आकाशवाणीमंबु ई
रा ीयबातमीप – रा ी. ९.१५वाजता
१९मे२०२२ – गु वार
ठळकबात"या
• य#
ु े नय%
ु ामळ
ु ं वाढलेलीमहागाईआटो+यातठेव,यासाठी.य/नकर,याचीगरजपररा मं1यांकडूनि5+सदेशां7याबैठक9त:य;
• िव<ापीठातिवचारधारां7यालढाईऐवजीवैचा?रकदेवाण-घेवाण:हावी, गहृ मं ीअिमतशहायांचंमत
• /वचे7यातपासणीEारेFयरोगांचंिनदानकरणारीGवदेशीचाचणीवषाI अखेरपयKतउपलMधहोणार
• जागितकबॉि+संगअिजं+यपदGपधOतभारता7यािनखतझरीनलासवु णI पदक
आिण
• माRसून२िदवसातअरबीसमSु ातआिण५जूनपयKततळकोकणातदाखलहो,याचीश+यताहवामानिवभागाकडून:य;
- <><><><><><>
पररा :यवहारमं ीडॉ+टरएसजयशंकरआजि5+सदेशां7यापररा मं1यां7याबैठक9तसहभागीझालेहोते.
य#
,
ु े नय%
ु ामळ
ु े ऊजाI
अRनआिणइतरसामYीचेदरमोठ् या.माणावरवाढलेअसूनिवकसनशीलदेशांचंिहतलFातघेऊनतेयो[यपातळीवरठेव,याचीगरजआहे,
असं.ितपादन/यांनीके लं.
कोिवडसंकटातूनिन:वळसामािजकआिथI क]^् याबाहेरपडूनचालणारनाहीतरलविचकआिणखा ीलायकपरु वठायं णाउभार,याचीगरज/यांनीअधोरेिखतके ली.
<><><><><><>
.धानमं ीनर_Sमोदीये/या२४तारखेलाटोिकयोमaयेहोणाbया+वाडने/यां7यािशखरप?रषदेतजपानचे.धानमं ीफुिमओिकिश
दायां7याआमं णाचाGवीकारकeनउपिGथतराहणारआहेत.
याप?रषदेतयादोघांसोबतअमे?रके चेअaयFfयोबायडेनआिणऑG ेिलयाचे.धानमं ीGकॉटमॉ?रसनहेहीसहभागीहोणारआहेत.
ही+वाडने/यांचीचौथीबैठकअसूनपिहलीबैठकगेiयावषj7यामाचI मिहRयातआभासीप%तीनंझालीहोती.
िहंद.शांतFे ातiयाघडामोडkिवषयीतसंचपरGपरिहता7याजागितक.lांिवषयीचचाI कर,याचीसंधीयाप?रषदेमळ
ु े िमळणारअ
सiयाचंपररा :यवहारमं ालयाचे.व;े अ?रंदमबागचीयांनीसांिगतलं
.
+वाडपढु ाकारानंसु झालेiयायोजनांचाआढावाहेनेतेघेतीलतसंचसाmचयाI चीनवीFे हnडकूनआगामीकाळासाठीि:हजनआिणधोरणा/म
कमागI दशI नठरवतील.
<><><><><><>
िव<ापीठंहीिवचारधारांचीलढाईकर,याचीिठकाणंनसूनिवचारांचीदेवाणघेवाणकरणारी:यासपीठंठरावीतअसंक_Sीयगहृ मं ीअ
िमतशाहयांनी"हटलंआहे.
िदiलीिव<ापीठानंआयोिजतके लेiयाएकाआंतररा ीयचचाI स ाततेबोलतहोते.
कोणतीहीिवचारधाराचचाI आिणवादिववादयां7यामाaयमातूनचबळकटहोते,
असंते"हणाले.

रा ीयशैFिणकधोरणाचा/यांनीगौरवपूणIउiलेखके ला.
सवाKनीGवागतके लेलंआिणकोणीहीिवरोधके लानाहीअसंहेपिहलंचशैFिणकधोरणअसiयाचं/यांनीसांिगतलं
.
२०१४ते२०२२याकालावधीतदेशानंअनेकउिo^साaयके लीआहेत,
८०कोटीजनताGवतःलादेशाचािहGसामानूलागलीआहे,
असंते"हणाले.
जगातGटाटI
-अपमaयेआपiयादेशानंितसरा#मांकिमळवलाआहे,
असंसांगत/यांनीक_ Sसरकार7यामह/वपूणIयोजनांचाउiलेखके ला.
<><><><><><>
Fयरोगतपासणीकर,यासाठीGवदेशीबनावटी7या/वचाचाचणीलामाRयतािमळालीअसूनवषI अखेरीपयKतहीचाचणीउपलMधहोईल,
असंआजक_ Sीयआरो[यमं ीमनसख
हीराGतदराचीचाचणीइतरदेशांसाठीहीउपय;
ु मांडवीययांनीसांिगतलं.
