
आकाशवाणीमुंबई 

रा��ीयबातमीप� – रा�ी. ९.१५वाजता 

२७जानेवारी२०२२ – ग!ुवार 

ठळकबात�या 

• दशेात#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 दशेांची िशखर प<रषद संप?न 

 

• ह8तांतरणाची 1ि@या पूणB झा#यानं एअर इंिडयाची मालकF आजपासून प?ुहा टाटा समहुाकडं 

 

• १९६४ 6या टोिकयो ऑिलिJपकमध#या सवुणBपदक िवजेKया भारता6या हॉकF संघाचे कणBधार चरणजीत िसंग यांचं िनधन 

<><><><><> 

आताऐकूयाबात�यािव�तारान.ं.. मा��याआधीएकआवाहन 

रा�यासहदशेा�याकाहीभागातकोरोना#$णाचंीस'ंयामोठ्या)माणातवाढतेआह.े 

कोरोना�यानवन+या)कारा�ंयाबात�यािचतंावाढवतआहते. अशावेळीआ�ही-ो�यानंाआवाहनकरतोक., 

लवकरातलवकरपूण1लसीकरणक#न2या, 

तसचं१५ते१८यावयोगटात7यामलुासंहइतरनाग:रकांनाहीलसीकरणासाठी)ो�सािहतकरा. 

यासोबतचकोरोना)ितबंधकिनयमपाळा, गद;टाळा, मखुप=ीअव>यवापराआिणहातवेळोवेळी�व�छधवुा. 

चला…… �वराकरा, लसीकरणअव>यक#न2या. 

कोरोनाशीसबंंिधतयो$यमािहती, माग1दश1नआिणमदतीसाठीरा�या�या०२० – २६१२७३९४यामदतGमाकंावरसपंक1 साधा... 

<><><><><> 

दशेात#या९५ट%%याह'नअिधकपा�नाग<रकांनाकोिवड1ितबंधकलसीचीिकमानएकमा�ािमळालीआहे. 

क4 5ीयआरोRयमं�ीमनसखुमांडिवययांनीट्िवटरवTनहीमािहतीिदली.  

कोिवड1ितबंधकलसीकरणमोहीमेअंतगBतदशेानंआज१६४कोटीलसमा�ांचाटUपापारकेला. 

६९कोटी७२लाखापेVाअिधकलाभा-या.नालसी6यादोन, 

तर९८लाख७४हजारापVेाअिधकलाभा-या.नालसीचीवधBकमा�ािमळालीआहे. 

दशेातआजसकाळपासून५५लाखापेVाअिधकलाभा-या.चंलसीकरणझालं. 

राXयातहीआजसकाळपासून३लाख२८हजारापेVाअिधकलाभा-या.चंलसीकरणझालं.  

दशेातमोठ्या1माणातकोिवड१९1ितबंधकलसीकरणझा#यामळेुकोरोना6याितस[यालाटेतकोरोनाबािधतांना!Rणालयातदा

खलकरायलालाग\याचं1माण, तसंचकोरोनामKृयूचं1माणंअKयंतकमीरािहलंअसंक4 5ीयआरोRयसहसिचवलवअ^वालयांनीJहटलंआहे. 

<><><><><> 



दशेात#यावय8कनाग<रकांसाठीकोवॅि%सनआिणकोिवशी#डयाकोरोना1ितबंधकलस`नाऔषधJहणूनमा?यतािमळालीआहे. 

क4 5ीयऔषधमानकिनयं�णसंघटनेनंआजहीमा?यतािदली. यापूवbयालश`6याकेवळअKयावcयकप<रि8थतीतवापराचीपरवानगीहोती. 

अमे<रकेतफायझरआिणिeटनम:यकेोिवशी#डलाअशा1कारचीमंजरुीिमळालीआहे. 

