरी ररफायिरी प्रकल्प चुंद्रपरात येणार असल्याच्या वत्त
ृ ाचुं
त्याुंिी खुंडि के लुं. चार लाख कोटी रुपये गुंतवणकीच्या या प्रकल्पाची क्षमता वाशषा क
६० दशलक्ष टि आहे. सथाशिक पातळीवर शवरोध पाहता २०-२०-२० दशलक्ष टि
असुं शत्रभाजि करूि एक यशिट रत्िाशगरी आशण िागपूर इथुं उभारलुं जाऊ शकतुं,
असुं त्याुंिी सपष्ट के लुं. याबाबत सुंभ्रम शिमाा ण होऊ िये, असुं परी याुंिी साुंशगतलुं.
यावेळी चुंद्रपूर शजल्हा कााँग्रेस'च्या वतीिे पेरोल दरवाढीचा शिषेध करण्यात
आला. वाताा हर पररषदेिुंतर परी बल्लारपूरला गेले. त्याुंिी प्रथम सैशिक शाळे ला भेट
शदली. शहरातल्या जेिररक मेशडकल आशण रेशि दकािाुंिा भेट देत लाभार्थयाा शी
त्याुंिी सुंवाद साधला.
<><><><><><>
उत्तर प्रदेशातल्या लखीमपूर शखरी मधल्या अत्याचारात मरण पावलेल्या
दशलत मलींच्या कटुंशबयाुंची कें द्रीय सामाशजक न्याय राजयमुंत्री रामदास आठवले
याुंिी आज साुंत्विपर भेट घेतली. हा खटला जलद गती न्यायालयात चालवूि
गन्हेगाराुंिा फाशीची शशक्षा द्यावी यासाठी प्रयत्ि करणार असल्याचुं आश्वासि
आठवले याुंिी शदलुं. अिसूशचत जाती आशण अिसूशचत जमाती, अत्याचार प्रशतबुंधक
कायद्याअुंतगा त मतृ मलींच्या कटुंबाला सामाशजक न्याय मुंत्रालयातफे १६ लाख ५०
हजार रुपयाुंचुं साहाय्य के लुं जाईल, असुं त्याुंिी साुंशगतलुं.
<><><><><><>
देशव्यापी कोशवड प्रशतबुंधक लसीकरण मोशहमेत आज सकाळपासूि १२
लाखापेक्षा जासत िागररकाुंचुं लसीकरण झालुं. त्यामळे आतापयंत लाभार्थयांिा
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शदलेल्या मात्राुंची एकूण सुंख्या २१७ कोटी ३८ लाखाच्या वर गेली आहे. आज साडे
९ लाखापेक्षा जासत िागररकाुंिी खबरदारीची लसमात्रा घेतली. आत्तापयंत २० कोटी
३ लाखापेक्षा जासत लाभार्थयांिी खबरदारीची लसमात्रा घेतली आहे.
राजयात आज सकाळपासूि ४० हजार िागररकाुंचुं लसीकरण झालुं. राजयात
आत्तापयंत लाभार्थयांिा शदलेल्या मात्राुंची एकूण सुंख्या १७ कोटी ६९ लाखाच्या वर
गेली आहे.
<><><><><><>
जागशतक शेअर बाजारातल्या घसरणीचे पडसाद आज देशाुंतगा त बाजाराुंमधेही
पडले, आशण शिदेशाुंक जवळजवळ पावणे दोि टक्क्यािुं घसरले. मुंबई शेअर
बाजाराच्या शिदेशाुंकात आज शदवसअखेर १ हजार २१ अुंकाुंची घसरण झाली,
आशण तो ५८ हजार ९९ अुंकाुंवर बुंद झाला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा शिफ्टीही ३०२
अुंकाुंची घसरण िोंदवत, १७ हजार ३२७ अुंकाुंवर बुंद झाला.
<><><><><><>
प्रधािमुंत्री िरेंद्र मोदी येत्या रशववारी ‘मि शक बात’ या काया क्रमातूि देशाच्या
जितेशी सुंवाद साधणार आहेत. हा काया क्रम रशववारी सकाळी ११ वाजता
आकाशवाणी आशण दूरदशा िच्या सवा वाशहन्याुंवरूि प्रसाररत होणार असूि हा या
काया क्रमाचा त्रयाुंणवावा भाग आहे.
