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ठळक बात&या 

· अवयव दानाचं मह?व, नवरा2ीिनिम@ नारीशABचा गौरव, सौर ऊजHला 

,ोKसाहन, इKयादMवर मन कB बात Nया ९९ Pया भागात ,धानमंSयांचा सवंाद 

 

· TीहUरकोटा अतंराळ उड्डाण तळाव[न वेब इंिडया-२ योजनेNया ३६ 

उप\हांचं यश]वी ,^ेपण  

 

· राह_ल गांधMची खासदारकB रa केbयाNया िनषेधात का\ेँसचं आंदोलन 

 

· अिधवेशन काळात नकुसान\]त शेतकeयांना मदत जाहीर न झाbयामळेु 

अपे^ाभगं झाbयाची राghवादी का\ेँसची टीका 

 

· आंतरराghीय अथ9Pयव]थेNया ]थैया9ला धोका िनमा9ण झाला असbयाचा 

आंतरराghीय नाणेिनधीचा इशारा  

 

आिण 

· मिहला िkकेट ,ीिमयर लीग ]पधHतला अिंतम सामना आज मुंबई इंिडयlस 

आिण िदbली कॅिपटbस यांNयात रगंणार 

<><><><><> 

अवयव दानाचं मह?व, नवरा2ीिनिम@ नारीशABचा गौरव, सौर ऊजHला 

,ोKसाहन, आसामचे वीर लिसत बारफुकन यांचं ]मरण, सां]कृितक सेतू तसचं 
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फूलशेतीNया नPया पया9याची िनवड क[न जqमूतbया भरदवाह गावानं रचलेली 

यशोगाथा या ,मखु मदुr्ांवर आज ,धानमं2ी नरst मोदी यांनी मन कB बात मधे 

िहतगूज केलं. आकाशवाणीव[न दर मिहlयाNया शेवटNया रिववारी सकाळी अकरा 

वाजता ,साUरत होणाeया मन कB बात या काय9kमाचा आज नPPयाuण  वा भाग होता. 

या ,दीघ9 वाटचालीत साथ िदbयाबaल ,धानमं2ी नरst मोदी यांनी TोKयांचे आभार 

मानले. 

जlमbयानंतर अवwया ३९ िदवसात मKृयूनं झडप घातलेbया मलुीचे अवयव 

दान करuयाचा अवघड िनण9य घेणाeया ितNया आईविडलांशी ,धानमंSयांनी आज 

सवंाद साधला. 

चै2ी नवरा2ाचा ,ारभं नकुताच झाला Kयािमिनिम@ Kयांनी नारी शABला 

अिभवादन केलं. िविवध ^े2ात कतृ9Kवाची मोहोर उमटवणाeया मिहलांचा गौरवपूण9 

उbलेख Kयांनी आजNया मन कB बात मधे केला. वंदे भारत एyस,ेसNया पिहbया 

मिहला लोको पायलट सरुखेा यादव,  हवाई दलात कमांडंट पदावर िनयAुB झालेbया 

पिहbया मिहला अिधकारी शािलजा धामी, िसयाचीन मधे तैनात झालेbया पिहbया 

मिहला अिधकारी कॅzटन िशवा चौहान, IUPAC परु]कार िमळवणाeया वै{ािनक 

|योितम9यी मोहतंी, यदंाNया ऑ]कर परु]कारात भारताNया िशरपेचात तरुा 

खोवणाeया गनुीत म~गा आिण काित9कB गोlसालिवस, यांचं कौतुक मोदी यांनी केलं. 

आपbया नावाचा उbलेख केbयाबaल पिहbया मिहला लोकोपायलट सरुखेा 

यादव यांनी आनंद PयA केला आहे. Kया qहणाbया.. 

बाईट- सरुखेा यादव 

 तकु�मधे भीषण भूकंपानंतर मदतीसाठी गेलेbया एन डी आर एफ Nया मिहला 

पथकाचाही Kयांनी उbलेख केला. ... 



आकाशवाणी मुबंई 

,ादिेशक बातमीप2 दपुारी ४.०० वा.  

२६  माच9 २०२३ रिववार 

3 

नागालडँमधे नकुKयाच झालेbया िनवडणकुBत ,थमच दोन मिहला आमदार 

िनवडून आbया आिण Kयातbया एकBला मं2ीपद िमळालं, याबaल मोदी यांनी 

समाधान PयA केलं. 

