
 

आकाशवाणी मुंबई 
�ादिेशक बातमीप� – द.ु ३.००वाजता 

 २५ जानेवारी २०२१ – सोमवार 
ठळक बात	या 

• �धानमं�ीरा"#ीयबालपरु&कारासाठीरा(यात)यापाचजणांचीिनवड 

 

• नीतीआयोगामाफ. तिद)याजाणा/या‘इंिडयाइनो1हेशनइंडे3स’अहवालातमहारा"#रा(यालादसुर&ंथान 

 

• रा(यपोलीसदलासाठीएकलाखघरबेांध9याचामह:वाकां;ी�क)पहातीघेणारअस)याचीगहृमं�ीअिनलदशेमखुयांची घोषणा 

 

• दशेात कोिवड १९ चे ?@ण बर ेहो9याचा दर ९६ पूणाCक ८३ शतांश ट3के/ रा(यातआतापयCत१९लाख१२हजार२६४?@णकोरोनामHु 

 

• गIिदयािज)Jातन;लवाKांनीघातपातघडवूनआण9यासाठीजंगलातपेLनठेवलेलंन;लसािहMयपोिलसांकडूनजN 

<><><><><> 

�धानमं�ीरा"#ीयबालपरु&कारासाठीरा(यात)यापाचजणांचीिनवडझालीआहे. 

Mयातशौय.परु&कारासाठीनंदडेQयाकामेRरवाघमारयेाची, तरSTडापरु&कारासाठीमुंबईQयाकाUयाकाित.केयनचीिनवडझालीआहे. 

संशोधन;े�ात)यापरु&कारासाठीजळगावचीअिच.तापािटल, सोिनतिससोलेकर, 

आिणनागपूरचाWीनभअYवालयाितघांचीिनवडझालीआहे.�धानमं�ीरा"#ीयबालपरु&कारांअंतग.तदरवषZिविवध;े�ातकेले)यािवशेषकामाब[

लपरु&कारिदलेजातात.  

<><><><><> 

रा"#ीयबालपरु&कारिवजेMयाबालकांनीकोरोनाQयाकाळातहीआप)या)याअ\ूत;मतांचावापरकेलाअशाश]दात�धानमं�ीनर_̂मो

दीयांनी�धानमं�ीरा"#ीयबालपरु&कारिवजेMयांQयाकामिगरीचंकौतकुकेलंआहे. मोदीयांनीआजयापरु&कारिवजेMयांशीसंवादसाधला. 

कोणMयाहीक)पनेलायो@यकृतीचीजोडिमळालीकTMयातूनकाहीतरीमोठंआिण�भावीघडूशकतं, 

याचंउaमउदाहरणयापरु&कारांमधिेदसतंअसंतेUहणाले. 

यापरु&कारिवजेMयांQयायशानंदशेभरात)याअसंbयलोकांना�ेरणािमळालीअस)याचंMयांनीसांिगतलं.  

<><><><><> 

�Mयेकभारतीयांनीआप)यालािमळाले)यामौ)यवानमतदानअिधकाराचाआदरकेलापािहजे, 

असंआवाहनरा"#पतीरामनाथकोिवंदयांनीआजरा"#ीयमतदारिदनाQयािदवशीि1हडीओकॉeफरिंसंगQयामाfयामातूनदशेवासीयांनाकेलं. 

मोठ्यासघंषा.नंतरआप)यालामतदानाचाअिधकारिमळालाआहे. Mयाचंजतनकरा. 

काहीलोकांनाअजूनहीयाचंम)ुयकळालंनस)याचीखंतMयांनी1यHकेली. रा"#ीयमतदारिदनआजसाजराहोतआहे. 

यािनिमaनवीिद)लीतझाले)याकाय.Sमातरा"#पतीरामनाथकोिवंदसहभागीझालेहोते. 

यावेळीिडिजटलमतदारओळखप�ाचंअनावरणMयांQयाह&तेकर9यातआलं. 

रा"#ीयमतदारिदनािनिमa�धानमं�ीनर_̂मोदीयांनीिनवडणूकआयोगालाशभेुQछािद)याआहेत. 

िनवडणूकआयोगानंआप)यालोकशाहीमू)यांनासiुढकेलं, तसंचउaम�कारिेनवडणकुांचंआयोजनदखेीलकेलं, 

मतदारनIदणीिवषयीिवशेषतःयवुकांमfयेजागतृीिनमा.णकर9याचाहािदवसअस)याचं�धानमंlयांनीUहटलंआहे. 

