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ठळक बातम्या 

 दर १९ वर्ाांनी एकार् शदवशी येणारा राष्ट्रीय नववर्च शदन आशण  ग ढी पाडवा 

सण राज्यात सगळीकडे उत्साहात साजरा 
 

 नवी शदल्लीत नवीन आुंतर राष्ट्रीय दूरसुंर्ार सुंघटनेच्या  प्रदेश कायाचलय 

आशण नवोन्मेर् कें द्रार्ुं  प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंच्या हस्ते   उद्घाटन 

 

 श्रीहररकोटा इथल्या सतीश धवन अुंतराळ कें द्रातून इस्रो येत्या २६ मार्चला 

वन वेब इुंशडया-2" मोहीमेंतगचत ७२ उपग्रह   प्रके्षशपत करणार 
 

 

आणि 

 भारत आशण ऑस्रशलया याुंच्यातल्या एक शदवसीय शिकेट माशलकेतला 

तीसरा आशण शेवटच्या सामन्याला रे्न्नई इथुं स रुवात / ऑस्रेशलयार्ा 

नाणेफेक शजुंकून प्रथम फलुंदाजीर्ा शनणचय 

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

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

तसुंर् आज आपल्या राष्ट्रार्ा राष्ट्रीय नववर्च शदन म्हणजेर् भारतीय सौर शदनाुंक 

1 रै्त्र 1945 हा देखील आहे. असे हे दोन्ही पवच शदवस युंदा आज एकार् शदवशी 

आले आहेत. हे दोन्ही शदवस एकार् शदवशी येण्यार्ा योग दर 19 वर्ाांनी येतो. राज्य 

घटनेच्या मान्यतेनुंतर 1952 पासून भारतीय राष्ट्रीय कालगणना स रू झाली. 

भारतीय राष्ट्रीय कालगणना शनशमचती सशमतीरे् प्रम ख  मेघनाद साहा होते. भारतीय 

राष्ट्रीय कालगणनेतला पशहला शदवस दरवर्ी 22 मार्चला येतो.फक्त लीप वर्ाचत हा 

शदवस 21 मार्चला येतो. 22 मार्च हा शदवस वसुंत सुंपात शदन, शवर् व शदन आशण 
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जलशदन म्हण नही मानला जातो. आज ग ढी पाडव्यार्ा उत्साह सकाळपास नर् 

शदसून येत आहे. 

राष्ट्रपती द्रौपदी म मूच याुंनी ग ढीपाडव्यासह आशण रै्त्र श क्लाशद, य गाशद, 

रै्तीर्ाुंद, आशण साशजबू रै्राओबा या सणाुंच्या शनशमत्तानुं श भेच्छा शदल्या आहेत. 

भारतीय नववर्च प्रारुंभाच्या शनशमत्तानुं साजर ेकेले जाणार ेहे सण म्हणजे शवश्वासार्ुं 

प्रतीक आशण देशाच्या प्रार्ीन सुंस्कृतीरे् वाहक असल्यार्ुं राष्ट्रपतींनी ट्वीट 

सुंदेशात म्हटलुं आहे. या सणाुंम ळे सवाांच्या आय ष्ट्यात आनुंद आशण समदृ्धी यावी 

अशी मनोकामनाही त्याुंनी व्यक्त केली आहे.  

स्वातुंत्र्यार्ुं प्रतीक म्हणून घरोघरी आुंब्याच्या पानाुंर्ी तोरणुं आशण ग ढी 

उभारून ग ढीपाडवा हा सण साजरा केला जातो. या शदवशी कड शनुंब, धने आशण गूळ 

याुंर्ा नैवेद्य  दाखवला जातो. राज्यभर शवशवध शिकाणी शोभायात्रा काढण्यात 

आल्या. पारुंपररक वेशभूर्ेत स्थाशनकाुंनी या शोभायात्राुंमध्ये सहभाग घेतला. लेझीम 

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

करत होते. काही शोभायात्राुंमध्ये साहसी खेळाुंर्ुं प्रदशचन आयोशजत करण्यात आलुं 

होतुं.  

