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ठळक बातम्या 

दर १९ वर्ाांनी एकार्ुं ददवशी येणारा राष्ट्रीय नववर्च ददन आदण  ग ढी पाडवा सण 

देशात  उत्साहात साजरा 

 

श्रीहररकोटा इथल्या सतीश धवन अुंतराळ कें द्रातून इस्रो येत्या २६ मार्चला वन वेब 

इुंदडया-2" मोहीमेंतगचत ७२ उपग्रह   प्रके्षदपत करणार 

 

अफगादणस्तान इथुं काल झालेल्या भूकुं पात  दकमान 13 लोकाुंर्ा मतृ्यू तर  200 हून 

अदधक जखमी 

 

आणि 

भारत आदण ऑस्रदलया याुंच्यातल्या एक ददवसीय दिकेट मादलकेतला तीसरा 

आदण शेवटच्या सामन्याला रे्न्नई इथुं स रुवात / ऑस्रदलयार्ा नाणेफेक दजुंकून 

प्रथम फलुंदाजीर्ा दनणचय 

<><><><><><> 

आज 22 मार्च म्हणजेर् रै्त्र श द्ध प्रदतपदा शके 1945, अथाचत ग ढी पाडवा. 

तसुंर् आज आपल्या राष्ट्रार्ा राष्ट्रीय नववर्च ददन म्हणजेर् भारतीय सौर ददनाुंक 

1 रै्त्र 1945 हा देखील आहे. असे हे दोन्ही पवच ददवस युंदा आज एकार् ददवशी 

आले आहेत. हे दोन्ही ददवस एकार् ददवशी येण्यार्ा योग दर 19 वर्ाांनी येतो. राज्य 

घटनेच्या मान्यतेनुंतर 1952 पासून भारतीय राष्ट्रीय कालगणना स रू झाली. 

भारतीय राष्ट्रीय कालगणना दनदमचती सदमतीरे् प्रम ख  मेघनाथ दसुंह होते.भारतीय 

राष्ट्रीय कालगणनेतला पदहला ददवस दरवर्ी 22 मार्चला येतो.फक्त लीप वर्ाचत हा 

ददवस 21 मार्चला येतो. 22 मार्च हा ददवस वसुंत सुंपात ददन, दवर् व ददन आदण 

जलददन म्हण नही मानला जातो. आज ग ढी पाडव्यार्ा उत्साह सकाळपास नर् 

ददसून येत आहे. 
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राष्ट्रपती द्रौपदी म मूच याुंनी ग ढीपाडव्यासह आदण रै्त्र श क्लादी,य गादी, 

रे्टीर्ुंद, नवरहे आदण सादजबू रै्राओबा या सणाुंच्या दनदमत्तानुं श भेच्छा ददल्या 

आहेत. भारतीय नववर्ाचच्या प्रारुंभाच्या दनदमत्तानुं साजर ेकेले जाणार ेहे सण म्हणजे 

दवश्वासार्ुं प्रतीक आदण देशाच्या प्रार्ीन सुंस्कृतीरे् वाहक असल्यार्ुं राष्ट्रपतींनी 

ट्वीट सुंदेशात म्हटलुं आह.े ह ेआनुंदारे् सण सामादजक सलोखा आदण बुंध भाव 

वाढवतात असुं साुंगून या सणाुंम ळे सवाांच्या आय ष्ट्यात आनुंद आदण समदृ्धी यावी 

अशी मनोकामनाही त्याुंनी व्यक्त केली आहे.  

स्वातुंत्र्यार्ुं प्रतीक म्हणून घरोघरी आबयाुंच्या पानाुंर्ी तोरणुं आदण ग ढी 

उभारून ग ढीपाडवा हा सण साजरा केला जातो. या ददवशी कड दलुंब, दजरुं ग ळ याुंर्ा 

नैवेद्य  दाखवला जातो. राज्यभर दवदवध दिकाणी शोभायात्रा काढण्यात आल्या. 

पारुंपररक वेशभ र्ेत स्थादनकाुंनी या शोभायात्राुंमध्ये सहभाग घेतला. लेझीम , ढोल 

पथकाुंच्या तालात तरुण - तरुणी, अबाल वदृ्ध नतृ्य करत नववर्ाांर्ुं स्वागत करत 

होते. काही शोभायात्राुंमध्ये साहसी खेळाुंर्ुं प्रदशचन आयोदजत करण्यात आलुं होतुं.  

<><><><><><> 

भारतीय ररझवच बकेँनुं आज मार्च 2023 सािीर्ुं मादसक ब लेटीन जारी केलुं. 