<><><><><><>
राजयात मशहिाभरात सावा शत्रक शिवडणका घेऊि दाखवण्याचुं आव्हाि
शशवसेिा पक्षप्रमख उद्धव ठाकरे याुंिी शदलुं आहे, ते भाजपािुं शसवकारावुं, असुं शवधाि
परीषदेतले शवरोधी पक्षिेते अुंबादास दािवे याुंिी म्हटलुं आहे. ते आज िाशशक
शजल्यात मिमाड इथुं बातमीदाराुंशी बोलत होते. यावेळी त्याुंिी कें द्रीय मुंत्री िारायण
राणे याुंिी पक्षप्रमख उध्दव ठाकरे याुंच्यावर के लेल्या एके री टीके चाही समाचार
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घेतला. शशवसेिेचा दसरा मेळावा हा दरवषी शशवतीथाा वरच होत असतो, ही शशवसेिा
प्रमखाुंपासूिची परुंपरा आहे, त्यामळे यावेळी दसरा मेळावा शशवतीथाा वरच होईल,
असुं दािवे म्हणाले.
<><><><><><>
कााँग्रेस िेते राहुल गाुंधी याुंच्या िेतत्ृ वाखाली शिघालेल्या भारत जोडो
पदयात्रेला शमळणारा प्रचुंड प्रशतसाद पाहूि जाती-धमाा त तेढ शिमाा ण करुि व्देषाचुं
राजकारण करणाऱ्या पक्ष आशण सुंघटिाुंिा मशसलम समाज आठवला, असुं महाराष्ट्र
प्रदेश कााँग्रेस कशमटीचे अध्यक्ष िािा पटोले याुंिी म्हटलुं आहे. ते आज मुंबईत
बातमीदाराुंशी बोलत होते. हा देश सवांचा आहे, शवशवधतेत एकता ही या देशाची
ओळख आहे आशण ती जपण्याचुं काम कााँग्रेस करत आहे, असुं ही पटोले म्हणाले.
<><><><><><>
पालघर शजल्यातल्या पशिम शकिारपट्टी भागाुंमध्ये सध्या सथलाुंतररत
पक्षयाुंच्या आगमिाला सरुवात झाली आहे. थुंडीच्या मोसमाची चाहूल लागताच हे
परदेशी पक्षी शजल्यातल्या शवशवध शकिारपट्टी भागाुंत शदसूि येतात. हजारो
शकलोमीटरचा प्रवास करत हे पक्षी पालघरच्या पशिम शकिारपट्टीच्या भागाुंमध्ये
शवश्ाुंतीसाठी वासतव्य करत असतात. सध्या हे परदेशी पाहुणे शजल्यातल्या शचुंचणी
समद्रशकिारी शदसूि येत आहेत. पालघर शजल्यातल्या शकिारपट्टी आशण खाडी
भागाुंत या सथलाुंतरीत पक्षयाुंिा मबलक प्रमाणात अन्ि उपलब्ध होत असल्यािुं हे
पक्षी या भागात काही काळ शवश्ाुंती घेत आपल्या पढील प्रवासाला सरुवात करतात.
<><><><><><>
पालघर शजल्हा पररषदेचा आरोग्य शवभाग िवरात्रौत्सवाच्या शिशमत्तािुं येत्या
२६ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर दरम्याि शजल्यात "माता सरशक्षत, तर घर सरशक्षत" हे
अशभयाि राबवणार आहे. १८ वषांवरच्या सवा मशहला, माता आशण गरोदर शिया
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याुंची आरोग्य तपासणी, रोगाचा प्रशतबुंध तसचुं उपचारासाठी आरोग्य सशवधा
उपलब्ध करूि देणुं हा या मोशहमेचा मख्य उिेश आहे.
<><><><><><>
येत्या दोि शदवसात कोकण आशण शवदभाा त काही शठकाणी, तर मध्य महाराष्ट्र
आशण मराठवाड्यात तरळक शठकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता पणे वेधशाळे िुं व्यि
के ली आहे. हवामाि शवभागािुं शवदभाा त येलो अलटा शदला आहे.
//<><><><><>//
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