आकाशवाणी मंबु ई
ादेिशक बातमीप – द.ु ३.००वाजता
२७ जानेवारी २०२२ – गु वार
ठळक बात या
• धानमं ी नर!" मोदी आज भारत आिण म%य आिशयायी देशां'या प(रषदेत दरू +,य णाली.ारे सहभागी होणार
• भाजपाआमदारिनतेशराणेयांचाअटकपूव4जामीन अज4 सव5'च6यायालयानंफेटाळला
• रा9यातकालओमाय;ॉनचाएकहीनवा >णआढळला नस@याची नAद
• सु िसBलेखकआिणसमाजसेवकडॉ. अिनलअवचटयांचंपEु 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 नवन/या -कारां#या बात या
िचंता वाढवत आहेत. अशावेळी आ ही 1ो यांना आवाहन करतो क2, लवकरात लवकर पूण6 लसीकरण क'न 7या, तसंच १५ ते
१८ या वयोगटात<या मल
ु ांसह इतर नाग?रकांनाही लसीकरणासाठी -ो सािहत करा. यासोबतच कोरोना -ितबंधक िनयम पाळा,
गद@ टाळा, मख
ु पBी अवCय वापरा आिण हात वेळोवेळी व#छ धवु ा.
चला…… वरा करा, लसीकरण अवCय क'न 7या.
कोरोनाशी संबंिधत यो(य मािहती, माग6दश6न आिण मदतीसाठी रा या#या ०२० – २६१२७३९४ या मदत Mमांकावर संपक6
साधा...
<><><><><>
धानमं ीनर!"मोदीआजभारतआिणम%यआिशयायीदेशांमध@याप(रषदेत
दूर+,य
णाली.ारेसहभागीहोणारआहे.
पिह@यांदाचअशा कार'याप(रषदेचंआयोजनकरEयातयेतंआहे.
कझाकGतान,
िकरिगज जासHाक,
तािजिकGतान,
तक
२०१५म%ये धानमंNयांनीयादेशांनाभेटिदलीहोती.
ु 4 मेिनGतानआिणउझबेिकGतानचेराJKपतीयातसहभागीहोणारआहेत.
Oयानंतरि.पPीयसंबधं ांम%येमोठ् या माणातसधु ारणाझालीआहे.
याप(रषदेत ादेिशकतसंचआंतरराJKीयमदु S
् ांवरचचा4 होEयाचीशTयताआहे.
<><><><><>
भाजपाआमदारिनतेशराणेयांचाअटकपूव4जामीनअज4 आजसव5'च6यायालयानंफेटाळला.
संतोषपरबह@ला करणीिनतेशराणेयांनीयेOयादहािदवसांतिज@हा6यायालयासमोरहजरUहावं,
असेिनदVशसर6यायाधीशएनUहीरामEणा,
6यायमूतWिहमाकोहलीआिण6यायमूतWएएसबोपEणायां'यापीठानंिदलेआहेत.
9येXवकYलमक
ु ु लरोहतगीआिणिसBाथ4 लथु रायांनीराणेयांचीबाजूमांडलीतरअॅडUहोके ट
डॉTटरअिभषेकमनूिसंघवीयांनीरा9यसरकारतफV यिु ]वादके ला.
<><><><><>

राJKीयलसीकरणमोिहमेतआतापय^त163 कोटी84 लाखलसमा ादेEयातआ@याअशीमािहतीक! "ीयआरो>यमं ालयानेिदलीआहे.
गे@या24 तासात22 लाख35 हजारपेPाजाGतलसमा ािद@यागे@याआहेत. स%यादेशातीलउपचाराधीन >णांचीसं_या22
लाखदोनहजार472असूनतीनलाख6हजार357जणकालकोिवडम]
ु झाले. देशातीलकोिवडसंसगा4 चादर5.46टTके आिणबरेहोEयाचादर93
पूणा^क 33 शतांशटTके आहे. गे@या24तासात2लाख86हजार384नवीन >णनAदवलेगेले.
<><><><><>
रा9यातकालओमाय;ॉनसंसग4 झालेलाएकहीनवा >णआढळलानाही.
रा9यात@याओमाय;ॉनबािधत >णांचीसं_यादोनहजार८५८एवढीअसून, यापैकYएकहजार५३४ >णसंसग4 म]
ु झालेआहेत.