या ब लेटीन मध्ये आदथचक दस्थती, ग्राहक दकुं मत दनदेशाुंक, आदथचक सािा आदण 

2020-21 च्या दनधीर्ी आवक, स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न वादढतली अडर्ण इत्यादी 

दवर्याुंवर तज्ञयाुंर्ी दवस्ततृ दटप्पणी देण्यात आली आहे.  

<><><><><><> 

  मादसक वेतनात वाढ करण्यार्ी मागणी करत मुंगळवारी लॉस एुंजेदलस मधील 

जवळपास ३०हजार दशक्षक, दशक्षक सुंघटनेच्या समथचनाथच सुंपावर गेले. त्याुंनी 

देशातील स मार े ५०लाख दवद्यार्थयाांना शाळेत जाण्यापासून परावतृ्त केलुं. 

लॉस एुंजेदलस य दनफाइड स्कूलच्या म ख्यालयाबाहेर पावसात हजारो आुंदोलक 

रलॅीसािी जमले असून प ढील दोन ददवस हे आुंदोलन असर्ुं र्ालू िेवण्यार्ी शपथ 
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त्याुंनी घेतली. या सुंपात दशक्षकाुंसह शाळा बस र्ालक, सुंरक्षक, कॅफेटेररया कामगार 

आदण वगच सहाय्यकाुंसह अनेक सदस्य, आुंतरराष्ट्रीय य दनयन कमचर्ारी सेवा 

सुंघटनेरे् स्थादनक 99  सदस्य आहेत, ज्याुंरे् वादर्चक वेतन केवळ २५ हजार 

डाॅॅलर इतकुं  आहे. 

<><><><><><> 

श्रीहररकोटा इथल्या सतीश धवन अुंतराळ कें द्रातून, भारतीय अुंतराळ सुंशोधन 

सुंस्था, २६ मार्चला  "वन वेब इुंदडया-2" ही मोहीम प्रके्षदपत करणार आहे.  न्यूस्पेस 

इुंदडया दलदमटेड सोबत झालेल्या व्यावसादयक कराराुंतगचत, इस्रोय के- आधाररत 

नेटवकच  ॲक्सेस असोदसएट्स दलदमटेडरे् ७२ उपग्रह प्रके्षदपत केले जाणार आहेत.   

न्यूस्पेस ही इस्रोर्ी व्यावसादयक शाखा आहे.  ३६ उपग्रहाुंर्ा पदहला सुंर् 

गेल्या वर्ी २३ ऑक्टोबर रोजी LVM3 M2 प्रके्षपण वाहनाद्वार ेप्रके्षदपत करण्यात 

आला होता.  २६ मार्च रोजी द सऱ्या मोदहमेत, स मार े५ हजार ८०५ दकलो वजनारे् 

उवचररत ३६ उपग्रह LVM3 M3 प्रके्षपण वाहनाद्वार े४५० दकलोमीटसच  परृ्थवीच्या 

कके्षत िेवले जातील.   

LVM3 नुं र्ाुंद्रयान -2 मोदहमेसह सलग पार् यशस्वी मोदहमा केल्या होत्या. ह े

उपग्रह जगाच्या कानाकोपऱ्यात अवकाश आधाररत ब्रॉडबडँ इुंटरनेट सेवा देतात.  

प्रके्षपणानुंतर, ॲक्सेस असोदसएट्स दलदमटेडरे् अुंतराळात सहाशेहून अदधक उपग्रह 

असणार आहेत. 

<><><><><><> 

दर मदहन्याच्या शेवटच्या रदववारी श्रोते ज्यार्ी आत रतेने वाट पाहतात तो 

प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंर्ा सवाांशी सुंवाद मन की बात आता शतकपूती करणार आहे. 

त्यादनदमत्त ऐकूया मन की बात मधला काही अुंश….. 

होल्ड- कॅप्सलु 
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एस टी 

सध्यार्ा काळ स्टटचअप्सम ळे  स्मरणात राहील, यासािी देश दकतीमान िरत 

आह.े वर्च २०१६ मधे , ४४२  स्टटचअप्सनुं स ॅ  रुवात झाली. सध्या ती सुंख्या 

साडेबावन्न  हजार इतकी झाली. दवशेर् म्हणजे दनम्म्यापेक्षा जास्त स्टटचअप्स छोट्या 

छोट्या शहरात आहेत रोजगार आदण अथचव्यवस्थेच्या दवकासात सवाचदधक योगदान 

देणाऱ्या स्टटचअप्सच्यामागे प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंर्ी दूरदृष्टी आहे. २७ दडसेंबर 

२०१५ च्या मन की बातमधे स्टटचअप्सकरता य वकाुंना पे्ररीत करताना, प्रधानमुंत्री 

नरेंद्र मोदी याुंनी साुंदगतलुं…….  

