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                                  आकाशवाणी, पणेु  

                                  राष्ट्रीय बातमीपत्र  

दद- 25.01.2021                सकाळी 9 वा. 20 दम.                                वार- सोमवार  

 

ठळक बातम्या 

१. प्रजासत्ताक ददनाचं संचलन भारताची देदीप्यमान सामादजक-सांस्कृदतक परपंरा, 

सामररक शक्ती आदण लोकशाहीला केलेलं अदभवादन असल्याचं पतंप्रधानांचं 

प्रदतपादन 

२. देशभरात आज राष्ट्रीय मतदार ददनादनदमत्त जागदृतपर काययक्रम 

३. नेपाळचे पंतप्रधान केपी शमाय  ओली यांची सत्ताधारी कम्यदुनस्ट पाटीमधून हकालपट्टी 

आदण 

४. हररद्वार इथं होणाऱ्या कंुभ मेळ्यासाठी मागयदशयक सूचना जारी 

पतंप्रधान NCC  

प्रजासत्ताक ददनाचं संचलन हे भारताच्या देदीप्यमान सामादजक-सांस्कृदतक परपंरलेा, 

सामररक शक्तीला आदण जगातल्या सवायत मोठ्या लोकशाहीला केलेलं अदभवादन आहे; 

असे गौरवोद्गार पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल काढले. प्रजासत्ताक ददनी राजपथावर 

होणाऱ्या संचलन सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या राष्ट्रीय छात्र सेना आदण राष्ट्रीय सेवा 

योजनेच्या दवद्यार्थयाांशी तसंच दवदवध कलाकारांशी नवी ददल्लीतल्या आपल्या दनवासस्थानी 

काल तयांनी संवाद साधला. राजपथावरचं संचलन; तयामधून होणार ंभारताच्या समदृ्च कला 

संस्कृती आदण परपंरचंे  सादरीकरण हा प्रतयेक भारतीयाच्या अदभमानाचा दवषय आहे, असं 

मोदी म्हणाले.  आपल्यापैकी प्रतयेकालाच देशासाठी बदलदान देण्याची संधी दमळणार नाही 

मात्र राष्ट्र उभारणीसाठी काहीतरी करण्याची संधी मात्र नक्कीच आहे; तयामळेु आपण 

सवाांनीच देश आणखी मजबूत करण्यासाठी आपापल्या परीनं योगदान द्यायला हवं असं 

पंतप्रधान म्हणाले. "व्होकल फॉर लोकल"; "एक भारत शे्रष्ठ भारत" या संकल्पना एकमेकांना 

पूरक आहेत असं सांगून तयांनी पनु्हा एकदा स्थादनक उतपादनांना चालना देण्याचं आवाहन 
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आपल्या या भाषणातून केलं. कोरोना प्रदतबंधक लसीकरण मोदहमेमध्ये मदतीसाठी पढेु या 

असं आवाहन तयांनी यवुा दपढीला केलं.  

पतंप्रधान सबंोधन  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज दपुारी 12 वाजता राष्ट्रीय बाल परुस्कार दवजेतयाशी दूर दृष्ट्य 

प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधणार आहेत. मदहला आदण बाल दवकास मंत्री स्मतृी 

ईराणी या काययक्रमाला उपदस्थत राहणार आहेत. देशभरातल्या ३२ बालकांना यंदा 

पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल परुस्कारानं गौरवण्यात येणार आहे. कला आदण संस्कृती  के्षत्रातल्या 

सात; नवोन्मेष के्षत्रासाठी ९ तर शालेय गणुवते्त संदभायत यंदा पाच बालकांना परुस्कार 

देण्यात येणार आहेत. या व्यदतररक्त समाज सेवा आदण बाल शौयय परुस्कारही ददले जाणार 

आहेत.  

ननती आयोग  

दनती आयोगाने 2020 चा भारतीय नवोन्मेष दनदेशांक जाहीर केला असून, तयात 

तादमळनाडू पदहल्या तर महाराष्ट्र दसुऱ्या क्रमांकावर आहे. 2019 मध्ये महाराष्ट्र राज्य 

दतसऱ्या स्थानावर होतं. स्टाटयअप्स दवकास प्रोतसाहनासाठी  दवदवध उपक्रमांमध्ये 

नावीन्यपूणय पढुाकार घेतल्यामळेु राज्याला यश प्राप्त झालं आहे, असं राज्याचे कौशल्य 

दवकास, रोजगार आदण उद्योजकता मंत्री नवाब मदलक यांनी सांदगतलं. 

पतंप्रधान  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 31 जानेवारी रोजी आकाशवाणीच्या माध्यमातून मन की बात 

काययक्रमाद्वार ेजनतेशी संवाद साधणार आहेत. हा या काययक्रम मादलकेचा 73 वा भाग आहे. 

नागररकांनी आपल्या सूचना, संकल्पना 28 तारखेपयांत पतंप्रधान कायायलयापयांत 

पोहोचवाव्यात असं आवाहनही तयांनी केलं आहे.  

