
 

आकाशवाणी मुंबई 
�ादिेशक बातमीप� – द.ु ३.००वाजता 

२७ जानेवारी २०२२ – ग�ुवार    

ठळक बात	या 

• �धानमं�ी नर!" मोदी आज भारत आिण म%य आिशयायी दशेां'या प(रषदते दूर+,य �णाली.ार ेसहभागी होणार  

 

• भाजपाआमदारिनतेशराणेयांचाअटकपूव4जामीन अज4सव5'च6यायालयानंफेटाळला 

 

• रा9यातकालओमाय;ॉनचाएकहीनवा�>णआढळला नस@याची नAद  

 

• स�ुिसBलेखकआिणसमाजसवेकडॉ. अिनलअवचटयांचंपEुयात िनधन 

<><><><><> 

आता ऐकूया बात	या िव�तारान.ं.. मा� �याआधी एक आवाहन 

रा�यासह दशेा#या काही भागात कोरोना '(णाचंी स+ंया मोठ्या -माणात वाढते आह.े कोरोना#या नवन/या -कारा#ंया बात	या 

िचतंा वाढवत आहते. अशावेळी आ	ही 1ो�यानंा आवाहन करतो क2, लवकरात लवकर पूण6 लसीकरण क'न 7या, तसचं १५ ते 

१८ या वयोगटात<या मलुासंह इतर नाग?रकानंाही लसीकरणासाठी -ो�सािहत करा. यासोबतच कोरोना -ितबंधक िनयम पाळा, 

गद@ टाळा, मखुपBी अवCय वापरा आिण हात वेळोवेळी �व#छ धवुा. 

 चला…… �वरा करा, लसीकरण अवCय क'न 7या. 

 कोरोनाशी सबंंिधत यो(य मािहती, माग6दश6न आिण मदतीसाठी रा�या#या ०२० – २६१२७३९४ या मदत Mमाकंावर सपंक6  

साधा... 

<><><><><> 

�धानमं�ीनर!"मोदीआजभारतआिणम%यआिशयायीदशेांमध@याप(रषदते दूर+,य �णाली.ारसेहभागीहोणारआहे. 

पिह@यांदाचअशा�कार'याप(रषदचंेआयोजनकरEयातयेतंआहे. कझाकGतान, िकरिगज�जासHाक, तािजिकGतान, 

तकु4 मेिनGतानआिणउझबेिकGतानचेराJKपतीयातसहभागीहोणारआहेत. २०१५म%ये�धानमंNयांनीयादशेांनाभेटिदलीहोती. 

Oयानंतरि.पPीयसंबंधांम%येमोठ्या�माणातसधुारणाझालीआहे. 

याप(रषदते�ादिेशकतसंचआंतरराJKीयमदुS्ांवरचचा4होEयाचीशTयताआहे.  

<><><><><> 

भाजपाआमदारिनतेशराणेयांचाअटकपूव4जामीनअज4आजसव5'च6यायालयानंफेटाळला. 

संतोषपरबह@ला�करणीिनतेशराणेयांनीयेOयादहािदवसांतिज@हा6यायालयासमोरहजरUहावं, असेिनदVशसर6यायाधीशएनUहीरामEणा, 

6यायमूतWिहमाकोहलीआिण6यायमूतWएएसबोपEणायां'यापीठानंिदलेआहेत. 

9येXवकYलमकुुलरोहतगीआिणिसBाथ4लथुरायांनीराणेयांचीबाजूमांडलीतरअॅडUहोकेट 

डॉTटरअिभषेकमनूिसंघवीयांनीरा9यसरकारतफV यिु]वादकेला.  

<><><><><> 



 

राJKीयलसीकरणमोिहमेतआतापय̂त163 कोटी84 लाखलसमा�ादEेयातआ@याअशीमािहतीक! "ीयआरो>यमं�ालयानेिदलीआहे. 

गे@या24 तासात22 लाख35 हजारपेPाजाGतलसमा�ािद@यागे@याआहेत. स%यादेशातीलउपचाराधीन�>णांचीसं_या22 

लाखदोनहजार472असूनतीनलाख6हजार357जणकालकोिवडम]ुझाले.  दशेातीलकोिवडसंसगा4चादर5.46टTकेआिणबरहेोEयाचादर93 

पूणा̂क 33 शतांशटTकेआहे. गे@या24तासात2लाख86हजार384नवीन�>णनAदवलेगेले. 

