आकाशवाणीमंबु ई
रा ीयबातमीप – रा ी. ९.१५वाजता
२७जानेवारी२०२२ – ग!ु वार
ठळकबात या
• देशात#या ९५ ट%%यांह'न अिधक पा लाभा-या.ना िमळाली कोरोना 1ितबंधक लशीची िकमान एक मा ा
• 1धानमं ी नर45 मोदी यां6या उपि8थतीत भारत आिण म:य आिशयायी देशांची िशखर प<रषद संप?न
• ह8तांतरणाची 1ि@या पूणB झा#यानं एअर इंिडयाची मालकF आजपासून प?ु हा टाटा समहु ाकडं
• १९६४ 6या टोिकयो ऑिलिJपकमध#या सवु णB पदक िवजेKया भारता6या हॉकF संघाचे कणB धार चरणजीत िसंग यांचं िनधन
<><><><><>
आताऐकूयाबात यािव तारानं... मा याआधीएकआवाहन
रा यासहदेशा याकाहीभागातकोरोना#$णांचीसं'यामोठ् या)माणातवाढतेआहे.
कोरोना यानवन+या)कारां याबात यािचंतावाढवतआहेत.
अशावेळीआ ही-ो यांनाआवाहनकरतोक.,
लवकरातलवकरपूण1लसीकरणक#न2या,
तसंच१५ते१८यावयोगटात7यामल
ु ांसहइतरनाग:रकांनाहीलसीकरणासाठी)ो सािहतकरा.
यासोबतचकोरोना)ितबंधकिनयमपाळा, गद;टाळा, मख
ु प=ीअव>यवापराआिणहातवेळोवेळी व छधवु ा.
चला…… वराकरा, लसीकरणअव>यक#न2या.
कोरोनाशीसंबंिधतयो$यमािहती, माग1दश1नआिणमदतीसाठीरा या या०२० – २६१२७३९४यामदतGमांकावरसंपक1 साधा...
<><><><><>
देशात#या९५ट%%याह'नअिधकपा नाग<रकांनाकोिवड1ितबंधकलसीचीिकमानएकमा ािमळालीआहे.
क4 5ीयआरोRयमं ीमनसख
ु मांडिवययांनीट् िवटरवTनहीमािहतीिदली.
कोिवड1ितबंधकलसीकरणमोहीमेअंतगB तदेशानंआज१६४कोटीलसमा ांचाटUपापारके ला.
६९कोटी७२लाखापेVाअिधकलाभा-या.नालसी6यादोन,
तर९८लाख७४हजारापेVाअिधकलाभा-या.नालसीचीवधB कमा ािमळालीआहे.
देशातआजसकाळपासून५५लाखापेVाअिधकलाभा-या.चंलसीकरणझालं.
राXयातहीआजसकाळपासून३लाख२८हजारापेVाअिधकलाभा-या.चंलसीकरणझालं.
देशातमोठ् या1माणातकोिवड१९1ितबंधकलसीकरणझा#यामळ
ु े कोरोना6याितस[यालाटेतकोरोनाबािधतांना!Rणालयातदा
खलकरायलालाग\याचं1माण, तसंचकोरोनामKृ यूचं1माणंअKयंतकमीरािहलंअसंक45ीयआरोRयसहसिचवलवअ^वालयांनीJहटलंआहे.
<><><><><>

देशात#यावय8कनाग<रकांसाठीकोवॅि%सनआिणकोिवशी#डयाकोरोना1ितबंधकलस`नाऔषधJहणूनमा?यतािमळालीआहे.
क4 5ीयऔषधमानकिनयं णसंघटनेनंआजहीमा?यतािदली. यापूवbयालश`6याके वळअKयावcयकप<रि8थतीतवापराचीपरवानगीहोती.
अमे<रके तफायझरआिणिeटनम:येकोिवशी#डलाअशा1कारचीमंजरु ीिमळालीआहे.
