आकाशवाणी मबुं ई
रा ीय बातमीप – दु. १.३०वाजता
४ िडसबर२०२१ – शिनवार
ठळक बात%या
• क&सरकारचीअमेठीिज*+ात*याकोरवाइथंपाचलाखाह2 नअिधकAK-203 रायफलतयारकर;या<यायोजनेलामंजरु ी
• संसदे<यालोकलेखासिमतीमळ
ु े संसदीय=यव>थेतिववेक, @ानासABआिणिशCाचारिटकून रािह*याचंरा पतीरामनाथकोिवंदयांचं
Fितपादन
• नौदल िदनािनिमHरा पती, उपरा पतीआिणFधानमंJयांकडू ननौदल कमKचाLयांना आिण कुंटु िबयांनाशुभ<े छा
• देशाचाकोरोनामA
ु Bदर९८पूणाQक३५शतांशटSSयावर / महारा ात आतापयQत ६४लाख८५हजार३३५जणकोरोनामA
ु
• मबुं ईत*या वानखेडे >टेिडअम इथंसुVअसले*या दुसLयाकसोटी सामWयात भारताचा सवK बाद ३२५ धावा, Wयझ
ू ीलंड<याएजाज
पटेलनं एका डावात १० गडी बाद कर;याचा रचला इितहास
<><><><><>
आता ऐकूया बात%या िव>तारानं... मा \याआधी एक आवाहन
कोिवड १९ Fितबंधक लसीकरणात भारत १५० कोटी मा ा दे;याकडे वेगानं वाटचाल करतो आहे. \याचवेळी कोरोना<या नवन=या
Fकारां<या बात%या िचंता वाढवत आहेत. अशावेळी आ%ही ^ो\यांना आवाहन करतो कB, लवकरात लवकर पूणK लसीकरण कVन _या तसंच
इतरांनाही लसीकरणासाठी Fो\सािहत करा. \याबरोबरच कोरोना Fितबंधक िनयम पाळा, गद` टाळा, मख
ु पaी अवbय वापरा आिण हात
वेळोवेळी >व<छ धवु ा.
कोरोनाशी संबंिधत योcय मािहती, मागKदशKन आिण मदतीसाठी राdया<या ०२० – २६१२७३९४ या मदत fमांकावर संपकK साधा…
<><><><><>
क सरकारनंअमेठीिज ात याकोरवाइथंपाचलाखाहनअिधकAK-203
रायफलतयारकर)या*यायोजनेलामंजरु ीिदलीआहे.
यामळ
हा7क परिशया*यासहकाया5 नंहोणारअसून3यामळ
ु े संर0ण0े2ात याआ3मिनभ5 रयोजनेलामोठंबळिमळणारआहे.
ु े संर0ण0े2ातलेभारतरिशयासंबंधअिधक:ढहोणारआहेत.
यायोजनेमळ
ु े देशात याम<यम,
लघआ
ु िणसू?मउAोगात याकं पCयांनालाभहोणारअसूनरोजगारा*यासंधीदेखीलउपलDधहोणारआहेत. ३००मीटरमाHयाची0मताअसलेलीAK-203
रायफलवजनानंहलकI, पJरणामकारकआिणआधिु नकतं2ानंयK
ु असनू भारतीयलLकराचंबळ3यामळ
ु े वाढणारआहे.
<><><><><>
संसदे*यालोकलेखासिमतीमळ
ु े संसदीयMयवNथेतिववेक,
OानासKIआिणिशPाचारिटकूनरािहलाअस याचंराLQपतीरामनाथकोिवंदयांनीRहटलंआहे.
तेआजसंसदे*यालोकलेखासिमती*याशताDदीमोह3सवालासंबोिधतकरतहोते.
साव5 जिनकजीवनिनम5 ळअसावंयासाठीMयवहारांचीनSदमह3वाचीअस याचंमहा3मागांधीयांचंमतहोतंअसंहीराLQपतTनीअधोरेखीतके लं.
उपराLQपतीएम.MयंकैWयानायडूआिणलोकसभेचेअ<य0ओमिबला5 हदे ख
े ीलयाकाय5 ZमालाउपिNथतहोते.
लोकलेखासमीती*याअहवालांतूनMयवNथेतिनयमीतपणेसधु ारणाके याजातात.
आजवरसमीतनंअनेकआिथ5 क2ूटTचाशोधलावून3यासधु ार)याचंकामके लंआहेअसंउपराLQपतीयावेळीRहणाले.
एकावषा5 तसंसेदेतिकमान१००िदवसांचंकामकाजMहायलाहवंअसंहीनायडूयांनीयावेळीसचु वलं.
