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अकाशवाणी पुणे 

प्रादेशशक वृत्तशवभाग 

राष्ट्रीय बातमीपत्र 

सकाळी 08 वाजून 30 शमशनटं 

शदनांकः 27.03.2023                                                         वारः सोमवार  

ठळक बातम्या 

 अवयवदानासाठी पढुाकार घेण्याचं मन की बात मधून पंतप्रधानांचं दशेवाससयांना आवाहन 

 बसँकंग के्षत्रात सवत्तीय स्थैयााचा धोका वाढला असल्य़ाचा आंतरराष्ट्रीय नाणेसनधीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचा इशारा  

 मल्याळी सचत्रपटसषृ्टीतील ख्यातनाम असभनेते इनोसंट यांचं सनधन  

 सस्वस खलु्या बॅडसमंटन स्पधेच्या परुुष दहेुरी स्पधेत भारताच्या जोडीला सवुणापदक आसण 

 मसहलांच्या पसहल्या प्रीसमयर लीग सिकेट स्पधेत मुंबई इंसडयन संघ असजंक्य. 

 

मन की बात 

अवयवदान करण्यासाठी नागररकांनी जास्तीत जास्त संख्येने पढेु यावं असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल केलं. 

आकाशवाणीवरच्या मन की बात या कायािमाच्या 99 व्या भागातून तयांनी जनतेशी संवाद साधला. जन्मल्यानंतर अवघ्या 39 सदवसात 

मतृयू झालेल्या मलुीचे अवयव दान करण्याचा, अवघड सनणाय घेणाऱ्या पालकांशी पंतप्रधानांनी पे्ररक संवाद साधला. 

 

अवयव दानासंदभाात संपूणा दशेभरात समान धोरण आणण्याबाबत सवचार केला जात आहे; यासाठी राजयांच्या असधवासाची 

अटही काढून टाकण्याचा सनणाय घेतला आहे; तयामळेु आता रुग्ण दशेाच्या कोणतयाही राजयात जाऊन, अवयव समळवण्यासाठी नोंदणी 

करू शकतात असं पंतप्रधान म्हणाले. 

 

चैत्र नवरात्रीच्या सनसमत्तानं शक्तीची उपासना केली जात असताना नारी शक्तीचा गौरवपूणा उल्लेख पंतप्रधानांनी आपल्या 

भाषणात केला. सवसवध के्षत्रात अतलुनीय कामसगरी करणाऱ्या मसहलांची अनेक उदाहरणं तयांनी सदली. 

 

आसशयातील पसहल्या मसहला रले्वे लोको पायलट सरुखेा यादव, 'एसलफंट सव्हस्परसा' या ऑस्करसवजेतया मासहतीपटाच्या 

सनमाातया गनुीत मोंगा आसण सदग्दसशाका कासताकी गोन्सासल्वस, शास्त्रज्ञ जयोसतमायी मोहंती, तकुा स्थानमधील भूकंपानंतर सतथल्या 

लोकांच्या मदतीसाठी गेलेल्या ndrf मधल्या धाडसी मलुी; यांच्याबरोबरच 20 षटकांचा सवश्वचषक सजंकून इसतहास रचणाऱ्या भारताच्या 

19 वषाांखालील मसहला सिकेट सघंाचं तयांनी कौतकु केलं. सैन्यदलात आपल्या कतृातवाचा झेंडा फडकवणाऱ्या ग्रपु कॅप्टन शासलजा 

धामी आसण कॅप्टन सशवा चौहान यांची पे्ररणादायी उदाहरणं दखेील पंतप्रधानांनी सदली. स्त्रीशक्तीची ही ऊजाा, सवकससत भारतासाठी 

प्राणवायू आहे, असं ते म्हणाले. 

 

स्वच्छ ऊजेच्या के्षत्रात भारत वेगानं प्रगती करत आहे, असं सांगताना तयांनी महाराष्ट्रातील पणेु इथल्या एका गहृसंकुलाच्या 

उपिमाचा आवजूान उल्लेख केला. कोसवडचा धोका अजून टळलेला नाही याची आठवण करुन दते काळजी घेण्याचा सल्लाही 

पंतप्रधानांनी मन की बातमधून सदला. 