मतदार नदन  

देशभरात आज राष्ट्रीय मतदार ददन साजरा केला जाणार आहे. भारतीय दनवडणकू 

आयोगाच्या स्थापना ददनादनदमत्त हा ददवस साजरा केला जातो. “देशातील मतदारांना 

सशक्त, सतकय , सरुदक्षत आदण जागरूक करण“ं हा यावषीचा दवषय आहे. मतदारांना 
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जागरूक करून दनवडणकू प्रदक्रयेत सहभागी होण्यासाठी प्रोतसादहत करणे,  नवीन 

मतदारांना नोंदणीसाठी प्रोतसादहत करणे हा यामागचा उदे्ङश आहे. या दनदमत्ताने नवी 

ददल्लीत होणा-या राष्ट्रीय काययक्रमात राष्ट्रपती रामनाथ कोदवंद प्रमखु पाहुणे म्हणनू 

उपदस्थत राहणार आहेत. राष्ट्रपतींच्या हस्ते 2020-21 साठीच्या राष्ट्रीय परुस्कारांचं 

दवतरण होणार असून  दनवडणूक आयोगाच्या वेब-रदेडओ- हॅलो वोटसयचे उद्घाटनही ते 

करणार आहेत. 

नपेाळ  

नेपाळचे पंतप्रधान केपी शमाय  ओली यांची तयांच्याच सत्ताधारी कम्यदुनस्ट पाटीमधून 

हकालपट्टी करण्यात आली आहे.  नेपाळची संसद दवसदजयत  करण्याचा दनणयय घेतल्याबद्ङल 

ओली यांच्यावर पक्षानं ही कारवाई केली आहे. काल पक्षाच्या मध्यवती सदमतीच्या बैठकीत 

हा दनणयय घेण्यात आल्याचं पक्षाचे प्रवके्त नारायण काजी शे्रष्ठ यांनी सांदगतलं. माजी 

पंतप्रधान पषु्ट्प कमल दहल प्रचंड यांच्याशी असलेल्या सत्ता संघषायतून ओली यांनी 

दडसेंबरमध्ये नेपाळची संसद दवसदजयत करण्याचा धक्कादायक दनणयय घेतला. यामळंु 

नेपाळमध्ये राजकीय संघषय तीव्र झाला आहे. नेपाळमध्ये एदप्रल आदण मे मदहन्यात 

दनवडणकुा घेण्यात येणार असल्याची घोषणा झाली. नेपाळचे माजी पतंप्रधान पषु्ट्पकमल 

दहल प्रचंड यांच्या गटानं  ओली  यांच्या संसद दवसदजयत करण्याचा दनणयय घटनेचा आदण 

लोकशाहीच्या यंत्रणेचं उल्लंघन असल्याची टीका केली आहे.  

भारत  

भारत आदण चीन यांच्यातील लष्ट्करी कमांडर स्तरावरील चचेची 9 वी फेरी काल मध्यरात्री 

अडीच वाजता संपली. मोल्डो इथं काल सकाळी साडे दहा वाजता सरुू झालेली ही बैठक 

तब्बल सोळा तास चालली. या बैठकीतील दनणययांबाबत भारत आदण चीनकडून संयकु्त 

पत्रक जारी करण्याची प्रतीक्षा आहे.   

क ं भ मळेा  

कोदवड 19 साथीच्या पार्श्यभूमीवर कें द्र सरकारनं हररद्वार इथं होणाऱ्या कंुभ मेळ्यासाठी 

मागयदशयक सूचना जारी केल्या आहेत. मेळ्यात सहभागी होऊ इदच्छणाऱ्या भादवकांनी 

उत्तराखंड सरकार कडं आपली नाव नोंदणी करणं आवशयक आहे. तसंच तयांच्या 
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राज्यातील वैद्यकीय महादवद्यालय, दजल्हा रुग्णालय दकंवा सामादजक आरोग्य कें द्र 

यांच्याकडून वैदयकीय प्रमाणपत्र घेतलेलं असणंही आवश्यक आहे. या वषी कंुभ मेळ्याचा 

कालावधी 48 ददवसांचा असून, यंदा नेहमी असणारा साडेतीन मदहन्यांचा कालावधी कमी 

करण्यात आला आहे. हररद्वार रले्वेस्थानकावर भादवकांसाठी सोयी सदुवधा सज्ज करण्यात 

आल्या असून, अनेक खास रले्वेगाड्याही सरुू करण्यात येणार आहेत. कें द्रसरकारनं दनम 

लष्ट्करी दलाच्या 40 तकुड्या तैनात केल्या असून, सीमासरुक्षा दल, भारत दतबेट सरुक्षा 

दल, कें द्रीय राखीव पोलीस दल, राज्य सरुक्षा दल यांच्याही तकुड्या तैनात करण्यात 

आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या दवनंतीनसुार कमांडो पथक, बॉम्ब शोधक दल, 

स्नायपसयही तैनात करण्यात येणार आहेत.   

निमाचलप्रदेश  

दहमाचल प्रदेश आज आपला सवुणयमहोतसवी स्थापनाददन साजरा करत आहे. 1971 मध्ये 

देशातील 18 वे राज्य म्हणून दहमाचल प्रदेशाची स्थापना करण्यात आली. यादनदमत्त आज 

दशमला इथं ऐदतहादसक ररज मैदानावर दवशेष काययक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. 

