
आकाशवाणी म ुंबई 

राष्ट्रीय बातमीपत्र रात्री ८.०० वाजता 

२ फेब्र वारी  २०२३ – ग रुवार 

1 

ठळक बातम्या 

 अदानी उद्योग सम हाबाबतच्या अहवालावरच्या चचेच्या मागणीवरुन सुंसदेच्या 

दोन्ही सभागहृाचुं कामकाज ददवसभरासाठी तहकूब 

 

 दवधान पररषदेच्या कोकण दशक्षक मतदारसुंघात भाजपाचे ज्ञानेश्वर म्हाते्र 

दवजयी, नादशकमध्ये सत्यदजत ताुंबे तर नागपूर, अमरावती आदण 

औरुंगाबादमध्ये महादवकास आघाडीचे उमेदवार आघाडीवर 

 

 शाश्वत जीवनशैलीला व्यापक स्वरूप देण्यासाठी एकदत्रतपणे कायय करण्याचुं 

कें द्रीय आय ष मुंत्री सबायनुंद सोनोवाल याुंचुं जी-२० सदस्य देशाुंना आवाहन 

 

आणि 

 ददक्षण आदिकेदवरुद्धच्या मादलकेतल्या अुंदतम टी-२० सामन्यात भारतीय 

मदहला सुंघाकडून ११० धावाुंचुं आव्हान 

<><><><><> 

अदानी उद्योगसमूहाबाबत दहुंडेनबगय सुंस्थेने प्रकादशत केलेल्या अहवालावरुन 

सुंसदेच्या दोन्ही सभागहृाुंमधे दवरोधकाुंनी प्रचुंड गदारोळ केला. त्याम ळुं  दोन्ही 

सभागहृाुंचुं कामकाज स रुवातीला २ वाजेपयंत आदण नुंतर सुंपूणय ददवसभरासाठी 

तहकूब करण्यात आलुं. 

लोकसभेत कााँगे्रस, तणृमूल कााँगे्रस आदण द्रम कच्या सदस्याुंनी सभागहृाचुं 

कामकाज स रु होताच याप्रकरणी चौकशीची मागणी करत हौद्यात धाव घेतली. 
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सदस्याुंनी आपापल्या जागी परत जावुं असुं सभापती ओम दबरला याुंनी वारुंवार 

साुंगूनही हे सदस्य हौद्यातूनच घोषणा देत रादहले. गोंधळाम ळे कामकाज चालवणुं 

अशक्य झालुं तेव्हा सभागहृाचुं कामकाज स रुवातीला २ वाजेपयंत आदण नुंतर 

ददवसभरासाठी स्थदगत झालुं.  

राज्यसभेत  अनेक सदस्याुंनी  स्थगन प्रस्तावाची नोटीस ददली होती. भारतीय 

आय दवयमा महामुंडळ, आदण सावयजदनक के्षत्रातल्या बाँकाुंनी पैसा ग ुंतवलेल्या कुं पन्याुंचे 

समभाग बाजारात कोसळत असल्याबद्दल चचेची मागणी करणारा हा स्थगन प्रस्ताव 

होता. हा प्रस्ताव योग्य पद्धतीने माुंडला नसल्याचुं कारण देऊन  अध्यक्ष जगदीप 

धनखड याुंनी तो फेटाळून लावला. तेव्हा कााँगे्रस, तणृमूल कााँगे्रस, द्रम क, आप, 

समाजवादी पाटी आदण इतर दवरोधी पक्ष सदस्याुंनी गदारोळ स रु केला. अध्यक्षाुंनी 

सदस्याुंना शाुंतता राखायला साुंदगतलुं. मात्र घोषणाबाजी चालूच रादहल्याने 

सभागहृाचुं कामकाज स रुवातीला द पारी दोन वाजेपयंत आदण नुंतर ददवसभरासाठी 

तहकूब करावुं लागलुं. 