 

मन की बात  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दर मसहन्याच्या अखेरच्या रसववारी मन की बात या कायािमातून दशेवासीयांशी थेट सहतगजु करतात. 3 

ऑक्टोबर 2014 पासून सरुू झालेल्या या कायािमाचा पढुच्या मसहन्यात 100 वा भाग प्रसाररत होणार आहे. तयासनसमत्तानं 

आकाशवाणीवरच्या या सवशेष उपिमाद्वार,े जनतेला नवी सदशा, पे्ररणा दणेार,े मन की बातच्या सवसवध भागांमधून पंतप्रधानांनी मांडलेले 

सनवडक सवचार आपल्याला वकवण्यात येत आहेत. लोकशाहीतलं जनतेचं स्थान लक्षात घेता, शासकीय कारभारात लोक सहभागाचं 

असलेलं महत्त्व पंतप्रधान मोदींनी 20 सप्टेंबर 2015 रोजी प्रसाररत झालेल्या भागात स्पष्ट केलं होतं. ते म्हणाले...  
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“लोकतंत्र में जनशसक्त का अपार महतव है, मेर ेजीवन में एक मूलभूत सोच रही है, और उसके कारण जनशसक्त पर मेरा अपार 

सवश्वास रहा है, लेसकन मन की बात ने मझेु जो ससखाया, जो समझाया, जो जाना, जो अनभुव सकया उससे मैं कह सकता ह ं सक हम सोचते 

है उससे भी जयादा जनशसक्त अपरपंार होती है।“ 

 

ह ेराष्ट्रीय बातमीपत्र अपण अकाशवाणीच्या पणुे कद् रावावन न तकत अहात. 

 

जी-20 

जी-20 च्या पयाावरण आसण शाश्वत हवामान सवषयक कायागटाची दसुरी बैठक आजपासून गजुरातमध्ये गांधीनंगर इथं सरुू होत 

आहे. 30 ह न असधक दशेांचे तसंच आंतरराष्ट्रीय ससं्थांचे प्रसतसनधी या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. तीन सदवस चालणाऱ्या या 

बैठकीत जैवसवसवधता, जसमनीचा ऱ्हास, चिीय अथाव्यवस्थेत  साधनसंपत्तीच्या कायाक्षम वापराला प्रोतसाहन तसंच बदलतया 

हवामानाला लवसचकतेनं तोंड दणे्यास सक्षम नील अथाव्यवस्थेला चालना अशा मदु्् ांवर चचाा होणार आहे.   

 

नाणेशनधी प्रमखु 

बसँकंग के्षत्रात अलीकडे झालेल्या घडामोडी पाहता सवत्तीय स्थैयााचा धोका वाढला असल्य़ाचा इशारा आंतरराष्ट्रीय 

नाणेसनधीच्या व्यवस्थापकीय सचंालक सिस्तासलना जॉसजाएव्हा यांनी सदला असून यामळेु बसँकंग के्षत्रावर बारकाईनं लक्ष ठेवण्याची 

गरजही तयांनी व्यक्त केली आहे. पेइसचंग इथं चीन सवकास मंचावरुन तया बोलत होतया. यिेुन संघषा, आसथाक चणचण, कोरोनाची 

महासाथ या गोष्टींमळेु जागसतक आसथाक सवकास दर 3 टक्क्यांच्या खाली जाण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असल्यानं यंदाचं 

2023 हे आणखी एक आव्हानातमक वषा ठरण्याची शक्यता तयांनी व्यक्त केली. मोठ्या प्रमाणात असनसततातता असल्यानं जागसतक 

अथाव्यवस्था मध्यम कालावधीसाठी डळमळीत राहण्याचा अंदाज वतावण्यात आल्याचंही तयांनी सांसगतलं.   

 

युएस शमशसशसपी 

अमेररकेतल्या समससससपी राजयाला बसलेल्या तीव्र वादळाच्या तडाख्यात सकमान 25 जणांचा मतृयू झाला असून अन्य 

मालमत्तचंेही मोठ्या प्रमाणात नकुसान झालं आहे. या पार्श्रवाभूमीवर अध्यक्ष जयो बायडन यांनी काल आणीबाणीच्या घोषणेस मान्यता 

सदली. दरम्यान आपदग््रस्त भागात कोसळेली घर,ं कायाालयं आसण इमारतींच्या सढगाऱ्यांखाली अडकलेल्यांचा बचाव पथकं शोध घेत 

असून यामळेु शेकडो जण बेघर झाले आहेत.  

 

ऄशमतशहा 

कें द्रीय गहृमंत्री असमत शाह यांनी काल उत्तर कनााटकातल्या सबदर आसण रायचूर इथं अनेकसवध सवकास कामांचा प्रारभं केला.  

रायचूरमध्ये तयांनी जवळपास 4 हजार 223 कोटी रुपये खचााच्या सवकास कामांची सरुुवात आसण पायाभरणी केली. यातील बहुतांश 

काम पेयजल आसण ससंचन कालव्यांशी संबंसधत आहेत. कें द्र आसण राजय या दोन्ही सठकाणच्या दहेुरी इंसजनयकु्त सरकारमळेु कनााटकला 

लाभ झाला असल्याचं असमत शाह यावेळी बोलताना म्हणाले. भारताची अथाव्यवस्था चांगल्या सस्थतीत असून ती आता जगातली पाचवी 

सवाात मोठी अथाव्यवस्था झाली आहे. तर मोबाईल फोनच्या सनयाातीत तो आता जगात दसुऱ्या िमांकावर आहे, राष्ट्रीय सरुके्षला 

सरकार सवोच्च प्राधान्य दते आहे, असंही ते म्हणाले.   