<><><><><> 

आजरा"#ीयमतदारिदन…MयापाR.भूमीवर, 

जगातलीसवा.तमोठीलोकशाहीअसले)याभारतदशेाचेमतदारUहणूनआपलीजबाबदारीआिणभूिमकेचं&व?पआिणमहMव, 



 

यािवषयीमुंबईिवKापीठाQयारा(यशाmिवभागाचे�ाfयापकआिणभारतीयिनवडणूक�िSयेचेअnयासकमदृलुिनळेयांनीकेलेलंिववेचनआताआ

पणऐकूया… 

<><><><><> 

नीतीआयोगामाफ. तिद)याजाणा/या‘इंिडयाइनो1हेशनइंडे3स’अहवालातमहारा"#रा(यालादसुर&ंथान�ाNझालंआहे, 

अशीमािहतीरोजगारआिणउKोजकतामं�ीनवाबमिलकयांनीिदली. कौश)यिवकासासाठीिविवधउपSम, &टाट.अpसलाचालना, 

वेगवेगqया�कारचेइनो1हेशनतसचंसंक)पनांचािवकासआदrमधीलनािवeयपूण.उपSमांसाठीमहारा"#ानेयशिमळवलंआहे, असंहीतेUहणाले. 

याअहवालातकना.टकपिह)या&थानावरआहे.  २०१९मfयेरा(यितस/याSमांकावरहोत.ं 

२०२०मfयेरा(यानंदसु/याSमांकावरझेपघेतलीआहे.  

<><><><><> 

�जासaाकिदनािनमीaपोलीसांQयाकामिगराचागौरवकर9यासाठीिद)याजाणा/यारा"#पतीपोलीसपदकांचीआजघोषणाझाली. 

यातमहारा"#ात)या५७पोलीसांनापदकंिमळालीआहेत. 

पदकिमळवणा/यांमधे४पोलीसअिधका/यांनारा"#पतीिविशtसेवापदकजाहीरझालंआहे. 

<><><><><> 

रा(यपोलीसदलासाठीएकलाखघरबेांध9याचामह:वाकां;ी�क)पहातीघेणारअस)याचीघोषणागहृमं�ीअिनलदशेमखुयांनीकालना

गपरुातकेली. 

नागपरुातलंपोलीसमहासचंालककाया.लयआिणपाचपावलीतसचंइंदोराइथ)यापोलीसअंमलदारांQयािनवास&थानाQयालोकाप.ण

सोहqयाततेबोलतहोते. काय.SमाQयाअfय;&थानीपालकमं�ीडॉ. िनतीनराऊतहोते. 

यावेळीपोलीसमहासचंालकहेमंतनगराळेयांQयासहवvरtपोलीसअिधकारीउपि&थतहोते. 

पोिलसांसाठीQयाघरांचीकमतरताभLनकाढ9यासाठीमहारा"#पोलीसगहृिनमा.णसं&थेनंतीनवेगवेगqयाप\तीचे�&तावमbुयमं�ीउ

\वठाकरआेिणउपमbुयमं�ीअिजतपवारयांQयाकडेसादरकेलेआहेत, असंदशेमखुयांनीसांिगतलं. 

रा(यपोलीसदलकारागहृपय.टनस?ुकरतअसून, 

Mयाचीस?ुवातमbुयमंlयांQयाह&ते�जासaाकिदनीयेरवडाकारागहृातूनहोणारआहे. &वातंlयसैिनकांनािजथंठेवलंहोतंMयाखो)या, 

महाMमागांधीआिणडॉ. बाबासाहेबआंबेडकरयांQयातझालेलापणेुकरार, 

चाफेकरबंधूंनाफासावरचढव9यातआलेलायॉड.हीपय.टकांनापाहतायेणारआहेत. प9ुयानंतररMनािगरी, नािशक, 

धळेुआदीत?ंुगांमfयेहीपय.टनस?ुकेलंजाणारआहे. 

<><><><><> 

�जासaाक िदनाQया पूव.संfयेला रा"#पती रामनाथ कोिवंद आज  संfयाकाळी दशेाला संबोिधत करणार आहेत. Mयामळेु 

आकाशवाणी मुंबई क̂_ावLन रोज संfयाकाळी सात वाजता �साvरत होणार ं �ादिेशक बातमीप� आज सहा वाजून ४५ िमिनटांनी 

�साvरत होणार आहे. हा बदल फH आजपरुता आहे.  

<><><><><> 

दशेात कोिवड १९ चे ?@ण बर ेहो9याचा दर ९६ पूणाCक ८३ शतांश ट3के झाला आहे. काल१३हजार२९८?@णबरझेालेअसून, 

दशेातआतापयCतएककोटीतीनलाख३०हजार८४?@णकोरोनामHुझालेआहेत. 

