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आकाशवाणी पण
ु े
प्रादे शशक वत्त
ृ ववभाग
प्रादे शशक बातमीपत्र
सकाळी 07 वाजून 10 शम
ददनाांकः 23.09.2022

वारः शक्र
ु वार

ठळक बातम्या
कें द्रीय अर्थमत्रं ी निमथला सीतारामि बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या दौऱ्यावर;
पक्षाच्या पदानिकाऱ्यांिा कायथकर्तयाांिा के लं मार्थदर्थि
पंतप्रिाि पुढील मनिन्यात देर्ात 5G सेवा सुरु करणार असल्याची कें द्रीय मंत्री अनििी
वैष्णव यांची मानिती
र्ावांच्या नवकासात सरपंचाची भनू मका मोलाची असल्याचं कें द्रीय राज्यमंत्री कनपल
पाटील यांचं प्रनतपादि
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंनियार्ी संबंनित देर्भरातल्या नवनवि नठकाणांवर एिआयएचे
छापे; राज्यातिी अिेक र्िरांत कारवाई
ज्येष्ठ नदग्दर्थक, अनभिेते सतीर् आळे कर यािा यंदाचा नवष्णूदास भावे पुरस्कार जािीर;
राज्य र्ासिाचे रंर्भूमी जीवि र्ौरव पुरस्कारिी जािीर
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आनण
भारत ऑस्रेनलया दरम्याि 20 षटकांचा दस
ु रा सामिा आज िार्परू मध्ये
सीतारामि
कें द्रीय अर्थ मंत्री निमथ ला सीतारामि कालपासूि बारामती लोकसभा मतदार संघाच्या दौऱ्यावर
आहेत. भारतीय जिता पार्टीच्या लोकसभा प्रवास योजिे अंतर्थ त आयोनजत या दौऱ्यात काल
सीतारामि यांिी पक्षाच्या पदानिकाऱ्यांिा आनि कायथ कर्तयाांिा मार्थ दर्थ ि के लं. आपल्या
दौऱ्याकडे २०२४ च्या लोकसभेची पूवथतयारी म्हिूि बघू िये, तर हा दौरा म्हिजे पक्ष मजबतू
करण्यासाठी र्टाकलेलं पाऊल आहे, असं र्तया म्हिाल्या. महानवकास आघाडी सरकारच्या
काळात ज्या कें द्रीय योजिांची अंमलबजाविी योग्य रीतीिे झालेली िाही; र्तया योजिांचा लाभ
िार्ररकांपयांत पोहोचवण्यासाठी कायथ कर्तयाांिी प्रयर्ति करावेत असं आवाहि र्तयांिी के लं.
आर्ामी निवडिक
ु ांमध्ये बारामती मतदारसंघात बोर्स मतदाि होऊ िये यासाठी
उपाययोजिा करण्याचे निदेर् र्तयांिी पक्षाच्या पदानिकाऱ्यांिा नदले.
सक्तवसल
ु ी संचालिालयासारख्या कें द्रीय संसर्ांचा सरकार दरुु पयोर् करत असल्याच्या
राष्ट्रवादी कााँग्रेस पक्ष प्रमख
ु र्रद पवार यांच्या आरोपांचं र्तयांिी खंडि के लं. कें द्रीय तपास
संसर्ा कोिर्तयाही प्रकरिाच्या पनहल्या र्टप्पप्पयात हसतक्षेप करत िसूि पोलीस अर्वा अन्य
संसर्ांिा एखाद्या प्रकरिात काळा पैसा अर्वा र्तयासारखे र्ैरव्यवहार आढळूि आल्यावर
कें द्रीय तपास संसर्ांची भूनमका सरुु होत असल्याचं र्तया म्हिाल्या.