लोकलेखासिमतीहीसंसदेचासवा5 तमह3वाचाघटकअसून,
सिमती*यासदNयसमप5 णवृ^ीनंकामकरतआहेतअशाशDदांतलोकसभेचेअ<य0ओमिबला5 यांनीसिमती*याकाया5 चागौरवके ला.
<><><><><>
शेतकHयांचंउ3पCनवाढव)यासाठीसरकारनंिविवधपात`यांवरदीघ5 कालीनयोजनाआख याचंक ीयकृ िषमं2ीनर िसंघतोमरयांनीराaयसभेत
सांिगतलं.
िविवधशेतमालासाठीसरकारिकमानआधारभूतिकमंतजाहीरकरतअसून,
गे या२०२०२१*याखरीपहंगामातसरकारनंआधारभूतिकमतीनं८९४लाखटनाहनअिधकधानखरेदीके ली.
याचालाभ१३१लाखाहनअिधकशेतकHयांनाझाला.
२०२१-२२*यारDबीहंगामात४३३लाखटनाहनअिधकगहखरेदीझालीअसनू 3याचालाभ४९लाखाहनअिधकशेतकHयांनाझाला.
सरकारनं८लाख३७हजारटनडाळीआिणतेलिबयांचीखरेदीके लीअसून3यामळ
ु े ५लाखाहनअिधकशेतकHयांनाफायदाझाला,
अशीमािहतीतोमरयांनीलेखीउ^रातिदली.
<><><><><>

राLQपती,
उपराLQपतीआिण7धानमंiयांनीनौदला*यासेवेतअसले यासव5 आजी-माजीकम5 चायांनाआिण3यां*याकुटुंिबयांनाआजनौदलिदना*याशभु े*छािद याआहेत.
नौदलानंदेशा*यासागरीमागा5 चंसंर0णके लंआहेच,
मा2कोिवडकाळातहीमह3वपूण5कामिगरीके लीआहे,
असंराLQपतीरामनाथकोिवंदयांनीट् िवटरसंदेशातRहटलंआहे.
देशाचंिहत,
सरु ि0तताआिणअखंडताकायमराख)यातभारतीयनौदलानंनेहमीचअिभमानाNपदकामिगरीके लीआहे,
अशाशDदांतउपराLQपतीMयंकैWयानायडूयांनीनौदलाचागौरवके ला.
7धानमं2ीनर मोदीयांनीसाहसआिणMयावसाियकतायामळ
ु े भारतीयनौदलालाआदर7ाlहोतअस याचंसांगूनदेशर0णाबरोबरचनैसिग5 कआप
^ीकाळातनौदलनेहेमीचआघाडीवररािहलंआहे, असंआप याट् िवटरसंदेशातRहटलंआहे.
<><><><><>
कोिवड१९7ितबंधकलसीकरणमोहीमे*याआज३२३Mयािदवशीदेशभरातदपु ारपयm त२४लाखापे0ाअिधकलसमा2ािद यागे याआहेत.
आ^ापयm तदेशभरात यालाभाnयाm नाएकूण१२६कोटी८०लाखापे0ाअिधकलसमा2ािद यागे याआहेत.
यापैकI४६कोटी९५लाखाहनअिधकजणांनालसी*यादोCहीमा2ािमळा याआहेत.
राaयातहीआजदपु ारपयm तलसT*या२लाख६५हजाराहनअिधकलसमा2ािद यागे याआहेत.
आ^ापयm तराaयभरात यालाभाnयाm नाएकूण११कोटी७४लाखापे0ाजाNतमा2ािद यागे याआहेत.
यापैकI४कोटी१९लाख४०हजाराहनअिधकनागJरकांनालसी*यादोCहीमा2ािमळा याआहेत.
<><><><><>
देशातकाल*यािदवसभरात८हजार१९०pqणकोरोनामK
ु झालेतर८हजार६०३नMयाकोरोनाबािधतांचीनSदझाली.
आ^ापयm तदेशभरातले३कोटी४०लाख५३हजाराहनअिधकpqणकोरोनामK
ु झालेआहेत.
स<यादेशाचाकोरोनामK
ु Iदर९८पूणाm क३५शतांशटrके आहेअसंक ीयआरोqयमं2ालयानंकळवलंआहे.
स<यादेशभरात९९हजार९७४कोरोनाबािधतांवरउपचारसpु आहेत.
एकूणबािधतां*यातल
ु नेतउपचाधीनकोरोनाबािधतांचं7माणशूCयपूणाm क२९शतांशटrके असून,
हेमाग*यावषs*यामाच5 मिहCयानंतरचंसवा5 िधककमी7माणअस याचंक ीयआरोqयमं2ालयानंRहटलंआहे.
<><><><><>
महाराLQातकाल९१५pqणकोरोनामK
६६४नMयाकोरोनाबािधतांचीनSदझाली,
तर१६pqणांचाकोरोनामळ
ु झाले,
ु े म3ृ यूझाला.