दशेातसfयाएकलाख८४हजार१८२?@णांवरउपचारस?ुआहेत. कालन1या१३हजार२०३कोिवडबािधतांचीनIदझाली, 

तर१३१जणांचाउपचारादरUयानमMृयूझाला. दशेभरात)याएकूणकोिवडबािधतांचीसंbया, एककोटीसहालाख६७हजार७३६झालीअसून, 

आतापयCतयािवषाणूसंसगा.नं, एकलाख५३हजार४७०?@णांचामMृयूझालाआहे.  

दशेातआतापयCत१६लाख१५हजार५०४नागvरकांचंकोिवडलसीकरणकर9यातआ)याचीमािहतीक̂_ीयआरो@यमं�ालयानंिदली. 

<><><><><> 



 

रा(यातआज१हजार७४३?@णकोरोनामHुझाले. रा(यातआतापयCत१९लाख१२हजार२६४ ?@णकोरोनामHुझालेआहेत. 

रा(यातलाकोिवडमHुTचादर९५पूणाCक१८ शतांशट3केझालाआहे. आज२हजार७५२ न1याकोरोनाबािधतांचीनIदझाली, 

Mयामळेुरा(यभरात)याकोरोनाबािधतांचीएकूणसंbया२०लाख९हजार१०६झालीआहे. 

सfयारा(यभरात४३हजारआठशसेaर?@णांवरउपचारस?ुआहेत. आज ४५?@णांचायाससंगा.नंमMृयूझाला. 

रा(यातकोरोनामळेु५०हजार७९५?@णांचाबळीगेलाआहे. रा(यातलामMृयूदर२पूणाCक५३शतांशट3केझालाआहे. 

<><><><><> 

मुंबईत ५०३?@णबरझेा)यानेघरीपाठवलंआहे.आतापयCत२लाख८७हजार५१५?@णकोरोनामHुझालेआहेत.  

काल४७९नवीन?@णांचीनIदझाली. आतापयCत?@णांचीसंbया३लाख६ हजार४५झालीआहे. 

मुंबईतला?@णदपुटीचाकालावधी४८१िदवसांवरगेलाआहे. सfया६हजार३२८?@णउपचारघेतआहेत. 

काल७?@णांचामMृयूझालाअसून,मतृांचाएकूण आकडा११हजार३००वरपोचलाआहे. 

<><><><><> 

लातूरिज)Jातकाल २५, तरआतापयCत २२ हजार ७८८ ?@णकोरोनामHुझालेआहेत. काल ३८ नवीन?@णांचीनIदझाली, 

Mयामळेुएकूण?@णसंbया २३ हजार ९२९ झालीआहे. सfया ४५८ ?@णउपचारघेतआहेत. िज)Jातयाआजारामळेु ६८३ 

?@णांचामMृयूझालाआहे. 

वािशमिज)Jातकालबरझेाले)या २८ ?@णांनाघरीपाठवलं. िज)JातआतापयCत ६ हजार ७०७ ?@णबरहेोऊनघरीगेले. 

कालनवीन १२ ?@णआढळ)यामळेु?@णसंbयावाढून ७ हजार १२ झालीआहे. सfया १५२ ?@णांवरउपचारसLुआहेत. 

िज)Jातयाआजारानं १५२ ?@णांचाबळीघेतलाआहे. 

परभणीिज)Jातकाल १४ ?@णांना?@णालयातूनसxुीिदली. िज)JातआतापयCत ७ हजार ५०५ 

?@णयाआजारातूनबरझेालेआहेत. काल १४ ?@णांचेअहवालपॉिझिट1हआ)यामळेु, ?@णसंbया ७ हजार ९१४ वरपोचलीआहे. 

सfयािज)Jात ९६ ?@णांवरउपचारस?ुआहेत. िज)Jातयाआजारामळेु ३१३ ?@णांनीआपला�ाणगमावलाआहे. 

नादंडेिज)Jात२०?@णयाआजारातूनमHुझाले. िज)JातआतापयCत २१ हजार १५९ ?@णांनीकोरोनावरमातकेलीआहे. काल 

१० ?@णांनायाआजाराचीलागणझाली, Mयामळेु?@णांचाआकडा २२ हजार २६४ वरपोचलाआहे. सfयािज)Jात ३२० 

?@णउपचाराधीनआहेत. िज)JातआतापयCत ५८२ ?@णदगावलेआहेत. 

बुलडाणािज)Jातकाल २९ तरआतापयCत १३ हजार १११ ?@णांनीकोरोनावरमातकेलीआहेकाल २९ 

नवीन?@णांचीनIदझा)यामळेु?@णसंbया १३ हजार ५९० वरगेलीआहे. सfया ३१५ ?@णांवरउपचारसLुआहेत.िज)Jातयाआजारामळेु 

१६४ ?@णांचामMृयूझालाआहे. 

ग#िदयािज)Jातकाल २८ ?@णयाआजारातूनमHुझाले. िज)JातआतापयCत १३ हजार ८०१ ?@णबरहेोऊनघरीगेलेआहेत. 

