
 

आकाशवाणी मुंबई 
�ादेिशक बातमीप� – सांय. ७.००वाजता 

२४ जानेवारी २०२१ – रिववार 
 

 

ठळक बात�या 

• रा!"ीयक#यािदनािनिम$�धानम�ंीनर&'मोदीयांचादेशात*यालेक,नासलाम/ मलु,नास.मबनव/यासाठी क& 'सरकार 

किटब2, �धानम4ंयांची 5वाही 

 

• �जास$ाकिदना7यासंचलनातूनआपणजगात*यासवा:तमोठ्यालोकशाही7यासंिवधानालाअिभवादनकरतो,�धानम�ंीनर&

'मोदी यांचं �ितपादन 

 

• ९४?याअिखलभारतीयमराठीसािहAयसंमेलना7याअBय.पदीCयेDशाEFआिणलेखकजयंतनारळीकरयांची 

एकमतानंिनवड 

 

• राCयातआतापयJत१९लाख१२हजार२६४ L5ण कोरोनामMु/मुबंईतलाL5णदपुटीचाकालावधी४५८िदवसांवर 

 

• ५१?या भारतीय आंतररा!"ीय िच�पटमहोAसवाचा िदमाखात समारोप/ इन टू द डाक� नेस ठरला सवुण: मयूर 

परुPकाराचा मानकरी 

<><><><><> 

रा!"ीयक#यािदवसािनिम$, 

आपणआप*यादेशात*यालेक,नाआिणिविवध.े�ातकामकरणाSयालेक,नासलामकTया, 

असं�धानम�ंीनर&'मोदीयांनीरा!"ीयक#यािदवसािनिम$आप*याट्वीटरसंदेशातUहटलंआहे.क& 'सरकारनंमलु,नास.मबन

व/यासाठीिश.ण�वेश, 

चांगलीआरो5यसेवाआिणिलंगभावसंवेदनशीलतायािवषयीसुधारणाआण/यासाठीअनेकवैिवBयपूण:उपYम, 

योजनांवरल.क& ि'तकेलंआहे. 



 

तसंचमलु,7यास.मीकरणासाठीकामकरणाSयाआिणआप*यामलु,साठीस#मानआिणसिुनिZतसंधीिमळवूनदे/याबाबत�य

Aनकरतअसले*यानाग[रकांचहीAयांनीआप*यासंदेशातकौतुककेलंआहे.  

<><><><><> 

�जास$ाकिदना7यासंचलनातूनआपणभारता7यामहानसामािजक, 

सांPकृितकवारशालातसंचजगात*यासवा:तमोठ्यालोकशाही7यासंिवधानालाअिभवादनकरतोअसं�धानम�ंीनर&'मोदीयां

नीUहटलंआहे. 

मोदीयांनीआजAयां7यािनवासPथानी�जास$ाकिदना7यासंचलनातसहभागीहोतअसले*याएनसीसीआिणएनएसएसकॅडे

ट्स, तसंचिच�रथकलाकारांसोबतसंवादसाधलाAयावेळीतेबोलतहोते. राजपथावरजे?हाजोशपूण:संचलनसLुहोत&, 

ते?हादेशा7या�Aयेकनाग[रकामधेउAसाहसंचारतोअसंतेUहणाले. संचलनामधेभारतात*यासम2ृकला, संPकृती, 

परपंराआिणवारशाचीझलकपािह*यावर�Aयेकनाग[रकाचाऊरअिभमानानंभTनयेतोअसंAयांनीसांिगतलं. 

भारतातभाषातेखाbसंPकृतीबाबतिविवधताअसलीतरीदेशUहणूनआपणएकअस*याचंतेUहणाले. 

देशालाPवातं4यिमळवूनदे/यासाठीआप*यालासव:PवाचाAयागकरायचीसंधीिमळालीनाही, 

मा�देशासाठीआपलंसवc$मयोगदानदे/याचीसंधीआप*यालािमळालीआहेअसंहीAयांनीयावेळीअधोरिेखतकेलं.  

<><><><><> 

९४?याअिखलभारतीयमराठीसािहAयसंमेलना7याअBय.पदीCयेDशाEFआिणलेखकजयंतनारळीकरयांचीिनव

डझालीआहे. 

सािहAयमहामडंळाचेकाय:वाहदादागोरयेांनीआजप�कारप[रषदेतहीमािहतीिदली.नािशकइथंआजमहामडंळाचीबैठकझा*या

नंतरहीघोषणाकर/यातआली. यंदाचंसंमेलननािशकइथंयेAया२६ते२८माच:लाहोणारआहे.  