<><><><><> 

जानेवारी२०२३म:येवयाची१५वषBपूणBकरणारीमलंुहीकोिवड1ितबधंकलसीकरणकर\यासाठीपा�आहेत, 

असंक4 5ीयआरोRयआिणकुटंुबक#याणमं�ालयानं8पfकेलंआहे. 

अित<रgसिचविवकासशीलयांनीयासंदभाBतसवBराXयआिणक4 5शािसत1दशेांनाप�िलिहलंआहे. 

जानेवारी२०२३म:येिकंवाKयापूवbवयाची६०वषBपूणBकरणारनेाग<रकवधBकमा�ाघेऊशकतात, असंहीयाप�ातJहटलंआहे.   

<><><><><> 

सवBसमावेशकआिणि8थरशेजारीदशेांबiल6याभारता6यासंक#पनेतम:यआिशयाचं8थानमहKवपूणBआहे, 

असं1ितपादन1धानमं�ीनर45मोदीयांनीकेलंआहे. तेआजभारतआिणम:यआिशयाईदशेां6यािशखरप<रषदतेबोलतहोते. 

1ादिेशकसरुVाआिणअफगािण8तानात#याघडामोड`बाबतसजगराहाय6याआवcयकतेवरKयांनीभरिदला. पर8परसहकायBयासाठी 

महKवाचंअस#याचंKयांनीसांिगतलं. भारतआिणम:यआिशयातलेसंबधगे#यातीनदशकां6यापायावरउभेआहेत, 

आिणयापढेुहीतेवkृ`गतहोतराहतील,असािवlासKयांनीmयgकेला.  

भारतानंआयोिजतकेले#यायाप<रषदतेकझाक8तान, िकरिगज1जासnाक, तािजिक8तान, 

तकुB मेिन8तानआिणउझबेिक8तानचेरा��पतीसहभागीझालेआहेत. 

सवBदशेां6यानेKयांनीपर8परांमधलीभािगदारीअिधकoढकर\यासाठीचीवचनबkताmयgकेली,अशीमािहती, 

पररा��mयवहारमं�ालया6यापिpमिवभागा6यासिचवरीनतसधंयुांनीबातमीदारांशीबोलतांनािदली.  

<><><><><> 

क4 5ीयअथBमं�ीिनमBलासीतारामनयेKया१फेeवुारीलाक4 5ीयअथBसंक#पसंसदतेसादरकरतील. 

संपूणBपणेिडिजटल8व!पातहाअथBसंक#पसादरकेलाजाणारआहे. 

आिथBकवषB२०२२आिण२३चाहाअथBसंक#पसवBसामा?यनाग<रकांनायिुनयनबजेटयामोबाइलअॅपवरहीपाहतायेईल. 

अथBसंक#पा6याभाषणासहसवB1कारचीइतरकागदप�याअॅपवरउपलqधअसतील. यािशवायwww.indiabudget.gov.in. 

यावेबसाइटवरहीअथBसंक#पवाचतायेईल.  

<><><><><> 

अथBसंक#पीयअिधवेशना6यापाlBभूमीवरलोकसभेचेसभापतीओमिबलाBयांनीरिववारीसवBपVीयबैठकFचंआयोजनकेलंआहे. 

राXयसभेचेअ:यVएम. mयंक�यानायडूयांनीसोमवारीसवBपVीयनेKयांचीबैठकघेणारआहेत. 

सरकारहीKयाचिदवशीिविवधपVात#यानेKयांशीअिधवेशनातलंकामकाजसरुळीतmहावंयासाठीचचाBकरणारआहे. 

३१जानेवारीलारा��पत`6याअिभभाषणानंअथBसंक#पीयअिधवेशनसTुहोणारआहे.  

<><><><><> 

रा��ीयशैVिणकधोरण२०२०संदभाBत8थापनकेले#याडॉ. 

रघनुाथमाशेलकरसिमती6याकायBगटाचाअहवालराXयमंि�मंडळा6याबैठकFतआजसादरकर\यातआला. 