<><><><><>
जानेवारी२०२३म:येवयाची१५वषB पूणBकरणारीमल
ु ंहीकोिवड1ितबंधकलसीकरणकर\यासाठीपा आहेत,
असंक45ीयआरोRयआिणकुटुंबक#याणमं ालयानं8पfके लंआहे.
अित<रgसिचविवकासशीलयांनीयासंदभाB तसवB राXयआिणक4 5शािसत1देशांनाप िलिहलंआहे.
जानेवारी२०२३म:येिकं वाKयापूवbवयाची६०वषB पूणBकरणारेनाग<रकवधB कमा ाघेऊशकतात, असंहीयाप ातJहटलंआहे.
<><><><><>
सवB समावेशकआिणि8थरशेजारीदेशांबiल6याभारता6यासंक#पनेतम:यआिशयाचं8थानमहKवपूणBआहे,
असं1ितपादन1धानमं ीनर45मोदीयांनीके लंआहे.
तेआजभारतआिणम:यआिशयाईदेशां6यािशखरप<रषदेतबोलतहोते.
1ादेिशकसरु Vाआिणअफगािण8तानात#याघडामोड`बाबतसजगराहाय6याआवcयकतेवरKयांनीभरिदला. पर8परसहकायB यासाठी
महKवाचंअस#याचंKयांनीसांिगतलं.
भारतआिणम:यआिशयातलेसंबधगे#यातीनदशकां6यापायावरउभेआहेत,
आिणयापढु ेहीतेवk
ृ `गतहोतराहतील,असािवlासKयांनीmयgके ला.
भारतानंआयोिजतके ले#यायाप<रषदेतकझाक8तान,
िकरिगज1जासnाक,
तािजिक8तान,
तक
ु B मेिन8तानआिणउझबेिक8तानचेरा पतीसहभागीझालेआहेत.
सवB दशे ां6यानेKयांनीपर8परांमधलीभािगदारीअिधकoढकर\यासाठीचीवचनबkताmयgके ली,अशीमािहती,
पररा mयवहारमं ालया6यापिpमिवभागा6यासिचवरीनतसंधयु ांनीबातमीदारांशीबोलतांनािदली.
<><><><><>
क4 5ीयअथB मं ीिनमB लासीतारामनयेKया१फे eवु ारीलाक4 5ीयअथB संक#पसंसदेतसादरकरतील.
संपूणBपणेिडिजटल8व!पातहाअथB संक#पसादरके लाजाणारआहे.
आिथB कवषB २०२२आिण२३चाहाअथB संक#पसवB सामा?यनाग<रकांनायिु नयनबजेटयामोबाइलअॅपवरहीपाहतायेईल.
अथB संक#पा6याभाषणासहसवB 1कारचीइतरकागदप याअॅपवरउपलqधअसतील.
यािशवायwww.indiabudget.gov.in.
यावेबसाइटवरहीअथB संक#पवाचतायेईल.
<><><><><>
अथB संक#पीयअिधवेशना6यापाlB भूमीवरलोकसभेचेसभापतीओमिबलाB यांनीरिववारीसवB पVीयबैठकFचंआयोजनके लंआहे.
राXयसभेचेअ:यVएम.
mयंक€यानायडूयांनीसोमवारीसवB पVीयनेKयांचीबैठकघेणारआहेत.
सरकारहीKयाचिदवशीिविवधपVात#यानेKयांशीअिधवेशनातलंकामकाजसरु ळीतmहावंयासाठीचचाB करणारआहे.
३१जानेवारीलारा पत`6याअिभभाषणानंअथB संक#पीयअिधवेशनसT
ु होणारआहे.
<><><><><>
रा ीयशैVिणकधोरण२०२०संदभाB त8थापनके ले#याडॉ.
रघनु ाथमाशेलकरसिमती6याकायB गटाचाअहवालराXयमंि मंडळा6याबैठकFतआजसादरकर\यातआला.