रा9यातकालकोिवडसंसग4 झालेलेनवे३५हजार७५६ >णआढळले.
Oयामळ
ु े रा9यभरात@याकोिवडबािधतांचीएकूणसं_या७६लाखपाचहजार१८१झालीआहे. काल७९ >णांचाउपचारादरeयानमOृ यूझाला.
रा9यातयासंसगा4 नंदगावले@या >णांचीएकूणसं_या, एकलाख४२हजार२३७झालीअसून, मOृ यूदरएकपूणा^क८७शतांशटTके आहे.
काल३९हजार८५७ >णबरेझाले,
रा9यातआतापय^त७१लाख६०हजार२९३ >णकोरोनािवषाणूसंसगा4 तूनम]
ु झालेअसून,
कोिवडम]
ु Yचादर९४पूणा^क१५शतांशटTके झालाआहे. रा9यातस%यादोनलाख९८हजार७३३ >णांवरउपचारसg
ु आहेत.
<><><><><>
संसदे'याअथ4 संक@पीयअिधवेशनाचंकामकाजसरु ळीतपारपडावंeहणनू क! "सरकारनंयेOया31तारखेलासव4 पPीयबैठकबोलावली
आहे.
संसदीयकाय4 मं ी @हादजोशीयांनीहीबैठकबोलावलीअसूनबैठकदरु +,य णाली.ारेहोईल.
रा9यसभाआिणलोकसभेत@याराजकYयपPां'याम_ु यनेOयांनायाबैठकYचंआमं णआहे.
संसदेचंअथ4 संक@पीयअिधवेशनOयाचिदवशीसg
ु होणारअसूनसकाळी11वाजताराJKपतीरामनाथकोिवंदसंसदे'यादो6हीसभागहृ ांसमोरअिभ
भाषणकरतीलअशीमािहतीसंसदीयकामकाजमं ी @हादजोशीयांनीआप@याट् िवटरसंदशे ा.ारेिदलीआहे.
अथ4 मं ीिनम4 लासीतारामन1फे hवु ारीलाक! "ीयअथ4 संक@पसादरकरतील.
कोिवड ितबंधकिनयमांचंपालनकरEयासाठीसंसदे'यादो6हीसभागहृ ांचंकामकाजपाiयांम%येहोईलअशीमािहतीहीजोशीयांनीिदली
. रा9यसभेचंकामसकाळी10तेदपु ारी2यावेळेततरलोकसभेचंकामदपु ारी4तेरा ी9यावेळेतअसेल.
अथ4 संक@पीयअिधवेशनाचापिहलाभागपढु ीलमिह6या'या11तारखेपय^तचालणारआहेआिणमिहनाभरा'यािवjांतीनंतरअिधवेशना
चादसु राभाग14माच4 पासूनसg
ु होऊनतो8एि लरोजीसंपेल.
<><><><><>
आगामी2022-23 याआिथ4 कवषा4 तभारतीयअथ4 UयवGथेचािवकासदर9 टTके राहील, असंआंतरराJKीयनाणेिनधीनंeहटलंआहे.
नाणेिनधीनंजागितकअथ4 UयवGथांकडे+lीPेपयाआप@याता9याअहवालातहाअंदाजवत4 वलाआहे.
बँकां.ारेिद@याजाणाnयाअथ4 परु वठ् याबाबत'यासिु वधा,
Oयाबoलवाढतअसलेलािवpास,
अथ4 परु वठ् याचाके लाजातअसलेलावापरआिणवाढतीगंतु वणूकयामळ
ु े िवकासदरवाढEया'यामोठ् याशTयतािनमा4 णझा@याचंनाणेिनधीनंeहटलं
आहे.
भारतातीलआिथ4 कPे ाचीकामिगरीअपेPेपPे ाचांगलीझा@याचंयाअहवालातनमूदकरEयातआलंआहे.
जागितकअथ4 UयवGथेचािवकासदर2021 म%ये5 पूणा^क9 दशांशटTके होता, तो2022 म%ये4 पूणा^क4 दशांशटTके राहील.
तसंचअमे(रकाआिणचीनयादोनबलाढ् यअथ4 UयवGथांनाउतरOयािGथतीलासामोरेजावेलागेल, असंहीयाअहवालातनमूदकरEयातआलंआहे.
