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आकाशवाणी मुबंई 
रा��ीय बातमीप� – दु. १.३०वाजता 

१९ मे २०२२ –  गु वार 
ठळक बात#या 

• वाराणसी इथ'या (ानवापी मिशदी+या सव,-णाबाबत सव.+च 0यायालयात उ3ा सनुावणी  

 

• रा��पती रामनाथ कोिवंद स5ट ि7ह0स5ट आिण 9ेनडेाइ0स+या ससंदलेा सबंोधीत करणार / रा=पत>+या दौ@यात 

अनेक करारांवर Bवा-री होCयाची शDयता 

 

• जागितक गEधळा+या काळात भारत आज जगाची नवी आशा अस'याचं Gधानम�ंी नर5H मोदी याचं ंGितपादन  

 

• देशात कोरोना Gितबंधक लसीकरण मोिहमते १९१ कोटी लस मा�ांचा टIपा पार  

 

• केरळ+या अनेक भागात अितवृ=ी / हवामान िवभागाकडून ऑर5ज अलटM जारी 

 

<><><><><>  

वाराणसी इथ'या (ानवापी मिशदी+या सव,-णाबाबत सव.+च 0यायालयात उ3ा सनुावणी होणार आह.े िहदं ू

प-ान ं सव.+च 0यायालयात वेळ मािगतला, Qयावर 0यायालयानं उ3ा दुपारी तीन वाजता सनुावणी िनिRत केली आह.े 

यावेळी सवM प-ांना अहवाल सादर करCयास सांगCयात आल ंआह.े यासोबतच वाराणसी 0यायालयात'या सनुावणीलाही 

सव.+च 0यायालयान ंBथिगती िदली आह.े तQपूवS (ानवापी मिशदी+या सव,-णाचा अहवाल वाराणसी 0यायालयात सादर 

करCयात आला. या अहवालात सापडले'या पुरा7यांबाबत कोणताही खुलासा करCयास 0यायालया+या आयुUांनी नकार 

िदला आह.े 

<><><><><>  

रा��पती रामनाथ कोिवदं स5ट ि7ह0स5ट आिण 9ेनडेाइ0स+या दौ@यावर असून काल Qयाचं ंराजधानी िकंVसटन इथ ं

आगमन झाल.ं ग7हनMर जनरल डेम ससुान दोगान यांनी Qयांच ंBवागत केल.ं यावेळी रा��पत>ना गाडM ऑफ ऑनर देCयात 

आला. रा��पती  कोिवदं Gधानम�ंी रा'फ गो0साि'वस आिण इतर मा0यवरांची भेट घेणार असून ते ससंदलेाही सबंोिधत 

करणार आहते. या दौ@यात रा��पती अनेक करारांवर Bवा-री करCयाची अपे-ा आह.े स5ट ि7ह0स5ट आिण 9ेनडेाइ0स आिण 

भारत यां+यात सौहादMपूणM सबंंध आहते आिण सयुंU रा�� आिण रा��कुल यासह िविवध आतंररा��ीय मचंांवर सिZयपणे 

दो0ही देश सवंाद साधत असतात. सांBकृितक आिण ऐितहािसक \=्याही भारत स5ट ि7ह0स5ट आिण 9ेनेडाइ0सशी जोडललेा 

आह.े भारतीय वंशाचे लोक १९7या शतकात या देशात आले होते. Qया 7यU>चे वशंज आता Bथािनक समुदायाचा एक 

मह_वाचा भाग बनले आहते. स5ट ि7ह0स5टम`ये १ जून हा भारतीय आगमन िदवस #हणून घोिषत करCयात आला आहे तर ७ 

ऑDटोबर हा भारतीय वारसा िदवस #हणून घोिषत करCयात आला आहे. 

<><><><><>  
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जागितक गEधळा+या काळात भारत आज जगाची नवी आशा अस'याचं Gधानम�ंी नर5H मोदी यांनी #हटल ंआह.े ते आज 

दूर\�य Gणाली+या मा`यमातून वडोदरा इथ'या Bवामीनारायण मिंदरांनी आयोिजत केले'या युवा िशिबरांना सबंोिधत 

करताना बोलत होते. आज आपण नवीन भारता+या उभारणीसाठी GयQन करCयाचा सामिूहक सकं'प घते आहोत. 