मन की बात चा अशं 

एस टी 

<><><><><><> 

  पादकस्तान आदण अफगादणस्तान मधे झालेल्या भूकुं पात एकूण 13 लोकाुंर्ा 

मतृ्यू झाला असून त्यात पादकस्तानरे् ९ तर अफगादणस्तानरे् ४ जण आहेत, या 

भूकुं पात 200 हून अदधकजण जखमी झाले. अफगादणस्तानमध्ये काल रात्री 10 

वाजून 17 दमदनटाुंनी दहुंदू  क श भागात भूकुं पार्ा धक्का बसला. ररश्टर स्केलवर 

त्यार्ी तीव्रता 6 पूणाांक 6 दशाुंश अशी नोंदली गेली. राष्ट्रीय भूकुं पमापन कें द्राकडून 

दमळालेल्या मादहतीन सार, या भूकुं पारे् कें द्र 156 दकलोमीटर खोल होते. या भूकुं पारे् 

धक्के भारतासह त कच मेदनस्तान, दकरदगझीस्तान, पादकस्तान, तादजकीस्तान, 

उझबेकीस्तान, कझाकस्तान, र्ीन या देशाुंमध्येही जाणवले. उत्तर भारतात ददल्ली-

एनसीआर, जम्मू आदण काश्मीर, पुंजाब, राजस्थान आदण उत्तर प्रदेशमध्ये मोिे 

धक्के जाणवले.या धक्क्याुंम ळे लोकाुंमध्ये घबराट पसरली. लोक घराुंच्या बाहेर 

पडले.  

<><><><><><> 



आकाशवाणी म ुंबई 

राष्ट्रीय बातमीपत्र द पारी १.३० वा.  

२२  मार्च २०२३ ब धवार 

5 

   द बई एदलव्हेट पररर्देच्या द सऱ्या भागातलुं सहावुं दपदर्ुंग सत्र काल द बईमध्ये 

सुंपन्न झाले, या कायचिमात भारतातल्या सहा स्टाटचअप्स आदण 180 

ग ुंतवणूकदाराुंर्ी अभूतपूवच नोंदणी झाली. आजच्या एदलव्हेट सत्रात सहभागी झालेले 

सहा स्टाटचअप राष्ट्रीय स्टाटचअप प रस्कार 2023 रे् दवजेते होते. 

<><><><><><> 

भारत आदण ऑस्रदलया याुंच्यातल्या एक ददवसीय दिकेट मादलकेतला 

तीसरा आदण शेवटर्ा सामना आज रे्न्नई इथुं द पारी ददड वाजता स रू होणार आहे. 

तीन सामन्याुंच्या या मादलकेत भारत आदण ऑस्रेदलयानुं एक एक सामना दजुंकून 

मादलकेत बरोबरी साधली आहे. म ुंबई इथुं झालेल्या सामन्यात भारतानुं 

ऑस्रेदलयार्ा पार् गडी राखून पराभव केला होता. दवशाखापट्टनम इथुं झालेल्या 

द सऱ्या सामन्यात ऑस्रेदलयानुं भारतार्ा 10 गडी राखून दारूण पराभव केला 

होता. 

<><><><><><> 

देशव्यापी कोदवड प्रदतबुंधक लसीकरण मोदहमेत आज सकाळपासून स मार े२ 

हजाराुंपेक्षा जास्त नागररकाुंर्ुं लसीकरण झालुं. त्याम ळे आतापयांत लाभार्थयाांना 

ददलेल्या मात्राुंर्ी एकूण सुंख्या २२० कोटी ६४ लाखाच्या वर गेली आहे. त्यात २२  

कोटी ७१ लाखापेक्षा जास्त लाभार्थयाांनी खबरदारीर्ी लसमात्रा घेतली आहे. 

राज्यात आज सकाळपासून २५ नागररकाुंर्ुं लसीकरण झालुं. राज्यात 

आत्तापयांत लाभार्थयाांना ददलेल्या मात्राुंर्ी एकूण सुंख्या १७ कोटी ७९ लाखाच्या 

वर गेली आहे. त्यात ९६ लाख ५४ हजाराुंपेक्षा जास्त नागररकाुंनी खबरदारीर्ी 

लसमात्रा घेतली आहे. 

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


