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वारः गु वार

देशाच्या अनेक भागांमध्ये कोरोनाची रुग्ण संख्या वाढत असल्यामुळे, आम्ही शर्ोत्यांना आवाहन करत

आहो की त्यांनी दक्ष राहावं आिण संपण
ू र् लसीकरण करुन घ्यावं तसंच 15 ते 18 वष वयाच्या मुलांसह
इतरांना लस घेण्यात मदत करावी. कोरोना िवषाणूच्या ओमीकर्ॉन या नवीन पर्कारामुळं िचता िनमार्ण
झाली असल्यानं मुखप ी, सुरिक्षत अंतर आिण हात तसंच चेहऱ्याची स्वच्छता या तीन सोप्या उपायांचं
पालन करावं. कोिवडसंबंधी कोणतीही मािहती आिण मागर्दशर्नासाठी रा ीय हेल्पलाईन कर्मांक 01123 978 046 आिण 1075 या कर्मांकांवर संपकर् साधावा.
1. 73वा पर्जास ाक िदन देशभरात उत्साहात साजरा; नवी िदल्लीतल्या राजपथावर भारताच्या
लष्करी सामथ्यार्चं आिण सांस्कृ ितक िविवधतेचं मनोहारी दशर्न

2. बलशाली महारा घडवण्याचा संकल्प करूया-पर्जास ाकिदनी राज्यपालांचं आवाहन

3. मुंबई पोलीस दलाच्या िनभर्या पथकाचं मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकापर्ण

4. पुण्यातील आिशष कासोदेकर या प ास वष य धावपटू ची अनोख्या िव िवकर्माला गवसणी आिण

5. राज्याच्या अनेक भागात आजही थंडीचा इशारा.

पर्जास ाक िदन
देशभरात काल 73 वा पर्जास ाक िदन उत्साहात साजरा करण्यात आला. नवी िदल्लीतल्या मुख्य
समारं भात रा पती रामनाथ कोिवद यांनी ध्वजवंदनानंतर राजपथावर झालेल्या शानदार संचलनाची
मानवंदना स्वीकारली. भारताच्या लष्करी सामथ्यार्चं आिण सांस्कृ ितक िविवधतेचं मनोहारी दशर्न
राजपथावरील संचलनातून झालं. यावेळी जम्मू काश्मीर पोिलस दलाचे सहाय्यक उपिनरीक्षक बाबू राम
यांना मरणो र अशोकचकर् पर्दान करण्यात आलं. 2020 मध्ये दहशतवा ांशी लढताना अतुलनीय शौयर्
दाखवत बाबूराम यांनी 3 दहशतवा ांना ठार के लं होतं. रा पत च्या हस्ते त्यांच्या कु टुंिबयांनी हा
पुरस्कार स्वीकारला. मुख्य सोहळ्यापूव पंतपर्धान नरदर् मोदी यांनी रा ीय यु
हुतात्म्यांना आदरांजली वािहली.

स्मारकाला भेट देऊन

यावष संरक्षण मंतर्ालयानं राजपथावरील संचलनासाठी काही नवीन कल्पना अमलात आणल्या.
यात एरव्ही ज्यांना संचलन पाहणे शक्य होत नाही अशा लोकांसाठी िवशेष वस्था करण्यात आली होती.

िरक्षा चालक, बांधकाम मजूर, स्वच्छता कमर्चारी आिण आघाडीवरच्या कोिवड योद्ध्यांना संचलन
सोहोळ्याचं िवशेष िनमंतर्ण देण्यात आलं होतं.
राजपथावरील संचलनात सुरुवातीला लष्कराच्या सहा, नौदल आिण हवाई दलाच्या पर्त्येकी एक
तसंच किदर्य सश

