
 

आकाशवाणी मुंबई 
�ादिेशक बातमीप� – द.ु ३.००वाजता 

२४ जानेवारी २०२१ – रिववार 
ठळक बात	या 

• कोिवड१९ िवरोधात भारता$या सहकाया(ब)ल जागितक आरो,य संघटनेनं भारतआिण�धानमं�ीनर/0मोदीयांचेमानले आभार 

 

• म2ुयमं�ीउ4वठाकरयेां$यासंक6पनेत6या78ीटफूडहबलामा;यता/मुंबईत6या६२ र7>यांचीिनवड 

 

• रा?यातकालसं@याकाळपयBत२९०क/ 0ांवर२४हजार२८२ आरो,य कम(चाDयांचंलसीकरण पूण( 

 

• दशेात आतापयBत १ कोटी ३लाख ८३८ F,ण कोरोनामGु/रा?यातलाकोिवडमGुHचादर९५पूणाBक२२शतांशटJJयावर 

 

• एJकाव;नाLयाभारतीयआंतरराM8ीयिच�पटमहो>सवाचाआज �िस4अिभने�ीझीनतअमानयां$या �मखु उपि7थतीत होणार 

समारोप 

<><><><><> 

कोिवड१९आजारा$याजागितकसाथीिवF4$यालढ्यातभारतदतेअसले6यािनरतंरसहकाया(ब)लजागितकआरो,यसंघटनेनंभार

तआिण�धानमं�ीनर/0मोदीयांचेआभारमानलेआहेत. 

एकमेकां$यासहकाया(नंआिणपर7परिवचारानेआपणकोरोनाचासामनाकSनलोकांचंजीवनवाचवूशकतो, 

असंसंघटनेचेअ@यTटे0ोसघेUेिसयासयांनीट्िवटरसंदशेातVहंटलआहे. 

भारतानेआतापयBतदिTणआिशयाईदशेतसंचUाझीलआिणमोरोJकोआदीदशेांनाकोिविश6डलसपरुवलीआहे. लवकरचदिTणआिWका, 

Xीलंकाआिणअफगाणी7तानयादशेांनाहीलसपाठवYयातयेणारआहे. Uाझीलचे राM8पती जेयर मेिसयस बोलसोनारो यांनी LहॅJसीन 

िद6याब)ल भारताचे आभार मान6यानंतर ह[नं हा ट्िवटर संदशे पाठवला आहे.  

<><><><><> 

म2ुयमं�ीउ4वठाकरयेां$यासंक6पनेतूनमुंबईत78ीटफूडहबतयारकेलाजाणारआहे. 

>यामळेुर7>यातकुठेहीमुंबईकरआपलीभूकभागवूशकेल. मुंबईतील६२र7ते78ीटफूडहबसाठीिनवडYयातआलेआहेत. 

स@याअसले6याखाऊग66याही78ीटफूडहबयोजनेतिवकिसतके6याजाणारआहेत. 

पाि]मा>यदशेातअसले6यायायोजनाआताआप6याकडेहीसSुहोणारअसूनसं@याकाळीसहातेरा�ीदहायावेळेतहेफूडहबसSुराहतील, 

>यातफूड8कचाहीसमावेशअसेल, असायायोजनेचाआराखडामुंबईमहानगरपािलकेनेतयारकेलाआहे. 

घराबाहेरपडले6यामुंबईकरांनाचांग6यादजा(चेआिणसकसअ;नयायोजनेतूनिमळेल. 

योजनामाग^लाग6यासमुंबईकरांसाठीहीिदलासादायकबाबठरले. 

<><><><><> 

रा?यातकालसं@याकाळपयBत२९०क/ 0ांवर२४हजार२८२Vहणजेच८३टJकेआरो,यकम(चाDयांनाकोरोना�ितबंधलसदYेयातआ

ली. रा?यातकालसवा(तजा7तग_िदयािज6`ात१४३टJकेलसीकरणझालं. >यापाठोपाठगडिचरोली, वधा(, अमरावती, जालना, बीड, धळेु, 

िहंगोली, नांदडेआिणउ7मानाबादिज6`ात१००टJJयांपेTाअिधकलसीकरणझाले. 



 

उaापासूनमंगळवारवगळतापाचिदवसलसीकरणकेलंजाणारआहे. 

३१जानेवारीलापोिलओलसीकरणअस6यानं३०जानेवारीलाकोरोनालसीकरणहोणारनाही. 