Kयावरयाधोरणा6याअमंलबजावणीसाठीम�ुयमं�यां6याअ:यVतेखालीकायBगट8थापनकर\याचािनणBयघे\यातआला. 

यातिविवधखाKयां6यामं�यांचाहीसमावेशआहे.  

स:यासTुअसले#या३वषा.6याअ�यास@माव!न४वषा.6याअ�यास@माकडे8थलांतरकर\याचीयोजनाआिणKयाबाबतचाआ

राखडातयारकर\याक<रतामुंबईआिणपणेुिव�ापीठा6याअ�यासमंडळाचीसिमतीतयारकर\यालामं�ीमंडळानंमा?यतािदली. 

५०वषBपूणBझाले#याशVैिणकसं8थांनािव�ापीठाचादजाBद\ेयासाठीराXयात#याअकृषीिव�ापीठांचेपाचकुलग!ुआिणइतरत�यांचीसिम

तीनेम\यातयेणारआहे.  

बह�िव�ाशाखीयउ6चशVैिणकसं8थांचाआराखडातयारकर\यासाठीतसंचराXयात#याशैVिणकसं8थां6याअिधकारVे�ाचापु

निवBचारकर\यासाठीराXयातीलअकृषीिव�ापीठां6यापाचकुलग!ंुचीएकसिमती8थापनकेलीजाणारआहे. 

हीसिमतीअ:यापनआिणअ:ययनाचीउKकृfताक4 5ेतयारकर\या6यामदु�्ावरहीिवचारकरले.  

<><><><><> 

राXयात#याशासकFयवै�कFयमहािव�ालयात1ा:यापकआिणसहयोगी1ा:यापकपदांवरकं�ाटीत�वावरिनय%ुKया�ाय6यासु

धा<रतकायBपkतीलाआजझाले#यामंि�मंडळबैठकFतमा?यताद\ेयातआली. 

यािनणBयामळेुइतर�कायBरतडॉ%टरांनाकं�ाटीत�वावरिनयgुFदतेायेणारआहे. 

स:याकेवळसवेािनवnृअ:यापकांचीचवया6या६५वषा.पय.तकं�ाटीत�वावरिनयgुFकेलीजाते. 

सधुा<रतकायBपkतीनसुार७०वषा.पय.तिनयgुFकरतायेईल. याअंतगBत1ा:यापकांना२लाख३०हजार!पयांपय.तमानधनिमळेल. 

तरसहयोगी1ा:यापकांना२लाख१०हजार!पयांपय.तमानधनदतेायेईल.  

<><><><><> 

MPSC अथाBत महारा�� राXय लोकसेवा आयोगानं महारा�� द�ुयम सेवा अराजपि�त गट ब म�ुय परीVा २०२० पढेु 

ढकलली आहे. MPSC नं पोिलस उपिनरीVक पदाकरता ८६ उमेदवारांना ताKपरुKया 8व!पात 1वेश द\ेयाचा िनणBय घेतला होता. 

मुंबई उ6च ?यायालया6या आदशेानसुार ही कारवाई कर\यात आली होती. मा� या mयितरीg आणखी काही उमेदवारांना ताKपरुKया 

8व!पात परीVेला बस\याची परवानगी �ावी असे आदशे नागपूर आिण औरंगाबाद6या महारा�� 1शासकFय 1ािधकरणानं िदले 

होते. यासाठी आवcयक तयारी करायला वेळ नस#यानं शिनवारपासून सTु होणारी ही परीVा पढेु ढकल\यात आली आहे. 

मुंबईत#या महारा�� 1शासकFय 1ािधकरणाकडे 1लंिबत असले#या अजाBवर अंितम िनणBय झा#यानंतर परीVेचे नवं वेळाप�क 

जाहीर केलं जाईल, असं MPSCनं कळवलं आहे. 

<><><><><> 

सपुरमाक� टम:येआिणतKसमदकुानांम:येवाईनचीिव@FकरायलाराXयमं�ीमंडळानंमंजरुीिदली. 