जागितक अशांतता आिण सघंषाcम`ये शांततेसाठी जग भारताकडे न7या आशेन ंपाहत आह.े नवा भारत हा नवीन ओळख 

असलेला आिण Gाचीन परपंरांसह पुढे जाणारा आह.े अशा न7या भारताने सपूंणM मानवजातीला िदशा िदली पािहजे, असहंी 

ते #हणाले. आ#ही सपूंणM मानवजातीला योगाचा मागM आिण आयुव,दाची शUf दाखवत आहोत. आ#ही सॉhटवेअर त े

अतंराळापयcत नवीन भिव�याची वाट पाहणारे रा�� #हणून उदयाला येत आहोत अस ंQयांनी सांिगतल.ं कोरोना सकंटा+या 

काळात लस आिण औषधं पुरवठा जगाला करCयापासनू, ते िवखुरले'या पुरवठा साखjयांम`ये आ#ही Bवावलंबी भारताची 

आशा िनमाMण केली आह.े या सBंकार अkयुदय िशिबराच ंआयोजन के'याबlल Bवामीनारायण मिंदर ंआिण Qयां+या सतंाचंं 

कौतुक करताना Gधानम�ंी #हणाले कf, यामळेु आप'या सBंकृतीचा आिण रा��ाचा अkयुदय होईल. िशिबराच ंउिl= आिण 

Gभाव सतंां+या साि0न`यात उजळून िनघले. एक भारत mेn भारत, आQमिनभMर भारत आिण Bव+छ भारत यांसारpया 

उपZमांqार ेअिधकािधक त णांना समाजसेवते आिण रा�� उभारणीत सहभागी कrन घेCयाचं या िशिबराच ंउिl= आह.े 

Qया बlल Gधानमsंयांनी आयोजकाचें आभार मानले. यावेळी  गुजरात सरकार+या म�ंी मनीषाबेन वकfल Gदशे भाजपा 

अ`य- सी.आर.पाटील, Bवामीनारायण मिंदराचे (ानजीवनदास Bवामी, आदी मा0यवर उपिBथत होते. 

<><><><><>  

Gधानम�ंी नर5H मोदी यांनी काल कंबोिडयाचे Gधानम�ंी समदचे अDका मोहा सनेा पडेई टेको हtन सने यां+याशी दूर\uय 

Gणाली+या मा`यमातून सवंाद साधला. या चच,दर#यान दो0ही नेQयांनी 7यापार आिण गुतंवणूक, मन�ुयबळ िवकास, सरं-ण 

सरु-ा, सपंकM  यं�णा, कोरोना साथी+या रोगानंतरची अथM7यवBथा आदी िविवध िqप-ीय मुद3्ांवर चचाM केली. िqप-ीय 

सहकायाMबाबत+या िBथतीवर दो0ही नेQयांनी समाधान 7यU केल.ं 

<><><><><>  

आसाम राvयात सवाMिधक पुराचा फटका बसले'या भागातही अ0नधा0याची कमतरता नस'याचं आwासन आसामचे 

मुpयम�ंी िहमतंा िबBवा सरमा यांनी 7यU केला आह.े मिं�मडंळा+या बैठकfनतंर काल रा�ी गुवाहाटी इथ ं वाताMहरांशी 

बोलताना Qयांनी ही मािहती िदली. लोकांनी घाबrन जाऊ नये अस ं आवाहन Qयांनी केल.ं यावेळी लुमिडंग ते जितंगा 

दर#यानचा रBता पूवMवत झा'याचं Qयांनी सांिगतल.ं बराक खो@यात अडकून पडले'या लोकाचंी सटुका करCयासाठी आगामी 

१० िदवस, ‘hलाय िबग’ ही सवेा िसलचर आिण गुवाहाटी दर#यान सrु राहील अस ं ते #हणाले. आसाम+या २७ 

िज'|ांमधल ेसमुार े६ लाख ६० हजारपे-ा जाBत लोक पुरा+या तडाpयात अडकल ेअसून, आ~ापयcत ९ जणांचा मृQय ू

झाला आह.े 

<><><><><> 

क5 Hीय िश-ण म�ंी धम�H Gधान यांनी काल रा��ीय शै-िणक त�ं(ान मचं आिण रा��ीय िडिजटल शै-िणक सरंचना अतंगMत 

झाले'या Gगतीचा आढावा घतेला. सवाcसाठी सलुभ, परवडणार ेआिण दज,दार िश-ण उपल�ध 7हावं, यासाठी तं�(ानाचा 

लाभ घेCयाचं आवाहन यावेळी Gधान यांनी केल.ं तं�(ाना+या मा`यमातून उ+च दजाMचा अkयासZम िवकिसत करCयावर 

