
आकाशवाणी म ुंबई 

राष्ट्रीय बातमीपत्र द पारी १.३० वा.  

२६  मार्च २०२३ रवववार 

1 

ठळक बातम्या 

 अवयव दानार्ुं महत्त्व, नवरात्रीवनवमत्त नारीशक्तीर्ा गौरव, सौर ऊरे्जला 

प्रोत्साहन, आसामरे् वीर लवसत बारफ कन याुंर्ुं स्मरण, साुंस्कृवतक सेतू तसुंर् 

फूलशेतीच्या नव्या पयाचयार्ी वनवड करुन र्जम्मूतल्या भरदवाह गावानुं रर्लेली 

यशोगाथा इत्यादींवर मन की बात च्या ९९ व्या भागात प्रधानमुंत्रयाुंर्ा सुंवाद 

 

 नागालडँ, आसाम आवण मणीपूरमधे सशस्त्र दल ववशेष अवधकार कायद्या 

अुंतगचतच्या के्षत्रात कपात करण्यार्ा कें द्र सरकारर्ा वनणचय 

 

 आुंतरराष्ट्रीय अथचव्यवस्थेच्या स्थैयाचला धोका वनमाचण झाला असल्यार्ा 

आुंतरराष्ट्रीय नाणेवनधीर्ा इशारा  

 

आणि 

 श्रीहररकोटा अुंतराळ उड्डाण तळावरुन वेब इुंवडया-२ योर्जनेच्या ३६ 

उपग्रहाुंर्ुं यशस्वी प्रके्षपण 

<><><><><> 

अवयव दानार्ुं महत्त्व, नवरात्रीवनवमत्त नारीशक्तीर्ा गौरव, सौर ऊरे्जला 

प्रोत्साहन, आसामरे् वीर लवसत बारफ कन याुंर्ुं स्मरण, साुंस्कृवतक सेतू तसुंर् 

फूलशेतीच्या नव्या पयाचयार्ी वनवड करुन र्जम्मूतल्या भरदवाह गावानुं रर्लेली 

यशोगाथा या प्रम ख म दद््याुंवर आर्ज प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंनी मन की बात मधे 

वहतगूर्ज केलुं. आकाशवाणीवरुन दर मवहन्याच्या शेवटच्या रवववारी सकाळी अकरा 

वार्जता प्रसाररत होणाऱ्या मन की बात या कायचक्रमार्ा आर्ज नव्व्याण्णववा भाग होता. 
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या प्रदीर्च वाटर्ालीत साथ वदल्याबद्दल प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंनी श्रोत्याुंरे् आभार 

मानले. 

र्जन्मल्यानुंतर अवघ्या ३९ वदवसात मतृ्यूनुं झडप र्ातलेल्या म लीरे् अवयव 

दान करण्यार्ा अवर्ड वनणचय रे्णाऱ्या वतच्या आईववडलाुंशी प्रधानमुंत्रयाुंनी आर्ज 

सुंवाद साधला. 

रै्त्री नवरात्रार्ा प्रारुंभ न कतार् झाला त्यावमवनवमत्त त्याुंनी नारी शक्तीला 

अवभवादन केलुं. ववववध के्षत्रात कतृचत्वार्ी मोहोर उमटवणाऱ्या मवहलाुंर्ा गौरवपूणच 

उल्लेख त्याुंनी आर्जच्या मन की बात मधे केला. वुंदे भारत एक्सपे्रसच्या पवहल्या 

मवहला लोको पायलट स रखेा यादव,  हवाई दलात कमाुंडुंट पदावर वनय क्ती झालेल्या 

पवहल्या मवहला अवधकारी शावलर्जा धामी, वसयार्ीन मधे तैनात झालेल्या पवहल्या 

मवहला अवधकारी कॅप्टन वशवा र्ौहान, IUPAC प रस्कार वमळवणाऱ्या वैज्ञावनक 

ज्योवतमचयी मोहुंती, युंदाच्या ऑस्कर प रस्कारात भारताच्या वशरपेर्ात त रा 

खोवणाऱ्या ग नीत मोंगा आवण कावतचकी गोन्सालववस, याुंर्ुं कौत क मोदी याुंनी केलुं. 

त कीमधे भीषण भूकुं पानुंतर मदतीसाठी गेलेल्या एन डी आर एफ च्या मवहला 

पथकार्ाही त्याुंनी उल्लेख केला. ... 