पोिलस दल, िदल्ली पोिलस, रा ीय छातर् सेना आिण रा ीय सेवा योजनेच्या

पथकांनी िदमाखदार संचलन के लं. लष्कराच्या दारुगोळा िवभागाच्या पथकाचं नेतृत्व लेफ्टनंट मिनषा
व्होरा या मिहला अिधकाऱ्यानं के लं. सवर् पुरुष सदस्य असणाऱ्या पथकाचं नेतृत्व करणाऱ्या त्या पिहल्याच
मिहला अिधकारी ठरल्या.
सश दलांच्या संचलनानंतर िविवध राज्यं आिण मंतर्ालयांच्या िचतर्रथांनी राजपथावर सांस्कृ ितक
िविवधता आिण िवकासाचं दशर्न घडवलं. यात महारा ातली जैविविवधता, कनार्टकची पारं पिरक
हस्तकला, गो ाचं सास्कृ ितक जीवन, पंजाबचं स्वातंत्र्यातील योगदान, उ र पर्देशचं काशी िव नाथ
धाम, हिरयाणातील कर्ीडािव , जल जीवन िमशनमुळे बदललेलं गर्ामीण जीवन इत्याद चा समावेश
होता.अखेरीस हवाई दलाची 75 लढाऊ िवमानं आिण हेिलकॉप्टसर्नी िच थरारक कसरती के ल्या.
पर्जास ाक िदन राज्य
राज्यातही सवर्तर् पर्जास ाक िदन उत्साहात साजरा करण्यात आला. आमच्या िठकिठकाणच्या
वातार्हरांनी िदलेल्या बातम्यांवर आधािरत हा वृ ांत...
ध्वजारोहणाचा मुख्य शासकीय कायर्कर्म मुब
ं ईत राज्यपाल भगतिसह कोश्यारी यांच्या हस्ते
छतर्पती िशवाजी मैदानावर झाला. पर्जास ाक िदनािनिम नवीन आिण बलशाली महारा घडवण्याचा
संकल्प आपण सगळे करूया असं आवाहन राज्यपालांनी यावेळी के लं. या कायर्कर्मात गोवा पोलीस,
महारा राज्य राखीव पोलीस दल, बृहन्मुब
ं ई पोलीस सश

दल, बृहन्मुब
ं ई पोलीस वा वृद
ं पथक तसंच

बृहन्मुब
ं ई अ दलानं रा ध्वजाला सलामी िदली. तत्पूव राज्यपाल कोश्यारी यांनी राजभवनात रा ध्वज
फडकवला आिण रा ध्वजाला मानवंदना िदली.
िवधान भवनात िवधान पिरषदेच्या उपसभापती डॉ िनलम गोऱ्हे यांच्या हस्ते आिण िवधान सभेचे
उपसभापती नरहरी िझरवाळ यांच्या उपिस्थतीत ध्वजारोहण करण्यात आलं. मुख्यमंत्र्यांच्या वषार् या
िनवासस्थानी मुख्यमंतर्ी उ व ठाकरे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झालं.
राज्यातल्या सवर् िजल् ांमध्ये िजल् ांच्या संपकर् पर्मुखांच्या हस्ते ध्वजारोहण झालं. शासकीय
कायार्लयांमध्ये पर्मुख अिधकाऱ्यांच्या हस्ते तर स्थािनक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुतेक िठकाणी िवशेष
कामिगरी बजावलेले पोिलस अिधकारी-कमर्चारी, शासकीय अिधकारी कमर्चारी, स्वातंत्र्य सैिनक, वीर
प ी वीर माता, वै कीय अिधकारी तसंच िविवध क्षेतर्ात उत्कृ

कामिगरी करणाऱ्या नागिरकांचा सन्मान

करण्यात आला. काही िठकाणी ध्वजारोहणानंतर राज्यघटनेच्या पर्स्तावनेचं सामुिहक वाचन करण्यात
आलं.

पुण्यातल्या पोिलस परे ड मैदानावर संपकर् मंतर्ी अिजत पवार यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झालं.
त्यानंतर पवार यांच्या हस्ते िफरत्या पशुिचिकत्सालयासाठी 10 वाहनांचं लोकापर्ण करण्यात आलं.
हडपसरमधल्या ग्लायिडग सटरमध्ये स्काय डायिव्हग मधील आंतररा ीय पॅराशुट जम्पर शीतल
महाजन िहनं नऊ वारी साडी नेसून 6 हजार फू ट उं च उ ाण करत अनोख्या प तीनं रा ध्वजाला
मानवंदना िदली. अशा पर्कारे मानवंदना देणारी ती भारतातली पिहली स्काय डायव्हर ठरली आहे.
पालघर िजल् ात डहाणू तालुक्याल्या चारोटी इथं पर्ाितिनिधक स्वरूपात 9 तृतीयपंथीयांना संजय
गांधी योजनेचा लाभ मंजरू करण्यात आल्याचं पर्माणपतर् सहायक िजल्हािधकाऱ्यांच्या हस्ते देण्यात आलं.
ठाणे िजल् ात कोरोनामुळे िदवंगत झालेल्या पोिलस कमर्चाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावरील िनयुक्ती
पतर्ाचं वाटप करण्यात आलं.
पंढरपूर इथं शर्ी िव ल रुिक्मणी मंिदरात पर्जास ाक िदनािनिम
फु लांची आकषर्क सजावट करण्यात आली होती.

