
आकाशवाणीमुंबई 

�ादिेशकबातमीप� – सांय. ७.००वाजता 

२७जानेवारी२०२२ – ग ुवार 

ठळकबात�या 

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

 

• दशेात"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 समहुाकडं 

 

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

<><><><><> 

आताऐकूयाबात�यािव�तारान.ं.. मा��याआधीएकआवाहन 

रा�यासहदशेा�याकाहीभागातकोरोना"#णाचंीस&ंयामोठ्या(माणातवाढतेआह.े 

कोरोना�यानवन*या(कारा�ंयाबात�यािचतंावाढवतआहते. अशावेळीआ�ही,ो�यानंाआवाहनकरतोक-, 

लवकरातलवकरपूण0लसीकरणक"न1या, 

तसचं१५ते१८यावयोगटात6यामलुासंहइतरनाग9रकांनाहीलसीकरणासाठी(ो�सािहतकरा. 

यासोबतचकोरोना(ितबंधकिनयमपाळा, गद:टाळा, मखुप<ीअव=यवापराआिणहातवेळोवेळी�व�छधवुा. 

चला…… �वराकरा, लसीकरणअव=यक"न1या. 

कोरोनाशीसबंंिधतयो#यमािहती, माग0दश0नआिणमदतीसाठीरा�या�या०२० – २६१२७३९४यामदतFमाकंावरसपंक0 साधा... 

<><><><><> 

रा!यातबनलेलीवाईन१हजारचौरसफूटाचीजागाअसलेलीदकुानंआिणसपुरमाक# टम%येिवकायलाआजझाले"यामं�ीमंडळबै

ठक)तमा>यतादIेयातआली. राJKीयशLैिणकधोरण२०२०संदभा-त:थापनकरIयातआले"याडॉ. 

रघनुाथमाशेलकरसिमतीचाअहवालसादरकरIयातआला. 

याधोरणाPयाअमंलबजावणीसाठीमQुयमंRयांPयाअ%यLतेखालीकाय-गट:थापनकरायलामा>यतादIेयातआलीआहे. 

रा!यातलीशासक)यवSैक)यमहािवSालयंआिण TणालयांPयाआ:थापनेवरीलिचिकUसालयीनआिणअितिवशेषोपचारिवषयातीलकं�ा

टीतUवावरिनयWु)बाबतPयातरतदुXतसधुारणाकरIयाचािनण-यआजPयामं�ीमंडळाPयाबठैक)तघेIयातआला. 

तसंच�ा%यापकआिणसहयोगी�ा%यापकसंवगा-तीलअ%यापकांPयामानधनातवाढकरIयाचाहीिनण-ययाबठैक)तघेIयातआला. 

<><><><><> 

िकराणादकुान, 

सपुरमाक# टमधूनवाईनिव()लापरवानगीदIेयाPयारा!यसरकारPयािनण-यावरिवरोधीपLनेतेदवेZ[फडनवीसयांनीजोरदारटीकाकेलीआहे

. महाराJKालामSराJKकरIयाचामहािवकासआघाडीचा�यUनखपवूनघेतलाजाणारनाही, असंUयांनीसांिगतलं. 

कोरोनाकाळातशेतकरी, गरीबजनतेलारा!यसरकारनंवा\यावरसोडलं. पेKोलिडझेलऐवजीरा!यसरकारदा^:व:तकरतंय. 

यासरकारचं�ाधा>यकेवळदा लाचआहे, असाआरोपUयांनीकेला.  



<><><><><> 

दशेात"या९५ट22याह4नअिधकपा�नाग_रकांनाकोिवड�ितबंधकलसीचीिकमानएकमा�ािमळालीआहे. 

कZ [ीयआरोTयमं�ीमनसखुमांडिवययांनीट्िवटरव^नहीमािहतीिदली. 

कोिवड१९�ितबंधकलसीकरणातभारतानंनaयावषा-तकेलेलाऐितहािसकिव(मअस"याचंमांडिवययांनीट्िवटरव^न bहटलंआहे.  

कोिवड�ितबंधकलसीकरणमोहीमेअंतग-तदशेानंआज१६४कोटीलसमा�ांचाटeपापारकेला. 

दशेभरातआfापय7तपा�लाभा6या7ना१६४कोटी३४लाखापLेाअिधकलसमा�ािद"यागे"याआहेत. 