<><><><><> 

रा9यातकालओमाय;ॉनसंसग4झालेलाएकहीनवा�>णआढळलानाही. 

रा9यात@याओमाय;ॉनबािधत�>णांचीसं_यादोनहजार८५८एवढीअसून, यापैकYएकहजार५३४�>णसंसग4म]ुझालेआहेत. 

रा9यातकालकोिवडसंसग4झालेलेनवे३५हजार७५६�>णआढळले. 

Oयामळेुरा9यभरात@याकोिवडबािधतांचीएकूणसं_या७६लाखपाचहजार१८१झालीआहे. काल७९�>णांचाउपचारादरeयानमOृयूझाला. 

रा9यातयासंसगा4नंदगावले@या�>णांचीएकूणसं_या, एकलाख४२हजार२३७झालीअसून, मOृयूदरएकपूणा̂क८७शतांशटTकेआहे. 

काल३९हजार८५७�>णबरझेाले, रा9यातआतापय̂त७१लाख६०हजार२९३�>णकोरोनािवषाणूसंसगा4तूनम]ुझालेअसून, 

कोिवडम]ुYचादर९४पूणा̂क१५शतांशटTकेझालाआहे. रा9यातस%यादोनलाख९८हजार७३३�>णांवरउपचारसgुआहेत. 

<><><><><> 

संसद'ेयाअथ4संक@पीयअिधवेशनाचंकामकाजसरुळीतपारपडावंeहणूनक! "सरकारनंयेOया31तारखेलासव4पPीयबैठकबोलावली

आहे. संसदीयकाय4मं�ी�@हादजोशीयांनीहीबैठकबोलावलीअसूनबैठकदरु+,य�णाली.ारहेोईल. 

रा9यसभाआिणलोकसभेत@याराजकYयपPां'याम_ुयनेOयांनायाबैठकYचंआमं�णआहे. 

संसदचंेअथ4संक@पीयअिधवेशनOयाचिदवशीसgुहोणारअसूनसकाळी11वाजताराJKपतीरामनाथकोिवंदसंसद'ेयादो6हीसभागहृांसमोरअिभ

भाषणकरतीलअशीमािहतीससंदीयकामकाजमं�ी�@हादजोशीयांनीआप@याट्िवटरसंदशेा.ारिेदलीआहे. 

अथ4मं�ीिनम4लासीतारामन1फेhवुारीलाक! "ीयअथ4संक@पसादरकरतील.  

कोिवड�ितबंधकिनयमांचंपालनकरEयासाठीसंसद'ेयादो6हीसभागहृांचंकामकाजपाiयांम%येहोईलअशीमािहतीहीजोशीयांनीिदली

. रा9यसभेचंकामसकाळी10तेदपुारी2यावेळेततरलोकसभेचंकामदपुारी4तेरा�ी9यावेळेतअसेल.  

अथ4संक@पीयअिधवेशनाचापिहलाभागपढुीलमिह6या'या11तारखेपय̂तचालणारआहेआिणमिहनाभरा'यािवjांतीनंतरअिधवेशना

चादसुराभाग14माच4पासूनसgुहोऊनतो8एि�लरोजीसंपेल. 

<><><><><> 

आगामी2022-23 याआिथ4कवषा4तभारतीयअथ4UयवGथेचािवकासदर9 टTकेराहील, असंआंतरराJKीयनाणेिनधीनंeहटलंआहे. 

नाणेिनधीनंजागितकअथ4UयवGथांकडे+lीPेपयाआप@याता9याअहवालातहाअंदाजवत4वलाआहे. 

बकँां.ारिेद@याजाणाnयाअथ4परुवठ्याबाबत'यासिुवधा, Oयाबoलवाढतअसलेलािवpास, 

अथ4परुवठ्याचाकेलाजातअसलेलावापरआिणवाढतीगुंतवणूकयामळेुिवकासदरवाढEया'यामोठ्याशTयतािनमा4णझा@याचंनाणेिनधीनंeहटलं

आहे. भारतातीलआिथ4कPे�ाचीकामिगरीअपेPेपेPाचांगलीझा@याचंयाअहवालातनमूदकरEयातआलंआहे. 

जागितकअथ4UयवGथेचािवकासदर2021 म%ये5 पूणा̂क9 दशांशटTकेहोता, तो2022 म%ये4 पूणा̂क4 दशांशटTकेराहील. 

तसंचअमे(रकाआिणचीनयादोनबलाढ्यअथ4UयवGथांनाउतरOयािGथतीलासामोरजेावेलागेल, असंहीयाअहवालातनमूदकरEयातआलंआहे.  