Kयावरयाधोरणा6याअंमलबजावणीसाठीम•ु यमं‚यां6याअ:यVतेखालीकायB गट8थापनकर\याचािनणB यघे\यातआला.
यातिविवधखाKयां6यामं‚यांचाहीसमावेशआहे.
स:यासT
ु असले#या३वषा.6याअƒयास@माव!न४वषा.6याअƒयास@माकडे8थलांतरकर\याचीयोजनाआिणKयाबाबतचाआ
राखडातयारकर\याक<रतामंबु ईआिणपणु ेिव„ापीठा6याअƒयासमंडळाचीसिमतीतयारकर\यालामं ीमंडळानंमा?यतािदली.
५०वषB पूणBझाले#याशैVिणकसं8थांनािव„ापीठाचादजाB द\े यासाठीराXयात#याअकृषीिव„ापीठांचेपाचकुलग!ु आिणइतरत…यांचीसिम
तीनेम\यातयेणारआहे.
बह†िव„ाशाखीयउ6चशैVिणकसं8थांचाआराखडातयारकर\यासाठीतसंचराXयात#याशैVिणकसं8थां6याअिधकारVे ाचापु
निवB चारकर\यासाठीराXयातीलअकृषीिव„ापीठां6यापाचकुलग!ु ं चीएकसिमती8थापनके लीजाणारआहे.
हीसिमतीअ:यापनआिणअ:ययनाचीउKकृfताक4 5ेतयारकर\या6यामदु „
् ावरहीिवचारकरेल.
<><><><><>
राXयात#याशासकFयवै„कFयमहािव„ालयात1ा:यापकआिणसहयोगी1ा:यापकपदांवरकं ाटीत‡वावरिनय%ु Kया„ाय6यासु
धा<रतकायB पkतीलाआजझाले#यामंि मंडळबैठकFतमा?यतादे\यातआली.
यािनणB यामळ
ु े इतर कायB रतडॉ%टरांनाकं ाटीत‡वावरिनयg
ु Fदेतायेणारआहे.
स:याके वळसेवािनवn
ृ अ:यापकांचीचवया6या६५वषा.पय.तकं ाटीत‡वावरिनयg
ु Fके लीजाते.
सधु ा<रतकायB पkतीनस
याअंतगB त1ा:यापकांना२लाख३०हजार!पयांपय.तमानधनिमळे ल.
ु ार७०वषा.पय.तिनयg
ु Fकरतायेईल.
तरसहयोगी1ा:यापकांना२लाख१०हजार!पयांपय.तमानधनदेतायेईल.
<><><><><>
MPSC अथाB त महारा राXय लोकसेवा आयोगानं महारा द€ु यम सेवा अराजपि त गट ब म•ु य परीVा २०२० पढु े
ढकलली आहे. MPSC नं पोिलस उपिनरीVक पदाकरता ८६ उमेदवारांना ताKपरु Kया 8व!पात 1वेश दे\याचा िनणB य घेतला होता.
मंबु ई उ6च ?यायालया6या आदेशानस
ु ार ही कारवाई कर\यात आली होती. मा या mयितरीg आणखी काही उमेदवारांना ताKपरु Kया
8व!पात परीVेला बस\याची परवानगी „ावी असे आदेश नागपूर आिण औरंगाबाद6या महारा 1शासकFय 1ािधकरणानं िदले
होते. यासाठी आवcयक तयारी करायला वेळ नस#यानं शिनवारपासून सT
ु होणारी ही परीVा पढु े ढकल\यात आली आहे.
मंबु ईत#या महारा 1शासकFय 1ािधकरणाकडे 1लंिबत असले#या अजाB वर अंितम िनणB य झा#यानंतर परीVेचे नवं वेळाप क
जाहीर के लं जाईल, असं MPSCनं कळवलं आहे.
<><><><><>
सपु रमाकŒ टम:येआिणतKसमदक
ु ानांम:येवाईनचीिव@FकरायलाराXयमं ीमंडळानंमंजरु ीिदली.