ु ठरेल,
असािवrास/यांनी:य;के ला.
Fयरोगाची.ितबंधासंदभाI तiया३५:याबैठक9लातेआज]कtा:यप%तीनंमागI दशI नकरतहोते.
Fयरोगाचीचाचणीकोिवडबरोबरकरणारीयोजनाराबवूनभारतानंसंकटाचंeपांतरसंधीतके लंआहे, असंते"हणाले.
<><><><><><>
क77यातागा7या"हणजेचरॉfयूट7यािकं मतीवरीलमयाI दाउ<ापासूनवाढव,याचािनणI यक_ Sानंघेतलाआहे.
fयूटिमiसआिणइतरवापरक/याKनीके लेiयाक77यातागा7याखरेदीवरगेiयावषj
TD५Yेडसाठी.िति+वंटल६हजार५०० पयेिकं मतमयाI दािनिxतकर,यातआलीहोती.
मा क77यातागाचासaयाचाबाजारभाव६हजार५०० पयां7याआसपासअसiयानंक_Sानं/यावरचीिकं मतमयाI दावाढव,याचािनणI यघेत
लाआहे.
'क77यातागा7या:यापाराचीगितशीलताकाळजीपूवIकतपासiयानंतरहािनणI यघे,यातअसूनयामळ
ु ं शेतकरी,
िगर,याआिणजूटएमएसएमईFे ालामदतहोईल.
तसंचfयूट7यािनयाI तीतहीवाढहोईल',
असंवzो<ोगमं ालयानं/यां7यािनवेदनात"हटलंआहे.
<><><><><><>
पंजाबकाँYेसचेमाजी.मख
भाजपाअaयFजे.
पी.
ु सनु ीलजाखरयांनीआजभारतीयजनतापFात.वेशके ला.
नड् डायां7याउपिGथतीतआजनवीिदiलीइथं/यांनीभाजपामaये.वेशके ला.
जाखरहेअनभु वीराजक9यनेतेआहेत.
आपiयाराजक9यकारिकदjत/यांनीGवतःचंGथानबनवलंअसूनपंजाबमaयेभारतीयजनतापFालामजबूतकर,यामaयेतेमह/वाचीभूिमका
बजावतीलअसंजाखरयांचंपFातGवागतकरतानानड् डा"हणाले.
<><><><><><>
पंजाबकाँYेसचेमाजीअaयFनवfयोतिसंगिस%ूयांना१९८८7याएका.करणीसव|7चRयायालयानंएकावषाI 7यातु ं गवासाची
िशFासनु ावली.
३४वषाKपूवjिस%ूयांनीके लेiयामारहाणीतगरु नामिसंगया:य;9चाम/ृ यूझालाहोता.
या.करणातपंजाबआिणह?रयाणाउ7चRयायालयानं२०१८मaयेिस%ूलादोषीठरवून३वषाI 7यातु ं गवासाचीिशFासनु ावलीहोती.
परंतस
ु व|7चRयायालयानंयाआरोपातूनिस%ूचीिनद|षम;
ु ताके लीहोती.
यासंदभाI तमतृ ा7यानातेवाईकांनीस}ट_बर२०१८मaयेफेरिवचारयािचकादाखलके ली.
यायािचके वरसव|7चRयायालयानंहािनकालिदलाआहे.
<><><><><><>
भारता7यािनखतझरीननंमिहलां7याजागितकबॉि+संगअिजं+यपदGपधOतसवु णI पदकपटकावलंआहे.
५२िकलोवजनीगटातितनंथायलंड7यािजतप~गिजतामासिहला५-०असंपराभूतके लं.
हेभारताचं१०वंसवु णI पदकआहे.
यापूवjमेरीकोमिहनं६तरलेखाके सी, जेनीआरएलआिणस?रतादेवीनं./येक9एकासवु णI पदकाचीकमाईके लीआहे.
<><><><><><>

रोगआिणिकडीचा.ादभु ाI वरोख,याबरोबरअितव^ृ ीचासामनाकर,यासाठीयं णेनेसतकIरहावंअशासूचनाम•ु यमं ीउ%वठाकरे
यांनीिदiयाआहेत.
मंबु ईतआयोिजतखरीपहंगामपूवIआढावाबैठक9ततेआजबोलतहोते.
यंदाचांगiयापावसाचीअपेFाअसूनकृषीिवभागानंहीउ€मिनयोजनके लंआहे.
पूवIतयारीहीसमाधानकारकझाiयामळ
ु े यंदाचाखरीपहंगामयशGवीहोईल, असािवrास/यांनी:य;के ला.