<><><><><> 

देशाच्या ग्रामीण भागातल्या ११ कोटी ५ लाखापेक्षा जास्त घराुंमधे नळाने 

पाणीप रवठा होत असल्याची मादहती कें द्रीय जलशक्ती राज्यमुंत्री प्रल्हाददसुंह पटेल 

याुंनी ददली आहे. लोकसभेत आज एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात त्याुंनी साुंदगतलुं की 

जल जीवन दमशन स रु होण्यापूवी  ग्रामीण भागातल्या ३ कोटी २३ लाख घराुंमधे 

नळाने पाणीप रवठा होत होता. त्यात आता ७ कोटी ८१ लाख पेक्षा जास्त घराुंची 

भर पडली असून  या दमशनच्या माध्यमातून २०२४ पयंत ग्रामीण भागातल्या सवय 

घराुंमधे नळाने पाणीप रवठा होईल. 
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<><><><><> 

 देेेशातली हवाई वाहतूक कोरोना पूवय काळाच्या त लनेत ९७ टक्क्याुंवर 

पोहोचली आहे. कें द्रीय हवाई वाहतूक राज्यमुंत्री राज्यमुंत्री डॉक्टर वी. के. दसुंह याुंनी 

लोकसभेत एका उत्तरात ही मादहती ददली.  

२०१४-१५ ते २०१९-२० दरम्यान देशाुंतगयत वाहत कीत साडे चौदा टक्के 

वाढ झाली होती. त्यानुंतर कोरोनाम ळुं  २ वषय प्रवाशी सुंख्येत घट झाली. 

<><><><><> 

कें द्रीय य वक व्यवहार आदण क्रीडा मुंत्रालयासाठीची तरतूद युंदाच्या 

अथयसुंकल्पात गेल्यावषीच्या त लनेत ११ टक्क्याुंनी वाढली आहे. २०१०मधे देशात 

राष्ट्रक ल क्रीडास्पधाय झाल्या होत्या, त्यानुंतर प्रथमच एवढी मोठी आदथयक तरतूद या 

दवभागासाठी झाली आह.े २०२३-२४ या वषायसाठी ३ हजार ३९७ कोटी रुपयाुंची 

तरतूद य वा आदण क्रीडादवभागाला दमळाल्याबद्दल मुंत्री अन राग ठाकूर याुंनी कें द्रीय 

अथयमुंत्री दनमयला सीतारामन याुंचे आभार मानले आहेत. तळागाळातल्या सध्याच्या 

क्रीडाव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज ओळखून सरकार तळागाळापयंत 

पोहोचून ग णवत्ता हुडकून काढून पायाभूत स दवधा प रवत आहे. असुं ठाकूर याुंनी 

म्हटलुं आह.े 

<><><><><> 

रले्वेच्या प्रवासी दवभागानुं जानेवारीपयंत महस लात ७३ टक्क्याुंची वाढ 

नोंदवली आहे. रले्वेची  एदप्रल ते जानेवारी २०२३ या कालावधीत प्रवासी 

दवभागातील एकूण कमाई ५४ हजार ७३३ कोटी रुपये आहे. मागील वषी याच 

कालावधीत ६ हजार १८१ लाख प्रवाशाुंच्या त लनेत याच कालावधीत एकूण अुंदाजे 
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६ हजार ५९० लाख प्रवाशाुंनी आरक्षण केलुं असल्याचुं रले्वे मुंत्रालयानुं साुंदगतलुं. 

अनारदक्षत प्रवासी दवभागाचे उत्पन्न ११  हजार ७८८ कोटी रुपयाुंपेक्षा जास्त आहे,  

जे गेल्या वषीच्या २ हजार ५५५ कोटी रुपयाुंच्या त लनेत ३६१ टक्क्याुंनी वाढलुं 

असल्याचुं मुंत्रालयानुं साुंदगतलुं. 

<><><><><> 

पोलीस सुंस्थाुंमध्ये आुंतराष्ट्रीय परस्पर सहकायय वाढवण्याची  आवश्यकता 

असल्याचुं कें द्रीय अन्वेषण ब्य रोचे सुंचालक स बोध क मार जैस्वाल याुंनी म्हटलुं आहे. 

ते इुंटरपोल युंग ग्लोबल पोदलस लीडसय काययक्रमला म ुंबईत सुंबोदधत करत होते. 

दतसरा इुंटरपोल युंग ग्लोबल पोदलस लीडसय काययक्रम आज सुंपन्न झाला. या 

काययक्रमाचुं आयोजन २५ जानेवारी पासून आजपयंत ददल्ली, म ुंबई आदण ग जरात 

मध्ये करण्यात आलुं होत. ४४ देशाुंतील ५९ अदधकाऱयाुंनी या दशदबराला हजेरी 

लावली होती. 