काल २१ ?@णांचेअहवालपॉिझिट1हआ)यामळेु?@णांचाआकडा १४ हजार ११६ वरगेलाआहे. सfया १३४ ?@णउपचारघेतआहेत. 

िज)Jातयाआजारामळेु १८१ ?@णांनीआपले�ाणगमावलेआहेत. 

सातारािज)Jातकाल १५?@णकोरोनामHुझाले. िज)JातआतापयCत ५३हजार ४७३?@णयाआजारातूनबरझेालेआहेत. काल 

२२न1या?@णांचीनIदझा)यामळेु, ?@णसंbया ५६हजार १२वरपोचलीआहे. सfया ७२८?@णांवरउपचारकेलेजातआहेत. 

िज)Jातयाआजारामळेु १हजार ८११?@णदगावलेआहेत. 

<><><><><> 

 गIिदयािज)Jातकेशोरीपोलीसठा9याअंतग.तयेणा/याउमरपायलीगावाQयाजंगलातन;लवाKांनीघातपातघडवूनआण9यासाठीजंग

लातपेLनठेवलेलंन;लसािहMयशोधूनपोिलसांनीतेजNकेलंआहे. 

न;लवाKांनीजिमनीतलपवूनठेवले)या५००?पयांQयाचारलाखचाळीसहजार?पयांQयाजeुयानोटाहीयातिमळा)याआहेत.  

यासोबतचएकाpलॅि&टकQयाzममfयेयvुरयाखतअंदाजेदीडतेदोनिकलो, ५०Yॅमिनरमा, कॉ&टीकसोडा, 



 

एकइलेि3#कि&वचबटन,लालरगंाचीइलेि3#कवायर, गंधक, 

कापूरवडीआिणएकजनुीभरमारबंदूकअसंन;लसािहMयपोिलसांनीह&तगतकेलंआहे. 

<><><><><> 

सांगलीकृषीउMपeनबाजारसिमतीआवारातयावषZQयाहंगामात)यानवीनहळदीचेसौदआेजसLुझाले. यासौKातहळदीला ७ हजार 

५०१ ?पयेि3वंटलअसापिहलादरिमळाला. Mयानंतरसौदाझाले)यादसु/याहळदीला ७ हजार ६०१ ?पयेदरिमळाला. 

सांगलीबाजारसिमतीचेसभापतीिदनकरपाटीलयांQयाह&तेनारळफोडूनहळदसौKांनास?ुवातझाली. 

यावेळीअeयरा(यांमधलेहळद1यापारी, शेतकरी, &थािनक1यापारीआिणहमालउपि&थतहोते. 

<><><><><> 

बलुडाणािज)Jातनांदरुा–वडनेरमागा.वरीलकालसंfयाकाळीएकाटॅ3सीलाकंटेनरनंधडकिद)यानं३जणठार, 

तर९�वासीजखमीझा)याचंआमQयावाता.हरानंकळवलंआहे. 

घटनेचीमािहतीिमळताचआमेसाईफाऊंडेशनQयाकाय.कत{िवलासिनंबोळक, प�कार�िवणडवंगे, 

आनंदवावगेआदrनीघटना&थळीधावघेवूनजखमrना�ाथिमकआरो@यक̂_ातहलवलं. 

पढुQयाउपचारांसाठीखामगावइथ)यासामाeयL@णालयातहलवलंआहे. 

दरUयानअपघात&थळावLनकंटेनरचालकानंकंटेनरघेवूनपळकाढलाहोता. 

MयालानागvरकआिणपोिलसांQयासतक. तेमळेुनांदरुाशहरातपकड9यातआलं.  

<><><><><> 

नािशकइथंहोणा/या९२1याअिखलभारतीयमराठीसािहMयसमेंलनाQया&वागताfय;पदीअeनआिणनागरीपरुवठातथानािशकचेपाल

कमं�ीछगनभजुबळयांचीिनवडझालीआहे. 

संमेलनाचेआयोजकअसले)यालोकिहतवादीमंडळाचेिवR&तमाजीआमदारहेमंतटाकलेयांनीआजवाता.हरपvरषदतेहीमािहतीिदली.  

<><><><><> 

नािशकिज)Jातथंडीचाकडाकापeुहावाढलाआहे. आज१०पूणाCक४दशांशअंशसेि)सअसचीनIदझाली. 

यापूवZ२८िडस^बररोजीपाराइतकाखालीगेलाहोता. Mयानंतरमा�थंडीकमीझालीहोती. 

मा�आतागे)याकाहीिदवसांपासूनपारापeुहाघसLलागलाआहे. आजिनफाडमfयेसाडेआठअंशसिे)सअसइतकTिकमानतापमाचीनIदझाली. 

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