<><><><><> 

राCयातआज१हजार७४३L5णकोरोनामMुझाले. राCयातआतापयJत१९लाख१२हजार२६४ 

L5णकोरोनामMुझालेआहेत. राCयातलाकोिवडमMुgचादर९५पूणाJक१८ शतांशटhकेझालाआहे. आज२हजार७५२ 

न?याकोरोनाबािधतांचीनiदझाली, AयामळेुराCयभरात*याकोरोनाबािधतांचीएकूणसंjया२०लाख९हजार१०६झालीआहे. 

सBयाराCयभरात४३हजारआठशेस$रL5णांवरउपचारसLुआहेत. आज ४५L5णांचायासंसगा:नंमAृयूझाला. 

राCयातकोरोनामळेु५०हजार७९५L5णांचाबळीगेलाआहे. राCयातलामAृयूदर२पूणाJक५३शतांशटhकेझालाआहे. 

<><><><><> 

मुबंईतकाल५०५L5णबरेझा*यानेAयांनाघरीपाठव/यातआलं.  आतापयJत२लाख८७हजार१२ 

L5णकोरोनामMुझालेआहेत.काल४३५नवीनL5णांचीनiदझाली. आतापयJतL5णांचीएकूण संjया३ लाख५हजार५६६ 

झालीआहे. मुंबईतलाL5णदपुटीचाकालावधी४५८िदवसांवरगेलाआहे.  सBया६हजार३६२L5णउपचारघेतआहेत. काल८ 

L5णांचामAृयूझालाअसून, एकूणमतृांचाआकडा११हजार२९३वरपोचलाआहे. 

<><><><><> 

िसधंुदुगा�तआज५जणांनािडPचाज:दे/यातआलाAयामळेुआतापयJतकोरोनावरमातकेले*यांचीएकूणसंjया५हजार

७७६झालीआहे. िज*kातआजपाचजणांचाअहवालपॉिझिट?हआला. 



 

AयामळेुकोरोनाबािधतL5णांचीएकूणसंjयाआता६हजार१५४एवढीझालीआहे.  

सBयािज*kात२०८L5णांवरउपचारसुTआहेत.  आतापयJत१६४L5णांचामAृयूझालाआहे.  

भंडारािज*kातआज४५L5णबरहेोऊनघरीगेलेआहेत. बरझेाले*याL5णांचीसंjया१२हजार५९२झालीआहे. 

आज१३नवेकोरोनाबािधतL5णआढळ*यामळेुपॉिझिट?हL5णांचीसंjया१३हजार११३झालीआहे. 

िज*kातलंL5णबरेहो/याचं�माण 96 पूणाJक 3 शतांश टhकेआहे. 

गडिचरोलीिज*हयातआज१४T5णांनीकोरोनावरमातकेली. िज*kातआतापयJत९हजार१४८ 

L5णांनीयाआजारावरमातकेलीआहे. आज३नवीनL5णआढळ*यामळेL5णांचाआकडा९हजार३१५वरगेलीआहे. 

सBया६२L5णांवरउपचारसुTआहेत. िज*kातआतापयJत१०५L5णांचामAृयूझालाआहे. 

सातारािज*kातआतापयJत५३हजार४४८L5णांनीकोरोनावरमातकेलीआहे. 

आज६६नवीनL5णआढळ*यामळेुL5णांचाआकडा५६हजार१२वरपोचलाआहे. सBया७४३L5णउपचाराधीनआहेत. 

िज*kातयाआजारानं१हजार८११L5णांचाबळीगेलाआहे. 

<><><><><> 

देशभरातआतापयJत१५लाख३७हजारांहqनअिधकलाभाrयाJनाकोिवड-

१९�ितबधंकलस,चीपिहलीमा�ािदलीगेलीआहे.  

क& 'ीयआरो5यम�ंालयाचेअित[रMआरो5यसिचवडॉhटरमनोहरअ5नानीयांनीबातमीदारांशीबोलतानाहीमािहतीिदली. 

कालिदवसभरातसंBयाकाळी६वाजेपयJतदेशभरात*या४६हजार५९८जणांनायालस,चीपिहलीमा�ािद*याचंAयांनीसांिगत

लं. यालसीकरणानंतरकाहीकारणांनीL5णालयातदाखलकरावंलागले*यालाभाrयाJचं�माणअवघं० पूणाJक सातशतांश 

टhकेअस*याचंAयांनीसांिगतलं. लसघेतले*यांपैकgसहाजणांचामAृयूझालाआहे, 

मा�यापैकgकोणाचीहीमAृयूलस,मळेुझालाअस*याचंअbापिन!प#नझालेलंनस*याचंतेUहणाले.दरUयानभारतीयलस,चावाप

रकTनलसीकरणकर/यासंदभा:तबहरीन, बांगलादेश, भूतान, tाझील, मालदीव, मॉ[रशस, Uयानमार, 

नेपाळआिणuीलंकसह१३देशांमध*यापरदेशीलसीकरण?यवPथापांनाक& 'ीयआरो5यम�ंालयानं�िश.णिदलंअस*याचीमा

िहतीAयांनीिदली. 