आरो[यासाठीपोषकगणु धमI असणारीिबयाणंशेतकरीबांधवानामोफतदेणारंआिणशेतकbयांचाआरो[याचािवचारकरणारंमहारा
देशातीलपिहलंराfयठरलंआहे.
िवके लतेिपके लअिभयानयशGवीकर,यासाठीशेतकरीबांधवांनामागI दशI नकरा,
शेतीलाआधिु नकतेचीजोड<ा,
असंआवाहनम•ु यमं1यांनीयावेळीके लं.
क_ Sसरकारचीपीकिवमायोजनासमाधानकारकनाहीयाराfयसरकार7यापाठपरु ा:यालायशिमळतेआहे.
क_ Sसरकार/यावरिवचारकरतेआहे,
हीचांगलीबाबअसiयाचंते"हणाले.
यंदा7याखरीपहंगामासाठी१७लाख९५हजारि+वंटलिबयाणंआव‚यकआहे.
महाबीज,
रा ीयिबयाणेमहामंडळआिणखासगीसंGथेकडेिमळून१९लाख८८हजारि+वंटलिबयाणंअपेिFतआहे,
अशीमािहतीकृषीमं ीदादाजीभस
ु ेयांनीबैठक9तिदली.
याखरीपहंगामासाठीएि.लतेस}ट_बरयाकालावधीत४५लाख२०हजारमे ीकटनरासायिनकखतंउपलMधहोणारअसून/यापैक9समु ारे९
लाखमे ीकटनखतांचापरु वठाझालाआहे.
सaयाराfयात१६लाख९८हजारमे ीकटनरासायिनकखतांचासाठाउपलMधअसiयाचही/यांनीGप^के लं.
आंतरा ीयबाजारामaयेखता7यािकं मतीमaयेझालेiयावाढीमळ
ु े य?ु रया,
डी.ए.पीचेदरिGथरठेव,यासाठीराfयसरकारकडून.य/नकर,यातआलेहोते.
/यामळ
ु ं खतांचेदरिGथरराहीलेअसiयाचादावाभस
ु ेयांनीके ला.
<><><><><><>
अ णाचल.देशातसंततधारपाऊससe
ु चअसून/यामळ
ु ं राfयातजनजीवनिवGकळीतझालंआहे.
मस
ु ळधारपावसामळ
ु ं आतापयKत१४िजiƒांतील३३गावंआिणसमु ारे३हजारलोकांनाअितव^ृ ीचाफटकाबसलाअसूनभूGखलनातएकूण
सातजणांचाम/ृ यूझालाआहे.
इटानगरआिणअंजाविजiƒात./येक9एकजणबेप€ाआहे.
राfयभरातमोठ् या.माणातपीकं न^झालीअसून३९२घरांचेनक
ु सानझालेआहे.
अ णाचल.देशचेम•ु यमं ीपेमाखंडूयांनीआजइटानगरमaयेराfयआप€ी.ितसाददल
(SDRF)
आिणरा ीयआप€ी.ितसाददल (NDRF) यासहसवI संबंिधतिवभागांचीमाRसून - तयारीबाबतबैठकबोलावलीहोती.
'आगाऊसूचना.णालीचा' अवलंबकeनअितव^ृ ीमaयेजीिवतहानीटाळतायेऊशके लयावर/यांनीभरिदला.
<><><><><><>
मथbु यातशाहीइदगाहमशीदउभार,यातआलेiयाजिमनीचीमालक9हGतांतरीतकरावीअशीयािचकामथbु यातiयािजiहाआिण
स Rयायालयानंदाखलक नघेतली.
tीकृ णजRमभूमी Gटआिणइतरांनीहीयािचकादाखलके लीआहे.
गेiयादीडवषाI पासूनहीयािचकादाखलक नघे,यासंदभाI तचचाI सe
tीकृ णाचाजRमझालाअसंसांिगतलंजातं,
ु होती.
/याGथळा7याबाजूलाहीमशीदआहे. १३एकराहŠनअिधकजागे7यासंदभाI तहावादआहे.
<><><><><><>
दोनिदवसांपूवjकमावलेलीतेजीदेशातiयाशेअरबाजारांनीआजगमावलीसेRसे+स५३हजारां7याखालीतरिन‹टी१६हजारां
7याखालीजाऊनबंदझाला. गेiया९मिहRयातलीहीनीचांक9पातळीआहे. सु वातीपासूनचदेशातiयाशेअरबाजारातघसरणहोती,
िदवसअखेरतीवाढतगेली.
प?रणामी:यवहारबंदझालेते:हासेRसे+स१हजार४१६अंकांनीघस न५२हजार७९२अंकांवरबंदझालातरिन‹टी४३१अंकांनीकोसळून

१५हजार८०९अंकांवरबंदझाला.