Qयांनी भर िदला. वBतुिनn मू'यमापन करCयासाठी तं�(ानाचा वापर केला जाऊ शकतो, असंही Qयांनी सचुवल.ं रा��ीय 

शै-िणक तं�(ान मचं आिण रा��ीय िडिजटल शै-िणक सरंचना आवuयक सBंथाQमक Gशासन उपल�ध करतील आिण 

7यवBथा अिधक जबाबदार करतील, असहंी Gधान यांनी सांिगतल.ं 

<><><><><>  
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कापूस आिण धाVया+या वाढQया िकमती रोखCयासाठी तािमळनाडूचे मुpयम�ंी एमके Bटॅिलन यांनी आज क5 Hीय वािणvय 

आिण उ3ोग म�ंी पीयूष गोयल यांना फोन कrन कारवाई करCयाची मागणी केली आिण QयासदंभाMतल ं िनवेदन िदल.ं 

िकमती वाढीमळेु व�ो3ोगाला vया भीषण प�रिBथतीचा सामना करावा लागत आह े Qयाची मािहती या िनवेदनात नमदू 

करCयात आली आह.े खासदारां+या सवMप-ीय िश=मडंळानहंी  काल नवी िद'लीत गोयल यांची भेट घतेली आिण 

महागाईवर िनय�ंण ठेवCया+या मागणीवर जोर िदला आिण या िवषयावर मुpयमsंयांचं िनवेदन सपूुदM केल.ं 

<><><><><>  

देश7यापी कोिवड Gितबंधक लसीकरण मोिहमते आतापयcत लाभा�याcना िदले'या मा�ांची एकूण सpंया १९१ कोटी ७३ 

लाखा+या वर गेली आह.े  Qयात ८७ कोटीपे-ा जाBत नाग�रकानंा दोन, तर ३ कोटी ३ लाखापे-ा जाBत लाभा�याcना वधMक 

मा�ा िमळाली आह.े १५ ते १८ वषM वयोगटात'या लाभा�याcना १० कोटी ३५ लाखापे-ा जाBत, तर १२ ते १४ या 

वयोगटात'या लाभा�याcना ४ कोटी ५४ लाखापे-ा जाBत मा�ा िमळा'या आहेत. आज सकाळपासनू समुार े६ लाखापे-ा 

जाBत नाग�रकाचंं लसीकरण झाल.ं 

राvयात आज सकाळपासनू समुार े ५० हजार नाग�रकांचं लसीकरण झाल.ं राvयात आ~ापयcत लाभा�याcना 

िदले'या मा�ांची एकूण सpंया १६ कोटी ६१ लाखा+या वर गेली आह.े Qयात ७ कोटी ३१ लाखापे-ा जाBत नाग�रकांना 

दोन मा�ा, तर २५ लाख ६९ हजारापे-ा जाBत लाभा�याcना वधMक मा�ा िमळाली आह.े १५ ते १८ वषM वयोगटात'या 

लाभा�याcना समुार े६६ लाख, तर १२ ते १४ या वयोगटात'या लाभा�याcना ३१ लाखपे-ा जाBत मा�ा िमळा'या आहते. 

<><><><><>  

गे'या २४ तासातं देशभरात २ हजार ३६४ न7या  Vणाचंी नEद झाली. स`या देशात १५ हजार ४१९  Vण उपचाराधीन 

असून  Vण बरे होCयाचा दार ९८ पूणाcक ७५ शताशं आह.े काल िदवसभरात २ हजार ५८२  Vण बरे झाल ेआहते.  

<><><><><> 

आगामी आतंररा��ीय योग िदवस २०२२ +या  पाwMभूमीवर   सरं-ण म�ंी राजनाथ िसगं आज नवी िद'ली इथ ंिवशेष ‘योग’ 

कायMZमात सहभागी झाल.े स`या+या जीवन शैलीम`ये तणाव दूर करCयाम`ये ‘योग’ महQवाची भूिमका  बजावतो अस ं ते 

यावेळी #हणाले. कोिवड महामारी+या काळात योग साधने+या मदतीनं नाग�रकांची Gितकार -मता वाढ'याचं ते #हणाल.े 

सरं-ण राvय म�ंी अजय भ� आिण सै0य दलाचे अिधकारी देखील या योग कायMZमात सहभागी झाल.े दर वषS २१ जून 

रोजी जगभरात आतंररा��ीय योग िदवस साजरा होतो.  