यापकै)६९कोटी६९लाखापLेाअिधकलाभा6या7नालसीPयादोन, 

तर९८लाख५८हजारापLेाअिधकलाभा6या7नालसीचीवध-कमा�ािमळालीआहे. 

दशेातआजसकाळपासून५२लाखापेLाअिधकलाभा6या7चंलसीकरणझालं. यात३०लाखापLेाअिधकजणांनालसीचीदसुरी, 

६लाखापेLाजा:तजणांनालसीचीवध-क, 

तर१५ते१७यावयोगटात"या५लाख६७हजारापेLाअिधकलाभा6या7नालसीचीपिहलीमा�ािदलीगेली. 

रा!यातहीआजसकाळपासून३लाख२३हजारापेLाअिधकलाभा6या7चंलसीकरणझालं. 

रा!यातआfापय7तपा�लाभा6या7ना१४कोटी७२लाखापLेाजा:तलसमा�ािद"यागे"या. 

यापकै)६कोटी५लाखापेLाअिधकलाभा6या7नालसीPयादोन, ७लाख७९हजारापेLाअिधकलाभा6या7नावध-क, 

तर१५ते१७यावयोगटात"या३०लाख६२हजारापेLाअिधकलाभा6या7नालसीचीपिहलीमा�ािमळालीआहे.  

दशेातमोठ्या�माणातकोिवड१९�ितबंधकलसीकरणझा"यामळेुकोरोनाPयाितस\यालाटेतकोरोनाबािधतांना Tणालयातदा

खलकरायलालागIयाचं�माण, तसंचकोरोनामUृयूचं�माणंअUयंतकमीरािहलंअसंकZ [ीयआरोTयसहसिचवलवअjवालयांनीbहटलंआहे. 

कोरोनाPयादसु\यालाटेतमे२०२१म%येदनंैिदन TणसंQयाआिणमUृयूचाआलेखचढाअसतांनादशेातकेवळ३ट2केपा�नाग_रकांचंपूण-ल

सीकरणझालंहोतं. मा�जानेवारी२०२२Pया२१तारखेपय7तदशेभरात"या७५ट2केनाग_रकांचंपूण-लसीकरणझालं. 

यामळेुकोरोनाचा�ादभुा-वअसलातरीUयाचीतीkताकमीराह4शकलीअसतेंbहणाले. 

<><><><><> 

दशेात"यावय:कनाग_रकांसाठीकोवॅि2सनआिणकोिवशी"डयाकोरोना�ितबंधकलसXनाऔषधbहणूनमा>यतािमळालीआहे. 

कZ [ीयऔषधमानकिनयं�णसंघटनेनंआजहीमा>यतािदली. यापूवnयालशXPयाकेवळअUयावoयकप_रि:थतीतवापराचीपरवानगीहोती. 

कZ [ीयआरोTयमं�ीमनसखुमांडवीययांनीआजहीमािहतीट्िवटरव^निदली. 

अमे_रकेतफायझरआिणिpटनम%यकेोिवशी"डलाअशा�कारचीमंजरुीिमळालीआहे. 

<><><><><> 

जानेवारी२०२३म%येवयाची१५वष-पूण-करणारीमलंुहीकोिवड�ितबधंकलसीकरणकरIयासाठीपा�आहेत, 

असंकZ [ीयआरोTयआिणकुटंुबक"याणमं�ालयानं:पqकेलंआहे. 

अित_रWसिचविवकासशीलयांनीयासंदभा-तसव-रा!यआिणकZ [शािसत�दशेांनाप�िलिहलंआहे. 

जानेवारी२०२३म%येिकंवाUयापूवnवयाची६०वष-पूण-करणारनेाग_रकवध-कमा�ाघेऊशकतात, असंहीयाप�ातbहटलंआहे.    

<><><><><> 

चं[पूरमहापािलकाLे�ातील२८जानेवारीते१५फेpवुारीयाकालावधीतलसीकरणक^नघेणा\यांसाठीबंपरलक)sॉयोजनाचं[

पूरमहापािलका�शासनानंजाहीरकेलीआहे.  सव-पा�वयोगटात"यालोकांनायातसहभागीहोतायेईल. 

नाग_रकांनालसीकरणासाठी�ोUसाहनbहणून११नोaहZबरतेसातनोaहZबरयाकालावधीतमहापािलकेनेबंपरलक)sॉउप(मराबवलाहोता. 