बाईट – एनडी आरएफ च्या तुकडीबाबात 

नागालडँमधे न कत्यार् झालेल्या वनवडण कीत प्रथमर् दोन मवहला आमदार 

वनवडून आल्या आवण त्यातल्या एकीला मुंत्रीपद वमळालुं, याबद्दल मोदी याुंनी 

समाधान व्यक्त केलुं. 

स्वच्छ ऊरे्जर्ुं महत्त्व साुंगताना त्या दृष्टीने ववववध के्षत्रात होत असलेल्या 

प्रयत्नाुंना प्रधानमुंत्रयाुंनी प्रोत्साहन वदलुं. सामावयक वापराच्या गोष्टी सौर ऊरे्जवर 

र्ालवणाऱ्या प ण्यातल्या गहृवनमाचण सुंस्थेच्या प ढाकारार्ुं त्याुंनी कौत क केलुं. दीव हा 

१०० टक्के स्वच्छ उरे्जवर र्ालणारा देशातला पवहला वर्जल्हा ठरला असल्यार्ी 

मावहती त्याुंनी वदली. 
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आसामरे् वीर लवसत बारफ कन याुंच्या र्त थच र्जन्मशताब्दी वनवमत्त त्याुंना मोदी 

याुंनी अवभवादन केलुं. यावनवमत्त आयोवर्जत वनबुंध स्पधेत ववववध भाषाुंमधले ४५ 

लाख वनबुंध प्राप्त झाले असून या ववक्रमार्ी नोंद  वगवनर्ज ब कात झाली असल्यार्ी 

मावहती त्याुंनी वदली. 

काशी तवमळ सुंगमच्या धतीवर ग र्जरातमधे आयोवर्जत करण्यात येत असलेल्या 

सौराष्ट्र तवमळ सुंगम उत्सवार्ी मावहती प्रधानमुंत्रयाुंनी वदली. भौगोवलक अुंतर कमी 

करणाऱ्या साुंस्कृवतक सेतू उपक्रमाुंर्ी त्याुंनी प्रशुंसा केली. काश्मीरमधे नादरु आवण 

कमलकाकडी र्ुं उत्पादन रे्णाऱ्या शेतकऱ्याुंच्या तसुंर् दोडा वर्जल्यात भरदवाह इथुं 

लवेंडरर्ी फूलशेती करणाऱ्या शेतकऱ्याुंच्या प्रयत्नाुंर्ुंही कौत क त्याुंनी केलुं. 

कोववडर्ा धोका अरू्जन टळलेला नाही यार्ी त्याुंनी आठवण करुन वदली आवण 

सावधवगरी बाळगण्यार्ा सल्ला वदला. 

<><><><><> 

कें द्रीय आरोग्य मुंत्रालयानुं  राज्य आवण कें द्रशावसत प्रदेशाुंना  कोववड - १९, 

इन््लूएन्झा, गुंभीर श्वसन रोग याुंसारख्या आर्जाराुंच्या नवनव्या  कारणाुंवर बारकाईनुं  

लक्ष ठेवण्यास साुंवगतलुं  आहे.  कोववड-१९ आवण इन््ल एुंझा या दोन्ही  आर्जाराुंमध्ये 

सुंसगाचर्ी  माध्यमुं, अवधक लोकसुंख्येला सुंसगाचर्ी असणारी र्जोखीम, वक्लवनकल 

लक्षण  याुंबाबत समानता आहे. गदीर्ी   आवण कोंदट वठकाणुं  टाळणुं , खोकताना 

आवण  वशुंकताना तोंडावर रुमाल ठेवणुं,  सावचर्जवनक  आवण गदीच्या वठकाणी मास्क 

वापरणुं , हात वारुंवार ध णुं  याुंसारख्या  साध्या उपायाुंनी स द्धा  हे आर्जार  टाळता 

येऊ शकतात,  असुं आरोग्य मुंत्रालयानुं आपल्या आरोग्य सूर्नाुंमध्ये  म्हटलुं आहे. 

<><><><><> 

दर मवहन्याच्या शेवटच्या रवववारी श्रोते ज्यार्ी आत रतेनुं वाट पाहतात तो 

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

त्यावनवमत्त ऐकूया मन की बात मधला काही अुंश….. 
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- - - होल्ड कॅप्सूल - - - 

काश्मीरचा प्रश्न ही स्वातंंंत्र्यप्राप्तीपासूनच भळभळती जखम होती. पण आता 

प्रधानमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारच्या प्रयत्नांमुळे काश्मीर बदलत आहे. 