<><><><><> 

महाराष्ट्र दवधान पररषदेच्या पाच जागाुंसाठी झालेल्या दनवडण कीत कोकणची 

जागा भाजपानुं दजुंकली असून तीन दठकाणी महादवकास आघाडीचे उमेदवार 

आघाडीवर आहेत. नादशकमधे महादवकास आघाडी प रस्कृत उमेदवार दपछाडीवर 

आह.े  

कोकि दवभाग दशक्षक मतदारसुंघात भाजपाचे उमेदवार ज्ञानेश्वर म्हाते्र  

पदहल्या पसुंतीच्या क्रमान सार दवजयी झाले आहेत. या दनवडण कीत ३५ हजार ६९ 

मतदाराुंनी मतदानाचा हक्क बजावला. त्यापैकी १ हजार ६१९ मते बाद झाल्यानुं 

३३ हजार ४५० मतुं वैध ठरली. दवजयासाठी पदहल्या पसुंतीची १६ हजार ७२६ 
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मतुं आवश्यक होती. म्हाते्र याुंना २० हजार ६४८ मतुं दमळाल्यानुं ते दवजयी झाले. 

दवद्यमान आमदार आदण महादवकास आघाडीचे उमेदवार बाळाराम पाटील याुंना १० 

हजार ९९७ मतुं दमळाली. या दवजयाबद्दल उद्योग मुंत्री उदय सामुंत याुंनी ज्ञानेश्वर 

म्हाते्र याुंचुं अदभनुंदन केलुं आहे. हा दवजय म्हणजे दशुंद-ेफडनवीस सरकारवर 

कोकणवादसयाुंनी दाखवलेला दवश्वास असल्याचुं सामुंत याुंनी म्हटलुं आहे.  

अमरावती दवभाग पदवीधर मतदारसुंघात मतमोजणीच्या द सऱया फेरीतही 

महादवकास आघाडीचे उमेदवार धीरज दलुंगाडे १ हजार ६०० मताुंनी प ढुं होते.  

नागपूर दवभाग दशक्षक मतदार सुंघात एकूण ३४ हजार ३६० मत पदत्रकाुंच्या 

दोन्ही फेऱयाुंची मतमोजणी पूणय झाली. त्यात कााँगे्रस प रस्कृत स धाकर अडबाले याुंना 

पदहल्या पसुंतीची १६ हजार ७०० मतुं दमळाली आहेत. आवश्यक मताुंचा कोटा १६ 

हजार ४७३ ठरवण्यात आला होता. भाजपा प रस्कृत नागो गाणार याुंना ८ हजार 

२११ मतुं दमळाली. 

नाणिक दवभाग पदवीधर मतदारसुंघात एकूण ५० हजार ५५५ वैध मताुंपेकी 

अपक्ष उमेदवार सत्यदजत स धीर ताुंबे याुंना ३१ हजार ९ मतुं दमळाली आहेत. 

महादवकास आघाडी प रस्कृत श भाुंगी भास्कर पाटील याुंना १६ हजार ३१६ मतुं 

दमळाली.  

औरगंाबाद दवभाग दशक्षक मतदार सुंघ दनवडण कीच्या मतमोजणीच्या पदहल्या 

पसुंतीच्या मताुंमध्ये महादवकास आघाडीचे उमेदवार दवक्रम काळे २० हजार ७८ मत 

घेऊन आघाडीवर आहेत. अपक्ष उमेदवार सूययकाुंत सुंग्राम दवश्वासराव हे १३ हजार 

५४३ मतुं घेऊन द सऱया क्रमाुंकावर आहेत. तर भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार 

दकरण पाटील याुंना १३ हजार ४८९ मतुं दमळाली आहेत. 
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<><><><><> 

उपम ख्यमुंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अथयमुंत्री म्हणून प्रथमच राज्याचा २०२३ चा   

अथयसुंकल्प सादर  करणार आहेत. या अथयसुंकल्पासाठी त्याुंनी महाराष्ट्रातील 

जनतेकडून काही अदभनव सुंकल्पना मागवल्या आहेत. या सूचना नागररकाुंना 

bit.ly/MahaBudget२३ सुंकेतस्थळावर पाठवता येतील. 