<><><><><>
सु िसBलेखकआिणसमाजसेवकडॉ. अिनलअवचटqांचंआजसकाळीपणु ेइथ@याराहOयाघरीदीघ4 आजारानंिनधनझालं .
ते७७वषा^चेहोते. Oयांनीमजूर, दिलत, भटTयाजमाती, वे,याअशादल
ु िलखाणके लंआहे. डॉ.
ु 4 िPतघटकां'या sांिवषयीिवपल
अिनलअवचटयांनीOयां'यािदवंगतपOनीडॉ.
अिनताअवचटयां'यासोबतम]
ु ांगणUयसनम]
ु Yक! "ाचीGथापनाके ली.
इथेवापरलीजाणारीUयसनम]
ु YचीअनोखीपBतहीजगभरात@याअनेकUयसनम]
ु Yक! "ांम%येवापरलीजाते.
आतापय^तOयांची२२पGु तके कािशतझालीअसूनरा9यआिणदेशपातळीवर'याअनेकपरु GकारांनीगौरवकरEयातआलाआहे.
Oयां'यापािथ4 वावरआजदपु ारीकोणOयाहीधािम4 किवधीिशवायअंितमसंGकारके लेजातील.

डॉTटरअिनलअवचटयांनीहजारोलोकांनाUयसनम]
Oयांचंकाय4 पढु ेचालूठेवणं,
ु कgनसमाजालाउपकृतके लंआहे.
हीचOयांनाखरीjBांजलीठरेल, असंरा9यपालभगतिसंगको,यारीयांनीआप@याशोकसंदशे ातeहटलंआहे.
आजआप@यातूनसेवाuतीसामािजककाय4 कता4 , मनGवीसािहिOयकआिणहाडाचाप कारअसंबहvआयामीUयि]मwविनघूनगेलंआहे,
हेTलेशदायकअस@याची िति;याम_ु यमं ीउBवठाकरेयांनीUय]के लीआहे.
अवचटांचंचौफे रलेखनआिणसामािजककाय4 हेपढु 'यािकOयेकिपढ् यांसाठी ेरणादायीठरेलअसेआहे.
OयांचंहेयोगदानमहाराJKसदैवGमरणातठेवेल, असंम_ु यमं ीeहणाले.
बहvआयामीजीवनसमरसूनजगणाnयाहरहv6नरीडॉ.
अिनलअवचटयांचंिनधनहीमहाराJKा'यासामािजक,
सािहिOयक,
सांGकृितकचळवळीचीमोठीहानीआहे, अशाशxदातउपम_ु यमं ीअिजतपवारयांनीj%दांजलीवािहलीआहे.
<><><><><>
हॉकY'यामिहलाआिशयाचषकGपधVतदिPणको(रयाआिणजपानयांनीओमान'यामGकतइथंआपाप@याउपांOयफे रीतिवजयनAदव
@यावरिवजेतेपदाचीलढतिनिyतके ली.
मGकतमध@यासल
ु तानकाबूससंकुलातकालसं%याकाळीझाले@यापिह@याउपांOयलढतीतदिPणको(रयानंगतिवजेOयाभारतावर32अशीमातके ली.
दसु nयाउपांOयफे रीतजपाननंचीनिव Bिपछाडीवgनपढु ेयेत2-1असािवजयिमळवला.
भारतआिणचीनदरeयानउSाितसnयाआिणचौ|याGथानासाठीसामनाहोईलतरदिPणको(रयाआिणजपानयां'यादरeयानहोणाराअंितमसामनाउSाचरंगणारआहे.
<><><><><>
भारतीयि;के टिनयामकमंडळानंवेGटइंिडजिव Bमायदेशातहोणाnयाआगामीएकिदवसीयआिणट् व!टी20मािलके साठीभारतीयसंघांचीघोषणाके लीआहे.
येOया६फे hवु ारीपासूनअहमदाबाद'यानर!"मोदीGटेिडयमवरतीनएकिदवसीयसाम6यांनासg
ु वातहोईल,तर16तारखेपासूनकोलकाताइथ@या
ईडनगाड4 6सवरतीनT20सामनेखेळलेजाणारआहेत.दख
ु े भारता'यादिPणआि}कादौnयालामक
ु लेलारोिहतशमा4 एकिदवसीयसंघआिणT-20
ु ापतीमळ
संघाचेनेतOृ वकरEयासाठीपरतलाआहे.