नफिटेक
पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी ऑक्र्टोबर मनहन्याच्या पनहल्या आठवड् यात देर्ात 5G सेवा सरुु
करिार असल्याचं कें द्रीय दळिवळि मंत्री अनििी वैष्ट्िव यांिी काल सांनर्तलं. मबंु ईत
आयोनजत ग्लोबल नििर्टेक महोर्तसवात ते बोलत होते. पढु ल्या दोि वर्ाांमध्ये देर्ाच्या मोठ् या
भार्ात 5G सेवा घेऊि जाण्यात सरकारला यर् नमळे ल असा नविास र्तयांिी यावेळी व्यक्त
के ला. लोकसभेच्या अर्थ नवर्यक सर्ायी सनमतीचे अध्यक्ष जयंत नसन्हा यांचंही नििर्टेकमध्ये
भार्ि झालं. सध्याच्या जार्नतक अनसर्रतेच्या वातावरिात, नडनजर्टायझेर्ि आनि डीकाबथ िायझेर्ि अर्ाथ त काबथ ि उर्तसजथ ि कमी करिे हे दोि घर्टक भारताच्या आनर्थ क
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नवकासाला चालिा देत असल्याचं ते यावेळी म्हिाले. कें द्रीय अर्थ राज्यमंत्री भार्वत कराड
नििर्टेकमध्ये बोलतािा म्हिाले की नडनजर्टल व्यवहार, आनर्थ क साक्षरता आनि आनर्थ क
सवथ समावेर्कता याचं प्रमाि भारतात सवाथ निक असूि, अर्थ नवर्यक सेवा देण्यासाठी िवतंत्रज्ञािाचा उपयोर् करिाऱ्या उद्योजकांिा सहकायथ करण्यासाठी सरकार वचिबद्ध आहे.
कनपल पाटील
देर्ातील मोठ् या र्हरांप्रमािेच र्ावांचाही नवकास व्हावा ही कें द्र सरकारची भूनमका असूि
ग्रामनवकासाच्या कायाथ त ग्रामपंचायत आनि सरपंचाची भूनमका मोलाची असल्याचं कें द्रीय
पंचायती राज राज्यमंत्री कनपल पार्टील यांिी काल नचंचवड इर् बोलतािा सांनर्तलं. पंचायती
राज मंत्रालयाच्या वतीिे, “ग्रामीि भार्ाच्या र्ाित नवकासाच्या ध्येयाचं सर्ािीकीकरि” या
अंतर्थ त “सवच्छ, हररत आनि जल समद्ध
ृ र्ाव” या संकल्पिांवर आिाररत सरपंचांच्या राष्ट्रीय
कायथ र्ाळे चं उद्घार्टि के ल्यािंतर ते बोलत होते. राज्याचे ग्रामनवकास मंत्री नर्रीर् महाजि
यावेळी प्रमख
ु पाहुिे म्हिूि उपनसर्त होते. दोि नदवस चालिाऱ्या या कायथ र्ाळे ला देर्भरातूि
समु ारे 13र्े सरपंच उपनसर्त आहेत. यावेळी उपनसर्तांिा मार्थ दर्थ ि करतािा कनपल पार्टील
म्हिाले की संयक्त
ु राष्ट्र संघािे ग्रामीि नवकासासाठी जी 17 उनिष्ट निनित के ली आहेत;
र्तयांची पूतथता ग्रामपातळीवर झाली तर र्ावांचा नवकास व्हायला वेळ लार्िार िाही; मात्र
र्तयासाठी कें द्र राज्य सरकारचे एकनत्रत प्रयर्ति आनि मख्ु य म्हिजे सरपंचांिी मिात नििाथ र
करूि काम करिं आवश्यक आहे
र्ाव के लोर्ो िे जो सपिा देख कर आपको सरपंच बिाया िें नजस तऱ्ि का र्ाव वो चािते िे वो बिािे का
संकल्प आपको करिा िे वो संकल्प आर्तमनवर्वास नवकास क्या िै जो आपके र्ाव के लोर् िै आप नवकास
कारणे के बाद आपके के नलये आपके र्ाव के लोर्ोमे आपको जो आर्तमनविास नदखेर्ा वो आर्तमनविास .....

यापढु ील काळात र्ाित नवकासाच्या अनिकानिक उनदष्टांची पूतथता करिाऱ्या ग्राम पंचायतींिा
परु सकार देऊि र्ौरवण्यात येईल आनि र्तया र्ावच्या सरपंचांसमवेत पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी
सवतः संवाद साितील अर्ी घोर्िा पार्टील यांिी यावेळी के ली.
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देर् संदु र बिवायचा असेल तर आिी र्ाव संदु र बिवायला पानहजे असं नर्रीर् महाजि यावेळी
म्हिाले. राज्याच्या महा ई ग्राम पोर्टथलचं उद्घार्टि यावेळी पार्टील यांच्या हसते झालं; तर
ग्रामनवकासावर आिाररत 2 पसु तकांचं प्रकार्िही यावेळी करण्यात आलं.