याउप(मालामोठ्या�माणावर�ितसाददतेएकलाखांह4नजा:तनाग_रकांनीलसीकरणक^नघेतलंहोतं. 

<><><><><> 



दशेातलीसवा-तजनुीहवाईवाहतूककंपनीएअरइंिडयाचीमालक)आजपासूनप>ुहाएकदाटाटासमहुाकडेगेलीआहे. 

एअरइंिडयाPया१००ट2केमालक)Pयाह:तांतरणाची�()याआजपूण-झालीआिणटाटास>सPयामालक)Pयाटेलेसयाउपकंपनीकडेएअर

इंिडयाह:तांत_रतकरIयातआली. 

आताएअरइंिडयाचंपूण-aयव:थापनटाटासमहुाकडेआलंअसूनटाटास>सनंिनयWुकेले"यानaयासंचालकमंडळानंआजपासूनएअरइंिडया

चाकारभारहातीघेतला, अशीमािहतीिनगु7तवणूकसिचवतहुीनकांतपांडेयांनीिदली. Uयापूवnटाटास>सचेअ%यLएन. 

चं[शेखरनयांनी�धानमं�ीनरZ[मोदीआिणअथ-मं�ीिनम-लासीतारामनयांचीभेटघेतलीहोती. ऐकूयायासंपूण-वfृांत 

हो6ड…. २……१४सHकद 

एअरइंिडया
याखरदेीचीबोलीटाटास�सनंऑ�टोबरम�येिजंकलीहोती. 

टाटास�स
यामालक!चीउपकंपनीअसले$याटेलेस%ाय&हेटिलिमटेडनंसवा(िधक१८हजारकोट,चीबोलीलावलीहोती. 

याबोलीम�येएअरइंिडयावरचं१५हजार३००कोट,
याकजा(चीपरतफेडकर1याचीजबाबदारीटाटास�सनंघेतलीअसूनउव(4रत२हजार७

००कोटी7पयेसरकारलाद1ेयातआलेआहेत. या&यवहारामुळंएअरइंिडयाआिणएअरइंिडयाए�<%ेसची१००ट�केमालक!, 

तसंचिवमानतळावरचं&यवहारहाताळणा>याएअरइंिडयासॅट्सएअरपोट(सिव(ससे%ाय&हेटिलिमटेडची५०ट�केमालक!टाटासमुहाकडेआ

लीआहे. एयरइंिडयाAँडअंतग(त८लोगोआहेत. 

हेलोगोहीटाटां
यामालक!चेझालेआहेतआिण५वषाFपयFततेइतरकोणाकडेहीह<तांत4रतकरतायेणारनाहीत. 

Gयानंतरकेवळभारतीय&यI!कडेचGयांचीमालक!सोपवतायेईल, असंहीसरकारनं<पKकेलंय. 

पिह$यावषLटाटास�सलाएअरइंिडया
यासव(कम(चा>यांनाकामावरठेवावंलागेल. 

दुस>यावषLकोणालाकमीकरायचंझालंतर<वे
छािनवृPीयोजनालागूकरावीलागेल. 

याकम(चा>यांनाQॅ
युईटीआिण%ॉि&हडंटफंडचेलाभिदलेजातील, तसचंिनवृPीनंतरसरकारकडूनवैTक!यलाभिदलेजातील. 

कU VीयहवाईवाहतूकमंWीXयोितरािदGयिशंदयेांनीया&यवहारासाठीटाटासमुहालाशुभे
छािद$याआहेतआिणटाटां
यानेतृZवा

खालीएअरइंिडयालापु�हाबहारयेईल, असं[हटलंआहे.  

टाटासमुहातएअरइंिडयालापु�हासहभागीक7नघे1यासाठीटाटासमुहउGसाहीअसूनितलाजागितकदजा(चीिवमानकंपनीबनव

1यासाठीकटीब\आहे. एअरइंिडयासव(कम(चा>यांचेहीआ[ही<वागतकरतो,असंटाटास�सचेअ�य]एन. चंVशेखरनयांनी[हटलंआहे. 

टाटासमुहाचेअ�य]रतनटाटायांनीया&यवहाराब^लसरकारआिणGयात$यासव(िवभागांचेआभारमानलेआहेत.  

