आकाशवाणीमंबु ई
ादेिशकबातमीप – सांय. ७.००वाजता
२७जानेवारी२०२२ – गु वार
ठळकबात या
•

रा!यात"या सपु र माक# टम%ये वाइनची िव() करायला रा!य सरकारची परवानगी, भाजपचा मा िनण- याला िवरोध

•

देशात"या ९५ ट22यांह4न अिधक पा लाभा6या7ना िमळाली कोरोना ितबंधक लशीची िकमान एक मा ा

•

ह:तांतरणाची ि(या पूण- झा"यानं एअर इंिडयाची मालक) आजपासून प>ु हा टाटा समहु ाकडं

•

!ये? सामािजक काय- कत#, लेखक अिनल अवचट अनंतात िवलीन
<><><><><>

आताऐकूयाबात यािव तारानं... मा याआधीएकआवाहन
रा यासहदेशा याकाहीभागातकोरोना"#णांचीसं&यामोठ् या(माणातवाढतेआहे.
कोरोना यानवन*या(कारां याबात यािचंतावाढवतआहेत.
अशावेळीआ ही,ो यांनाआवाहनकरतोक-,
लवकरातलवकरपूण0लसीकरणक"न1या,
तसंच१५ते१८यावयोगटात6यामल
ु ांसहइतरनाग9रकांनाहीलसीकरणासाठी(ो सािहतकरा.
यासोबतचकोरोना(ितबंधकिनयमपाळा, गद:टाळा, मख
ु प<ीअव=यवापराआिणहातवेळोवेळी व छधवु ा.
चला…… वराकरा, लसीकरणअव=यक"न1या.
कोरोनाशीसंबंिधतयो#यमािहती, माग0दश0नआिणमदतीसाठीरा या या०२० – २६१२७३९४यामदतFमांकावरसंपक0 साधा...
<><><><><>
रा!यातबनलेलीवाईन१हजारचौरसफूटाचीजागाअसलेलीदक
ु ानंआिणसपु रमाक# टम%येिवकायलाआजझाले"यामं ीमंडळबै
ठक)तमा>यतादेIयातआली.
राJKीयशै
Lिणकधोरण२०२०संदभा- त:थापनकरIयातआले"याडॉ.
रघनु ाथमाशेलकरसिमतीचाअहवालसादरकरIयातआला.
याधोरणाPयाअंमलबजावणीसाठीमQु यमंRयांPयाअ%यLतेखालीकाय- गट:थापनकरायलामा>यतादेIयातआलीआहे.
रा!यातलीशासक)यवै
Sक)यमहािवSालयंआिण TणालयांPयाआ:थापनेवरीलिचिकUसालयीनआिणअितिवशेषोपचारिवषयातीलकं ा
टीतUवावरिनयW
ठक)तघेIयातआला.
ु )बाबतPयातरतदु Xतसधु ारणाकरIयाचािनण- यआजPयामं ीमंडळाPयाबै
तसंच ा%यापकआिणसहयोगी ा%यापकसंवगा- तीलअ%यापकांPयामानधनातवाढकरIयाचाहीिनण- ययाबै
ठक)तघेIयातआला.
<><><><><>
िकराणादक
ु ान,
सपु रमाक# टमधूनवाईनिव()लापरवानगीदेIयाPयारा!यसरकारPयािनण- यावरिवरोधीपLनेतेदवे Z[फडनवीसयांनीजोरदारटीकाके लीआहे
.
महाराJKालामSराJKकरIयाचामहािवकासआघाडीचा यUनखपवूनघेतलाजाणारनाही,
असंUयांनीसांिगतलं.
कोरोनाकाळातशेतकरी,
गरीबजनतेलारा!यसरकारनंवा\यावरसोडलं.
पेKोलिडझेलऐवजीरा!यसरकारदा^:व:तकरतंय.
यासरकारचं ाधा>यके वळदा लाचआहे, असाआरोपUयांनीके ला.