िर्र आष्टी
अहमदिर्र - आष्टी या िवीि रेल्वे मार्ाथ चं उदघार्टि
आज रेल्वे राज्य मंत्री रावसाहेब दािवे
्
पार्टील, मख्ु यमंत्री एकिार् नर्ंदे आनि उपमख्ु यमंत्री देवेंद्र िडिवीस यांच्या प्रमख
ु
उपनसर्तीत आज होिार आहे. िवीि आष्टी - अहमदिर्र डेमू सेवेला हे मान्यवर नहरवा झेंडा
दाखवतील. 66 नकलो मीर्टरची िवीि आष्टी-अहमदिर्र ब्रॉडर्ेज रेल्वे लाईि ही 261 नकलो
मीर्टरच्या अहमदिर्र - बीड- परळी या िवीि ब्रॉडर्ेज लाईि प्रकल्पाचा एक भार् आहे. यात
कें द्र सरकार आनि राज्य सरकारचा 50-50 र्टक्के खचाथ चा वार्टा आहे.
एिआयए
पॉप्पयल
ु र फ्रंर्ट ऑि इंनडयाचे िेते आनि सदसयांनवरोिात एिआयएिं 5 र्न्ु हे दाखल के ले
आहेत. या प्रकरिी महाराष्ट्रासह देर्भरातील नवनवि राज्यांमध्ये काल तपास मोहीम
राबवण्यात आली. पिु ,े मंबु ई, ठािे, िवी मबंु ईसह राज्यात औरंर्ाबाद, कोल्हापूर, बीड,
परभिी, िांदेड, जळर्ाव, जालिा आनि मालेर्ाव इर्ं एर्टीएसिं ही तपास मोहीम राबवली.
दहर्तवाद आनि दहर्तवादी कारवायांिा पैसा परु विे, र्ास्त्रास्त्रांचं प्रनर्क्षि देण्यासाठी
नर्नबरं आयोनजत करिे, समाजात िमाथ च्या आिारावर तेढ निमाथ ि करण्याच्या उिेर्ािे नहंसा
आनि दहर्तवादी कृर्तय करण्यासाठी प्रनर्क्षि नर्नबरे आयोनजत करिे आनि बंदी घालण्यात
आलेल्या संघर्टिांमध्ये सहभार्ी होण्यासाठी जिसमदु ायाला एकत्र आिल्याचे या संघेर्टिेवर
आरोप आहेत. या प्रकरिी एिआयएिं 45 जिांिा अर्टक के ली आहे.
िाट् य परु स्कार
राज्याच्या सांसकृनतक कायथ नवभार्ामािथत 2020-21 आनि 2021-22 या वर्ाांसाठीचे
िर्टवयथ प्रभाकर पिर्ीकर रंर्भूमी जीवि र्ौरव परु सकार आनि संर्ीताचायथ नदवंर्त
अण्िासाहेब नकलोसकर संर्ीत रंर्भूमी जीविर्ौरव परु सकार काल जाहीर करण्यात आले.
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2020 – 21 साठीचा िर्टवयथ प्रभाकर पिर्ीकर रंर्भूमी जीविर्ौरव परु सकार सतीर् आळे कर
यांिा तर 2021 – 22 साठीचा परु सकार दत्ता भर्त यांिा जाहीर करण्यात आला आहे. 2020
– 21साठीचा संर्ीताचायथ अण्िासाहेब नकलोसकर संर्ीत रंर्भूमी जीविर्ौरव परु सकार नदप्ती
भोर्ले यांिा तर 2021 – 22 साठीचा परु सकार सिु ीर ठाकूर यांिा जाहीर करण्यात आला
आहे. 5 लाख रुपये, मािनचन्ह आनि मािपत्र असं या दोन्ही परु सकारांचं सवरुप
आहे. सांसकृनतक कायथ नवभार्ािं 2019 आनि 2020 या वर्ाथ साठीचे सांसकृनतक परु सकारही
काल जाहीर के ले आहेत.
आळे कर पुरस्कार
ज्येष्ठ नदग्दर्थ क, अनभिेते, िार्टककार आनि पर्टकर्ाकार सतीर् आळे कर यािा यंदाचा
नवष्ट्िूदास भावे परु सकार जाहीर करण्यात आला आहे. अनखल महाराष्ट्र िार्ट्य नवद्यामंनदर
सनमतीचे अध्यक्ष र्रद कराळे यांिी काल सांर्लीमध्ये या परु सकाराची घोर्िा के ली. यंदा
परु सकाराचं 54 वं वर्थ आहे. रंर्भूमीनदिी, 5 िोव्हेंबरला आळे कर यांिा हा परु सकार प्रदाि
करण्यात येिार आहे. यावेळी ज्येष्ठ नदग्दर्थ क जब्बार पर्टेल यांच्या हसते आळे कर यांचा र्ौरव
करण्यात येिार आहे. र्ौरवपदक, रोख रक्कम, समनृ तनचन्ह, र्ाल आनि श्रीिळ असं या
परु सकाराचं सवरूप आहे.