ितरं ग्यातील तीन रं गांच्या

अकोला इथं साडेपाच हजार चौरस फु टांची भ रांगोळी काढण्यात आली होती. या रांगोळीतून
घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबड
े कर यांचं क्तीिचतर् रे खाटण्यात आलं होतं. भंडारा िजल् ात पावनी
तालुक्यातल्या मांगली गावात दोनशे मीटर लांबीच्या ितरं ग्यासह पदयातर्ा काढली.
ू ीवर कालचा पर्जास ाक िदन साधेपणाने पण उत्साहात साजरा
कोरोना पर्ादुभार्वाच्या पा भ
र् म
झाला. आकाशवाणीच्या बातम्यांसाठी आमच्या वातार्हरांसह मनोज क्षीरसागर पुण.े
पर्जास ाक िदन जग
जगभरात िविवध देशांमधल्या भारतीय विकलात मध्येही काल पर्जास ाक िदन उत्साहात साजरा
करण्यात आला. यािनिम िविवध सांस्कृ ितक कायर्कर्मांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. तसंच
वकीलात च्या इमारत वर ितरं गी रोषणाई करण्यात आली होती. न्यूझीलंडमधल्या उच्चायुक्तांनी
न्यूझीलंडमध्ये िनयार्त यािवषयीची पुिस्तका पर्कािशत के ली. दिक्षण अिफर्के त भारत आिण ऑस्टर्ेिलया
यांच्या उच्चायुक्त कायार्लयांमधल्या कमर्चाऱ्यांमध्ये िकर्के टचा सामना रं गला.
अिजत पवार
कदर्ाकडू न राज्यांना वस्तू आिण सेवा करापोटी िमळणारं अितिरक्त उत्प यावष पासून बंद होणार
असल्यानं राज्यांना उत्प ाचा नवा मागर् शोधण्याची गरज असल्याचं उपमुख्यमंतर्ी आिण अथर्मंतर्ी अिजत
पवार यांनी काल पुण्यात सांिगतलं. राज्याच्या आगामी अथर्संकल्पात करवाढ होण्याचे संकेत त्यांनी िदले.
वस्तू आिण सेवा कर लागू झाल्यापासून पिहली 5 वष कदर्ाकडू न राज्यांना भरपाईपोटी अितिरक्त रक्कम

िमळत होती; मातर् ती 5 वषर् आता संपल्यानं ही रक्कम बंद होणार आहे, त्याचा पिरणाम राज्याच्या
ितजोरीवर होणार आहे. त्यातच कोरोना पर्ादुभार्वामुळं उ ोगधं ावर िवपरीत पिरणाम झाला आहे, ही

पिरिस्थती लक्षात घेता आणखी िकमान 2 वष कदर्ाकडू न राज्यांना अितिरक्त िनधी िमळावा, अशी मागणी
के ली जाणार असल्याचं पवार यांनी काल पुण्यात पतर्कारांशी बोलताना स्प के लं. इतर मागासवग य
आरक्षणािशवाय महापािलके च्या िनवडणुका घेण्यास आपला िवरोध असल्याचं सांगून या आरक्षणाची
वस्था होईपयर्ंत महापािलकांवर पर्शासकाची िनयुक्ती व्हावी, अशी अपेक्षा पवार यांनी क्त के ली.
सेवा

पुणे िजल्हा पिरषदेअंतगर्त िदल्या जाणाऱ्या सवर्च्या सवर् म्हणजे 1 हजार 183 सेवा राज्य

सावर्जिनक सेवा हक्क काय ातील तरतुदीनुसार अिधसूिचत करण्यात आल्या असून कालच्या पर्जास ाक
िदनापासून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. अशा पर्कारे सवर् सेवा अथवा कामे अिधसूिचत करणारी
पुणे िजल्हा पिरषद ही राज्यातील पिहलीच स्थािनक स्वराज्य संस्था ठरली आहे. िजल्हा पिरषदेचे मुख्य
कायर्कारी अिधकारी आयुष पर्साद यांनी याब लची मािहती िदली.
राज्य कोरोना
राज्यात काल 35 हजार 756 नवीन कोरोनाबािधतांची न द झाली; तर 39 हजार 857 रुग्ण
कोरोनामुक्त झाले. राज्यात आतापयर्ंत 71 लाख 60 हजार 293 कोरोनाबािधत बरे झाले असून
राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचं पर्माण 94 पूणार्ंक 15 शतांश टक्के झालं आहे.
राज्यात काल या आजाराने 79 रुग्णांच्या मृत्यूंची न द झाली; सध्या राज्यातील मृत्युदर 1 पूणार्ंक

