आकाशवाणी मंबु ई
रा ीय बातमीप – द.ु १.३०वाजता
२७ जानेवारी २०२२ – ग!ु वार
ठळक बात या
• "धानमं ी नर$% मोदी आज भारत आिण म)य आिशयायी देशां*या प+रषदेत दरू ./य "णाली1ारेसहभागी होणार
• भारता*या4याह5रा6या"जास5ाक िदनािनिम5 िविवध जागितकने7यांनीिदले8याशभु े*छांब:ल"धानमं4यांनी मानले आभार
• आगामीआिथ< कवषा< तभारतीयअथ< 6यव>थेचािवकासदर9 टAके राहBयाचाआंतररा ीयनाणेिनधीचा अंदाज
• भाजपाआमदारिनतेशराणेयांचाअटकपूव<अज< सवC*चDयायालयानंफेटाळला
• स"ु िसGलेखकआिणसमाजसेवकडॉ. अिनलअवचटयांचंपBु यात िनधन
<><><><><>
आता ऐकूया बात या िव तारानं... मा याआधी एक आवाहन
रा यासह देशा$या काही भागात कोरोना ()णांची सं,या मोठ् या .माणात वाढते आहे. कोरोना$या नवन0या .कारां$या बात या
िचंता वाढवत आहेत. अशावेळी आ ही 2ो यांना आवाहन करतो क3, लवकरात लवकर पूण7 लसीकरण क(न 8या, तसंच १५ ते
१८ या वयोगटात=या मल
ु ांसह इतर नाग@रकांनाही लसीकरणासाठी .ो सािहत करा. यासोबतच कोरोना .ितबंधक िनयम पाळा,
गदA टाळा, मख
ु पCी अवDय वापरा आिण हात वेळोवेळी व$छ धवु ा.
चला…… वरा करा, लसीकरण अवDय क(न 8या.
कोरोनाशी संबंिधत यो)य मािहती, माग7दश7न आिण मदतीसाठी रा या$या ०२० – २६१२७३९४ या मदत Nमांकावर संपक7
साधा...
<><><><><>
"धानमं ीनर$%मोदीआजभारतआिणम)यआिशयायीदेशांमध8याप+रषदेत
दूर./य
"णाली1ारेसहभागीहोणारआहे.
पिह8यांदाचअशा"कार*याप+रषदेचंआयोजनकरBयातयेतंआहे.
कझाक>तान,
िकरिगज"जास5ाक,
तािजिक>तान,
तक
२०१५म)ये"धानमं4यांनीयादेशांनाभेटिदलीहोती.
ु < मेिन>तानआिणउझबेिक>तानचेरा पतीयातसहभागीहोणारआहेत.
7यानंतरि1पNीयसंबधं ांम)येमोठ् या"माणातसधु ारणाझालीआहे.
याप+रषदेत"ादेिशकतसंचआंतररा ीयमदु Q
् ांवरचचा< होBयाचीशAयताआहे.
<><><><><>
भारता*या4याह5रा6या"जास5ाक
िदनािनिम5िविवधजागितकने7यांनीिदले8याशभु े*छांब:ल"धानमं ीनर$%मोदीयांनी7यांचेआभारमानलेआहेत.
नेपाळचे"धानमं ीशेरबहादूरदेऊबायां*याट् िवटसंदशे ालाउ5रदेतानामोदीयांनीआप8यादेशांची
िवशेषआिणदीघ< कालीनमै ी.ढकरBयासाठीएक कामक!असेWहटलेआहे.
भूतानसोबतचेअजोडबंधभारतासाठीमौ8यवानआहे,असं"धानमं4यांनीभूतानचे"धानमं ीलोए7से+रंगयां*याट् िवटसंदशे ालाउ5रदेतानाWहट
लेआहे.
हेवष< भारतआिणZीलंकायादोDहीदेशांसाठी>वातं4याचेसवु ण< महो7सवीवष< आहे,
आिणयादोDहीदेशांमधीलजनतेतसौहादा< चेबंध.ढहोवोतअशीकामना"धानमं4यांनीZीलंकेचे"धानमं ीमिहंदाराजेपNेयां*यासंदशे ालाउ5रदे

ताना6य[के लीआहे.
इ]ायली"धानमं ीना^तालीबेनेटयांचेआभारमानताना"धानमं4यांनीभारतइ]ायलमधीलधोरणा7मकभागीदारीपढु चेपाऊलटाके लअसंWहटलंआहे.
<><><><><>
संसदे*याअथ< संक8पीयअिधवेशनाचंकामकाजसरु ळीतपारपडावंWहणनू क$ %सरकारनंये7या31तारखेलासव< पNीयबैठकबोलावली
आहे.