<><><><><>
देशात"या९५ट22याह4नअिधकपा नाग_रकांनाकोिवड ितबंधकलसीचीिकमानएकमा ािमळालीआहे.
कZ [ीयआरोTयमं ीमनसख
ु मांडिवययांनीट् िवटरव^नहीमािहतीिदली.
कोिवड१९ ितबंधकलसीकरणातभारतानंनaयावषा- तके लेलाऐितहािसकिव(मअस"याचंमांडिवययांनीट् िवटरव^न bहटलंआहे.
कोिवड ितबंधकलसीकरणमोहीमेअंतग- तदेशानंआज१६४कोटीलसमा ांचाटeपापारके ला.
देशभरातआfापय7तपा लाभा6या7ना१६४कोटी३४लाखापेLाअिधकलसमा ािद"यागे"याआहेत.
यापै
क)६९कोटी६९लाखापेLाअिधकलाभा6या7नालसीPयादोन,
तर९८लाख५८हजारापेLाअिधकलाभा6या7नालसीचीवध- कमा ािमळालीआहे.
देशातआजसकाळपासून५२लाखापेLाअिधकलाभा6या7चंलसीकरणझालं.
यात३०लाखापेLाअिधकजणांनालसीचीदसु री,
६लाखापेLाजा:तजणांनालसीचीवध- क,
तर१५ते१७यावयोगटात"या५लाख६७हजारापेLाअिधकलाभा6या7नालसीचीपिहलीमा ािदलीगेली.
रा!यातहीआजसकाळपासून३लाख२३हजारापेLाअिधकलाभा6या7चंलसीकरणझालं.
रा!यातआfापय7तपा लाभा6या7ना१४कोटी७२लाखापेLाजा:तलसमा ािद"यागे"या.
यापै
क)६कोटी५लाखापेLाअिधकलाभा6या7नालसीPयादोन,
७लाख७९हजारापेLाअिधकलाभा6या7नावध- क,
तर१५ते१७यावयोगटात"या३०लाख६२हजारापेLाअिधकलाभा6या7नालसीचीपिहलीमा ािमळालीआहे.
देशातमोठ् या माणातकोिवड१९ ितबंधकलसीकरणझा"यामळ
ु े कोरोनाPयाितस\यालाटेतकोरोनाबािधतांना Tणालयातदा
खलकरायलालागIयाचं माण, तसंचकोरोनामUृ यूचं माणंअUयंतकमीरािहलंअसंकZ[ीयआरोTयसहसिचवलवअjवालयांनीbहटलंआहे.
कोरोनाPयादसु \यालाटेतमे२०२१म%येदनैंिदन TणसंQयाआिणमUृ यूचाआलेखचढाअसतांनादेशातके वळ३ट2के पा नाग_रकांचंपूण-ल
सीकरणझालंहोतं.
मा जानेवारी२०२२Pया२१तारखेपय7तदेशभरात"या७५ट2के नाग_रकांचंपूण-लसीकरणझालं.
यामळ
ु े कोरोनाचा ादभु ा- वअसलातरीUयाचीतीkताकमीराह4शकलीअसंतेbहणाले.
<><><><><>
देशात"यावय:कनाग_रकांसाठीकोवॅि2सनआिणकोिवशी"डयाकोरोना ितबंधकलसXनाऔषधbहणूनमा>यतािमळालीआहे.
कZ [ीयऔषधमानकिनयं णसंघटनेनंआजहीमा>यतािदली. यापूवnयालशXPयाके वळअUयावoयकप_रि:थतीतवापराचीपरवानगीहोती.
कZ [ीयआरोTयमं ीमनसख
ु मांडवीययांनीआजहीमािहतीट् िवटरव^निदली.
अमे_रके तफायझरआिणिpटनम%येकोिवशी"डलाअशा कारचीमंजरु ीिमळालीआहे.
<><><><><>
जानेवारी२०२३म%येवयाची१५वष- पूण-करणारीमल
ु ंहीकोिवड ितबंधकलसीकरणकरIयासाठीपा आहेत,
असंकZ[ीयआरोTयआिणकुटुंबक"याणमं ालयानं:पqके लंआहे.
अित_रWसिचविवकासशीलयांनीयासंदभा- तसव- रा!यआिणकZ [शािसत देशांनाप िलिहलंआहे.
जानेवारी२०२३म%येिकं वाUयापूवnवयाची६०वष- पूण-करणारेनाग_रकवध- कमा ाघेऊशकतात, असंहीयाप ातbहटलंआहे.
<><><><><>
चं[पूरमहापािलकाLे ातील२८जानेवारीते१५फे pवु ारीयाकालावधीतलसीकरणक^नघेणा\यांसाठीबंपरलक)sॉयोजनाचं[
पूरमहापािलका शासनानंजाहीरके लीआहे.
सव- पा वयोगटात"यालोकांनायातसहभागीहोतायेईल.
नाग_रकांनालसीकरणासाठी ोUसाहनbहणून११नोaहZबरतेसातनोaहZबरयाकालावधीतमहापािलके नेबंपरलक)sॉउप(मराबवलाहोता.
याउप(मालामोठ् या माणावर ितसाददेतएकलाखांह4नजा:तनाग_रकांनीलसीकरणक^नघेतलंहोतं.
<><><><><>

