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आकाशवाणी म ुंबई  

राष्ट्रीय बातम्या देत आह.े 

ठळक बातम्या 

अवयव दानार्ुं महत्त्व, नवरात्रीवनवमत्त नारीशक्तीर्ा गौरव तसुंर् फूलशेतीच्या नव्या 

पयाचयार्ी वनवड या प्रम ख म दद् ाुंवर प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंनी मन की बात मधे 

साधले वहतगूज  

 

एकेकाळी ईशान्य प्रदेश नाकाबुंदी आवण वहुंसार्ारासाठी ओळखला जात होता, पण 

आता हा प्रदेश ववकास कायच आवण सवाांगीण प्रगतीसाठी ओळखला जातो, असुं 

प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंर्ुं प्रवतपादन 

 

राष्ट्रपती  द्रौपदी म मूच उ्ापासून दोन वदवसाुंच्या पविम बुंगाल दौऱ्यावर 

 

पवहल्या ‘वदल्ली-धरमशाला-वदल्ली’ ववमान सेवेला कें द्रीय मावहती आवण प्रसारण 

मुंत्री, नागरी हवाई वाहतूक मुंत्री आवण  नागरी हवाई वाहतूक राज्यमुंत्री दाखवला याुंनी 

वहरवा झेंडा  

आणण 

जागवतक मवहला म विय द्ध अवजुंक्यपद  स्पधेत आज,  भारतार्ी म िी योद्धा वनखत 

झरीन वहनुं ५० वकलो वजनी गटात पटकावलुं स वणच पदक  

<><><><>  
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अवयव दानार्ुं महत्त्व, नवरात्रीवनवमत्त नारीशक्तीर्ा गौरव, सौर ऊजेला 

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

फूलशेतीच्या नव्या पयाचयार्ी वनवड करुन जम्मूतल्या भरदवाह गावानुं रर्लेली 

यशोगाथा या प्रम ख म दद् ाुंवर आज प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंनी मन की बात मधे 

वहतगूज केलुं. आकाशवाणीवरुन दर मवहन्याच्या शेवटच्या रवववारी सकाळी अकरा 

वाजता प्रसाररत होणाऱ्या मन की बात या कायचक्रमार्ा आज नव्व्याण्णवा भाग होता. 

या प्रदीर्च वाटर्ालीत साथ वदल्याबद्दल प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंनी श्रोत्याुंरे् आभार 

मानले.जन्मल्यानुंतर अवघ्या ३९ वदवसात मतृ्यूनुं झडप र्ातलेल्या म लीरे् अवयव 

दान करण्यार्ा अवर्ड वनणचय रे्णाऱ्या वतच्या आईववडलाुंशी प्रधानमुंत्रयाुंनी आज 

सुंवाद साधला.रै्त्री नवरात्रार्ा प्रारुंभ न कतार् झाला त्यावमवनवमत्त त्याुंनी नारी 

शक्तीला अवभवादन केलुं. ववववध के्षत्रात कतृचत्वार्ी मोहोर उमटवणाऱ्या मवहलाुंर्ा 

गौरवपूणच उल्लेख त्याुंनी आजच्या 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 शावलजा 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. 

आपल्या नावार्ा उल्लेख केल्याबद्दल पवहल्या मवहला लोकोपायलट स रखेा यादव 

याुंनी आनुंद व्यक्त केला आह.े त्या म्हणाल्या.. 

बाईट- स रखेा यादव 

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

पथकार्ाही त्याुंनी उल्लेख केला. ... 

नागालडँमधे न कत्यार् झालेल्या वनवडण कीत प्रथमर् दोन मवहला आमदार 

वनवडून आल्या आवण त्यातल्या एकीला मुंत्रीपद वमळालुं, याबद्दल मोदी याुंनी 
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समाधान व्यक्त केलुं.दीव हा १०० टक्के स्वच्छ उजेवर र्ालणारा देशातला पवहला 

वजल्हा ठरला असल्यार्ी मावहती त्याुंनी वदली.आसामरे् वीर लवसत बारफ कन याुंच्या 

र्त थच जन्मशताब्दी वनवमत्त त्याुंना मोदी याुंनी अवभवादन केलुं. यावनवमत्त आयोवजत 

वनबुंध स्पधेत ववववध भाषाुंमधले ४५ लाख वनबुंध प्राप्त झाले असून या ववक्रमार्ी नोंद  