 ग ढीपाडव्याशनशमत्त, पुंढरपूरर्ुं शवठ्ठल मुंशदर हे फ लाुंनी सजलुं आहे. साडेर्ारशे शकलो 

शेवुंती, र्ाळीस शकलो ग लाबी कण्हेर, ४० शकलो अष्टर, १०० शकलो झेंडू,  ५०० 

ग लाबाच्या वापरातून सुंपूणच शवठ्ठल मुंशदर   सजवण्यात आलुं आहे. मरािी नववर्ाचच्या 

प्रारुंभी अनेक भाशवक पुंढरप रात दशचनासािी येत असतात. 

छत्रपती सभंाजीनगर शहरात दरवर्ीप्रमाणे मरािी नववर्ाचरे् स्वागत नवनवीन 

ग ढी उभारून सामाशजक आशण लोकोपयोगी सुंदेश शदला जातो. गेल्या अकरा 

वर्ाांपासून र्ालू असलेली शवशवध ग ढ्याुंर्ी परुंपरा यावर्ीही कायम होती. यावेळी ५१ 
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फ टी ग ढी, शतरुंगा ग ढी, सवचधमच समभाव, आरोग्यार्ी ग ढी, शेतकऱ्यार्ी, खेळ ग ढी 

उभारण्यात आल्या..  

वर्ाा इथुं श्रीराम मुंशदर आशण श्रीराम शोभायात्रा सशमती द्वारा आयोशजत पाडवा 

पहाट या कायचिमाला पहाटे ५  वाजता स रुवात झाली असून या कायचिमाला 

स प्रशसद्ध शलशटल रॅ्म्प पाश्वचगाशयका म ग्धा वैशुंपायन आशण सहगायक ओुंकार प्रभू घाटे 

याुंनी भजन गाऊन श्रोत्याुंना मुंत्रम ग्ध केलुं.  

अकोल्यात सुंस्कृती सुंवधचन सशमतीच्या वतीनुं राजेश्वर मुंशदर इथून सकाळी 

स्वागत याते्रर्ी स रुवात झाली. शबलाच लेआउट इथून शनघून शबलाच राम मुंशदर येथे 

महाआरतीने याते्रर्ा समारोप झाला.  

नाणिकमध्ये स्वागत यात्रा काढून नवीन वर्ाचरे् मोिे उत्साहात स्वागत करण्यात 

आलुं.  नाशशक महापाशलका आशण नववर्च स्वागत सशमतीच्या वतीने गोदाकािी ढोल 

ताशाुंरे् महावादन महा राुंगोळी आशण ऐशतहाशसक शस्त्र प्रदशचन, शस्र प्रात्यशक्षके असे 

शवशवध कायचिम सुंपन्न झाले.  

कोल्हापूर णजल्यात आज छत्रपती सुंभाजी महाराज प ण्यशतथी शनशमत्त आज 

शहरातून म क पदफेरी काढ न आदराुंजली वाहण्यात  आली ,आज सुंध्याकाळी 

हुतात्मा स्मारक शमरजकर शतकटी  इथुं  मशाल प्रज्वलन करुन छत्रपती सुंभाजी 

राजे याुंच्या  प्रशतमेला  प ष्ट्पहार अपचण करुन ,म क फेरीला स रवात झाली. 

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

दर मशहन्याच्या शेवटच्या रशववारी श्रोते ज्यार्ी आत रतेने वाट पाहतात तो 

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

त्याशनशमत्त ऐकूया मन की बात मधला काही अुंश….. 

होल्ड- कॅप्सलु 

एस टी 
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सध्यार्ा काळ स्टटचअप्सम ळे  स्मरणात राहील, यासािी देश शकतीमान िरत 

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

साडेबावन्न  हजार इतकी झाली. शवशेर् म्हणजे शनम्म्यापेक्षा जास्त स्टटचअप्स छोट्या 

छोट्या शहरात आहेत रोजगार आशण अथचव्यवस्थेच्या शवकासात सवाचशधक योगदान 

देणाऱ्या स्टटचअप्सच्यामागे प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंर्ी दूरदृष्टी आहे. २७ शडसेंबर 

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

नरेंद्र मोदी याुंनी साुंशगतलुं…….  