रा?यातआतापयBतएकूण९९हजार२४२जणांनालसिदलीअस6याचीमािहतीआरो,यिवभागाचे�धानसिचवडॉ.�दीपLयासयांनीिदली. 

रा?यातआज२९७जणांनाकोवॅिJसनलसदYेयातआलीअसूनआतापयBतएकूण१५७२जणांनाहीलसदYेयातआलीआहे. 

<><><><><> 

दशेात काल १४ हजार ८४९ नLया कोिवड बािधत F,णांची न_द झाली, तर १५५ जणांचा उपचारादरVयान म>ृयू 

झाला.आतापयBत या कोरोनामळेु, एक लाख ५३ हजार ३३९ F,णांचा म>ृयू झाला आहे. काल १७ हजार १३० F,ण बर ेझाले असून, 

दशेात आतापयBत १ कोटी ३लाख ८३८ F,ण कोरोनामGु झाले आहेत. दशेात स@या एक लाख ८४ हजार ४०८ F,णांवर उपचार सFु 

आहेत.  

<><><><><> 

रा?यातकाल३हजार६९४F,णकोरोनामGुझाले. रा?यातआतापयBत१९लाख१०हजार५२१F,णकोरोनािवषाणूमGुझालेआहेत. 

रा?यातलाकोिवडमGुHचादर९५पूणाBक२२शतांशटJकेझालाआहे. काल२हजार६९७नLयाकोरोनाबािधतांचीन_दझाली, 

>यामळेुरा?यभरात6याकोरोनाबािधतांचीएकूणसं2या२०लाख६हजार३५४झालीआहे. 

स@यारा?यभरात४३हजारआठशसेgरF,णांवरउपचारसFुआहेत. काल५६F,णांचायासंसगा(नंम>ृयूझाला. 

रा?यातकोरोनामळेु५०हजार७४०F,णांचाबळीगेलाआहे. रा?यातलाम>ृयूदर२पूणाBक५३शतांशटJकेझालाआहे. 

<><><><><> 

मुंबईतकाल५०५F,णबरझेा6याने>यांनाघरीपाठवYयातआलं.  आतापयBत२लाख८७हजार१२ 

F,णकोरोनामGुझालेआहेत.काल४३५नवीनF,णांचीन_दझाली. आतापयBतF,णांचीसं2या३ लाख५हजार५६६ झालीआहे. 

रा?यातलाF,णदपुटीचाकालावधी४५८िदवसांवरगेलाआहे.  स@या६हजार३६२F,णउपचारघेतआहेत. काल८ F,णांचाम>ृयूझालाअसून, 

एकूणमतृांचाआकडा११हजार२९३वरपोचलाआहे. 

<><><><><> 

लातूरिज6`ातआतापयBत८हजार९४४F,णकोरोनामGुझालेआहेत. काल९F,णआढळ6यामळेु, 

F,णसं2या९हजार२७७वरगेलीआहे. स@या१२३F,णउपचारघेतआहेत. िज6`ातयाआजारामळेु२0९F,णांचाम>ृयूझालाआहे. 

नािशकिज6`ातकाल१७0F,णांनीयाआजारावरमातकेली. 

िज6`ातआतापयBत१लाख११हजार३२३F,णकोरोनामGुझालेआहेत. कालिज6`ात१५५नवीनF,णांचीन_दझाली, 

>यामळेुF,णसं2यावाढून१लाख१४हजार६२४झालीआहे. स@यािज6`ात१हजार२६२F,णांवरउपचारसSुआहेत. 

िज6`ातकाल२तरआतापयBत२हजार३९F,णांचायाआजारानंबळीघेतलाआहे 

परभणीिज6`ातकाल१७तरआतापयBत७हजार४९१F,णयाआजारातूनबरझेालेआहेत. 

काल६F,णांचाअहवालपॉिझिटवआ6यामळेु, F,णसं2या७हजार९00वरपोचलीआहे. स@या९७F,णांवरउपचारकेलेजातआहेत. 

िज6`ातयाआजारामळेु३१२F,णांनीआपला�ाणगमावलाआहे. 

नादंडेिज6`ातकाल४0F,णांनाF,णालयातूनघरीपाठवलं. िज6`ातआतापयBत२१हजार१३९F,णबरहेोऊनघरीपरतले. 

काल५५F,णांनायाआजाराचीलागणझा6यामळेु, बािधतांचीसं2या२२हजार२५४वरगेलीआहे. स@या३३0F,णउपचाराधीनआहेत. 

िज6`ातआतापयBत५८२F,णांचाम>ृयूझालाआहे. 