वगवनज ब कात झाली असल्यार्ी मावहती त्याुंनी वदली.काशी तवमळ सुंगमच्या धतीवर 

ग जरातमधे आयोवजत करण्यात येत असलेल्या सौराष्ट्र तवमळ सुंगम उत्सवार्ी 

मावहती प्रधानमुंत्रयाुंनी वदली. एवप्रल मवहन्यात आपण महात्मा ज्योवतबा फ ले आवण 

डॉ बाबासाहबे आुंबेडकर याुंर्ी जयुंती साजरी करतो आहोत. या दोन्ही महाप रुषाुंनी 

समाजातले भेदभाव दूर करण्यासाठी अभूतपूवच योगदान वदलुं आहे, असुं प्रधानमुंत्री 

म्हणाले. कोववडर्ा धोका अजून टळलेला नाही यार्ी त्याुंनी आठवण करुन वदली 

आवण सावधवगरी बाळगण्यार्ा सल्ला वदला. 

<><><><> 

एकेकाळी ईशान्य प्रदेश नाकाबुंदी आवण वहुंसार्ारासाठी ओळखला जात होता, पण 

आता हा प्रदेश ववकास कायच आवण सवाांगीण प्रगतीसाठी ओळखला जातो, असुं 

प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंनी म्हटलुं आहे.प्रधानमुंत्री मोदी कें द्रीय गहृमुंत्री,  अवमत शहा 

याुंच्या टद ववटला उत्तर देत होते ज्यात शहा याुंनी मावहती वदली आहे की, प्रधानमुंत्री 

नरेंद्र मोदी याुंच्या नेततृ्वाखालील कें द्र सरकारने प न्हा एकदा एएफएसपीए, अथाचत 

सशस्त्र दल ववशेष अवधकार काय्ाुंतगचत नागालडँ, आसाम आवण मवणपूर 

राज्यातील अशाुंत के्षते्र कमी करण्यार्ा वनणचय रे्तला आहे. ईशान्य भारतातील स रक्षा 

पररवस्थतीत लक्षणीय स धारणा झाल्याम ळे हा वनणचय रे्ण्यात आल्यार्ुंही अवमत शहा 

म्हणाले. 

<><><><> 

राष्ट्रपती द्रौपदी म मूच उ्ापासून दोन वदवसाुंच्या पविम बुंगाल दौऱ्यावर आहेत. 

राष्ट्रपती आपल्या दौऱ्या दरम्यान कोलकाता इथल्या  नेताजी भवनला भेट देऊन 
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नेताजी स भाषर्ुंद्र बोस याुंना आदराुंजली वाहतील. त्यार्बरोबर त्या ग रुवयच 

रवींद्रनाथ टागोर याुंना आदराुंजली वाहण्यासाठी जोरासान्को  ठाकूरबारी या 

रवींद्रनाथाुंच्या जन्मस्थळाला भेट देतील. त्यार् वदवशी सुंध्याकाळी  कोलकात्याच्या 

नेताजी  इनडोअर स्टेवडयमवर त्याुंच्या सन्मानाथच आयोवजत करण्यात येणाऱ्या 

नागरी सन्मानाला  त्या उपवस्थत राहतील. राष्ट्रपती द सऱ्या वदवशी म्हणजेर् २८ 

मार्च रोजी बेलूर मठाला भेट देतील. यूको बकेँच्या ८० व्या वधाचपन वदनावनवमत्त 

कोलकाता इथुं होणाऱ्या समारुंभाला त्या भेट देतील. त्यानुंतर शाुंती वनकेतन ला भेट 

देऊन ववश्वभारतीच्या वावषचक दीक्षाुंत समारुंभाला उपवस्थत राहतील.  

<><><><> 

कें द्रीय मावहती आवण प्रसारण मुंत्री अन राग ठाकूर, कें द्रीय नागरी हवाई वाहतूक 

मुंत्री ज्योवतरावदत्य वशुंदे आवण कें द्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमुंत्री जनरल व्ही के 

वसुंह याुंनी आज इुंवडगो एअरलाइन्सच्या पवहल्या वदल्ली-धरमशाला-वदल्ली ववमान 

सेवेला वहरवा झेंडा दाखवला.वहमार्ल प्रदेशला इुंवडगो कनेवक्टवव्हटी स कर 

केल्याबद्दल अन राग ठाकूर याुंनी नागरी हवाई वाहतूक मुंत्रालयारे् आभार मानले. 

डोंगराळ प्रदेशात हवाई वाहतूक केल्यावशवाय इुंवडगो खऱ्या अथाचने राष्ट्रीय ववमान 

कुं पनी बनू शकली नसती. ठाकूर याुंनी मोठदया ववमानतळाच्या मागणीर्ा म द्दा 

उपवस्थत करत साुंवगतले की, सध्या सुंपूणच भारतातून वहमार्लमध्ये येणाऱ्या 

प्रवाशाुंना वदल्लीला जावून नुंतर राज्यात येणाऱ्या ववमानाने प्रवास करावा लागतो. 