वाईनउ�ोगालाचालनािमळावी, शेतक[या6यामालालायोRयिकंमतिमळावीवगैरउेिifानंहािनणBयघेत#याचंसरकारनंसांिगतलंआहे. 

िकमान१००चौरसमीटरVे�फळअसले#यादकुांनानाएकाकपाटातवाइनिव@Fसाठीठेवतायेईल. Kयासाठीपरवानाआवcयकअसेल. 

शैVिणकआिणधािमBकसं8थां6याजवळ6यादकुानांनाआिणदा!बंदीअसले#यािज#�ातमा�याचीमभुािदलीजाणारनाही.  

<><><><><> 

दशेातलीसवाBतजनुीहवाईवाहतूककंपनीएअरइंिडयाचीमालकFआजपासूनप?ुहाएकदाटाटासमहुाकडेगेलीआहे. 

एअरइंिडया6या१००ट%केमालकF6याह8तांतरणाची1@FयाआजपूणBझालीआिणटाटास?स6यामालकF6याटेलेसयाउपकंपनीकडेएअर



इंिडयाह8तांत<रतकर\यातआली. 

आताएअरइंिडयाचंपूणBmयव8थापनटाटासमहुाकडेआलंअसूनटाटास?सनंिनयgुकेले#यानmयासंचालकमंडळानंआजपासूनएअरइंिडया

चाकारभारहातीघेतला, अशीमािहतीिनगु.तवणूकसिचवतहुीनकांतपांडेयांनीिदली. Kयापूवbटाटास?सचेअ:यVएन. 

चं5शेखरनयांनी1धानमं�ीनर45मोदीआिणअथBमं�ीिनमBलासीतारामनयांचीभेटघेतलीहोती. ऐकूयायासंपूणBएकवnृांत 

हो7ड…. २……१४सIकद 

<><><><><> 

उnर1दशेिवधानसभे6याितस[याटUUयात#यामतदानासाठीसमाजवादीपाटbनं५६नmयाउमेदवारांचीयादीआजजाहीरकेली

आहे. बह�जनसमाजपाटbनंहीKयां6या५३जागांसाठीआप#याउमेदवारांचीयादीआजजाहीरकेली. तर, 

अपनादलनंतीनउमेदवारांचीनावंआजजाहीरकेली. क4 5ीयगहृमं�ीअिमतशाहयांनीआजउnर1दशेमध#यामथरुा-वृंदावन, 

दा5ीआिण^ेटरनॉएडात#याभाजपाउमेदवारांसाठी1चारसभाघेत#या. 

Xये�भाजपानेतेराजनाथिसंगयांनीहीमोदीनगरइथंदारोदारीजाऊनजनतेशीसंवादसाधला. 

आमआदमीपाटbनंआजउnर1दशेसाठीजाहीरनामा1िसkकेला. यातपाटbनं३००यिुनटपय.तमोफतवीजेचंआlासनिदलंआहे. 

<><><><><> 

मिणपूरिवधानसभािनवडणकुFतकाँ̂ ेसनंभारतीयकJयिुन8टपाटb, मा%सBवादीकJयिुन8टपाटb, रासप, 

धमBिनरपVेजनतादलआिणफॉरवडBqलॉकबरोबरिनवडणूकपूवBआघाडीचीघोषणाकेली. 

मिणपूरम:येकाँ̂ ेसिशवायआघाडीत#याएकाहीपाटbचाआमदारनाहीय. 

काँ̂ ेसनं४०जागांसाठीयाआधीचआपलेउमेदवारजाहीरकेलेआहेत.  

<><><><><> 

पंजाबिवधानसभािनवणकुFसाठीआजअपVआिणसवBराजकFयपVांचेिमळूनएकूण९१उमेदवारांनीआपलाउमेदवारीअजBदाख

लकेला, पंजाबचेम�ुयिनवडणूकअिधकारीडॉएस. क!णाराजूयांनी ही मािहतीिदली. 