87 शतांश टक्के आहे. राज्यात सध्या 2 लाख 98 हजार 733 रुग्ण उपचार घेत आहेत. राज्यात काल
एकाही ओमीकर्ॉनबािधतांची न द झाली नाही.

मेळघाट शेतकऱी सौरपंप
ड गरदऱ्यांमध्ये वीज पुरवठा करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता शासनाच्या वतीने मुख्यमंतर्ी
सौर कृ षी पंप योजना शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली. या योजनेचा मो ा पर्माणात लाभ आता
मेळघाटातील शेतकऱ्यांना होताना िदसत आहे. त्यािवषयीचा हा वृ ांत...
अमरावती िजल् ाच्या मेळघाटातील राहू, िबबा, िपपल्या, खारी, एकताई, भांडून, सलीता,
चौिबता, जारीदा, चूरणी यासह दुगम
र् भागातल्या शेकडो गावांचा अजूनही मुख्य

वसाय शेती असून तो

पूणप
र् णे पावसाच्या पाण्यावर होतो. मेळघाटच्या अनेक गावांमध्ये मध्यपर्देशातून वीजपुरवठा झाल्यानं
अनेक गावं पर्काशमान झाली मातर् शेती ही फक्त पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून होती. शेतकऱ्यांनी
आपल्या िविहरीवर िडझेल इं िजन बसवून िपकांना पाणी देण्यास सुरुवात के ली होती. मातर् तासाला एक
िलटर िडझेल हे गिणत शेतकऱ्यांना परवडणारे नव्हते. त्यावर उपाय म्हणून महािवतरणने शेतकऱ्यांसमोर
सौर कृ षी पंपाचा पयार्य ठे वला. हे सौर कृ षी पंप शेतकऱ्यांना अल्पदरात उपलब्ध झाले. कधीकाळी फक्त
सोयाबीन, मका, ज्वारी हे एकच पीक घेऊन वषर्भर ढगाकडे पाहणारे शेतकरी आता सौर कृ षी पंपाच्या
सहाय्याने त्याच शेतात िविवध पर्कारच्या पालेभाज्या, गहू, धान, स्टर्ॉबेरी, बटाटा, मुसळी अशी िविवध
िपकं घेत आहेत. यामुळे िडझेल पंपावर होणारा खचर् शंभर टक्के कमी झाला असून िवज िबलाचा तर पर् च