परुंत  आता मोठदया ववमानतळाम ळे प्रवाशाुंना थेट आवण अखुंड कनेवक्टवव्हटी वमळेल 

असुं ठाकूर याुंनी साुंवगतलुं.अल्पावधीतर् ववमानाुंर्ी सुंख्या 74 वरून 140 च्या वर 

गेली आहे. ते प ढे म्हणाले की, उडान योजनेम ळे हवाई र्प्पल वापरणार ेनागरीकस द्धा 

ववमान प्रवास करू शकतात.ववमानतळाद्वार ेप रवल्या जाणारदया सेवेच्या व्याप्तीववषयी 

बोलताना ठाकूर म्हणाले की, धरमशाला ववमानतळ पार् वजल््ाुंना स लभ सुंपकच  

युंत्रणेने जोडण्यात आले असून त्यार्ा थेट लाभ राज्यातील वनम्म्या लोकसुंख्येला 
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झाला आह.े इुंवडगोर्ी ही एक ववमान सेवा वनम्मे राज्य आवण पुंजाबमधील काही 

वठकाणे तसर्ुं देशाच्या इतर भागाुंना जोडण्यात मोठी भूवमका वनभावेल.कें द्रीय 

राज्यमुंत्री जनरल व्ही.के. वसुंह म्हणाले की, धरमशाला ववमानतळावरून 1990 मध्ये 

पवहली ववमान सेवा स रू झाली आवण त्यानुंतर त्यार्ी सेवा ववस्तारली आवण आता 

त्याला 1376 मीटरर्ी  धावपट्टी आहे. मुंत्रयाुंनी साुंवगतले की, जागेर्ी परवानगी 

वमळाल्यास धावपट्टी आणखी ववस्तारता येईल. कें द्रीय नागरी हवाई वाहतूक मुंत्री 

ज्योवतरावदत्य वशुंदे याुंनी उपवस्थताुंना सुंबोवधत करताना साुंवगतले की नागरी हवाई 

वाहतूक के्षत्रात गेल्या 65 वषाचत जे काही साध्य झाले नाही ते गेल्या 9 वषाचत 148 

ववमानतळ, वॉटरड्रोम आवण हेलीपोटदचसच्या वनवमचतीने साध्य झाले आहे. ते प ढे 

म्हणाले की, येत्या तीन ते र्ार वषाांत ही सुंख्या 200 च्या प ढे नेण्याच्या उवद्दिाने 

मुंत्रालय कायचरत आहे. हा प्रयत्न मोठदया मेरो ववमानतळाुंना तसेर् शेवटच्या 

र्टकापयांत सुंपकच  युंत्रणा प्रदान करणारदया द गचम ववमानतळाुंना समान महत्त्व देईल. 

<><><><> 

पयाचवरण आवण हवामान शाश्वतता कायचगटार्ी द सरी बैठक उ्ापासून 

ग जरातमधील गाुंधीनगर इथुं  स रू होत असून या कायचक्रमात 30 हून अवधक देश 

आवण अनेक आुंतरराष्ट्रीय सुंस्थाुंरे् प्रवतवनधी सहभागी होणार आहेत.तीन वदवस 

र्ालणाऱ्या या बैठकीत जवमनीर्ा ऱ्हास रोखणे, र्क्राकार अथचव्यवस्थेत सुंसाधनाुंच्या 

कायचक्षमतेला प्रोत्साहन देणे आवण शाश्वत हवामानासाठी अथचव्यवस्थेला प्रोत्साहन 

देणे या तीन प्राधान्य के्षत्राुंवर लक्ष कें वद्रत केले जाईल.गाुंधीनगर इथुं महात्मा मुंवदरात 

पत्रकार पररषदेला सुंबोवधत करताना पयाचवरण, वने आवण हवामान बदल मुंत्रालयारे् 

सहसवर्व नीलेश साह म्हणाले की, या बैठकीत जलस्रोत व्यवस्थापनावर ववशेष भर 

वदला जाईल. 

<><><><> 
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नवी वदल्लीत स रु असलेल्या जागवतक मवहला म विय द्ध अवजुंक्यपद  स्पधेत 

आज,   भारताच्या  वनखत झरीन वहनुं ५० वकलो वजनी गटात स वणच पदक पटकावलुं 

आह.े वनखतनुं दोन वेळा आवशयायी अवजुंक्यपद ववजेत्या वव्हएतनामी प्रवतस्पधीला 

५-० असुं नमवत ही कामवगरी केली. वनखतनुं सलग द सऱ्याुंदा जागवतक अवजुंक्यपद 

पटकावण्यार्ा ववक्रम स्थावपत केला आहे.  