संसदीयकाय< मं ी"8हादजोशीयांनीहीबैठकबोलावलीअसूनबैठकदरु ./य"णाली1ारेहोईल.
रा`यसभाआिणलोकसभेत8याराजकaयपNां*यामbु यने7यांनायाबैठकaचंआमं णआहे.
संसदेचंअथ< संक8पीयअिधवेशन7याचिदवशीसc
ु होणारअसूनसकाळी11वाजतारा पतीरामनाथकोिवंदसंसदे*यादोDहीसभागहृ ांसमोरअिभ
भाषणकरतीलअशीमािहतीसंसदीयकामकाजमं ी"8हादजोशीयांनीआप8याट् िवटरसंदशे ा1ारेिदलीआहे.
अथ< मं ीिनम< लासीतारामन1फे eवु ारीलाक$ %ीयअथ< संक8पसादरकरतील.
कोिवड"ितबंधकिनयमांचंपालनकरBयासाठीसंसदे*यादोDहीसभागहृ ांचंकामकाजपाfयांम)येहोईलअशीमािहतीहीजोशीयांनीिदली
.
<><><><><>
gोनचं"माणीकरणसोपं,
वेगवानआिणपारदश< ककरBयासाठीसरकारनंgोन"माणप योजनाअिधसूिचतके लीआहे.
सल
हवाईNे ाचानकाशा,
ु भgोनिनयम,
पीआयएलयोजनाआिणिसंगलिवंडोिडिजटल>कायhलॅटफॉम< यामळ
ु े हीयोजनाभारतात8याgोनउQोगालासहाjयकारीठरेलअसंनागरीहवाईवा
हतूकमं ालयानंआप8याट् िवटरसंदशे ातWहटलंआहे.
<><><><><>
आगामी2022-23 याआिथ< कवषा< तभारतीयअथ< 6यव>थेचािवकासदर9 टAके राहील, असंआंतररा ीयनाणेिनधीनंWहटलंआहे.
नाणेिनधीनंजागितकअथ< 6यव>थांकडे.kीNेपयाआप8याता`याअहवालातहाअंदाजवत< वलाआहे.
बँकां1ारेिद8याजाणाmयाअथ< परु वठ् याबाबत*यासिु वधा,
7याब:लवाढतअसलेलािवnास,
अथ< परु वठ् याचाके लाजातअसलेलावापरआिणवाढतीगंतु वणूकयामळ
ु े िवकासदरवाढBया*यामोठ् याशAयतािनमा< णझा8याचंनाणेिनधीनंWहटलं
आहे. भारतातीलआिथ< कNे ाचीकामिगरीअपेNेपNे ाचांगलीझा8याचंयाअहवालातनमूदकरBयातआलंआहे.
<><><><><>
भाजपाआमदारिनतेशराणेयांचाअटकपूव<जामीनअज< आजसवC*चDयायालयानंफेटाळला.
संतोषपरबह8ला"करणीिनतेशराणेयांनीये7यादहािदवसांतिज8हाDयायालयासमोरहजर6हावं,
असेिनदoशसरDयायाधीशएन6हीरामBणा,
DयायमूतpिहमाकोहलीआिणDयायमूतpएएसबोपBणायां*यापीठानंिदलेआहेत.
<><><><><>
उ5र"देशातिवधानसभािनवडणक
ु a*या"चारानंवेगपकडलाआहे. "मख
ु राजकaयपNांनीिनवडणूकपूव<आघाड् याबनव8याआहेत.
२०१७*यािनवडणक
ु aतमोठंबहqमतिमळवणाmयाभारतीयजनतापाटpनंअनिु "यापटेलयां*यानेत7ृ वाखाल*याअपनादल
सोनेलालआिणसंजयिनषादयां*यािनषादपाटpसोबतयतु ीके लीआहे.
समाजवादीपाटpनंरा ीयलोकदल,
िशवपालयादवांची"गतशीलसमाजवादीपाटp,
सहु ेलदेवभारतीयसमाजपाटp,
जनवादीपाटpआिणअपनादल
कमेरावादीयापNांबरोबरहातिमळवणीके लीआहे.
काँrेसआिणबहqजनसमाजपाटpयांनी>वबळावरएके कट् यानंिनवडणूकलढवणारअस8याचंजाहीरके लंआहे.
असद:ु ीनओवैसीयां*याएमआयएमपNानंबाबूिसंगकुशवाहायांचीजनअिधकारपाटpआिणभारतम[
ु aमोचा< यां*याबरोबरयतु ीके लीआहे.