उरला नाही. वीज पुरव ाची आशा धूसर झाली होती ितथेसु ा िदवसा शा त वीजपुरवठा िमळत
असल्यानं शेतकरी समाधान क्त करत आहेत. आकाशवाणीच्या बातम्यांसाठी अमरावतीहून जयंत सोनोने
यांच्यासह मनोज क्षीरसागर, पुण.े
िनभर्या पथक
मुंबई पोिलस दलानं िनभर्या पथक आिण इतर उपकर्मांच्या माध्यमातून मिहला सुरिक्षततेसाठी एक
अितशय महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे. यामुळे मिहला सुरक्षेच्या कामाला अिधक बळकटी िमळे ल, असं
मुख्यमंतर्ी उ व ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. िनभर्या पथकाचं तसंच इतर उपकर्मांचं उ ाटन काल
मुख्यमंत्र्यांच्या दूरस्थ उपिस्थतीत झालं; त्यावेळी ते बोलत होते. िवधान पिरषदेच्या उपसभापती डॉ.
नीलम गोऱ्हे, गृहमंतर्ी िदलीप वळसे-पाटील, मुंबई पोिलस आयुक्त हेमत
ं नगराळे यांच्यासह इतर मान्यवर
यापर्संगी पर्त्यक्ष उपिस्थत होते. महारा ाची मातृभक्त, शिक्तपूजक आिण मिहलांचं रक्षण करणारं राज्य
अशी ओळख देशालाच नाही तर जगाला होईल अशा प तीने आपण सवर्जण िमळू न काम करूया, असं
आवाहन मुख्यंमंत्र्यांनी यावेळी के लं.
महारा ातील पर्त्येक मिहला भयमुक्त राहील यासाठी काम करण्याचं आवाहन गृहमंतर्ी िदलीप
वळसे पाटील यांनी के लं. तर मिहलांवरील अत्याचार थांबवणं तसंच तत्काळ पर्ितसाद देऊन मिहलांना
संरक्षण देण्यासाठी िनभर्या पथकं काम करणार असल्याचं मुंबई पोिलस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी
सांिगतलं.
मिहला आयोग
राज्य मिहला आयोगाच्या सदस्यपदी सहा जण ची िनयुक्ती करण्यात आली आहे. यात वकील गौरी
छािबर्या, वकील संगीता चव्हाण, सुपर्दा फातपकर, दीिपका चव्हाण, आभा पांडे आिण उत्कषार् रुपवते
यांचा समावेश आहे. तीन वषार्ंच्या कालावधीसाठी ही िनयुक्ती करण्यात आली असून राज्य शासनानं
नुकतीच याबाबतची अिधसूचना जारी के ली आहे.
इमारत दुघटर् ना
मुंबईत बांदर्ा इथं काल एक इमारत कोसळू न झालेल्या दुघर्टनेत िकमान नऊ जण जखमी झाले.
त्यांना वी एन देसाई आिण बांदर्ा भाभा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. यापैकी एकाची पर्कृ ती गंभीर
असल्याचं समजतं. बेहराम नगर इथली पाच मजली इमारत काल दुपारी कोसळल्याची मािहती
पािलके च्या अिधकाऱ्यांनी िदली. अग्नीशामक दल आिण पोिलसांनी बचावकायर् के लं.
िनधन-नािशक
पर्ख्यात शाहीर मेघराज बाफना यांचं काल नािशक इथं अल्पशा आजारानं िनधन झालं; ते 84
वषार्ंचे होते. बाफना यांनी संयुक्त महारा ाच्या चळवळीत लोकना ाच्या माध्यमातून जनजागृती
करण्याचं काम के लं होतं. लोककलेच्या क्षेतर्ातील योगदानासाठी त्यांचा राज्य शासनातफ गौरव करण्यात
आला होता.

िवकर्म
देशभरात पर्जास ाक िदन साजरा होत असताना पुण्यातील आिशष कासोदेकर या प ास वष य
धावपटू ने काल एका अनोख्या िव िवकर्माला गवसणी घातली. सलग 60 िदवस 42 िकलोमीटरहून अिधक
अंतर धावत त्यांनी इटलीमधील एंझो कॅ पेरासो याचा 59 िदवसांचा िवकर्म मागे टाकला. आिशष यांनी
कदर् सरकारच्या िफट इं िडया चळवळीच्या माध्यमातून गेल्या वष 28 नोव्हबरपासून सािवतर्ीबाई फु ले
पुणे िव ापीठामध्ये मॅरेथॉन धावण्याला पर्ारं भ के ला. त्यांचा हा िव िवकर्म पूणर् झाल्यानंतर कु लगुरु
डॉक्टर िनतीन करमळकर यांच्या हस्ते काल त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
थंडी-धुळे
उ र भारतातल्या थंडीच्या लाटेचा पिरणाम राज्यातही जाणवत आहे. यंदाच्या िहवाळ्यात धुळे
शहरात काल पिहल्यांदाच तापमानात िवकर्मी घट झाली. थंडीचा कडाका आणखी काही िदवस कायम
राहण्याची शक्यता असल्यामुळे नागिरकांनी िवनाकारण घराबाहेर पडू नये, ऊबदार कप ांचा वापर
करावा, िवशेषतः लहान मुलं, ज्ये नागिरकांची िवशेष काळजी घ्यावी, असं आवाहन िजल्हा पर्शासनानं
के लं आहे.
हवामान
राज्याच्या िविवध भागांमध्ये थंडीचा कडाका चांगलाच जाणवतो आहे. अनेक िजल् ांमध्ये 10
अंशांपेक्षा कमी िकमान तापमानाची काल न द झाली. मध्य महारा आिण मराठवा
कडाका राहील, असा अंदाज हवामान िवभागानं वतर्वला आहे.

ात आजही थंडीचा

आकाशवाणी पुणे कदर्ावरचं पर्ादेिशक बातमीपतर् संपलं.
नमस्कार.