बुलडाणािज6`ातकालबरझेाले6या५६F,णांनाF,णालयातूनसटुीदYेयातआली. 

िज6`ातआतापयBत१३हजार७२F,णबरहेोऊनघरीगेलेआहेत. काल२२नवीनF,णआढळ6यामळेु, 

F,णांचाआकडा१३हजार५६१वरपोचलाआहे. स@या३२५F,णउपचारघेतआहेत. िज6`ातआतापयBत१६४F,णदगावलेआहेत. 

र�नािगरीिज6`ातकाल११तरआतापयBत९हजार-

दोनF,णांनीकोरोनावरमातकेलीआहेकालतीनF,णांचाअहवालपॉिझिटवआ6यामळेुएकूणF,णसं2या९हजार४४५झालीआहे. 

कालएकाF,णाचाम>ृयूझाला. 



 

वािशमिज6`ातकालतेराS,णयाआजारातूनबरझेालेिज6`ातआतापयBतसहाहजार६७९F,णबरहेोऊनघरीगेलेआहेतकाल२३न

वीनF,णआढळ6यामळेुF,णसं2यासातहजारवरपोचलीआहेस@या१६८F,णांवरउपचारसSुआहेतिज6`ात१५२F,णांनाआपला�ाणगमवा

वालागलाआहे. 

<><><><><> 

 मलुiचाघसरताज;मदरआिणमलुiचेिशTणयादोनिवषयांवरभरदYेयासाठीक/ 0सरकारनंसSुकेले6याबेटीबचावबेटीपढावअिभयाना

मळेुनािशकिज6`ातअनकूुलपjरणामिदसूलागलेआहे.याबाबतअिधकमािहतीदतेाहेतनािशकिज6हापjरषद$ेयामिहलाआिणबालक6याणसभा

पतीअिkनीअिनलआहेर. 

<><><><> 

नािशक- िज6`ात6या 

सव(गावांनाश4ुपाYयाचापरुवठाLहावायासाठीजलजीवनिमशनअंतग(त�>येकगावातीलपाचमिहलांवरजबाबदारीदYेयातआलीआहे. 

यामिहलािफ6डटे7टिकटlारपेाYयाचीगणुवgातपासतील. >यासाठी>यांनािज6हापाणीआिण 

7व$छतािमशनकTा$यावतीनंऑनलाइन�िशTणदYेयातआलंआहे. िज6`ात6या१५तालJुयात१हजार९३२ 

गावात6या�>येकHपाचमिहलांनाहे�िशTणदYेयातआ6याचीमािहतीनािशकिज6हापjरषद$ेयाम2ुयकाय(कारीअिधकारीलीनाबनसोडयांनीिद

ली. पाYया$याpोत7व$छकसेठेवावेत, पाYयाचीगणुवgाकशीतपासावीयाचं�िशTणयामिहलांनादYेयातआलंआहे. 

>यामळेुqाम7थांनाश4ुआिणसरुिTतपाणीिमळणंशJयहोणारअस6याचंबनसोडयांनीसांिगतलं आहे. 

<><><><> 

राM8ीयबािलकािदवसआजसाजराहोतआहे. बािलकांनासव(Tे�ातसमानसधंीिमळावीहायािदवसाचाउ)ेशआहे. याचअनषुंगानं, 

२०१५साली‘बेटीबचाओ, बेटीपढाओ’हेअिभयानराबवYयाससFुवातझाली. 

समाजा$या�गतीसाठीमलुगीआिणमलुांमधीलवाढतेअसंतलुनकमीकरYयाचीआवrयकताअस6याचं�धानमं�ीनर/0मोदीयांनीVहंटलंआहे. 

याअिभयानाअंतग(तsीtूणह>या, मलुiम@येिशTणाचाअभावअशामदुa्ांवरदखेीललTक/ ि0तकरYयातआलंआहे. 

<><><><> 

गोवाइथंसFुअसले6याएJकाव;नाLयाभारतीयआंतरराM8ीयिच�पटमहो>सवाचाअथा(तइuफHचाआजसं@याकाळीसमारोपहोईल.  

�िस4अिभने�ीझीनतअमानसमारोपसमारभंा$या�मखुपाह[Yयाअसतील. क/ 0ीयपया(वरण, 

वनआिणहवामानबदलरा?यमं�ीबाबूलसिु�योहेदखेीलसमारोपसोहvयालाउपि7थतअसतील. 

आज$यासमारोपसोहvयातिब7वािजतचॅटज^यांनाइंिडअनपस(नॅिलटीऑफदइगरपरु7कारदऊेनस;मानीतकेलंजाईल. 