हा परु सकार जाहीर झाल्यािंतर आकार्वािीकडे आपली प्रनतनिया व्यक्त करतािा सतीर्
आळे कर म्हिाले ---ज्यांिी मराठी िार्री रंर्भूमीचा पाया घातला ते नवष्णू दास भावे यांिी या अठरार्े बेचाळीस त्रे चाळीस मध्ये
जे सीता स्वयंवर िाटक सांर्ली ,मध्ये के ल आनण र्तयांच्या िावािे र्तया िंतर िाट् य र्ृि उभ रािील आनण ते
िाट् य र्ृि चालवणारी जी संस्र्ा आिे ती संस्र्ा नवष्णू दास भावेंच्या आठवण जति करण्याच्या साठी म्िणूि
िा पुरस्कार प्रनतवषी देत असते. िी परंपरा आिे नक 1959 पासूि िा पुरस्कार देण्यात येतो तो कोणा कोणाला
आत्तापयांत नदलाय याची जर यादी पनिली तर अक्षरर्ः म्िणजे र्क्क व्िायला िोत आनण अनतर्य म्िणजे
पाय नस्र्रावत िािीत कारण पनिलाच पुरस्कार जो नमळाला िोता िा जो बालर्ंिवथ यांिा नमळाला र्तया िंतर
प्र के अत्रे यािा नमळाला मर् पु लं िा नमळाला असं करत करत यादी आज यावषी माझ्या िावापयांत आली िे
अनतर्य हृद्य आिे आनण िा म्िणजे मराठी रंर् भूनमचा रंर्भूमीच्या नदिाच्या नदवर्ी नमळणारा प्रसाद असं मी
माितो प्रर्तयेक लेखक आपल्या पद्धतीिे रंर् भूमीवरकािीतरी करण्याचा प्रयर्ति करतो आनण तो परंपरा
तोिायचा प्रयर्ति करतो आनण िवीि कािीतरी सांर्ायचा प्रयर्ति करत असतो कारण र्तया नर्वाय िवीि प्रेक्षक
र्तयाच्या समोर येत िािीत
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आनण समाजजीविाचा भार् असल्यािे िाटकातिू र्तयाच प्रनतनबंब नदसावं लार्त तर असं माझ्या िाटकातिू
नदसलं का िािी िे मला सांर्ता येणार िािी र्तयाची र्ुणवत्ता काय आिे काय िािी िे िी िािी सांर्ता येत िािी
पण माझी लोकनप्रय िाटकं िसतािा ज्याला समांतर िारेतील िाटकं म्िणतात अर्ा समांतर िारेतील माझी
िाटकं असतािा सुद्धा या परंपरेिे मला र्वसणी घातली िे अनतर्य हृद्य आिे आनण र्तया बरोबर भावे स्मृती
सनमतीचा मी अर्तयंत अर्तयंत आभारी आिे

कास- ई बस
कास पठारावर िुलिारी िुलं पाहण्यासाठी येिाऱ्या पयथ र्टकांसाठी यंदाच्या हंर्ामात 4 ई
बस कायाथ नन्वत करण्यात आल्या असिू पयथ र्टिमंत्री मंर्लप्रभात लोढा यांिी काल र्तयांचं दरू सर्
पद्धतीिं लोकापथ ि के लं. कास पररसरात पयथ र्टिाला चालिा देण्यासाठी वॉक वे तसेच दर्थ ि
र्ॅलरी सरू
ु करिं, सर्ानिकांिा रोजर्ाराच्या वाढीव संिी उपलब्ि करूि देण्यासाठी
आराखडा तयार करिं, सरु क्षा वाढनविं तसंच,घिकचरा व्यवसर्ापि याबाबतही कायथ वाही
करण्याच्या सूचिा यावेळी लोढा यांिी नजल्हा प्रर्ासिाला नदल्या.