वाईनउ„ोगालाचालनािमळावी,
शेतक[या6यामालालायोRयिकं मतिमळावीवगैरउे िifानंहािनणB यघेत#याचंसरकारनंसांिगतलंआहे.
िकमान१००चौरसमीटरVे फळअसले#यादक
ु ांनानाएकाकपाटातवाइनिव@Fसाठीठेवतायेईल. Kयासाठीपरवानाआवcयकअसेल.
शैVिणकआिणधािमB कसं8थां6याजवळ6यादक
ु ानांनाआिणदा!बंदीअसले#यािज#Žातमा याचीमभु ािदलीजाणारनाही.
<><><><><>
देशातलीसवाB तजनु ीहवाईवाहतूककं पनीएअरइंिडयाचीमालकFआजपासूनप?ु हाएकदाटाटासमहु ाकडेगेलीआहे.
एअरइंिडया6या१००ट%के मालकF6याह8तांतरणाची1@FयाआजपूणBझालीआिणटाटास?स6यामालकF6याटेलेसयाउपकं पनीकडेएअर

इंिडयाह8तांत<रतकर\यातआली.
आताएअरइंिडयाचंपूणBmयव8थापनटाटासमहु ाकडेआलंअसूनटाटास?सनंिनयg
ु के ले#यानmयासंचालकमंडळानंआजपासूनएअरइंिडया
चाकारभारहातीघेतला,
अशीमािहतीिनग.तु वणूकसिचवतहु ीनकांतपांडेयांनीिदली.
Kयापूवbटाटास?सचेअ:यVएन.
चं5शेखरनयांनी1धानमं ीनर45मोदीआिणअथB मं ीिनमB लासीतारामनयांचीभेटघेतलीहोती. ऐकूयायासंपूणBएकवn
ृ ांत
हो7ड…. २……१४सIकद
<><><><><>
उnर1देशिवधानसभे6याितस[याटUUयात#यामतदानासाठीसमाजवादीपाटbनं५६नmयाउमेदवारांचीयादीआजजाहीरके ली
आहे.
बह†जनसमाजपाटbनंहीKयां6या५३जागांसाठीआप#याउमेदवारांचीयादीआजजाहीरके ली.
तर,
अपनादलनंतीनउमेदवारांचीनावंआजजाहीरके ली.
क4 5ीयगहृ मं ीअिमतशाहयांनीआजउnर1देशमध#यामथरु ा-वंदृ ावन,
दा5ीआिण^ेटरनॉएडात#याभाजपाउमेदवारांसाठी1चारसभाघेत#या.
Xये‘भाजपानेतेराजनाथिसंगयांनीहीमोदीनगरइथंदारोदारीजाऊनजनतेशीसंवादसाधला.
आमआदमीपाटbनंआजउnर1देशसाठीजाहीरनामा1िसkके ला. यातपाटbनं३००यिु नटपय.तमोफतवीजेचंआlासनिदलंआहे.
<><><><><>
मिणपूरिवधानसभािनवडणक
मा%सB वादीकJयिु न8टपाटb,
रासप,
ु Fतकाँ^ेसनंभारतीयकJयिु न8टपाटb,
धमB िनरपेVजनतादलआिणफॉरवडB qलॉकबरोबरिनवडणूकपूवBआघाडीचीघोषणाके ली.
मिणपूरम:येकाँ^ेसिशवायआघाडीत#याएकाहीपाटbचाआमदारनाहीय.
काँ^ेसनं४०जागांसाठीयाआधीचआपलेउमेदवारजाहीरके लेआहेत.
<><><><><>
पंजाबिवधानसभािनवणक
ु FसाठीआजअपVआिणसवB राजकFयपVांचेिमळूनएकूण९१उमेदवारांनीआपलाउमेदवारीअजB दाख
लके ला,
पंजाबचेम•ु यिनवडणूकअिधकारीडॉएस.