आतापय.तएकूण१०३उमेदवारांनीआपलाउमेदवारीअजBदाखलकेलाआहे, असंहीKयांनीसांिगतलं.  

<><><><><> 

चीन6याहiीतचकूुन1वेशकेले#याअ!णाचल1दशेात#यामीरामतोरामयािकशोरवयीनमलुालाचीन6याल�करानंभारता6याता

qयातिदलंआहे. हामलुगा१९जानेवारीपासूनबेपnाहोता. हेVे�1KयVिनयं�णरषेे6याहiीतलंअस#यानं, 

यामलुा6याशोधासाठीभारता6याल�करानंचीन6याल�कराशीहीसपंकB साधलाहोता.  

<><><><><> 

भारतआिणचीन6याल�करातकमांडर8तरावरस!ुअसले#याचच�चीअिलकडेच१२जानेवारीलाझालेली१४वीफेरीसकाराKम

कआिणफलदायीहोतीअशी1िति@याचीन6यासंरVणमं�ालयानंिदलीआहे. 

िबज`गइथंझाले#याएकाप�कारप<रषदतेिवचारले#या1�ालाउnरदतेांनाचीन6यासंरVणमं�ालयाचे1वgेवरी�कनBलवूकFयानयांनीही1

िति@यािदली. 

दो?हीदशेांमधलासीमावादाचा1�वाटाघाटीआिणचच�6यामा:यमातूनसटुावायासाठीचीनचीभूिमकासकाराKमकराहीलअसंहीकFयानयां

नीसांिगतलं.  

<><><><><> 



स1ुिसkलेखकआिणसमाजसवेकडॉ. अिनलअवचट�ांचंआजसकाळीपणेुइथ#याराहKयाघरीदीघBआजारानंिनधनझालं. 

दपुारीKयां6यावरअंKयसंसकारकर\यातआले. ते७७वषा.चेहोते. 

Kयांनी8थापनकेले#यामgुांगणmयसनमgुFक4 5ातवापरलीजाणारीmयसनमgुFचीअनोखीपkतहीजगभरात#याअनेकmयसनमgुFक4 5ांम

:येवापरलीजात.े   

<><><><><> 

1िसkहॉकFपटूचरणजीतिसंगयांचंआजिहमाचल1दशेातउनाइथ#यािनवास8थानी�दयिवकारानंिनधनझालं. 

ते९०वषा.चेहोते. 

जपानम:येटोिकयोइथं१९६४सालीझाले#याऑिलंिपकम:येसवुणBपदकिवजेKयाभारता6याहॉकFसघंाचंनेतKृवचरणजीतिसंगयांनीकेलं

होतं. १९६०6याआिलिJपकमध#याआिण१९६२6याआिशयाई@Fडा8पध�त#यारौUयपदकिवजेKयाभारता6यासंघाचेहीतेसद8यहोते.   

<><><><><> 

चीनम:येकोरोनाचा1ादभुाBववाढतआहे. 

Kयामळेुबीज`गम:येपढु6यामिह?या6या४तारखेपासूनसTुहोणा[यािहवाळीऑलंिपकमध#यासवBसहभागीखेळाडंुवरआिणअ?यपदािधका

[यांवरकडकिनब.धलाव\यातआलेआहेत. 

याखेळाडंुनाआिणपदािधका[यांनासामा?यनाग<रकां6यासंपकाBपासूनदूरराह\या6यासचुनाद\ेयातआ#याआहेत.  

<><><><><> 

ऑ8�ेिलयाख#ुयाटेिनस8पध�तऑ8�ेिलया6याअॅ�ेबाटbनंमिहलाएकेरी6याअंितमफेरीत1वेशकेलाआहे.अंितमफेरीतबाटb

चासामनाअमे<रके6याडॉिनअलाकोिल?सबरोबरउ�ाहोणारआह.े 

//<><><><><>// 