<><><><><> 

सायबर सरु-ेबाबत िवwासाचं वातावरण िनमाMण करCयासाठी क5 Hसरकारन ं अनेक पावल ं उचलली असून  सायबर 

सरु-ेबाबतची आ7हान ंऑन लाईन मा`यमातून के'याच ंइलेD�ॉिनDस आिण मािहती तं�(ान राvय म�ंी राजीव चHंशेखर 

यांनी #हटल ंआह.े ते काल नवी िद'ली इथ ंसायबर सरु-ेबाबत िवचार'या जाणा@या G�ाचें दBत ऐवज जारी करताना बोलत 

होते. सायबर सरु-ेबाबतची आ7हान ंदूर करCयासाठी २०१९-२० या वषाMपयcत ८०९ कोटी  पये खचM झाल ेअसून २०२२-

२३ या वषाMसाठी ५१५ कोटी  पयाचंी तरतूद करCयात आ'याचं त े#हणाले. ऑनलाईन सरु-ा, िवwास आिण जबाबदारी 

सिुनिRत करण ंह ेसरकारच ंGमखु उिl= अस'याचं Qयांनी सांिगतल.ं  

<><><><><> 

भारतीय भांडवली वBतू -े�ातली BपधाM वाढवCयासाठी+या योजनाचंी सरुळीतपणे अमंलबजावणी 7हावी, यासाठी  िविवध  

कायMZम राबवCयासाठी क5 Hीय अवजड उ3ोग म�ंालयान ं रा��ीय सशंोधन िवकास मडंळाबरोबर+या सामजंBय करारावर  

Bवा-री केली आह.े यानुसार रा��ीय सशंोधन िवकास मडंळ  कायMZमाचंं मू'यांकन आिण परी-ण, बौि�क सपंदा 
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अिधकाराच ं7यवBथापन आिण भांडवली वBतू योजने अतंगMत िवकिसत उQपादनां+या 7यापारीकरणाला सहकायM यासारखे 

कायMZम राबवेल.  भांडवली वBतंू+या उQपादनात भारताला जागितक क5 H बनवणं ह ेया सामजंBय कराराच ंउिl= अस'याचं 

अवजड उ3ोग म�ंी मह5H नाथ पाडंे यावेळी #हणाले. Gधानम�ंी नर5H मोदी यांनी भारतीय अथM7यवBथेला िवकासा+या उंच  

Bतरावर नेCयासाठी आQमिनभMर भारताचा म�ं िद'याच ंते #हणाले.  

<><><><><> 

समाज मा`यमांवर आकाशवाणी+या बात#यांनी आणखी एक टIपा पार केला आह.े @airnewsalerts या ट्िवटर हडँलन े

समाज मा`यमां+या मचंावर तीन दशल- फॉलोअसM िमळवल े आहते. भारता+या अिधकृत Gसारकावर असलेला लोकाचंा 

Gचंड िवwास सायबर िवwाम`ये िमळत असले'या या लोकिGयतेमधून िदसनू येतो. 

<><><><><>  

केरळ राvया+या १२ िज'|ांम`ये तुरळक िठकाणी जोरदार ते अतीजोरदार पावसाची शDयता असून या   िज'|ांना 

हवामान िवभागान ंआज सकाळी ऑर5ज अलटM जारी केला. राजधानी ित अनतंपुरम आिण को'लम िज'|ाला येलो अलटM 

जारी करCयात आला आह.े राvया+या अनेक भागात काल रा�ी जोरदार पाऊस पडला. भुथाथानकेतू धरणाचे दरवाजे आज 

सकाळी उघडCयात आले असून Qयामधून पे�रयार नदीत पाCयाचा िवसगM स ु आह.े नदी काठावर+या रिहवाशांना 

सतकM तेचा इशारा देCयात आला आह.े राvया+या अनेक भागात िवशेषतः म`य आिण उ~रकेड+या िज'|ांम`ये काल रा�ी 

जोरदार पाऊस पडला. Qयामळेु कोची शहराजवळ+या सखल भागात पाणी साचल.ं आपQकालीन प�रिBथतीचा सामना 

करCयासाठी आरोVय सवेा, अिVनशमन दल, सागरी िकनारा पोलीस दल आिण मQBय िवभागान ंिनय�ंण क- Bथापन केले 

आहते.  दर#यान, क0नूर आिण कासरगोड या िज'|ांसाठी  हवामान िवभागान ं ऑर5ज अलटM जारी केला आह.े केरळ 

राvयात जोरदार ते अती जोरदार पावसाचा अदंाज असून हवामान िवभागान ंसहा िज'|ांना  येलो अलटM जारी केला आह.े 

तसचं या काळात मि+छमार बांधवानी खोल समुHात जाऊ नये असा इशारा िदला आह.े  

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