<><><><><> 

अकृषी दवद्यापीठ आदण महादवद्यालयीन दशक्षकेत्तर कमयचाऱयाुंच्या परीके्षच्या 

कामकाजावरील बदहष्ट्काराच्या आुंदोलनाम ळे म ुंबई दवद्यापीठाच्या उद्या पासूनच्या 

सवय परीक्षा स्थदगत करण्यात आल्या आहेत. स्थदगत केलेल्या सवय परीके्षचे स धाररत 

वेळापत्रक दवद्यापीठाच्या सुंकेतस्थळावर प्रददशयत करण्यात येईल, असे दवद्यापीठाचे 

परीक्षा आदण  मूल्यमापन मुंडळाचे सुंचालक डॉ. प्रसाद कारुंडे याुंनी साुंदगतले.  

दवदवध दवद्याशाखेच्या पदवी व पदव्य त्तर अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा दवदवध 

कें द्रावर स रू आहेत. आज  म ुंबई दवद्यापीठाच्या १० परीक्षा स रळीत पार पडल्या 

आहेत असुं दवद्यापीठुं स्पष्ट केलुं आहे.  

सुंत गाडगे बाबा अमरावती दवद्यापीठानुंही उद्या आदण परवाच्या सवय दवषयाुंच्या 

परीक्षा रद्द केल्या आहे. रद्द करण्यात आलेल्या परीक्षाुंचे वेळापत्रक यथावकाश जाहीर 

करण्यात येईल, असुं  परीक्षा आदण मूल्यमापन मुंडळानुं  कळवलुं आहे. 

<><><><><> 

नागालाँडमधल्या दवधानसभा दनवडणूक युंदा ३ मदहला उमेदवार ररुंगणात 

असणार आहेत. नॅशनदलस्ट डेमोके्रदटक प्रोगे्रदसव्ह पाटीनुं २ आदण भाजपानुं एका 

http://bit.ly/MahaBudget23
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मदहलेला उमेदवारी जाहीर केली आहे. या राज्यात राजकारण हे प रुष प्रधान 

असल्यानुं दवधीमुंडळात मदहलाुंना सुंधी दमळाली नव्हती.  

दत्रप रा दवधानसभेच्या ६० जागाुंसाठी २५९ उमेदवार ररुंगणात आहेत. अजय 

घेण्याचा आज शेवटचा ददवस होता. त्यानुंतर ही पररदस्थती स्पष्ट झाल्याचुं म ख्य 

दनवडणूक अदधकारी दकरण दगते्त याुंनी साुंदगतलुं. येत्या १६ तारखेला दत्रप रात 

मतदान होणार आहे. 

<><><><><> 

कें द्रीय बुंदर,े जहाजबाुंधणी, जलमागय आदण आय ष मुंत्री सबायनुंद सोनोवाल 

याुंनी जी-२० सदस्य देशाुंच्या प्रदतदनधींना  शाश्वत जीवनशैलीला व्यापक स्वरूप 

देण्यासाठी  एकदत्रतपणे कायय करण्याचुं  आवाहन केलुं. आज सकाळी ग वाहाटी इथुं 

जी-२० च्या पदहल्या शाश्वत दवत्तीय काययगटाच्या बैठकीच्या उद्घाटनाच्या वेळी ते 

बोलत होते.  जगानुं  स्वच्छ आदण हररत समाजासाठी काम केलुं पादहजे असुं 

साुंगताना, काबयन फूट दप्रुंट्स कमी करण्याचही  आवाहन  त्याुंनी केलुं. भारतानुं 

आपल्या राष्ट्रीय दवकासासाठी शाश्वत दवकासाचा अवलुंब केला असल्याची मादहती 

त्याुंनी यावेळी ददली. या दोन ददवसीय बैठकीत आम्ही हवामान कृतीसाठी शाश्वत 

दवत्तप रवठा आदण जगभरातल्या लोकाुंच्या कल्याणासाठी आदण समान 

दवकासासाठीच्या अडचणी ओळखण्याचा प्रयत्न करू, आदण या उदात्त कृतीसाठी 

शाश्वत दवत्त कसुं जमवायचुं याचा रोडमॅप या जी-२० सुंमेलनातून समोर येईल, असा 

दवश्वास त्याुंनी यावेळी व्यक्त केला.   