माजीकण4 धारिवराटकोहलीचाएकिदवसीयआिणटी-२०संघातसमावेशकरEयातआलाआहे.
के .एलराहvलचीउपकण4 धारपदीिनवडकरEयातआलीआहे.
भारताचाजलदगतीगोलंदाजजस ीतबमु राहआिणमोहeमदशमीयांनायामािलके तूनिवjांतीदेEयातआलीआहे.
वेGटइंिडजमािलके साठीभारता'याएकिदवसीयसंघातदीपकहvडाचीहीिनवडकरEयातआलीआहे.
भारताचाएकिदवसीयसंघअशा माणेआहेरोिहतशमा4 (कण4 धार), के एलराहvल (उपकण4 धार), तरु ाजगायकवाड, िशखरधवन, िवराटकोहली, सूय4कुमारयादव, jेयसअ€यर,
दीपकहvडा, ऋषभपंत, दीपकचहर, शाद4 ल
ु व!"चहल, कुलदीपयादव, वॉिशं>टनसंदु र, रवीिबsोई, मोहeमदिसराज,
ु ठाकूर, यज
सीधकृJणाआिणआवेशखान, तरभारताचाT20 संघ: रोिहतशमा4 (कण4 धार), के एलराहvल (उपकण4 धार), इशानिकशन, िवराटकोहली,
jेयसअ€यर, सूय4कुमारयादव, ऋषभपंत, Uयंकटेशअ€यर, दीपकचहर, शाद4 ल
ु व!"चहल, वॉिशं>टनसंदु र,
ु ठाकूर, रवीिबsोई, अPरपटेल, यझ
मोहeमदिसराज, भवु नेpरकुमार, आवेशखानआिणहष4 लपटेल.
<><><><><>
ƒोनचं माणीकरणसोपं,
वेगवानआिणपारदश4 ककरEयासाठीसरकारनंƒोन माणप योजनाअिधसूिचतके लीआहे.
सल
हवाईPे ाचानकाशा,
ु भƒोनिनयम,
पीआयएलयोजनाआिणिसंगलिवंडोिडिजटलGकाय„लॅटफॉम4 यामळ
ु े हीयोजनाभारतात@याƒोनउSोगालासहा€यकारीठरेलअसंनागरीहवाईवा
हतूकमं ालयानंआप@याट् िवटरसंदशे ातeहटलंआहे.
2030
पय^तभारतालाजगाचंƒोनसंकुलबनवEया'या+lीनंहेआणखीएकपाउलआहेअसंहीमं ालयानंeहटलंआहे.
वापरकOया^नाOयांचेƒोन,

चालकआिणमालकयां'यासाठीएकवेळचीनAदणीपूण4करणंअOयाव,यकआहे.
यानस
ु ारवापरकOया^नािपवiयािकं वालालPे ाम%येजाEयाचीइ'छाअसेलतर Oयेकउड् डाणासाठीसंकेतGथळावgनपरवानगीघेणंगरजेचंआहे.
<><><><><>
रवीवारी 30जानेवारीला धानमं ी नर!" मोदी सकाळी साडेअकरा वाजता आकाशवाणीवgन मन कY बात या काय4 ;मातून
जनतेशी संवाद साधतील. या काय4 ;माचा हा पंचाऐशीवा भाग असेल. राJKिपता महाOमा गांधी यां'या पEु यितथीिनिमHाने Oयांना
आदरांजली वाह†न काय4 ;माला सु वात होईल, असं धानमं ी काया4 लयानं कळवलं आहे.
<><><><><>
मराठी भाषा पंधरवडािनिमHानं कोकण मराठी सािहOय प(रषदे'या दादर शाखे'या वतीनं 9येX सािहिOयक वसंत बापट यां'या
किवता आिण अ6य सािहOय कारांवर आधा(रत ‘वसंत वैभव’ या काय4 ;माचं दूर+Jय णािल'या मा%यमातून आयोजन करEयात आलं.
यावेळी अनेक कव‰नी तसंच सािहOयरिसकांनी वसंत बापट यांचं सािहOय कार सादर के ले.
<><><><><>
वातं[यां#या अमतृ महो सवी वषा6िनिम^ आकाशवाणी मबुं ई#या -ादेिशक वृ^ िवभागानं िवशेष काय6Mमांचं आयोजन के लं आहे,
ऐकूयात एक आवाहन........
<><><><><>