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आदण अथय राज्यमंत्री अनरुाग ठाकूर या वेळी 

उपदस्थत राहणार आहेत. कें द्रीय गहृमंत्री अदमत शहा दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून 

उपदस्थतांना संबोदधत करणार आहेत. यादनदमत्त एका दवशेष टपाल दतकीटाचं अनावरणही 

करण्यात येणार असून, राज्यातील दवदवध भागांमध्ये वषयभर 51 दवदवध काययक्रमांचे 

आयोजन करून हे सवुणय महोतसवी वषय साजर ेकरण्यात येणार असल्याचं मखु्यमंत्री जयराम 

ठाकूर यांनी जाहीर केलं आहे. दहमाचल प्रदेशातील दवकासाची झलक दाखदवणारी स्वदणयम 

रथ यात्राही या वषायत काढण्यात येणार असल्याचं तयांनी सांदगतलं.  

ररझर्विह बकँ  

ररझव्हय बकँ येतया माचयपासून पाच, दहा आदण शभंर रुपयांच्या नोटा बंद करणार असल्याचं    

वतृ्त दनराधार असून, ही अफवा असल्याचं पीआयबी पे्रस इन्फोमेशन ब्यरुोनं म्हटलं आहे. 

ररझव्हय बकेँनं अशी कोणतीही घोषणा केली नसल्याचं पीआयबीनं म्हटलं आहे.  

शेतकरी टॅ्रक्टर यात्रा  

कृषी कायद्या दवरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना काही अटींवर प्रजासत्ताक 

ददनी रॅक्टर यात्रा काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ही यात्रा शांततेत काढण्याच्या 
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हमीवर  ददल्ली पोलीसांनी ही परवानगी ददली आहे. प्रजासत्ताक ददनाचं संचलन 

झाल्यानंतर दटकरी, दसंघू आदण गाझीपरु या तीन सीमांवरून ही यात्रा काढण्याची परवानगी 

देण्यात आली असून, या दठकाणचे बॅरीकेडस काढून टाकण्यात आल्याचं ददल्लीचे दवशेष 

पोलीस आयकु्त दीपेंद्र पाठक यांनी सांदगतलं.  

लसीकरण  

कोदवड 19 लसीकरणाच्या नवव्या ददवशी काल देशातील पाच राज्यांमधील 31 हजारांपेक्षा 

जास्त आरोग्य सेवा कमयचाऱ्यांना लस देण्यात आली, तर आतापयांत 16 लाखांपेक्षा अदधक 

लोकांना लस देण्यात आली असल्याची मादहती आरोग्य मंत्रालयानं ददली आहे.  यामध्ये 

कनायटक सवायत आघाडीवर असून, दतथं एक लाख 91 हजारांपेक्षा जास्त जणांना लस 

देण्यात आली आहे. तयानंतर ओदडशा, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश आदण तेलंगणचा क्रमांक 

लागतो. काल ददवसभरात लसीकरणाची 693 सतं्र घेण्यात आली तर आतापयांत 28 हजार 

613 सत्र घेण्यात आल्याचं आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलं आहे.   

राष्ट्ट्रीय कोनिड आकडिेारी 

देशात  काल सकाळी संपलेल्या 24  तासांत 15 हजारांपेक्षा जास्त कोदवड रुग्ण बर ेझाले 

असून देशातील कोदवड रुग्ण बर ेहोण्याचा दर 96 पूणाांक 83 शतांश टक्क्यांवर पोहोचला 

आहे. आतापयांत देशभरात 1 कोटी 3 लाखांपेक्षा जास्त रुग्ण बर ेझाले असल्याचं 

मंत्रालयानं म्हटलं आहे. तर सध्या 1 लाख 84 हजार 408  जणांवर सध्या उपचार सरुु 

आहेत. काल 155  जणांचा मतृयू झाला असून एकंदर मतृांची संख्या 1 लाख 53 हजार 

339  झाली आहे.  

िगंबधूं  

नेताजी सभुाषचंद्र बोस हे वंगबंधू शेख मजुीबरु रहमान यांचे पे्ररणास्त्रोत होते, असं 

बांगलादेशचे मादहतीमतं्री डॉ. हसन महमदु काल ढाका इथल्या एका चचायसत्रात नेताजींना 

आदरांजली वाहताना सांदगतलं. शेख मजुीबरु रहमान यांनी याबद्ङल तयांच्या अपूणय 

आतमचररत्रात नमूद केलं आहे असं ते म्हणाले. भारत-बांग्लादेश संबंधांबद्ङल बोलताना ते 

म्हणाले की भारताकडून दमळालेल्या 20 लाख कोरोंना लसींची भेट दोन्ही देशांमधील पे्रम 
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आदण मैत्रीचे अनन्य उदाहरण आहे. दोन्ही देशांमधील दनकटचे संबंध येतया काही ददवसांत 

आणखी दृढ होतील, अशी आशा तयांनी व्यक्त केली. 

याबरोबरच हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं.  

 