मन की बात चा अिं 

एस टी 

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

  पाशकस्तान आशण अफगाशणस्तान मधे झालेल्या भूकुं पात एकूण 13 लोकाुंर्ा 

मतृ्यू झाला असून त्यात पाशकस्तानरे् ९ तर अफगाशणस्तानरे् ४ जण आहेत, या 

भूकुं पात 200 हून अशधकजण जखमी झाले. अफगाशणस्तानमध्ये काल रात्री 10 

वाजून 17 शमशनटाुंनी शहुंदू  क श भागात भूकुं पार्ा धक्का बसला. ररश्टर स्केलवर 

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

शमळालेल्या माशहतीन सार, या भूकुं पारे् कें द्र 156 शकलोमीटर खोल होते. या भूकुं पारे् 

धक्के भारतासह त कच मेशनस्तान, शकरशगझीस्तान, पाशकस्तान, ताशजकीस्तान, 

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

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

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

पडले.  

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

प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंनी आज नवी शदल्लीत नवीन आुंतर राष्ट्रीय दूरसुंर्ार 

सुंघटना  (ITU) प्रदेश कायाचलय आशण नवोन्मेश कें द्रार्ुं उद्घाटन केले. नवी 
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शदल्लीतील एका कायचिमादरम्यान, मोदींनी   6G शव्हजन डॉक्य मेंटरे् अनावरण केलुं 

तसुंर्   6G ररसर्च  अडँ  डेव्हलपमेन्ट टेस्ट बेड   आशण कॉल शबफोर यू शडग अपँर्ा 

प्रारुंभ  केला.  देश शडशजटल िाुंतीच्या प ढच्या पायरीकडे वाटर्ाल करत असून 

भारतारे् शडशजटल मॉडेल स रशक्षत, पारदशचक, शवश्वासाहच आशण र्ार्णी केलेले आहे, 

असुं  यावेळी प्रधानमुंत्री  म्हणाले.  120 शदवसाुंच्या अल्प कालावधीत 5G सेवा 125 

शहर ेआशण 350 शजल््ाुंपयांत पोहोर्ली आहे. भारत देशात १०० 5G लॅब स्थापन 

करणार आह ेज्याम ळे देशाच्या गरजेन सार अॅशप्लकेशन्स आशण तुंत्रज्ञान शवकशसत 

करण्यात मदत होईल, असुं  यावेळी मोदी  याुंनी साुंशगतलुं . 

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

भारतीय अुंतराळ सुंशोधन सुंस्था - इसरो येत्या रशववारी २६ तारखेला वनवेब 

इुंशडया-2 ही मोहीम स रू करणार आहे. न्यू-स्पेस इुंशडया शलशमटेड या कुं पनीशी 

केलेल्या कराराअुंतगचत शिटनरे् ३६ व्यवसायशवर्यक उपग्रह प्रके्षशपत करण्यात येणार 

आहेत. न्यू-स्पेस इुंशडया ही इसरोर्ी वाशणज्य शवर्यक शाखा आहे. 

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

देशातल्या सवच कें द्र सरकारी आरोग्य कें द्रार्ुं शडशजटायझेशन करुन ही कें द्रुं 

कागदशवरशहत करण्यार्ुं काम आरोग्य मुंत्रालय करत असल्यार्ी माशहती कें द्रीय 

आरोग्य मुंत्री मनस ख माुंडशवय याुंनी शदली.छत्रपती सुंभाजीनगर इथल्या सीजीएर्एस 

- कें द्र सरकारी आरोग्य कें द्रार्ुं उद्धाटन माुंडवीय याुंच्या हस्ते दूरदृष्ट्य प्रणालीच्या 

माध्यमातून आज झालुं, त्यावेळी ते बोलत होते. 

कें द्र सरकाररे् कमचर्ारी आशण सेवा शनवतृ्त कमचर्ाऱ्याुंना उत्तमोत्तम आरोग्य सेवा 

प रवण्यासािी कें द्र सरकार कटीबद्ध असून  सी जी एर् एसद्वार ेशदल्या जाणाऱ्या सेवा 

स शवधा वाढवण्यासािी आरोग्य मुंत्रालय सतत प्रयत्नरत असल्यार्ुं माुंडवीय यावेळी 

म्हणाले. छत्रपती सुंभाजीनगरातल्या या कें द्रासह देशात आता ॲलोपॅशथक 
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सीजीएर्एसर्ी सुंख्या ३३६ झाली असल्यार्ी माशहती भारती पवार याुंनी यावेळी 

शदली.  