लम्पी
लम्पी चमथ रोर् नियंत्रि आनि लसीकरिासाठी मख्ु यमंत्री पर्सु वास्य योजिेंतर्थ त निरर्तया
पर्नु चनकर्तसालय पर्कांवर 65 सेवानिवत्त
ृ पर्वु ैद्यकीय अनिकाऱ्यांच्या करार पद्धतीिे
िेमिक
ु ांचे आदेर् काढण्यात आले असल्याची मानहती पर्स
ु वं िथ ि आयक्त
ु सनचंद्र प्रताप नसंह
यांिी नदली आहे. तसंच लम्पी रोर्ाचं नियंत्रि आनि क्षेत्रीय भेर्टीसाठी नजल्हानिकारी
सतरावरूि वाहिे उपलब्ि करूि द्यावीत, जासतीत जासत लसीकरि करण्यासाठी कं त्रार्टी
मिष्ट्ु यबळ आनि खाजर्ी पर्वु द्य
ै कीय व्यावसानयकांच्या सेवा उपलब्ि करण्याच्या सूचिा
मख्ु य सनचव मिु कुमार श्रीवासतव यांिी नदल्या आहेत.
चानजांर् सवलत
सोलापूर र्हरातल्या नमळकतिारकांिी आपल्या जार्ेत सवतःच्या इलेनक्रक वाहिाकररता
चानजांर् सर्टेर्ि उभारल्यास आनि र्तयातूि इतर इलेनक्रक वाहििारकांिा चानजांर्ची सनु विा
उपलब्ि के ल्यास मालमत्ता करामध्ये दोि र्टक्के सवलत देण्यात येिार आहे. सवलतीचा
र्हरातील िार्ररकांिी जासतीत जासत लाभ करूि घ्यावा तसंच ज्यांिी या सवलतीसाठी
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अजथ के ला आहे. अर्ा घरांची मानहती र्तया भार्ातील मालमत्ता कर अनिकाऱ्यांमािथत
पडताळूि पानहली जाईल आनि र्तयािस
ु ार सवलत देण्यात येईल अर्ी मानहती सहाय्यक
आयक्त
ु श्रीराम पवार यांिी नदली.
अंर्णवािी पािणी
कें द्र सरकारच्या मनहला आनि बाल नवकास नवभार्ाच्या सहसनचव इंद्रा मालो जैि यांिी काल
र्डनचरोली नजल्याच्या चामोर्ी तालक्ु यातल्या घोर्ट इर्ल्या अंर्िवाडीला भेर्ट नदली. सवसर्
बालक, बानलका सपिेत प्रर्म िमांक नमळालेल्या बालकांिा यावेळी र्तयांच्या हसते
पाररतोनर्कं नवतररत करण्यात आली. अंर्िवाडी सेनवकांिी तयार के लेल्या आहार
प्रदर्थ िाचीही र्तयांिी पाहिी के ली.

इमारत दुघथटिा
ठािे नजल्हयातल्या उल्हासिर्र उपिर्रातल्या कॅ म्प िमांक पाच इर्ल्या एका इमारतीच्या
चौ्या मजल्याचा सलॅब काल र्ेर्ट तळमजल्याच्या दक
ु ािावर कोसळूि झालेल्या दघु थ र्टिेत
चार जिांचा मर्तृ यू झाला. काल दपु ारी दोि वाजण्याच्या समु ारास ही घर्टिा घडली. या घर्टिेत
एका मनहन्याच्या अंतरािे तीि इमारतीचे सलॅब कोसळण्याच्या घर्टिा या भार्ात घडल्या
आहेत. अनग्िर्मि दलाच्या कमथ चाऱ्यांकडूि नढर्ारा उपसण्याचं काम संध्याकाळपयांत सरू
ु
होतं.
दरम्यािं महापानलके िं सरु क्षेचा उपाय म्हििू ही इमारत खाली के ली असूि इमारतीला
सरक्चरल ऑनडर्टची िोर्टीस नदल्याची मानहती सहायक आयक्त
ु र्िेर् नर्ंपी यांिी नदली.

निके ट
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भारत आनि ऑसरेनलया यांच्यातला 20 र्र्टकांचा दस
ु रा निके र्ट सामिा आज िार्पूरच्या
नवदभथ निके र्ट असोनसएर्ि सर्टेनडयमवर होिार आहे. संध्याकाळी सात वाजता हा सामिा
सरुु होईल. मंर्ळवारी मोहाली इर्ं झालेल्या सामन्यात भारतावर पाच र्डी राखूि मात करत
ऑसरेनलयािं या मानलके त 1-0 अर्ी आघाडी घेतली आहे.
िवामाि
राज्यातील पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला आहे. येर्तया तीि नदवसात कोकि मध्य
महाराष्ट्र नवदभथ आनि मराठवाड् यात तरु ळक नठकािी पावसाचा अंदाज हवामाि नवभार्ािं
वतथ वला आहे.
आकार्वाणी पुणे कें द्रावरचं प्रादेनर्क बातमीपत्र संपलं; िमस्कार.