]वNछ ऊजHचं मह?व सांगताना Kया ��ीने िविवध ^े2ात होत असलेbया 

,यKनांना ,धानमंSयांनी ,ोKसाहन िदलं. सामाियक वापराNया गो�ी सौर ऊजHवर 

चालवणाeया पuुयातbया गहृिनमा9ण स]ंथेNया पढुाकाराचं Kयांनी कौतकु केलं.  

बाईट – पुणे सौर ऊजा8बाबत 

दीव हा १०० टyके ]वNछ उजHवर चालणारा देशातला पिहला िजbहा ठरला 

असbयाची मािहती Kयांनी िदली. 

आसामचे वीर लिसत बारफुकन यांNया चतुथ9 जlमशता�दी िनिम@ Kयांना मोदी 

यांनी अिभवादन केलं. यािनिम@ आयोिजत िनबधं ]पधHत िविवध भाषांमधले ४५ 

लाख िनबधं ,ा� झाले असून या िवkमाची न~द  िगिनज बकुात झाली असbयाची 

मािहती Kयांनी िदली. 

काशी तिमळ सगंमNया धत�वर गजुरातमधे आयोिजत करuयात येत असलेbया 

सौराgh तिमळ सगंम उKसवाची मािहती ,धानमंSयांनी िदली. भौगोिलक अतंर कमी 

करणाeया सां]कृितक सेतू उपkमांची Kयांनी ,शंसा केली. का�मीरमधे नाद[ qहणजे 

कमलकाकडी चं उKपादन घेणाeया शेतकeयांNया तसचं दोडा िजb�ात भरदवाह इथं 

लवsडरची फूलशेती करणाeया शेतकeयांNया ,यKनांचंही कौतकु Kयांनी केलं. एि,ल 

मिहlयात आपण महाKमा |योितबा फुले आिण डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयतंी 

साजरी करतो आहोत. या दोlही महाप[ुषांनी समाजातले भेदभाव दूर करuयासाठी 

अभूतपूव9 योगदान िदलं आहे, अस ं,धानमं2ी qहणाले.  

कोिवडचा धोका अजून टळलेला नाही याची Kयांनी आठवण क[न िदली आिण 

सावधिगरी बाळगuयाचा सbला िदला. 

<><><><><> 
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कs tीय आरो�य मं2ालयानं  रा|य आिण कs tशािसत ,देशांना  कोिवड - १९, 

इl�लूएlझा, गंभीर �सन रोग यांसार�या आजारांNया नवनPया  कारणांवर बारकाईन ं

ल^ ठेवuयास सांिगतलं  आहे.  कोिवड-१९ आिण इl�लएुझंा या दोlही  आजारांम�ये 

ससंगा9ची  मा�यमं, अिधक लोकस�ंयेला संसगा9ची असणारी जोखीम, िyलिनकल 

ल^ण याबाबत समानता आहे. गद�ची आिण क~दट िठकाणं  टाळणं , खोकताना 

आिण  िशंकताना त~डावर [माल ठेवणं,  साव9जिनक  आिण गद�Nया िठकाणी मा]क 

वापरण ं, हात वारवंार धणुं  यांसार�या  सा�या उपायांनी स�ुा  हे आजार  टाळता 

येऊ शकतात,  असं आरो�य मं2ालयानं आपbया आरो�य सूचनांम�ये  qहटलं आह.े 

तसचं  लोकांम�ये या  आजारांिवषयीची जनजागतृी केbयानंच या आजाराNया 

सkंमणाचा धोका कमी करता येऊ शकतो यावर  आरो�य मं2ालयानं   भर िदला 

आहे. 

<><><><><> 

Tी हUरकोटा इथbया सतीश धवन अतंराळ सशंोधन कs tांतून आज सकाळी ९ 

वाजता एलवीएम-३ एम३ उप\हासह वेब इंिडया-२ योजनेNया ३६ उप\हांचं यश]वी 

,^ेपण करuयात आलं. या उप\हांचं िनय2ंण ित�ववंतपरुम, लखनऊ आिण बगंळु� 

इथbया कs tाNंया साथीनं अटंािट9का इथbया कs tाव[न केलं जाणार आहे.  वेब इंिडया-

२ TेणीNया पिहbया १६ उप\हांना आपbया क^ेत ]थािपत केलं असून उव9Uरत २० 

उप\हही लवकरच क^ेत ]थापन केले जातील अशी मािहती इ�ोचे अ�य^ एस. 