 

धरमशाला-उड्डाण 

कें द्रीय नागरी सवमान वाहतूक मंत्री जयोसतरासदतय सशंद ेआसण मासहती आसण प्रसारण मंत्री अनरुाग ठाकूर यांच्या हस्ते काल नवी 

सदल्लीत इंसडगो एअरलाईनच्या  सदल्ली-धरमशाला-सदल्ली या सवमानसेवेचा प्रारभं करण्यात आला. या मागाावर आता कंपनीची दनंैसदन 

सवमानसेवा सरुू होणार आहे. उडान योजनेअंतगात  सहमाचल प्रदशेात 44 मागाांवरच्या उड्डाणांना मंजरुी समळाली असून तयापैकी 22 

मागाांवरची सेवा अगोदरच सरुू झाली आहे.   

 

पाच ग्रह 



   

3 
 

रात्रीच्या वेळी आकाशात  एकाचवेळी पाच ग्रह पाहायला समळण्याची अतयंत दमुीळ अवकाशीय़ घटना पाहण्याची पवाणी 

आकाश सनरीक्षकांना या आठवड्या  लाभणार आहे. सूयाास्त झाल्यानंतर बधु, शिु, मंगळ, गरुू आसण यरुनेस  हे चंद्राभोवती धनषु्ट्याकृती 

रषेेत आकाशात एकाच वेळी चमकताना पाहण्याची ही अतयंत अनोखी संधी असून ही असतशय दमुीळ अशी खगोलीय घटना असल्याचं 

खगोल तज्ञांनी सांसगतलं आहे. मंगळवारी सूयाास्तानंतर पसर्श्रचम सक्षसतजावर या घटनेचा सवोत्तम अ्ूत क्षण अनभुवता येणार असल्याचं 

नासामधले खगोल तजज्ञ सबल कुक यांनी म्हटलं आहे. शिु तयाच्या प्रखरतेमळंु दसुबाणीसशवाय उघड्या डोळयांनीही सहज पाहता येईल. 

गरुुची आभा बधुापेक्षा असधक तेजस्वी सदसेल. तेजस्वी शिुाच्या शेजारी सफकट सदसणारा ग्रह  यरुनेस असेल. मंगळ आकाशात अगदी 

उंचावर पहायला समळेल.  

 

शनधन 

मल्याळी सचत्रपटसषृ्टीतील ख्यातनाम असभनेते आसण लोकसभेचे माजी खासदार इनोसटं यांचं काल कोची इथं रुग्णालयात 

सनधन झालं. ते 75 वषाांचे होते. प्रामखु्याने सवनोदी भूसमका साकारलेल्या इनोसंट यांनी जवळपास 700 सचत्रपटांत असभनय केला होता. 

मल्याळी सचत्रपटसषृ्टीतील सवोतकृष्ट सवनोदी असभनेते म्हणून तयांचा लौसकक होता. 

 

बॅडशमटंन   

बॅडसमंटनपटू सासतवक साईराज रकंीरड्ेडी आसण सचराग शेट्टी यांच्या जोडीनं सस्वस खलु्या बॅडसमंटन स्पधेच्या परुुष दहेुरीचं 

सवुणा पदक पटकवलं आहे. बासेल इथं झालेल्या अंसतम सामन्यात सचनच्या रेंन सझयांग यू आसण टॅन सक्वंग यांचा तयांनी 21-19, 24-22 

असा सरळ गेम्समध्ये सहज पराभव केला. 

 

मशहला शिकेट लीग 

मुंबई इंसडयन मसहला सिकेट सघंाने, मसहलांच्या पसहल्या प्रीसमयर लीग सिकेट स्पधचंे जेतेपद पटकावलं आहे. मुंबईतील बे्रबोना 

मैदानावर काल खेळल्या गेलेल्या सामन्यात मुंबई इंसडयन्स संघानं सदल्ली कॅपीटल संघावर 7 गडी राखून मात केली. सदल्ली कॅपीटल 

संघाने प्रथम फलंदाजी करत मुंबई इंसडयन संघासमोर 1 शे 32 धावांचं आव्हान ठेवलं होत. मुंबई इंसडयन संघाच्या नॅट स्कीव्हर-बू्रन्ट 

सहनं नाबाद 60 धावा काढल्या. 

 

या बरोबरच ह ेराष्ट्रीय बातमीपत्र सपंल;ं नमस्कार. 