भीमआमp"मख
ु चं%शेखरआजादयां*याआजादसमाजपाटpनंतर३०हtनअिधक"ादेिशकपNांशीहातिमळवणीके लीआहे.
<><><><><>
उ5र"देशम)येआजअिधसूचनाजारीझा8यानं,चौuयाटhhयातीलिवधानसभािनवडणक
ु aसाठीउमेदवारीअज< भरBयाची"िvयासc
ु
झालीआहे. उ5र"देशम)ये10फे eवु ारीते7माच< याकालावधीतसातटhhयांतमतदानहोणारआहे.
उ5र"देशातीलचौuयाटhhयाचंमतदान२३फे eवु ारीरोजी९िज8xात8या५९िवधानसभामतदारसंघांम)येहोणार.

<><><><><>
रा ीयलसीकरणमोिहमेतआतापयyत163 कोटी84 लाखलसमा ादेBयातआ8याअशीमािहतीक$ %ीयआरोzयमं ालयानेिदलीआहे.
गे8या24 तासात22 लाख35 हजारपेNाजा>तलसमा ािद8यागे8याआहेत. स)यादेशातीलउपचाराधीन!zणांचीसंbया22
लाखदोनहजार472असूनतीनलाख6हजार357जणकालकोिवडम[
ु झाले.
देशातीलकोिवडसंसगा< चादर5.46टAके आिणबरेहोBयाचादर93.33टAके आहे. गे8या24तासात2लाख86हजार384नवीन!zणन{दवलेगेले.
<><><><><>
स"ु िसGलेखकआिणसमाजसेवकडॉ. अिनलअवचटxांचंआजसकाळीपणु ेइथ8याराह7याघरीदीघ< आजारानंिनधनझालं .
ते७७वषाyचेहोते. 7यांनीमजूर, दिलत, भटAयाजमाती, वे/याअशादल
ु िलखाणके लंआहे. डॉ.
ु < िNतघटकां*या"|ांिवषयीिवपल
अिनलअवचटयांनी7यां*यािदवंगतप7नीडॉ.
अिनताअवचटयां*यासोबतम[
ु ांगण6यसनम[
ु aक$ %ाची>थापनाके ली.
इथेवापरलीजाणारी6यसनम[
ु aचीअनोखीपGतहीजगभरात8याअनेक6यसनम[
ु aक$ %ांम)येवापरलीजाते.
आतापयyत7यांची२२प>ु तके "कािशतझालीअसूनरा`यआिणदेशपातळीवर*याअनेकपरु >कारांनीगौरवकरBयातआलाआहे.
7यां*यापािथ< वावरआजदपु ारीकोण7याहीधािम< किवधीिशवायअंितमसं>कारके लेजातील.
आजआप8यातूनसेवा}तीसामािजककाय< कता< , मन>वीसािहि7यकआिणहाडाचाप कारअसंबहqआयामी6यि[म~विनघूनगेलंआहे,
हेAलेशदायकअस8याची"ितिvयामbु यमं ीउGवठाकरेयांनी6य[के लीआहे.
अवचटांचंचौफे रलेखनआिणसामािजककाय< हेपढु *यािक7येकिपढ् यांसाठी"ेरणादायीठरेलअसेआहे.
7यांचंहेयोगदानमहारा सदैव>मरणातठेवेल, असंमbु यमं ीWहणाले.
बहqआयामीजीवनसमरसूनजगणाmयाहरहqDनरीडॉ.
अिनलअवचटयांचंिनधनहीमहारा ा*यासामािजक,
सािहि7यक,
सां>कृितकचळवळीचीमोठीहानीआहे, अशाश•दातउपमbु यमं ीअिजतपवारयांनीZ)दांजलीवािहलीआहे.
<><><><><>
ऑ> ेिलयनओपनटेिनस>पधo*याउपां7यफे रीतमिहलाएके रीम)येअ6वलमानांिकतऍशलीबाटpिहचीगाठअमे+रके *यामॅिडसनकaज
िह*याशीतरपोलंडचीइगा>वीतेकिहचीगाठअमे+रके *याडेिनएलकोिलDसिह*याशीपडेल.
प!ु षएके रीत>पेन*याराफे लनदालचीलढतइटली*यामाटेओबेरिे टनीिव!Gहोईल.
<><><><><>
हॉकa*यामिहलाआिशयाचषक>पधoतदिNणको+रयाआिणजपानयांनीओमान*याम>कतइथंआपाप8याउपां7यफे रीतिवजयन{दव
8यावरिवजेतेपदाचीलढतिनि‚तके ली.
//<><><><><>//