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

शासनाच्या पश सुंवधचन शवभागाच्यावतीनुं शशडी इथुं २४ ते २६ मार्च दरम्यान 

राष्ट्रीय स्तरावरच्या महापश धन एक्स्पोर्ुं आयोजन करण्यात आलुं आहे. शास्त्रोक्त 

पद्धतीनुं पश पालन करण्यासािी आवश्यक युंत्र आशण उपकरणुं तसुंर् 

पश सुंवधचनासुंबुंशधत उत्पादनाुंरे् शवशवध स्टॉल्स या प्रदशचनात सहभागी होणार आहेत.  

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

ग ढीपाडव्याच्या म हूताचवर म ुंबईत पशहल्याुंदार् बहृन्म ुंबई 

महानगरपाशलकेच्यावतीनुं  शत्रशमतीय म्य रल सौंदयीकरणार्ुं खासदार राहुल शेवाळे 

याुंच्या हस्ते आज लोकापचण करण्यात आलुं. म ुंबईच्या सौंदयीकरणासािी शवशेर् 

मोहीम हाती घेण्यारे् आदेश म ख्यमुंत्री एकनाथ शशुंद े याुंनी शदल्यानुंतर म ुंबई 

महानगरपाशलकेनुं  हाती घेतलेल्या प्रकल्पार्ा एक भाग म्हणून पूवच उपनगरातील 

र्ेंबूरच्या डॉ. सोरसेेस रोड इथुं शत्रशमतीय म्य रलर्ी शनशमचती करून  सौंदयीकरण 

करण्यात आलुं.  

या प्रकल्पात रस्त्याच्या द तफाच असलेल्या शभुंतींवर म ुंबईतील महत्त्वार्ी 

शिकाणुं शत्रशमतीय पध्दतीनुं उभारण्यात आली आहेत. यात एशशयाशटक लायिरी, 

राजाभाई टॉवर, म ुंबई महानगर पाशलका म ख्यालय,क्वीन्स नेकलेस, छत्रपती शशवाजी 

महाराज टशमचनसर्ी इमारत, म्हातारीर्ा बूट, र्ेंबूरमधील मेरो आशण मोनो जुंक्शन 

याुंसह अनेक आयकॉशनक शिकाणुं म ुंबईकराुंना पाहता येणार आहेत. तसुंर् पूवच 

उपनगरातील एकमेव गोल्फ कोसचच्या शभुंतींवर गोल्फ खेळाडूुंच्या म द्रा देखील 

अनोख्या पद्धतीनुं तयार करण्यात आल्या आहेत. 

<><><><><><> 
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नाशशक,ध ळे, नुंद रबार शजल््ात गेल्या काही शदवसात झालेल्या अवकाळी 

पावसाम ळे शेतीर्ुं मोि्या प्रमाणात न कसान झालुं. त्याम ळे राज्यारे् कृशर्मुंत्री अब्द ल 

सत्तार याुंनी काल रात्री नाशशक शजल््ातील शनफाड  ताल क्यातील काही गावाुंना 

भेटी घेऊन न कसानीर्ी पाहणी केली शेतकऱ्याुंना न कसान भरपाई योग्य पद्धतीने 

शमळेल तसुंर् यापूवी पुंर्नामे होऊनही न कसान भरपाई शमळाली नसेल तर त्यार्ी 

र्ौकशी केली जाईल, असुं अब्द ल सत्तार याुंनी साुंशगतलुं.  

 राज्यात आतापयचत १ लाख ३९ हजार हेक्टर वरील न कसानीर्ा आकडा 

समोर आला असून दोन शदवसात वस्तूशनष्ठ पुंर्नामे पूणच झाल्यानुंतर सुंपूणच 

न कसनार्ी माहीती शमळेल. मात्र न कसान झालेल्या क िल्याही शेतकरी हा 

मदतीपासून वुंर्ीत राहणार नाही असा शब्द कृर्ी मुंत्री अब्द ल सत्ताराुंनी शदला आह.े 

त्याुंनी आज नुंद रबार शजल््ातील गारपीटीग्रस्त िाणेपाडा आशण आष्टे भागार्ा दौरा 

करत पाहणी केली.   