जेआरडीटाटायांनी<थापनकेले$याएअरइंिडयानंपिहलंउड्डाण१५ऑ�टोबर१९३२रोजीकेलंहोतं. 

१९५३म�येएअरइंिडयाचंराabीयीकरणकर1यातआलंहोतं. आता६९वषाFनंतरकंपनीपु�हाटाटां
यामालक!चीझालीआहे.  

<><><><><> 

भाजपाआमदारिनतेशराणेयांचाअटकपूव-जामीनअज-आजसवuPच>यायालयानंफेटाळला. 

संतोषपरबह"ला�करणीिनतेशराणेयांनीयेUयादहािदवसांतिज"हा>यायालयासमोरहजरaहावं, असेिनद#शसर>यायाधीशएनaहीरामIणा, 

>यायमूतnिहमाकोहलीआिण>यायमूतnएएसबोपIणायांPयापीठानंिदलेआहेत. 

!ये?वक)लमकुुलरोहतगीआिणिसvाथ-लथुरायांनीराणेयांचीबाजूमांडलीतरअॅडaहोकेटअिभषेकमनूिसघंवीयांनीरा!यसरकारतफ# यिुW

वादकेला. 

<><><><><> 

!ये?गाियका, गानसwाxीलतामंगेशकरयांPया�कृतीतकाहीशीसधुारणाझालीअस"याचंमंगेशकरकुटंुिबयांनीकळवलंआहे. 

कोरोनाआिण>यूमोिनयाचीलागणझा"यानंलतामंगेशकरयांPयावरमुंबईत"याखासगी Tणालयातउपचारस ुआहेत. 

उपचाराचाभागbहणूनआजसकाळीकाहीकाळासाठीUयांनाaहिँटलेटरव^नकाढलंहोतं, UयालाUयांनीचांगला�ितसादिदला. 

 Tणालयातलेडॉ2टरसातUयानंUयांPया�कृतीचीदखेरखेकरतआहेत, असंमंगेशकरकुटंुिबयांनीकळवलंआहे. 



<><><><><> 

स�ुिसvलेखकआिणसमाजसवेकडॉ. अिनलअवचटzांचंआजसकाळीपणेुइथ"याराहUयाघरीदीघ-आजारानंिनधनझालं. 

दपुारीUयांPयावरअंUयसंसकारकरIयातआले. ते७७वषा7चेहोते. 

Uयांनीसमाजात"यादलु-िLतघटकांPया�{ांिवषयीिवपलुिलखाणकेलंआहे. डॉ. अिनलअवचटयांनीUयांPयािदवंगतपUनीडॉ. 

अिनताअवचटयांPयासोबतमWुांगणaयसनमWु)कZ [ाची:थापनाकेली. 

इथेवापरलीजाणारीaयसनमWु)चीअनोखीपvतहीजगभरात"याअनकेaयसनमWु)कZ [ांम%येवापरलीजाते. 

आतापय7तUयांची२२प:ुतकं�कािशतझालीअसूनरा!यआिणदशेपातळीवरPयाअनेकपरु:कारांनीगौरवकरIयातआलाआहे. 

२०१०म%येबालसािहUयासाठीसािहUयअकादमीपरु:कार, 

२०१७म%येमहाराJKफाऊंडेशनचासािहUयजीवनगौरवपरु:कारयापरु:कारांचाUयातसमावेशआहे. 

aयसनमWु)Lे�ात"याकाया-ब|लUयांना२०१३म%येराJKपतXPयाह:तेराJKीयपरु:कारदऊेनगौरवIयातआलंहोतं.  

डॉ2टरअिनलअवचटयांनीहजारोलोकांनाaयसनमWुक^नसमाजालाउपकृतकेलंआहे. Uयांचंकाय-पढेुचालूठेवणं , 

हीचUयांनाखरी}vांजलीठरले, असंरा!यपालभगतिसंगकोoयारीयांनीआप"याशोकसंदशेातbहटलंआहे. 

आजआप"यातूनसेवाkतीसामािजककाय-कता-, 

मन:वीसािहिUयकआिणहाडाचाप�कारअसंबह~आयामीaयिWम�विनघूनगेलंआहे, 

हे2लेशदायकअस"याची�िति(यामQुयमं�ीउvवठाकरयेांनीaयWकेलीआहे.   