तरिLहwोjरया7टोरॅरोयांनाजीवनगौरवपरु7कारघोिषतझालाआहे. 

महो>सवात6यािवजे>यांचीघोषणाहीआज$यासमारोपसोहvयातकेलीजाईल. 

<><><><><> 

नागपूरमध6यार7तेिवकासांसाठीक/ 0ीयर7तेिनधीतूनअठराशेकोटीFपयांचािनधीिदलाअस6याचीमािहतीक/ 0ीयर7तेवाहतूकआिण

महामाग(मं�ीिनतीनगडकरीयांनीिदली. 

वधा(रोडतेउमरडेरोडलाजोडणाDयावंजारीनगरपाYयाचीटाकHतेअजनीर6ेवे7थानकर7>याचालोकाप(णसोहळाकालगडकरीयां$याह7तेझाला

>यावेळीतेबोलतहोते. नागपूरतेउमरडेयार7>याचंचौपदरीकरणकेलंजाणारआहे, 

>याyzीनंर7ताFंदीकरणासाठी५५कोटीFपयां$यािनधीलामंजरुीिमळालीअस6याचं>यांनीसांिगतलं. 

यावेळीगडकरीयांनीनागपूरमे8ोसहदळणवळणाशीसंबंिधतसFुअसले6याआिण�7तािवतइतरिवकासकामांचीहीमािहतीिदली. 

<><><><><> 

नंदरुबारिज6`ातएकाखाजगीवाहनालाझाले6याअपघातात६जणठारतर१८जणजखमीझाले. मतृांमधे६मिहलांचासमावेशआहे. 

सगvयाजखमiनीउपचारासाठीजवळ$याF,णालयातदाखलकेलंआहे. जखमiपैकH७जणांची�कृतीगंभीरआहे. सव(अपघातq7तमजूरअसून, 

तेरोजगारा$याशोधातगजुरातलाचाललेहोते. वाटेतचालकाचंगाडीवरचंिनयं�णसटु6यानं, गाडी४००फूटखोलदरीतकोसळ6याचंसमजतं. 

अपघातानंतरपालकमं�ीके. सी. पाडवीयांनीF,णालयालाभेटदऊेनजखमi$याआरो,याचीचौकशीकेली. 



 

रा?यसरकारनंम2ुयमं�ीमदतिनधीतूनमतृां$यानातेवाईकांना५लाखFपयांचीमदतजाहीरकेलीआहे, 

तरजखमiवरसरकारीखचा(नंउपचारकेलेजाणारआहेत. 

<><><><> 

पालघरिज6`ातमुंबई - 

अहमदाबादराM8ीयमहामागा(वरकालएकाखाजगीवाहनालाझाले6याअपघातातदोनजणठारतरसहाजणजखमीझाले. 

डहाणूत6याधानीवरीइथंकालम@यरा�ीनंतर२वाजताहाअपघातझाला. मतृांमधेएकामिहलेचाआिणलहानमलुाचासमावेशआहे. 

यावाहनातले�वासीएकाल,नासाठीमुंबईह|नगजुरातलाचाललेहोते. 

�वासादरVयानगाडीचाटायरफुट6यानंहाअपघातझा6याचंआम$यावाता(हरानंकळवलंआहे. 

जखमiवरकासाउपिज6हाF,णालयातउपचारसSुआहेत. 

<><><><><> 

वनिवभागानंयवतमाळमध6याशासकHयवैaकHयमहािवaालयालारGसंकलनवािहनीउपल}धकSनिदलीअस6यानं, 

िज6`ातलंरGसंकलनवाढायलामदतहोईल,असंिज6`ाचेपालकमं�ीसंजयराठोडयांनीVहटलंआहे. 

राठोडयां$याह7तेकालवसंतरावनाईकशासकHयवैaकHयमहािवaालयातरGसंकलनवािहनीचालोकाप(णसोहळाझाला>यावेळीतेबोलतहोते. 

यावाहनातसहाLयGHबसूशकतात, तरएकाचवेळदोनरGदातेरGदानकSशकतीलअशीसोयआहे.  

<><><><><> 

सांगलीिज6हा$यावष(२०२१-२२साठी$या�ाFपआराखड्यालाकालमा;यतािमळाली. 

या�ाFपआराखड्यात४४२कोटी८८लाखFपयाचंिनयोजनआहे. 

यापैकHसव(साधारणिज6हावािष(कयोजनेअंतग(त३५८कोटी९लाखFपयांचं, 

तरिवशेषघटककाय(�मांसाठी८३कोटी८१लाखFपयांचंिनयोजनआहे. 