जी-२० चे सदस्य देश, अदतथी देश आदण दवदवध आुंतरराष्ट्रीय सुंस्थाुंचे १०० 

हून अदधक प्रदतदनधी या बैठकीला उपदस्थत आहेत. दोन ददवसीय बैठकीत 
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हवामानदवषयक कृतीसाठी म बलक सुंसाधनाुंची जमवाजमव करण्याच्या म दद््याुंवर 

चचाय करण्यासाठी चार सते्र होणार आहेत. 

<><><><><> 

 जम्मू काश्मीरमधे नरवाल इथुं २१ जानेवारीला झालेल्या स्फोटाुंप्रकरणी 

पोदलसाुंनी लष्ट्कर – ए- तोयबाच्या एका अदतरके्याला अटक केली आहे. आररफ 

अहमद असुं त्याचुं नाव असून तो सरकारी कमयचारी आहे. जम्मू काश्मीरचे पोलीस 

महासुंचालक ददलबाग दसुंग यानी साुंदगतलुं की, त्याच्या जवळून नवीन प्रकारच्या 

स्फोटकादवषयी महत्त्वाचे धागेदोर े हाती आले आहेत. स गुंधी परफ्यूमच्या 

बाटलीसारख्या बाटलीत आयईडी हे शदक्तशाली स्फोटक भरलेलुं असतुं, असुं त्याुंनी 

साुंदगतलुं. या स्फोटकाच्या घातकतेची तपासणी अद्याप स रु असल्याचुं त्याुंनी 

साुंदगतलुं. 

<><><><><> 

ऑस्रेदलयामध्ये खदलस्तानी अदतरके्याुंनी केलेल्या हल्ल्याचा भारतानुं दनषेध 

केला आहे. स्थादनक प्रादधकाऱयाुंनी याप्रकरणी तपास करुन दोषींना दशक्षा करावी 

अशी मागणी भारतानुं केल्याचुं परराष्ट्र मुंत्रालयचे प्रवके्त अररुंदम बागची याुंनी म्हटलुं 

आह.े भारतीय नागररकाुंची आदण त्याुंच्या मालमते्तच्या स रके्षची काळजी घ्यावी अशी 

दवनुंती ऑस्रेदलयाला केली असल्याचुंही ते म्हणाले. 

<><><><><> 

दतरुंगी टी ट्वेंटी मदहला दक्रकेट मादलकेत आज ददक्षण अदिकेत ईस्ट लुंडनमधे 

बफेलो पाकय  इथुं स रु असलेल्या अुंदतम सामन्यात भारतानुं ददक्षण आदिकेप ढुं 

दवजयासाठी ११०  धावाुंचुं आव्हान ठेवलुं आहे.  
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भारतानुं नाणेफेक दजुंकून प्रथम फलुंदाजी करायचा दनणयय घेतला. हरलीन 

देओलच्या ४६  धावाुंच्या खेळीम ळे भारताला दनधायररत २० षटकात ४ गडी गमावून 

१०९ धावा करता आल्या. कणयधार हरमनप्रीत कौरनुं २१, ददप्ती शमायनुं नाबाद १६ 

तर जेदममा रॉदिग्जनुं ११ धावा केल्या.  

वेस्ट इुंडीज हा या दतरुंगी मादलकेतला दतसरा देश आहे. 

<><><><><> 

श्रीलुंकेच्या ७५ व्या स्वातुंत्र्यददन सोहळ्यात भारताचे परराष्ट्र राज्यमुंत्री व्ही. 

म रलीधरन सहभागी होणार आहेत. यासाठी उद्या ते रवाना होणार आहेत. यावेळी 

श्रीलुंकेचे राष्ट्रपती आदण परराष्ट्र मुंत्र्याुंसोबत ते द्वीपक्षीय चचाय करतील. नेपाळच्या 

परराष्ट्रमुंत्री दवमला राय पौड्याल देखील या काययक्रमात सहभागी होणार आहेत. 

<><><><><> 

दसस्टीम फॉर पेन्शन ऍडदमदनस्रेशन अथायत स्पशयद्वार ेदनवतृीवेतन घेणाऱया सवय 

सुंरक्षण दनवतृ्ती वेतनधारकाुंना सरकारनुं या मदहन्याच्या २० तारखेपयंत वादषयक 

ओळख प्रदक्रया पूणय करायला साुंदगतलुं आहे. मादसक दनवदृत्तवेतन सतत आदण 

वेळेवर खात्यात जमा होण्यासाठी  वादषयक ओळख दकुं वा जीवन प्रमाणपत्र पूणय करणे 

ही एक वैधादनक आवश्यकता असल्याचुं सुंरक्षण मुंत्रालयानुं  म्हटलुं  आहे. 