बह~आयामीजीवनसमरसूनजगणा\याहरह~>नरीडॉ. अिनलअवचटयांचंिनधनहीमहाराJKाPयासामािजक, सािहिUयक, 

सां:कृितकचळवळीचीमोठीहानीआहे, अशाश�दातउपमQुयमं�ीअिजतपवारयांनी}%दांजलीवािहलीआहे. 

डॉ. अिनताआिणअिनलअवचटयांPयाaयसनमWु)Lे�ातीलकाया-चावसायापढेुहीअसाचसु̂ राहील, 

असंमWुांगणचेअ%यLडॉ. आनंदनाडकणnयांनीUयांना}vांजलीवाहतांनासांिगतलं. तसंचडॉ. 

अिनताअवचटयांPया:मरणाथ-दरवषnदIेयातयेणा\यासघंष-स>मानपरु:काराबरोबरआतापढुीलवषnपासूनडॉ. 

अिनलअवचटयांPया:मरणाथ-सजृनस>मानपरु:कारदIेयातयेईल, असंहीडॉ. नाडकणnयांनीजाहीरकेलं.  

<><><><><> 

कोिवड-१९PयावाढUया�ादभुा-वामळेुबंदअसले"याउ:मानाबादिज"zात"याशाळाआताटeeयाटeeयानसंु̂ होतील.  

स%याकोिवडिनब7धांचेपालनक^नदहावीआिणबारावीचेवग-सु̂ आहेत.  

३१जानेवारीपासूननववीतेबारावीचेवग-सvुादररोजभरतील,असंिज"हाप_रषदनेेकाढले"याआदशेातbहटलंआहे. 

िज"zातलेपिहलीतेआठवीचेवग-५फेpवुारीपय7तबंदचराहतील, असंही या आदशेात :पq केलं आहे. 

<><><><><> 

३०जानेवारीयामहाUमागांधीयांPयापIुयितथीिनमीfरा!यशासनाPयािशLणिवभागानंिविवधशLैिणकउप(मांचंआयोजनके

लंआहे. इयfांनसुारिवSा6या7चीगटिनहायिवभागणीक^नUयांना:वPछता, :वावलंबन, सUकृUय, 

ह:तउSोगअसेउप(मिदलेगेलेआहेत. याउप(मांतग-तमातभृाषेतूनिशLणयािवषयावरप_रसवंाद, तरअिहंसायािवषयावरवWृUव:पधा-, 

तसंचमहाUमागांधीयांचंजीवनआिणUयांPयािवचारांवरPयाaयाQयानंचहीआयोजनकेलंगेलंआहे.  

<><><><><> 

आजएकिवसाaयाशतकातदखेील:मशानभूमीब|लजनसामा>यांPयामनातभीती, दहशतचअसते. 

मिहलावग-तरसहसाइथेिफरकतहीनाही. 

मा�अमरावतीिज"zातव डताल2ुयात"याहातणुा-गावPया:मशानभूमीनंयागरैसमजांनाछेदिदलाआहे. 

वधा-नदीPयािकना\यावरअसले"याया:मशानभूमीचं^पांतरएकारमणीयउSानातकरIयातआलंआहे. 



िहरaयागारवLृराजXसोबतअनेकिच�हीइथेरगंवIयातआलीआहेत. 

jामपंचायतसद:यिकरणडवलेयांनीिदलेलीमािहतीआपणआताऐकुया.  

हो6ड …बाईट१८सकंेद 

<><><><><> 

ध�ुयातआज२पणुा7क८दशांशतापमानाचीन�दझाली. हीयंदाPयाथंडीतध�ुयातझालेलीसवा-तकमीतापमानाचीन�दआहे. 

गे"याचोवीसतासातरा!यातबह~तांशिठकाणीहवामानकोरडंहोतं.  म%यमहाराJKआिणिवदभा-तथंडीचीलाटहोती. 

रा!यातलंसवा-तकमीतापमानकालनागपूरइथं८पूणा-क३दशांशसेि"शयसइतकंन�दवलंगेलं. 

येUयादोनिदवसांम%येकोकणम%यमहाराJKतसंचमराठवाड्यातहवामानकोरडंरािहल. 

िवदभा-ततरुळकिठकाणीथंडीचीलाटयेIयाचीश2यताहवामानिवभा◌ागांनेवत-वलीआहे.    

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