आ^ापयm तराaयभरातएकूण६६लाख३७हजार२८९जणांनाकोरोनाचीलागणझाली,
यापैकI६४लाख८५हजार३३५जणकोरोनामK
ु झालेआहेत,
तर१लाख४१हजार१४९जणकोरोनामळ
राaयाचाकोरोनामK
ु े दगावलेआहेत.
ु Iदर९७पूणाm क७१शतांशटrके झालाआहे.
स<याराaयभरात७हजार१३२कोरोनाबािधतांवरउपचारसpु आहेत.
<><><><><>
तािमळनाडूचेमाजीराaयपालआिणसंयुKआt7देशाचे7देशाचेमाजीमuु यमं2ीकोिनजेटीरोसWयायांचंआजपहाटंहैदराबादइथंिनधनझालं.
ते८८वषाm चेहोते.
रोसWयाहेकॉwं ेसचेaयेxनेतेहोते.
3यांनीके .
िवजयाभाNकररेड्डीआिणवाय.एस.
राजशेखररेड्डीयां*यासहअनेकमuु यमंiयां*यामंि2मंडळातकामके लंहोते.
अथ5 मं2ीRहणूनिवधानसभे*यापटलावरअथ5 संक पठेव)याचािवZम3यां*यानावेहोता.
२००९म<येवाय.एस.
राजशेखररेड्डीयांचंआकिNमकिनधनझा यानंतर, त3कालीनअथ5 मं2ीरोसWयायां*याकडेतािमळनाडू*यामuु यमं2ीपदाचीजबाबदारीिदलीगेलीहोती.
3यानंतर3यांनीकना5 टकआिणतािमळनाडूचेराaयपालRहणनू हीकामपाहीलंहोतं.
<><><><><>
अिभनेताआिणराजकIयनेतेकमलहसनकोरोनामK
ु झा यानं3यांनाआजpqणालयातूनघरीसोडलं.
कमलहसनयांनाकोरोनास:yयल0णंिदसूलाग यानंतर,
२२नोMहबरलाचेCनईत या{ी.
रामचं मेिडकलसटरpqणालयातदाखलके लंहोतं.
3यानंतर3यांनाकोरोनाचीलागणझा याचंिनदानझालंहोतं.
उपचारानंतरआता3यांची7कृ तीचांगलीअसून,
तेपCु हाआप यादैनंिदनकामांवरpजहु ोऊशकतातअसंpqणालयाचेसंचालकडॉ. सहु ास7भाकरयांनीबातमीदारांशीबोलतांनासांिगतलं.
<><><><><>
बालीइथंसpु असले याबॅडिमंटनअिजंrयपदा*याNपध~तउपां3यफे री*यासामCयातआजभारता*यापी.
Mही.
िसंधूचामक
ु ाबलादोनऑिलिRपकपदकं िमळवणाHयाजपान*याअकानेयागूचीिह*याशीहोणारआहे.
भारता*याल?यसेनयालाकाल*यासामCयातपढु ेचालिमळाली.
आज3याचासामनाओलीिRपकिवजेताडॅिनशखेळाडूिMहrटरऍrसे सनयां*याशीहोणारआहे.
<><><><><>

भारतआिणCयूझीलंडयां*यातमंबु ईतसpु असले यादस
ु HयािZके टकसोटीसामCया*यापिह याडावातभारताचेसव5 दहाफलंदाजबादकरत,
CयूझीलंडचािफरकIगोलंदाजएजाजपटेलयानंऐितहािसककामिगरीनSदवली.
अशी
कामिगरीकरणारातोइंqलंडचाजीमलेकरआिणभारताचाअिनलकंु बळे यां*यानंतरचाके वळतीसराचगोलंदाजठरलाआहे.
एजाजनं११९धावांम<येभारताचासव5 १०गडीबादके ले.
पिह याडावातभारतान३२५धावाके याआहेत.
सामCया*यादस
ु Hयािदवशीआजभारतानंकाल*या४गडीबाद२२१धावांव‚नआपलाडावपढु ेसpु के ला.
मा2एजाजपटेलया*यािफरकIसमोरठरािवकअंतरानंभारताचेफलंदाजबादहोतगेले.
शतकवीरमयांकअगरवालनंअ0रपटेलसोबत६७धावांचीभािगदारीकरतकरतभारताचाडावसावरायचा7य3नके ला.
मा23यालाइतरफलंदाजांचीसाथिमळूशकलीनाही. मयांकयानंदीडशेतरअ0रपटेलनं५२धावाके या.
शेवटचंवृ^हातीआलंतेMहाCयूझीलंडनंपिह याडावात२गडीबाद१५धावाके याहो3या.
//<><><><><>//