<><><><><> 

खेलो इुंदडया य वा क्रीडा स्पधेत भोपाळमधे झालेल्या नेमबाजी स्पधेत 

महाराष्ट्राच्या ईशा टाकसाळेनुं म लींच्या दहा मीटर रायफल प्रकारात रौप्यपदक, तर 

स्वराज भोंडवेनुं म लाुंच्या २५ मीटर दपस्तूल रदॅपड फायर प्रकारात काुंस्यपदक 

पटकावलुं.  
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टेबल टेदनसमध्ये महाराष्ट्राच्या तदनषा कोटेचानुं म लींच्या एकेरीत अुंदतम फेरी 

गाठत, पदक दनदित केलुं आह.े इुंदूरमधे आज झालेल्या उपाुंत्य फेरीतल्या च रशीच्या 

लढतीत तदनषानुं हररयाणाच्या दप्रथोकी चक्रवतीचा ४-३ असा पराभव केला. 

चक्रवतीनुं उपाुंत्यपूवय फेरीत महाराष्ट्राच्या पथृा वटीकरचुं आव्हान सुंप ष्टात आणलुं. 

एकेरीच्या अुंदतम फेरीत तदनषाची लढत ददल्लीच्या लदक्षता नारुंगशी होणार आह.े 

तदनषानुं याआधी या स्पधेतल्या द हेरीत ररशा मीरचुंदानी दहच्या साथीनुं रौप्य पदक 

पटकावलुं आहे.  

म लाुंच्या उपाुंत्य फेरीत महाराष्ट्राच्या मोदी याला उत्तर प्रदेशाच्या ददव्याुंश 

श्रीवास्तवनुं पराभूत केलुं. मात्र मोदी याला काुंस्यपदकासाठी खेळण्याची अजूनही 

सुंधी आह.े  

दजम्नॅदस्टक्समध्ये महाराष्ट्राच्या सारा राऊळ आदण ररया केळकर, तसुंच 

म लाुंमध्ये आययन दवुंडे आदण मानस मनकवळे याुंनी वैयदक्तक सवयसाधारण दवभागात 

अुंदतम फेरीकडे आगेकूच केली.  

आययननुं प्राथदमक फेरीत पदहलुं स्थान घेताना ६९ पूणांक ७ दशाुंश ग णाुंची 

कमाई केली. तर, मानस चौथ्या स्थानावर असून त्याचे ६६ पूणांक ६ दशाुंश ग ण 

झाले आहेत. म लींमध्ये सारानुं ४० पूणांक ४ दशाुंश ग णाुंसह द सरुं स्थान दमळवलुं, 

तर दतसऱया स्थानावर असलेल्या ररयानुं ४० पूणांक २ दशाुंश ग ण घेतले आहेत. 

म ष्टीय द्ध स्पधेत महाराष्ट्राच्या अन्वर शेख आदण उस्मान अन्सारी याुंनी उपाुंत्य 

फेरी धडक मारत दोन पदकुं  दनदित केली.  

बास्केटबॉलमधे, सलग दोन पराभवाम ळे आव्हान सुंप ष्टात आलेल्या 

महाराष्ट्राच्या म लींनी अखेरच्या साखळी सामन्यात राजस्थानवर ८९-५८ असा 

दवजय दमळवला. महाराष्ट्राच्या दवजयात प न्हा एकदा अनन्या  भावसार दहनुं 
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सवायदधक ग णाुंची नोंद केली. दतनुं आज ३३ ग ण नोंदवले. दतला ग ुंजन मुंत्रीने १७ 

आदण भूदमका सजेनुं १६ ग ण नोंदवत स रखे साथ केली.  

बॅडदमुंटनमध्ये महाराष्ट्राच्या नाईशा कौरनुं अवघ्या ३५ दमदनटात पाचव्या 

अुंदतम फेरी गाठली. दतनुं गटातल्या मदहला एकेरीच्या उपाुंत्य सामन्यात गागीचा 

पराभव करत पदापयणातच पदकाची सुंधी दमळवली आहे. 

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

  