देशातलीसवा- तजनु ीहवाईवाहतूककं पनीएअरइंिडयाचीमालक)आजपासूनप>ु हाएकदाटाटासमहु ाकडेगेलीआहे.
एअरइंिडयाPया१००ट2के मालक)Pयाह:तांतरणाची ()याआजपूण-झालीआिणटाटास>सPयामालक)Pयाटेलेसयाउपकं पनीकडेएअर
इंिडयाह:तांत_रतकरIयातआली.
आताएअरइंिडयाचंपूण-aयव:थापनटाटासमहु ाकडेआलंअसूनटाटास>सनंिनयW
ु के ले"यानaयासंचालकमंडळानंआजपासूनएअरइंिडया
चाकारभारहातीघेतला,
अशीमािहतीिनग7तु वणूकसिचवतहु ीनकांतपांडेयांनीिदली.
Uयापूवnटाटास>सचेअ%यLएन.
चं[शेखरनयांनी धानमं ीनरZ[मोदीआिणअथ- मं ीिनम- लासीतारामनयांचीभेटघेतलीहोती. ऐकूयायासंपूण-वf
ृ ांत
हो6ड…. २……१४सHकद
एअरइंिडया याखरेदीचीबोलीटाटास सनंऑ टोबरम येिजंकलीहोती.
टाटास स यामालक!चीउपकं पनीअसले$याटेलेस%ाय&हेटिलिमटेडनंसवा( िधक१८हजारकोट,चीबोलीलावलीहोती.
याबोलीम येएअरइंिडयावरचं१५हजार३००कोट, याकजा( चीपरतफे डकर1याचीजबाबदारीटाटास सनंघेतलीअसूनउव( 4रत२हजार७
००कोटी7पयेसरकारलादे1यातआलेआहेत.
या&यवहारामुळंएअरइंिडयाआिणएअरइंिडयाए <%ेसची१००ट के मालक!,
तसंचिवमानतळावरचं&यवहारहाताळणा>याएअरइंिडयासॅट्सएअरपोट( सिव( सस
े %ाय&हेटिलिमटेडची५०ट के मालक!टाटासमुहाकडेआ
लीआहे.
एयरइंिडयाAँडअंतग( त८लोगोआहेत.
हेलोगोहीटाटां यामालक!चेझालेआहेतआिण५वषाFपयFततेइतरकोणाकडेहीह<तांत4रतकरतायेणारनाहीत.
Gयानंतरके वळभारतीय&यI!कडेचGयांचीमालक!सोपवतायेईल, असंहीसरकारनं<पKके लंय.
पिह$यावषLटाटास सलाएअरइंिडया यासव( कम( चा>यांनाकामावरठेवावंलागेल.
दुस>यावषLकोणालाकमीकरायचंझालंतर<वे छािनवृPीयोजनालागूकरावीलागेल.
याकम( चा>यांनाQॅ युईटीआिण%ॉि&हडंटफं डचेलाभिदलेजातील, तसंचिनवृPीनंतरसरकारकडूनवैTक!यलाभिदलेजातील.
कU VीयहवाईवाहतूकमंWीXयोितरािदGयिशंदये ांनीया&यवहारासाठीटाटासमुहालाशुभे छािद$याआहेतआिणटाटां यानेतृZवा
खालीएअरइंिडयालापु हाबहारयेईल, असं[हटलंआहे.
टाटासमुहातएअरइंिडयालापु हासहभागीक7नघे1यासाठीटाटासमुहउGसाहीअसूनितलाजागितकदजा( चीिवमानकं पनीबनव
1यासाठीकटीब\आहे. एअरइंिडयासव( कम( चा>यांचेहीआ[ही<वागतकरतो,असंटाटास सचेअ य]एन. चंVशेखरनयांनी[हटलंआहे.
टाटासमुहाचेअ य]रतनटाटायांनीया&यवहाराब^लसरकारआिणGयात$यासव( िवभागांचेआभारमानलेआहेत.
जेआरडीटाटायांनी<थापनके ले$याएअरइंिडयानंपिहलंउड् डाण१५ऑ टोबर१९३२रोजीके लंहोतं.
१९५३म येएअरइंिडयाचंराabीयीकरणकर1यातआलंहोतं. आता६९वषाFनंतरकं पनीपु हाटाटां यामालक!चीझालीआहे.
<><><><><>
भाजपाआमदारिनतेशराणेयांचाअटकपूव-जामीनअज- आजसवuPच>यायालयानंफेटाळला.
संतोषपरबह"ला करणीिनतेशराणेयांनीयेUयादहािदवसांतिज"हा>यायालयासमोरहजरaहावं, असेिनद#शसर>यायाधीशएनaहीरामIणा,
>यायमूतnिहमाकोहलीआिण>यायमूतnएएसबोपIणायांPयापीठानंिदलेआहेत.
!ये?वक)लमक
ु ु लरोहतगीआिणिसvाथ- लथु रायांनीराणेयांचीबाजूमांडलीतरअॅडaहोके टअिभषेकमनूिसंघवीयांनीरा!यसरकारतफ# यिु W
वादके ला.
<><><><><>
!ये?गाियका, गानसwाxीलतामंगेशकरयांPया कृतीतकाहीशीसधु ारणाझालीअस"याचंमंगेशकरकुटुंिबयांनीकळवलंआहे.
कोरोनाआिण>यूमोिनयाचीलागणझा"यानंलतामंगेशकरयांPयावरमंबु ईत"याखासगी Tणालयातउपचारसु आहेत.
उपचाराचाभागbहणूनआजसकाळीकाहीकाळासाठीUयांनाaहँिटलेटरव^नकाढलंहोतं,
UयालाUयांनीचांगला ितसादिदला.
Tणालयातलेडॉ2टरसातUयानंUयांPया कृतीचीदेखरेखकरतआहेत, असंमंगेशकरकुटुंिबयांनीकळवलंआहे.