िज6`ाचेपालकमं�ीजयंतपाटीलयां$याअ@यTतेखालीकालिज6हािनयोजनसिमतीचीबठैकझाली. 

याबैठकHतयाआराखड्यालामा;यतािमळाली. िज6हापjरषद$ेया१४१शाळांचंमॉडेल7कूलम@येFपांतरकरYयाचािनण(यहीयाबैठकHतझाला. 

<><><><><> 

दशेभरातउaाराM8ीयमतदारिदवसआयोिजतकेलाजाणारआहे. पासूनहािदवससाजराकेलाजातो. 

नLयामतदारांना�ो>साहननद/णतसचंमतदारसूचीम@येजा7तीतजा7तनागjरकांनीनामांकनकरहंायािदवसाचाम2ुयहेतूआहे.   

<><><><> 

बीडिज6`ातअव�या२४तासा$याआतदहामोरांचाम>ृयूझालाआहे.हेम>ृयूबड(u6यूमळेुझालेकHनाहीयाबाबतअहवालआ6यावरचक

ळणारआहे. मा�म>ृयूझाले6यापjरसरातमJयाचेदाणेपडलेलेआढळूनआलेआहेत. 

हाअपघातकHघातपातहेजरी7पzहोतनसलंतरीपोिलसांनीयाशJयतेचीपडताळणीकरावी,अशीमागणीपjरसरातलेपTी�ेमiकडूनहोतआहे. 

िवषारीमJयाचेदाणेटाकून`ामोरांनामारYयातआलीअस6याचीशJयतावत(वYयातयेतआहे. 

<><><><> 

भारतआिणबांगलादशेात6याऊजा(Tे�ात6यापर7परसहकाया(संबंिध$यासकुाणूसिमतीचीएकोिणसावीबठैककालढाकाइथंझाली. 

याआधीझाले6याबैठकHत6यािनण(यां$याअंबलबजाणी$या�गतीचाआढावाकाल$याबैठकHतघेतलागेला. 

यािशवायरामपालइथंउभार6याजातअसले6यातेराशेवीसमेगावॉट$यामै�ीसपुरथम(लपॉवर�क6पा$यासaि7थतीवरहीयाबैठकHतचचा(झाली

अस,ं बां,लादशेात6याभारतीयउ$चायGुकाया(लयानंजारीकेले6यािनवेदनातVहटलंआहे. 

भिवMयातउजा(Tे�ातलंपर7परसहकाय(अिधकyढकरYयावरहीयाबैठकHतचचा(झा6याचंयािनवेदनातVहटलंआहे. 

उजा(सिचवसंजीवनंदनसहाययांनीयाबैठकHत6याभारतीयिशzमंडळाचंनेत>ृवकेलं, 

तरबां,लादशेाचेउजा(सिचवमोहVमदहबीबूररहमानयांनीबां,लादशेा$यािशzमंडळाचं�ितिनिध>वकेलं. 

<><><><> 



 

िहंगोली िज6`ात औढंा-िजतूर महामागा(वर पलुावFन काल म@यरा�ी कार कोसळून चारजण गंभीर जखमी झाले आहेत, कार 

पणुा(  नदी$या पलुावSन जात असताना ही घटना घडली. चारही गंभीर LयGH बीड िज6`ातले अस6याची �ाथिमक मािहती आहे.  

<><><><> 

नािशकह|नमुंबईकडेजाणाDया�वाrयांनासोयीचीठरलेलीनांदडे- 

मुंबईतपोवनएJ7�ेसये>या२७जानेवारीपासूनप;ुहासSुहोणारआहे. 

कोरोनासंकटामळेुगे6यावष^माच(मिह;यापासूनतपोवनएJ7�ेसबंदकरYयातआलीहोती. आताती२७जानेवारीपासूनप;ुहासSुहोणारआहे. 

मा�, आगाऊितकHटआरिTतकरणाDयानाच�वासकरतायेणारआहे. 

<><><><> 

उ7मानाबादिज6`ातएकजानेवारीते३१िडस/बर२०२०कालावधीतआ>मह>याकेले6या९४शेतकDयां$या�करणांचेपनुा(वलोकनक

Fन>यापैकH७६ �करणंपा�ठरवलीआहत.  

>यां$याकुटंुिबयांना�>येकHएकलाखFपयेदYेयाचािनण(यिज6हा7तरीयशेतकरीआ>मह>यासिमतीनंघेतलाआहे.  

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