सोमनाथ यांनी िदली आहे. 

<><><><><> 
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दर मिहlयाNया शेवटNया रिववारी Tोते |याची आतरुतेनं वाट पाहतात तो 

,धानमं2ी नरst मोदी यांचा सवा�शी सवंाद मन कB बात आता शतकपूत� करणार आहे. 

Kयािनिम@ ऐकूया मन कB बात मधला काही अशं….. 

- - - हो;ड कॅ>सूल - - - 

का"मीरचा '( ही *वातं◌ं/य'ा1ीपासूनच भळभळती जखम होती. पण आता 

'धानमं/यां>या नेतृAवाखाली सरकार>या 'यAनांमुळे का"मीर बदलत आहे. 

दहशतवादाने अिभश1 झालेलं हे नंदनवन पुJहा बहरत आहे. २८ ऑग*ट २०१६ 

>या मन कS बात मधे 'धानमं/यांनी सांिगतलं.  

हो"ड बाईट……) 

<><><><><> 

राह_ल गांधी यांचं लोकसभा सद]यKव रa केbयाNया िनषेधात आज का\ेँस 

प^ाNया वतीनं देशभर  सकंbप सKया\ह करuयात येत असbयाचं ,देशा�य^ नाना 

पटोले यांनी सांिगतलं. नागपूरम�ये सिंवधान चौकात का\ेँस प^ातफH  आज धरणं 

आंदोलन करuयात आलं Kयावेळी ते बोलत होते. राह_ल गांधी कs tसरकारNया 

तानाशाहीिवरोधात सातKयानं आवाज उठवत आहेत. हा आवाज दाबuयासाठीच 

Kयांच ंलोकसभा सद]यKव रa केलं आहे. यासदंभा9त सघंष9 अजून ती� करणार 

असbयाचा इशारा पटोले यांनी िदला.   

माजी कs tीय मं2ी िवलास म@ेुमवार, का\ेँसचे शहरा�य^ आिण आमदार 

िवकास ठाकर ेउपि]थत होते.  

मुंबईत का\ेँस प^ातफH  सकंbप सKया\ह करuयात आला. का\ेँस नेते 

प�ृवीराज चPहाण, बाळासाहेब थोरात, भाई जगताप यात सहभागी झाले.  
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वाशीम इथं आमदार अिमत झनक यांNया नेतKृवात सकंbप सKया\ह आंदोलन 

करuयात आलं. 

<><><><><> 

रा|य सरकार अवकाळीनं नकुसान झालेbया शेतकeयांना िदलासा िमळेल 

अशी घोषणा होईल अशी अपे^ा होती मा2 िवरोधक आिण उ�व ठाकरsवर टीका 

यापलीकडे स@ाधाeयांNया िवधीमंडळातbया भाषणांतून काही िमळालं नाही अशी 

टीका राghवादी कॉ\ेंसचे ,देशा�य^ जयंत पाटील यांनी केली आहे.  राह_ल गांधMवर 

झालेली कारवाई qहणजे लोकशाहीचा गळा घोटuयाचं काम स[ु असbयाची ,kBया 

असbयाचंही ते qहणाले. ल^ि�पNया राghवादी का\ेँसNया खासदार फैजल यांना 

lयायालयान ंिदलासा देऊनही Kयांना अrाप पूण9 खासदारकB बहाल झालेली नाही. 

राह_ल गांधी यांची पUरि]थती अशीच करuयाचा स@ाधाeयांचा हेतू असbयाचा आरोप 

Kयांनी केला. 