<><><><><> 

स�ुिसBलेखकआिणसमाजसवेकडॉ. अिनलअवचटqांचंआजसकाळीपणेुइथ@याराहOयाघरीदीघ4आजारानंिनधनझालं . 

ते७७वषा̂चेहोते. Oयांनीमजूर, दिलत, भटTयाजमाती, वे,याअशादलु4िPतघटकां'या�sांिवषयीिवपलुिलखाणकेलंआहे. डॉ. 

अिनलअवचटयांनीOयां'यािदवंगतपOनीडॉ. अिनताअवचटयां'यासोबतम]ुांगणUयसनम]ुYक! "ाचीGथापनाकेली. 

इथेवापरलीजाणारीUयसनम]ुYचीअनोखीपBतहीजगभरात@याअनकेUयसनम]ुYक! "ांम%येवापरलीजाते. 

आतापय̂तOयांची२२पGुतके�कािशतझालीअसूनरा9यआिणदशेपातळीवर'याअनेकपरुGकारांनीगौरवकरEयातआलाआहे. 

Oयां'यापािथ4वावरआजदपुारीकोणOयाहीधािम4किवधीिशवायअंितमसGंकारकेलेजातील.   



 

डॉTटरअिनलअवचटयांनीहजारोलोकांनाUयसनम]ुकgनसमाजालाउपकृतकेलंआहे. Oयांचंकाय4पढेुचालूठेवणं, 

हीचOयांनाखरीjBांजलीठरले, असंरा9यपालभगतिसंगको,यारीयांनीआप@याशोकसंदशेातeहटलंआहे.  

आजआप@यातूनसेवाuतीसामािजककाय4कता4, मनGवीसािहिOयकआिणहाडाचाप�कारअसंबहvआयामीUयि]मwविनघूनगेलंआहे, 

हेTलेशदायकअस@याची�िति;याम_ुयमं�ीउBवठाकरयेांनीUय]केलीआहे.  

अवचटांचंचौफेरलेखनआिणसामािजककाय4हेपढु'यािकOयेकिपढ्यांसाठी�ेरणादायीठरलेअसेआहे. 

OयांचंहेयोगदानमहाराJKसदवैGमरणातठेवेल, असंम_ुयमं�ीeहणाले.  

बहvआयामीजीवनसमरसूनजगणाnयाहरहv6नरीडॉ. अिनलअवचटयांचंिनधनहीमहाराJKा'यासामािजक, सािहिOयक, 

सांGकृितकचळवळीचीमोठीहानीआहे, अशाशxदातउपम_ुयमं�ीअिजतपवारयांनीj%दांजलीवािहलीआहे. 

<><><><><> 

हॉकY'यामिहलाआिशयाचषकGपधVतदिPणको(रयाआिणजपानयांनीओमान'यामGकतइथंआपाप@याउपांOयफेरीतिवजयनAदव

@यावरिवजेतेपदाचीलढतिनिyतकेली. 

मGकतमध@यासलुतानकाबूससंकुलातकालसं%याकाळीझाले@यापिह@याउपांOयलढतीतदिPणको(रयानगंतिवजेOयाभारतावर3-

2अशीमातकेली. दसुnयाउपांOयफेरीतजपाननंचीनिव�Bिपछाडीवgनपढेुयेत2-1असािवजयिमळवला. 

भारतआिणचीनदरeयानउSाितसnयाआिण-

चौ|याGथानासाठीसामनाहोईलतरदिPणको(रयाआिणजपानयां'यादरeयानहोणाराअंितमसामनाउSाचरगंणारआहे. 

<><><><><> 

भारतीयि;केटिनयामकमंडळानंवेGटइंिडजिव�Bमायदशेातहोणाnयाआगामीएकिदवसीयआिणट्व!टी-

20मािलकेसाठीभारतीयसघंांचीघोषणाकेलीआहे. 

येOया६फेhवुारीपासूनअहमदाबाद'यानर!"मोदीGटेिडयमवरतीनएकिदवसीयसाम6यांनासgुवातहोईल,तर16तारखेपासूनकोलकाताइथ@या

ईडनगाड46सवरतीनT-

20सामनेखेळलेजाणारआहेत.दखुापतीमळेुभारता'यादिPणआि}कादौnयालामकुलेलारोिहतशमा4एकिदवसीयसघंआिणT-20 

संघाचेनेतOृवकरEयासाठीपरतलाआहे. माजीकण4धारिवराटकोहलीचाएकिदवसीयआिणटी-२०संघातसमावेशकरEयातआलाआहे. 