<><><><><>
सु िसvलेखकआिणसमाजसेवकडॉ. अिनलअवचटzांचंआजसकाळीपणु ेइथ"याराहUयाघरीदीघ- आजारानंिनधनझालं.
दपु ारीUयांPयावरअंUयसंसकारकरIयातआले.
ते७७वषा7चेहोते.
Uयांनीसमाजात"यादल
डॉ.
अिनलअवचटयांनीUयांPयािदवंगतपUनीडॉ.
ु िलखाणके लंआहे.
ु - िLतघटकांPया {ांिवषयीिवपल
अिनताअवचटयांPयासोबतमW
ु ांगणaयसनमW
ु )कZ [ाची:थापनाके ली.
इथेवापरलीजाणारीaयसनमW
ु )चीअनोखीपvतहीजगभरात"याअनेकaयसनमW
ु )कZ [ांम%येवापरलीजाते.
आतापय7तUयांची२२प:ु तकं कािशतझालीअसूनरा!यआिणदेशपातळीवरPयाअनेकपरु :कारांनीगौरवकरIयातआलाआहे.
२०१०म%येबालसािहUयासाठीसािहUयअकादमीपरु :कार,
२०१७म%येमहाराJKफाऊंडेशनचासािहUयजीवनगौरवपरु :कारयापरु :कारांचाUयातसमावेशआहे.
aयसनमW
ु )Lे ात"याकाया- ब|लUयांना२०१३म%येराJKपतXPयाह:तेराJKीयपरु :कारदेऊनगौरवIयातआलंहोतं.
डॉ2टरअिनलअवचटयांनीहजारोलोकांनाaयसनमW
Uयांचंकाय- पढु ेचालूठेवणं
,
ु क^नसमाजालाउपकृतके लंआहे.
हीचUयांनाखरी}vांजलीठरेल, असंरा!यपालभगतिसंगकोoयारीयांनीआप"याशोकसंदशे ातbहटलंआहे.
आजआप"यातूनसेवाkतीसामािजककाय- कता- ,
मन:वीसािहिUयकआिणहाडाचाप कारअसंबह~आयामीaयिWम•विनघूनगेलंआहे,
हे2लेशदायकअस"याची िति(यामQु यमं ीउvवठाकरेयांनीaयWके लीआहे.
बह~आयामीजीवनसमरसूनजगणा\याहरह~>नरीडॉ. अिनलअवचटयांचंिनधनहीमहाराJKाPयासामािजक, सािहिUयक,
सां:कृितकचळवळीचीमोठीहानीआहे, अशाश€दातउपमQु यमं ीअिजतपवारयांनी}%दांजलीवािहलीआहे.
डॉ.
अिनताआिणअिनलअवचटयांPयाaयसनमW
ु )Lे ातीलकाया- चावसायापढु ेहीअसाचस^
ु राहील,
असंमW
आनंदनाडकणnयांनीUयांना}vांजलीवाहतांनासांिगतलं.
तसंचडॉ.
ु ांगणचेअ%यLडॉ.
अिनताअवचटयांPया:मरणाथ- दरवषnदेIयातयेणा\यासंघष- स>मानपरु :काराबरोबरआतापढु ीलवषnपासूनडॉ.
अिनलअवचटयांPया:मरणाथ- सज
ृ नस>मानपरु :कारदेIयातयेईल, असंहीडॉ. नाडकणnयांनीजाहीरके लं.