धातूआिणमािहतीतं ŒानFे ा7यासमभागांनीआजसवाI तजाGतघसरणन~दवली.
परदेशीगंतु वणूकदारांनीके लेलीसमभागांचीमोठ् या.माणातलीिव#9आिणअथI :यवGथे7यामंदीचीभीतीयाचेनकारा/मकपडसादआजGथा
िनकबाजारातउमटiयाचंबाजारिव•ेषकांनीसांिगतलं.
डॉलर7यातल
ु नेत पयाआज१४पैसेकमकुवतझालाआिण/याचंमूiय७७ पये७२पैसे.ितडॉलरइतकं झालं.
<><><><><><>
बां[लादेशआिणभारतयां7यातलीरेiवेसेवा२९मेपासूनपRु हासe
ु होणारआहे. ढाका-कोलकातामै ीए+G.ेसआिणकोलकाताखल
तरRयूजलपाईगडु ी-ढाकािमतालीए+G.ेस१जूनपासूनसe
ु नाबंधनए+G.ेसयागाड् या२९मेपासूनसe
ु होतील.
ु होईल.
कोरोनामळ
ु ं गेली२वषI यागाड् याबंदठेव,यातआiयाहो/या.
<><><><><><>
बां[लादेशातले.िस%गीतकार,
भाषाचळवळीतलेनते ेअMदल
ु गफारचौधरीयांचं८८:यावषjलंडनमaयेिनधनझालं.
बां[लायामातभृ ाषेसाठीलढा<ायला/यांनीिक/येकांना.व€
यासाठी/यांनीिलिहलेलंगीतमोठ् या.माणातलोकि.यआहे.
ृ के लं.
बां[लासािह/यअकादमीपरु Gकार,
यनु ेGकोसािह/यपरु Gकारासहिविवधपरु Gकारांनी/यांनागौरव,यातआलंआहे.
/यां7यािनधनाबoलबां[लादेशाचेरा पतीएम. अMदल
ु हमीदआिण.धानमं ीशेखहसीनायांनीशोक:य;के लाआहे.
<><><><><><>
हॉक9सबfयिु नअरमिहलारा ीयअिजं+यपदGपधOतमहारा ाला२१नंपराभूतक नमaय.देशनंउपां/यफे रीत.वेशके लाआहे.
िमझोरमलानमवूनह?रयाणा,
चंदीगडलानमवूनउ€र.देशआिणपंजाबलानमवूनझारखंडउपां/यफे रीतपोचलेआहे.
<><><><><><>
माRसूनये/या२िदवसातअरबीसमSु ातआिणतळकोकणात५जूनपयKतदाखलहो,याचीश+यताहवामानिवभागानं:य;के लीआ
हे.
यंदामराठवाड् यातसामाRयपेFाजाGतपाऊसहोईल,
तरराfयभरातसमाधानकारकपाऊसहोईल,
अशीश+यताहवामानिवभागाचेसचं ालककृ णानंदहोसाळीकरयांनी:य;के लीआहे.
के रळमaये२७मेरोजीनैऋ/यमोसमीपाऊसयेऊशकतो, असंहीते"हणाले.
<><><><><><>
मंबु ईतइंदूिमलइथंहोणाbयाडॉ.
बाबासाहेबआंबेडकरयां7याGमारकGथळावरबसव,यातयेणाbयापतु •या7या.ितकृतीचीपाहणीकर,यासाठीसामािजकRयायमं ीधनंजय
मंडु ेयांनीउ€र.देशमaयेगािझयाबादइथंभेटिदली.
इंदूिमलमधiयाGमारकGथळावरडॉ.
आंबेडकरयांचा३५०फूटउंचीचापतु ळाबसवलाजाणारआहे.
यापतु •याची२५फूटउंचीची.ितकृतीfये•िशiपकाररामसतु ारयां7याकायI शाळे ततयारकर,यातआलीआहे.
<><><><><><>
कलासंचालनालयातफO घे,यातआलेiयाशासक9यरेखाकला"हणजेचइंटरमीिडएट‘ॉइंगYेडपरीFेचािनकालउ<ातरएिलम_टरी
‘ॉइंगYेडपरीFेचािनकालसोमवारी२३मेरोजी.िस%होणारआहे. www.doa.maharashtra.gov.in /याच.माणे dge.doamh.in
यासंकेतGथळावरहेिनकालपाहतायेतील.
एिलम_टरीपरीFेत९६ट++यांहŠनअिधकतरइंटरिमिजएटपरीFेत९४ट++यांहŠनअिधकिव<ाथjउ€ीणI झाiयाचीमािहतीकलासंचालनाल
याचे.भारीकलासंचालकराजीविमtायांनीिदलीआहे.
//<><><><><><>//