<><><><><> 

आंतरराghीय अथ9Pयव]थेNया ]थैया9ला धोका िनमा9ण झाला असून Kयावर 

बारकाईन ं ल^ ठेवuयाची गरज असbयाचं आंतरराghीय नाणेिनधीNया ,मखु 

िk]टलीना जॉज�एवा यांनी qहटलं आहे. जागितक अथ9Pयव]थेNया ��ीनं २०२३ हे 

वष9 कठीण जाणार असून कोरोना साथीचा पUरणाम, यkेुन रिशया य�ु आिण 

नाणेिनधी धोरणात केलेbया कठोर उपायांमळेु यदंा आंतरराghीय अिथ9क व�ृीचा दर 

धीमा होऊन तो ३ टyyयांपे^ाही खाली राहuयाची शyयता आहे असहंी Kया 

qहणाbया. Kया आज चीन िवकास फोरमम�ये बोलत होKया. २०२४ Nया आिथ9क 

वषा9बाबत  सकाराKमक भिवgयवाणी असली तरी यदंाचा आिथ9क व�ृीचा दर हा केवळ 
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३ पूणा�क ८ दशांश या ऐितहािसक िनचांकB दरापे^ाही कमी राहuयाची शyयता आहे, 

असहंी Kयांनी सांिगतलं. 

<><><><><> 

मिहला िkकेट ,ीिमयर लीग ]पधHतला अिंतम सामना आज मुंबई इंिडयlस 

आिण िदbली कॅिपटbस यांNयात होणार आहे. मुंबईत �ेबॉन9 मैदानावर स�ंयाकाळी 

साडे सात वाजता हा सामना होईल. 

<><><><><> 

रा|य शासनाNया पशसुवंध9न िवभागानं स[ु केलेली कुyकट पालन योजना 

अनेकांसाठी रोजगाराची सधंी ठरत आहे. या योजनेचा लाभ घेत सोलापूर 

िजb�ातbया कु[ल इथbया हणमंत कांबळे यांनी या योजनेतून आिथ9क उlनती 

साधली आहे. या िवषयीची अिधक मािहती आमNया वाता9हराकडून…. 

- - हो;ड - Aहॉईस काCट - -  

<><><><><> 

मुंबई ही मायानगरी नसून  खeया अथा9नं  मानवता नगरी आहे आिण  शहराचा 

हा मानवतेचा भाव करोना काळात िवशेषKवानं  पाहायला िमळाला, अस ं,ितपादन  

रा|यपाल रमेश बैस यांनी केलं. रा|यपाल बैस यांNया ह]ते काल मुंबईतbया ५ 

करोना योद�्यांना तसचं दोन समाजसेवी स]ंथानंा करोना काळातbया उbलेखनीय 

काया9बaल Tी षuमखुानंद फाईन आट9  सगंीत सभा आिण साऊथ इंिडयन एजकेुशन 

सोसायटी या स]ंथांNया वतीनं  'द ि]पUरट ऑफ मुंबई' परु]कार ,दान करuयात 

आले, Kयावेळी ते बोलत होते.  महानगरपािलकेचे आयAु इyबाल िसहं चहल, धारावी 
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इथं  सेवा बजावणार े सहायक पािलका आयAु िकरण िदघावकर यांनाही 

रा|यपालांNया ह]ते  'द ि]पUरट ऑफ मुंबई' परु]कारानं सlमािनत करuयात आलं. 

<><><><><> 

मुंबई िवrापीठा अतंग9त येणाeया गरवार े Pयवसाय िश^ण आिण िवकास 

स]ंथेNया मराठी प2काUरता पदPय@ुर पदिवका अ�यासkमाNया वतीनं य�ुप2कार 

िद. िव. गोखले यांNया जlमशता�दी सोह�याचा सांगता समारभं काल आयोिजत 

करuयात आला होता. या समारभंात वगा9Nया वतीनं िद. िव. गोखले परु]कार, 

डॉ.अ[ण िटकेकर परु]कार आिण िवrाधर गोखले परु]कारांचं िवतरण |ये� प2कार 

जयTी देसाई यांNया ह]ते करuयात आलं. वगा9चे माजी िवrाथ� आिण आकाशवाणी 

मुंबई कs tाचे हगंामी व@ृ िनवेदक डॉ. मनोज अणावकर यांना डॉ.  अ[ण िटकेकर 

परु]कारान ंसlमािनत करuयात आलं. या,सगंी प2कार शैलेश तवटे यांना िवrाधर 

गोखले परु]कार, तर िवrाथ� शभुम सरगंलेु यांना िद. िव. गोखले परु]कार देuयात 

आला.  

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