क!णाराजूयांनी
ही
मािहतीिदली.
आतापय.तएकूण१०३उमेदवारांनीआपलाउमेदवारीअजB दाखलके लाआहे, असंहीKयांनीसांिगतलं.
<><><><><>
चीन6याहiीतचक
ु ू न1वेशके ले#याअ!णाचल1देशात#यामीरामतोरामयािकशोरवयीनमल
ु ालाचीन6याल करानंभारता6याता
qयातिदलंआहे.
हामल
हेVे 1KयVिनयं णरेषे6याहiीतलंअस#यानं,
ु गा१९जानेवारीपासूनबेपnाहोता.
यामल
ु ा6याशोधासाठीभारता6याल करानंचीन6याल कराशीहीसंपकBसाधलाहोता.
<><><><><>
भारतआिणचीन6याल करातकमांडर8तरावरस!ु असले#याचचŒचीअिलकडेच१२जानेवारीलाझालेली१४वीफे रीसकाराKम
कआिणफलदायीहोतीअशी1िति@याचीन6यासंरVणमं ालयानंिदलीआहे.
िबज`गइथंझाले#याएकाप कारप<रषदेतिवचारले#या1“ालाउnरदेतांनाचीन6यासंरVणमं ालयाचे1वgे वरी‘कनB लवूकFयानयांनीही1
िति@यािदली.
दो?हीदेशांमधलासीमावादाचा1“वाटाघाटीआिणचचŒ6यामा:यमातूनसटु ावायासाठीचीनचीभूिमकासकाराKमकराहीलअसंहीकFयानयां
नीसांिगतलं.
<><><><><>

स1ु िसkलेखकआिणसमाजसेवकडॉ. अिनलअवचटŽांचंआजसकाळीपणु ेइथ#याराहKयाघरीदीघB आजारानंिनधनझालं.
दपु ारीKयां6यावरअंKयसंसकारकर\यातआले.
ते७७वषा.चेहोते.
Kयांनी8थापनके ले#यामg
ु ांगणmयसनमg
ु Fक4 5ातवापरलीजाणारीmयसनमg
ु Fचीअनोखीपkतहीजगभरात#याअनेकmयसनमg
ु Fक4 5ांम
:येवापरलीजाते.
<><><><><>
1िसkहॉकFपटूचरणजीतिसंगयांचंआजिहमाचल1देशातउनाइथ#यािनवास8थानी”दयिवकारानंिनधनझालं.
ते९०वषा.चेहोते.
जपानम:येटोिकयोइथं१९६४सालीझाले#याऑिलंिपकम:येसवु णB पदकिवजेKयाभारता6याहॉकFसंघाचंनेतKृ वचरणजीतिसंगयांनीके लं
होतं. १९६०6याआिलिJपकमध#याआिण१९६२6याआिशयाई@Fडा8पधŒत#यारौUयपदकिवजेKयाभारता6यासंघाचेहीतेसद8यहोते.
<><><><><>
चीनम:येकोरोनाचा1ादभु ाB ववाढतआहे.
Kयामळ
ु े बीज`गम:येपढु 6यामिह?या6या४तारखेपासूनसT
ु होणा[यािहवाळीऑलंिपकमध#यासवB सहभागीखेळाडुंवरआिणअ?यपदािधका
[यांवरकडकिनब.धलाव\यातआलेआहेत.
याखेळाडुंनाआिणपदािधका[यांनासामा?यनाग<रकां6यासंपकाB पासूनदूरराह\या6यासचु नादे\यातआ#याआहेत.
<><><><><>
ऑ8 ेिलयाख#ु याटेिनस8पधŒतऑ8 ेिलया6याअॅ•ेबाटbनंमिहलाएके री6याअंितमफे रीत1वेशके लाआहे.अंितमफे रीतबाटb
चासामनाअमे<रके 6याडॉिनअलाकोिल?सबरोबरउ„ाहोणारआहे.
//<><><><><>//