के.एलराहvलचीउपकण4धारपदीिनवडकरEयातआलीआहे. 

भारताचाजलदगतीगोलंदाजजस�ीतबमुराहआिणमोहeमदशमीयांनायामािलकेतूनिवjांतीदEेयातआलीआहे. 

वेGटइंिडजमािलकेसाठीभारता'याएकिदवसीयसंघातदीपकहvडाचीहीिनवडकरEयातआलीआहे. 

भारताचाएकिदवसीयसंघअशा�माणेआहे-  

रोिहतशमा4 (कण4धार), केएलराहvल (उपकण4धार), �तरुाजगायकवाड, िशखरधवन, िवराटकोहली, सूय4कुमारयादव, jेयसअ�यर, 

दीपकहvडा, ऋषभपंत, दीपकचहर, शादु4लठाकूर, यजुव!"चहल, कुलदीपयादव, वॉिशं>टनसुंदर, रवीिबsोई, मोहeमदिसराज, 

�सीधकृJणाआिणआवेशखान, तरभारताचाT20 संघ: रोिहतशमा4 (कण4धार), केएलराहvल (उपकण4धार), इशानिकशन, िवराटकोहली, 

jेयसअ�यर, सूय4कुमारयादव, ऋषभपंत, Uयंकटेशअ�यर, दीपकचहर, शादु4लठाकूर, रवीिबsोई, अPरपटेल, यझुव!"चहल, वॉिशं>टनसुंदर, 

मोहeमदिसराज, भवुनेpरकुमार, आवेशखानआिणहष4लपटेल. 

<><><><><> 

�ोनचं�माणीकरणसोप,ं वेगवानआिणपारदश4ककरEयासाठीसरकारनं�ोन�माणप�योजनाअिधसूिचतकेलीआहे.  

सलुभ�ोनिनयम, हवाईPे�ाचानकाशा, 

पीआयएलयोजनाआिणिसंगलिवंडोिडिजटलGकाय�लॅटफॉम4यामळेुहीयोजनाभारतात@या�ोनउSोगालासहा�यकारीठरलेअसंनागरीहवाईवा

हतूकमं�ालयानंआप@याट्िवटरसदंशेातeहटलंआहे. 2030 

पय̂तभारतालाजगाचं�ोनसंकुलबनवEया'या+lीनंहेआणखीएकपाउलआहेअसंहीमं�ालयानंeहटलंआहे. वापरकOया̂नाOयांचे�ोन, 



 

चालकआिणमालकयां'यासाठीएकवेळचीनAदणीपूण4करणंअOयाव,यकआहे. 

यानसुारवापरकOया̂नािपवiयािकंवालालPे�ाम%येजाEयाचीइ'छाअसलेतर�Oयेकउड्डाणासाठीसंकेतGथळावgनपरवानगीघेणंगरजेचंआहे.  

<><><><><> 

रवीवारी 30जानेवारीला �धानमं�ी नर!" मोदी सकाळी साडेअकरा वाजता आकाशवाणीवgन  मन कY बात या काय4;मातून 

जनतेशी संवाद साधतील. या काय4;माचा हा पंचाऐशीवा भाग असेल. राJKिपता महाOमा गांधी यां'या पEुयितथीिनिमHाने Oयांना 

आदरांजली वाह�न काय4;माला स�ुवात होईल, असं �धानमं�ी काया4लयानं कळवलं आहे. 

<><><><><> 

मराठी भाषा पधंरवडािनिमHानं कोकण मराठी सािहOय प(रषद'ेया दादर शाखे'या वतीनं 9येX सािहिOयक वसंत बापट यां'या 

किवता आिण अ6य सािहOय�कारांवर आधा(रत ‘वसंत वैभव’ या काय4;माचं दूर+Jय �णािल'या मा%यमातून आयोजन करEयात आलं. 

यावेळी अनेक कव�नी तसचं सािहOयरिसकांनी वसंत बापट यांचं  सािहOय �कार सादर केले. 

<><><><><> 

�वातं[या#ंया अमतृ महो�सवी वषा6िनिम^ आकाशवाणी मुबंई#या -ादिेशक वृ^ िवभागान ंिवशषे काय6Mमाचं ंआयोजन केलं आह,े 

ऐकूयात एक आवाहन........ 

<><><><><> 

 