<><><><> 

बडँवमटन मधे भारतारे् हुक मी एक्के सावत्वक साईराज राुंकीरडेदडी आवण वर्राग 

शेट्टी याुंच्या जोडीने या वषाचतलुं पवहलुं अवजुंक्यपद आज वमळवलुं. वस्वस ख ल्या 

बॅडवमुंटन स्पधेच्या द हेरीत अुंवतम सामन्यात त्याुंनी र्ीनच्या रने वझयाुंग यू आवण तान 

वकयाुंग या जोडीर्ा २१ – १९, २४ – २२ अशा ग णफरकाने सहज पराभव केला. 

<><><><> 

मवहला वक्रकेट प्रीवमयर लीग स्पधेतला अुंवतम सामना आज म ुंबई इुंवडयन्स 

आवण वदल्ली कॅवपटल्स याुंच्यात म ुंबईत बे्रबॉनच मैदानावर होत आहे. वदल्ली 

कॅवपटल्सनुं नाणेफेक वजुंकून प्रथम फलुंदाजीर्ा वनणचय रे्तला आहे.  

<><><><> 

शेतकरी समदृ्ध व्हावा याकरता राज्यशासन सतत प्रयत्नशील असल्यार्ुं 

प्रवतपादन म ख्यमुंत्री एकनाथ वशुंदे याुंनी केलुं आहे. अहमदनगर वजल््ात वशडी इथुं 

आयोवजत महापश धन एक्सपोच्या समारोप समारुंभात आज ते बोलत होते. पश धन 

ववकासार्ा जोडधुंदा शेतकऱ्याुंसाठी समदृ्धी रे्ऊन येईल, असा ववश्वास त्याुंनी व्यक्त 

केला. कें द्र सरकारच्या वकसान सन्मान योजनेबरोबरर् राज्यातल्या शेतकऱ्याुंसाठी 

अवधकर्ुं अथचसहाय्य आपल्या सरकारने वदलुं असून द ष्ट्काळी भागात आणखीही 

मदत वदली असल्यार्ुं त्याुंनी साुंवगतलुं. कें द्र आवण राज्य सरकारच्या डबल इुंवजनम ळे 

शेतकऱ्याुंना फायदा होईल, असुं वशुंद े म्हणाले. वशडी इथल्या प्रस्ताववत थीम 

पाकच साठी वनधी कमी पडू देणार नाही, असुं आश्वासन म ख्यमुंत्रयाुंनी वदलुं.  
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गेल्या श क्रवारी पश सुंवधचन मुंत्री राधाकृष्ट्ण ववखे पाटील याुंच्या हस्ते या एक्सपोर्ुं 

उद्घाटन झालुं होतुं. मेळाव्याला सात ते आठ लाख शेतकऱ्याुंनी भेट वदल्यार्ी मावहती 

खासदार स जय ववखे पाटील याुंनी वदली. 100 पेक्षा जास्त प्रजातींच्या पश धनाने या 

प्रदशचनात भाग रे्तला.  

<><><><> 

आुंतरराष्ट्रीय अथचव्यवस्थेच्या स्थैयाचला धोका वनमाचण झाला असून त्यावर बारकाईनुं 

लक्ष ठेवण्यार्ी गरज असल्यार्ुं आुंतरराष्ट्रीय नाणेवनधीच्या प्रम ख वक्रस्टलीना 

जॉजीएवा याुंनी म्हटलुं आहे. जागवतक अथचव्यवस्थेच्या दृिीनुं २०२३ हे वषच कठीण 

जाणार असून कोरोना साथीर्ा पररणाम, य के्रन रवशया य द्ध आवण नाणेवनधी धोरणात 

केलेल्या कठोर उपायाुंम ळे युंदा आुंतरराष्ट्रीय अवथचक वदृ्धीर्ा दर धीमा होऊन तो ३ 

टक्क्याुंपेक्षाही खाली राहण्यार्ी शक्यता आहे असुंही त्या म्हणाल्या. त्या आज 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 आज सकाळी ९ 

वाजता एलवीएम-३ एम३ उपग्रहासह वेब इुंवडया-२ योजनेच्या ३६ उपग्रहाुंर्ुं यशस्वी 

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

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

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

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

सोमनाथ याुंनी वदली आहे. 

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