<><><><><> 

रा!"ीयबािलकािदवसआजसाजराहोतआहे. बािलकांनासव:.े�ातसमानसंधीिमळावीहायािदवसाचाउvेशआहे. 

याचअनुषगंानं, २०१५साली‘बेटीबचाओ, बेटीपढाओ’हेअिभयानराबव/याससLुवातझाली. 

समाजा7या�गतीसाठीमलुगीआिणमलुांमधीलवाढतेअसंतुलनकमीकर/याचीआवzयकताअस*याचं�धानम�ंीनर&'मोदीयां

नीUहटंलंआहे. याअिभयानाअंतग:तEी{ूणहAया, 

मलु,मBयेिश.णाचाअभावअशामदुb्ांवरदेखीलल.क& ि'तकर/यातआलंआहे. 

<><><><> 

देशभरात*यामिहलांचंजीवनमानउंचावंतसंचEीज#मदरवाढावायासाठीक& 'सरकारबेटीबचावबेटीपढावहेअिभयान

राबवतआहे. याबाबत 



 

वाशीमिज*kानंआजवरकेले*याकामािवषयीवाशीमिज*kा7याबालिवकासअिधकारीि�यंकागवळीयां7याकडून मािहती 

ऐकूयात… 

<><><><><> 

बेटीबचाओ, 

बेटीपढाओयोजनेअंतग:तक& 'सरकारमलु,नािश.णाचीसोयउपल~धकTनदेणआंिणिश.णा7या�िYयेतAयांचासYgयसहभा

गवाढव/यासाठीवचनब2अस*याचंक& 'ीयिश.णम�ंालयानंUहटलंआहे. 

या��ीनंमलु,7यािश.णाचंउिv�समोरसमोरठेवूनसम�िश.ाकाय:YमहीएकािAमकयोजनासुLके*याचंम�ंालयानंUहटलंआहे

. 

यािशवायदेशभरातशाळांमधलंमलु,चं�माणवाढावंयासाठीशै.िणक��्यामागसअसले*या�देशांसाठीकPतरुबागांधीबािल

कािवbालयांनाहीमजूंरीिद*याचंम�ंालयानंUहटलंआहे. 

याशाळां7यामाBयमातूनसव:चPतरावरमागास�वगाJमध*यामलु,नागणुव$ापूण:िश.णाचीसोयउपल~धकTनिदलीजातआहे. 

<><><><><> 

क& 'शासना7याबेटीबचाव, बेटीपढावया 

अिभयानाअंतग:तधळेुिज*kात*यामिहलाबालक*याणम�ंालया7यावतीनंराबव*याजाणाSयाधळेुिज*हा�क*पसंचािलका

सौ. मीनाभोसले यांनीआकाशवाणीलािदलेलीमािहती ऐकूयात. 

<><><><><> 

गोवाइथंसLुअसले*या५१?या भारतीय आंतररा!"ीय िच�पटमहोAसवाचा सांगता समारभं पणजी इथं 

िदमाखदार सोह�यात पार पाडला. ६० देशां7या िच�पटांचं या ९ िदवसा7या महोAसवात  सादरीकरण झालं. यंदा  

बां5ला देश हे रा!" क& 'Pथानी ठेव/यात आलं होतं. १६ जानेवारीला सुL झाले*या िच�पटमहोAसवाची सांगता आज 

पणजी इथं झाली.  

राCयपाल भगतिसंग कोzयारी, सूचना �सारण म�ंालयाचे सिचव अिमत खरे यांनी कोिवड महामारी7या 

पा�:भूमीवर हायtीड प2तीनं संयोजन केले*या ५१ ?या िच�पटमहोAसवाचं कौतकु केलं. इन टू द डाक� नेस हा सुवण: 

मयूर परुPकाराचा मानकरी ठरला तर, रौ�य आिण परुPकार tािझिलयन िच�पट ?हॅलेनिटनाला िमळाला.  

�िस2 िहदंी अिभने�ीझीनतअमानसमारोपसमारभंा7या�मखुपाह�/या तर राCयपाल भगतिसंग 

कोzयारी,क& 'ीयपया:वरण, 

वनआिणहवामानबदलराCयमं�ीबाबूलसिु�योहेदेखीलसमारोपसोह�यालाउपिPथतहोते.आज7यासमारोपसोह�यातिब

Pवािजतचॅटज�यांनाइंिडअनपस:नॅिलटीऑफदइअरपरुPकारदेऊनस#मानीतकेलंगेलं. 

तरि?ह�ो[रयाPटोररॅोयांनाजीवनगौरवपरुPकारही�दान कर/यात आलाआहे. 