  र्ुळे शजल््ातील गारपीट झालेल्या भागात आज सकाळी कृर्ी मुंत्री अब्द ल 

सत्तार याुंनी पाहणी केली. सरकार आपल्या पािीशी आहे अशा शब्दात त्याुंनी 

न कसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्याुंना शदलासा शदला. 

नाणिक शजल््ात झालेल्या न कसानग्रस्त भागात अब्द ल सत्तार याुंनी 

अुंधारात दौरा केल्यार्ी टीका झाल्यावर त्याुंनी स्पष्टीकरण शदले.आपण मुंत्रालयातील 

कामकाज आटपल्यानुंतर द पारी अडीर् वाजेला म ुंबईहून शनघालो होतो.  

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

राष्ट्रपती द्रौपदी म मूच याुंनी आज शसकुं दराबादमध्ये बोल्लारम इथल्या 

ऐशतहाशसक राष्ट्रपती शनलायम नागररकाुंसािी ख लुं केलुं आहे.  १६० वर्ाांहून अशधक 

ज ना वारसा असलेल्या या वास्तूर्ुं आज तेलगू नवीन वर्च उगादीच्या शनशमत्तानुं 

आभासी माध्यमाद्वार ेउदघाटन केलुं.  

<><><><><><> 
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राष्ट्रपती द्रौपदी म मूच याुंच्या हस्ते आज राष्ट्रपती भवनात पद्म सन्मान प्रदान 

करण्यात येणार आहेत. सहा पद्मशवभूर्ण, आि पद्मभूर्ण आशण ९१ पद्मश्री सन्मान 

प्रदान केले जातील. ज्येष्ठ तबलावादक उस्ताद झाकीर हुसेन याुंच्यासह ज्येष्ठ 

साशहशत्यक एस. एल. भैरप्पा, उद्योगपती क मारमुंगलम शबलाच, साशहशत्यक स धा मूती 

याुंच्यासह शवशवध मान्यवराुंना पद्म सन्मान प्रदान करण्यात येणार आहेत. 

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

भारत आशण ऑस्रशलया याुंच्यातल्या एक शदवसीय शिकेट माशलकेतला 

तीसरा आशण शेवटर्ा सामन्याला आज रे्न्नई इथुं स रवात झाली. ऑस्रेशलयानुं 

नाणेफेक शजुंकून प्रथम फलुंदाजी स्वीकारली. न कत्यार् हाती आलेल्या वतृ्तान सार 

ऑस्रशलयारे् 19 र्टकात 3 गडी बाद ९८ धावा झाल्या होत्या. 

तीन सामन्याुंच्या या माशलकेत भारत आशण ऑस्रेशलयानुं एक एक सामना शजुंकून 

माशलकेत बरोबरी साधली आहे. म ुंबई इथुं झालेल्या सामन्यात भारतानुं 

ऑस्रेशलयार्ा पार् गडी राखून पराभव केला होता. शवशाखापट्टनम इथुं झालेल्या 

द सऱ्या सामन्यात ऑस्रेशलयानुं भारतार्ा 10 गडी राखून दारूण पराभव केला होता. 

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

पालघर शजल्हा िीडा अशधकारी कायाचलयात िीडा धोरणा अुंतगचत २  ते १२ 

मे या कालावधीत िीडा शशक्षकाुंसािी प्रशशक्षण शशबीरार्ुं आयोजन करण्यात आलुं 

आह.े शजल्हास्तरावर १०० िीडा शशक्षकाुंसािी हे शशबीर आयोशजत केलुं जाणार 

आह.े मास्टर रेनर तसुंर् तज्ञ िीडा मागचदशचकाुंकडून हे प्रशशक्षण शदलुं जाणार असून 

या शशबीरामध्ये िीडा गणवेर्, िीडा साशहत्य, भोजन, शनवास, प्रवास खर्च, मानधन 

आदी बाबींवर खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  

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

 