दहशतवादाने अभभशप्त झालेलं हे नंदनवन पुन्हा बहरत आहे. २८ ऑगस्ट २०१६ 

च्या मन की बात मधे प्रधानमंत्र्यांनी सांभगतलं.  

होल्ड बाईट……) 

<><><><><> 

कें द्र सरकारनुं नागालडँ, आसाम आवण मणीपूर राज्याुंमधल्या अशाुंत 

भागाुंमध्ये सशस्त्र दल ववशेष अवधकार कायदा आफस्पा मध्ये कपात करण्यार्ा 

वनणचय रे्तला आह.े ईशान्येकडील राज्याुंमधल्या काही भागात कायदा आवण स रक्षा 

वस्थतीत झालेल्या स धारणेम ळे हा वनणचय रे्तला असल्यार्ुं गहृमुंत्री अवमत शाह याुंनी 

म्हटलुं आह.े २०१४ सालच्या त लनेत २०२२ सालात या भागात दहशतवादी 

कारवायाुंमध्ये ७५ टक्के र्ट झाल्यार्ुंही त्याुंनी साुंवगतलुं. दहशतवादी हल्ल्यात 

मतृ्य मखी पडण्याच्या सुंरक्षण दलाच्या र्जवानाुंच्या सुंख्येत ९० टक्के र्ट झाली 

असून सामान्य नागररकाुंच्या सुंदभाचत हे प्रमाण ९७ टक्क्याुंनी कमी झालुं 

असल्यार्ुंही ते म्हणाले. 

<><><><><> 

आुंतरराष्ट्रीय अथचव्यवस्थेच्या स्थैयाचला धोका वनमाचण झाला असून त्यावर 

बारकाईनुं लक्ष ठेवण्यार्ी गरर्ज असल्यार्ुं आुंतरराष्ट्रीय नाणेवनधीच्या प्रम ख 

वक्रस्टलीना र्जॉर्जीएवा याुंनी म्हटलुं आहे. र्जागवतक अथचव्यवस्थेच्या दृष्टीनुं २०२३ हे 

वषच कठीण र्जाणार असून कोरोना साथीर्ा पररणाम, य के्रन रवशया य द्ध आवण 

नाणेवनधी धोरणात केलेल्या कठोर उपायाुंम ळे युंदा आुंतरराष्ट्रीय अवथचक वदृ्धीर्ा दर 
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धीमा होऊन तो ३ टक्क्याुंपेक्षाही खाली राहण्यार्ी शक्यता आहे असुंही त्या 

म्हणाल्या. त्या आर्ज र्ीन ववकास फोरममध्ये बोलत होत्या. २०२४ च्या आवथचक 

वषाचबाबत  सकारात्मक भववष्ट्यवाणी असली तरी युंदार्ा आवथचक वदृ्धीर्ा दर हा केवळ 

३ पूणाांक ८ दशाुंश या ऐवतहावसक वनर्ाुंकी दरापेक्षाही कमी राहण्यार्ी शक्यता आहे, 

असुंही त्याुंनी साुंवगतलुं. 

<><><><><> 

श्री हररकोटा इथल्या सतीश धवन अुंतराळ सुंशोधन कें द्राुंतून आर्ज सकाळी ९ 

वार्जता एलवीएम-३ एम३ उपग्रहासह वेब इुंवडया-२ योर्जनेच्या ३६ उपग्रहाुंर्ुं यशस्वी 

प्रके्षपण करण्यात आलुं. या उपग्रहाुंर्ुं वनयुंत्रण वतरूववुंतप रम, लखनऊ आवण बेंगलोर 

इथल्या कें द्राुंच्या साथीनुं अुंटावटचका इथल्या कें द्रावरुन केलुं र्जाणार आहे.  वेब इुंवडया-

२ शे्रणीच्या पवहल्या १६ उपग्रहाुंना आपल्या कके्षत स्थावपत केलुं असून उवचररत २० 

उपग्रहही लवकरर् कके्षत स्थापन केले र्जातील अशी मावहती इस्रोरे् अध्यक्ष एस. 

सोमनाथ याुंनी वदली आहे. 

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

  