महोAसवात*यािवजेAयांचीघोषणाहीआज7यासमारोपसोह�यातकेलीगेली. 

<><><><><> 

�धानम�ंीनर&'मोदीउbादपुारी१२वाजता�धानम�ंीरा!"ीयबालपरुPकरिवजेAयांशीि?हिडओकॉ#फरि#संग7यामा

Bयमातूनसंवादसाधणारआहेत. नविनिम:ती, िव�ता, Ygडा, कलाआिणसंPकृती, 



 

समाजसेवातसंचशौय:या.े�ांमधेउ*लेखनीयकामिगरीकेले*यामलुांनाहेपरुPकारिदलेजातात. 

२०२१यावषा:7यापरुPकारासाठीिविवध.े�ात*या३२मलुांचीिनवडकेलीआहे. 

यावेळीमिहलाआिणबालिवकासम�ंीहीउपिPथतअसणारआहेत.   

<><><><><> 

यवतमाळिज*kाचेनायबतहसीलदारवैभवपवारआिणतलाठीगजाननसरुोशेयां7यावरवाळूतPकरांनीचाकूनंह*ला

के*याची मािहतीआम7यावाता:हरानंिदलीआहे. याह**यातदोघेहीजमखीझालेआहेत. 

दोघांवरहीउमरखेडइथ*याशासकgयL5णालयात�ाथिमकउपचारके*यानंतर, 

पढु7याउपचारांसाठीनांदेडइथ*याभगवतीL5णालयातदाखलकेलंआहे. 

हेदोघेहीवाळूतPकरीसंबधंीचीमािहीिमळा*यानंतरAयां7यािवरोधातकारवाईकरायसाठीिनघालेहोते. 

AयावेळीतPकरांनीAयां7यावरह*लाकेलाअशीमािहतीआम7यावाता:हरानंिदलीआहे. 

<><><><><> 

७२ ?या �जास$ाक िदना7या पूव:संBयेला रा!"पती रामनाथ कiिवद उbा रा!"ाला संबोिधत करतील. 

रा!"पत,चं भाषण आकाशवाणी, दूरदश:न7या सव:  चॅन*सवLन इं�जीनंतर िहदंीत संBयाकाळी सात वाजता  �सा[रत 

केलं जाणार.तसंच दूरदश:नवTन �ादेिशक भाषांमBयेही  यानंतर लगेच �सा[रत कर/यात येईल. कोिवंद यांचं भाषण 

आकाशवाणीवTन �ादेिशक भाषांमBये �ादेिशक चॅनलवLन रा�ी साडेनऊला �सा[रत कर/यात येईल.   

<><><><><> 

मुबंईमहानगरपािलकेनंशहरातजमाहोणाSयाबाराशेटनकचSयापासून२५मेगावॅटवीजिनिम:तीकरायचा�क*पहातीघे

तलाआहे. या�क*पासाठीएकहजार२०कोटीLपयेइतकाखच:येणारआहे. 

या�क*पासाठीपािलकेनंसुLकेलेलीिनिवदा�िYयासBयाअंितमट��यातआहे. 

हा�क*प२०२३सालापयJतपूण:करायचंपािलकेचंउिv�अस*याचंपािलका�शासनानंकळवलंआहे. 

<><><><><> 

मjुयम�ंीउ2वठाकरेयां7यासंक*पनेतूनमुंबईतP"ीटफूडहबतयारकेलाजाणारआहे. 

AयामळेुरPAयातकुठेहीमुंबईकरआपलीभूकभागवूशकेल. मुबंईतले६२रPतेP"ीटफूडहबसाठीिनवड/यातआलेआहेत. 

सBयाअसले*याखाऊग**याहीP"ीटफूडहबयोजनेतिवकिसतके*याजाणारआहेत. 

पािZमाAयदेशातअसले*यायायोजनाआताआप*याकडेहीसुTहोणारअसूनसंBयाकाळीसहातेरा�ीदहायावेळेतहेहबसTुराह

तील, Aयातफूड"कचाहीसमावेशअसेल, असायायोजनेचाआराखडामुंबईमहानगरपािलकेनेतयारकेलाआहे. 

घराबाहेरपडले*यामुंबईकरांनाचांग*यादजा:चेआिणसकसअ#नयायोजनेतूनिमळेल. 

योजनामाग�लाग*यासमुंबईकरांसाठीहीिदलासादायकबाबठरले. 

<><><><><> 



 

मराठवाडा आिण िवदभा:7या बह�तांश भागात तसंच कोकण आिण मBय महारा!"ा7या तुरळक भागात िकमान 

तापमानात सरासरी7या तलुनेत िकंिचत वाढ झाली आहे. येAया दोन िदवसात राCयात हवामान कोरडं रािहल, असा 

अंदाज हवामान खाAयानं वत:वला आहे.  

 

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