<><><><><>
कोिवड-१९PयावाढUया ादभु ा- वामळ
ु े बंदअसले"याउ:मानाबादिज"zात"याशाळाआताटeeयाटeeयानंस^
ु होतील.
स%याकोिवडिनब7धांचेपालनक^नदहावीआिणबारावीचेवग- स^
ु आहेत.
३१जानेवारीपासूननववीतेबारावीचेवग- सv
ु ादररोजभरतील,असंिज"हाप_रषदेनेकाढले"याआदेशातbहटलंआहे.
िज"zातलेपिहलीतेआठवीचेवग- ५फे pवु ारीपय7तबंदचराहतील, असंही या आदेशात :पq के लं आहे.
<><><><><>
३०जानेवारीयामहाUमागांधीयांPयापIु यितथीिनमीfरा!यशासनाPयािशLणिवभागानंिविवधशै
Lिणकउप(मांचंआयोजनके
लंआहे.
इयfांनस
:वावलंबन,
सUकृUय,
ु ारिवSा6या7चीगटिनहायिवभागणीक^नUयांना:वPछता,
ह:तउSोगअसेउप(मिदलेगेलेआहेत. याउप(मांतग- तमातभृ ाषेतूनिशLणयािवषयावरप_रसंवाद, तरअिहंसायािवषयावरवWृUव:पधा- ,
तसंचमहाUमागांधीयांचंजीवनआिणUयांPयािवचारांवरPयाaयाQयानंचहीआयोजनके लंगेलंआहे.
<><><><><>
आजएकिवसाaयाशतकातदेखील:मशानभूमीब|लजनसामा>यांPयामनातभीती,
दहशतचअसते.
मिहलावग- तरसहसाइथेिफरकतहीनाही.
मा अमरावतीिज"zातव डताल2ु यात"याहातणु ा- गावPया:मशानभूमीनंयागै
रसमजांनाछे दिदलाआहे.
वधा- नदीPयािकना\यावरअसले"याया:मशानभूमीचं^पांतरएकारमणीयउSानातकरIयातआलंआहे.

िहरaयागारवLृ राजXसोबतअनेकिच हीइथेरगं वIयातआलीआहेत.
jामपंचायतसद:यिकरणडवलेयांनीिदलेलीमािहतीआपणआताऐकुया.
हो6ड …बाईट१८सेकंद
<><><><><>
धƒु यातआज२पणु ा7क८दशांशतापमानाचीन„दझाली. हीयंदाPयाथंडीतधƒु यातझालेलीसवा- तकमीतापमानाचीन„दआहे.
गे"याचोवीसतासातरा!यातबह~तांशिठकाणीहवामानकोरडंहोतं.
म%यमहाराJKआिणिवदभा- तथंडीचीलाटहोती.
रा!यातलंसवा- तकमीतापमानकालनागपूरइथं८पूणा- क३दशांशसेि"शयसइतकं न„दवलंगेलं.
येUयादोनिदवसांम%येकोकणम%यमहाराJKतसंचमराठवाड् यातहवामानकोरडंरािहल.
िवदभा- ततरु ळकिठकाणीथंडीचीलाटयेIयाचीश2यताहवामानिवभा◌ागांनेवत- वलीआहे.
//<><><><><>//

