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ठळक बातम्या 

 अवयव दानार्ुं महत्त्व, नवरात्रीशनशमत्त नारीशक्तीर्ा गौरव, सौर ऊरे्जला प्रोत्साहन, 

इत्यादींवर मन की बात च्या ९९ व्या भागात प्रधानमुंत्रयाुंनी साधला सुंवाद 
 

 शेतकरी समदृ्ध व्हावा याकरता राज्यशासन सतत प्रयत्नशील असल्यार्ुं म ख्यमुंत्री 

एकनाथ शशुंदे याुंर्ुं प्रशतपादन  
 

 श्रीहररकोटा अुंतराळ उड्डाण तळावरुन वेब इुंशडया-२ योर्जनेच्या ३६ उपग्रहाुंर्ुं 

यशस्वी प्रके्षपण  
 

 आुंतरराष्ट्रीय अथचव्यवस्थेच्या स्थैयाचला धोका शनमाचण झाला असल्यार्ा 

आुंतरराष्ट्रीय नाणेशनधीर्ा इशारा  
 

 र्जालना इथुं आर्जपासून शर्जल्हा कृषी महोत्सवाला  प्रारुंभ 
 

आणि 

 मशहला शिकेट प्रीशमयर लीग स्पधेतला अुंशतम सामना आर्ज म ुंबई इुंशडयन्स आशण 

शदल्ली कॅशपटल्स याुंच्यात रुंगणार 

<><><><><> 

अवयव दानार्ुं महत्त्व, नवरात्रीशनशमत्त नारीशक्तीर्ा गौरव, सौर ऊरे्जला 

प्रोत्साहन, आसामरे् वीर लशसत बारफ कन याुंर्ुं स्मरण, साुंस्कृशतक सेतू तसुंर् 

फूलशेतीच्या नव्या पयाचयार्ी शनवड करुन र्जम्मूतल्या भरदवाह गावानुं रर्लेली 

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

शहतगूर्ज केलुं. आकाशवाणीवरुन दर मशहन्याच्या शेवटच्या रशववारी सकाळी अकरा 

वार्जता प्रसाररत होणाऱ्या मन की बात या कायचिमार्ा आर्ज नव्व्याण्णवा भाग होता. 

या प्रदीर्च वाटर्ालीत साथ शदल्याबद्दल प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी याुंनी श्रोत्याुंरे् आभार 
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मानले. र्जन्मल्यानुंतर अवघ्या ३९ शदवसात मतृ्यूनुं झडप र्ातलेल्या म लीरे् अवयव 

दान करण्यार्ा अवर्ड शनणचय रे्णाऱ्या शतच्या आईवशडलाुंशी प्रधानमुंत्रयाुंनी आर्ज 

सुंवाद साधला. 

रै्त्री नवरात्रार्ा प्रारुंभ न कतार् झाला त्याशमशनशमत्त त्याुंनी नारी शक्तीला अशभवादन 

केलुं. शवशवध के्षत्रात कतृचत्वार्ी मोहोर उमटवणाऱ्या मशहलाुंर्ा गौरवपूणच उल्लेख त्याुंनी 

आर्जच्या मन की बात मधे केला. वुंद ेभारत एक्सपे्रसच्या पशहल्या मशहला लोको 

पायलट स रखेा यादव,  हवाई दलात कमाुंडुंट पदावर शनय क्ती झालेल्या पशहल्या 

मशहला अशधकारी शाशलर्जा धामी, शसयार्ीन मधे तैनात झालेल्या पशहल्या मशहला 

अशधकारी कॅप्टन शशवा र्ौहान, IUPAC प रस्कार शमळवणाऱ्या वैज्ञाशनक ज्योशतमचयी 

मोहुंती, युंदाच्या ऑस्कर प रस्कारात भारताच्या शशरपेर्ात त रा खोवणाऱ्या ग नीत 

मोंगा आशण काशतचकी गोन्सालशवस, याुंर्ुं कौत क मोदी याुंनी केलुं.आपल्या नावार्ा 

उल्लेख केल्याबद्दल पशहल्या मशहला लोकोपायलट स रखेा यादव याुंनी आनुंद व्यक्त 

केला आहे. त्या म्हणाल्या.. 

बाईट- सरुखेा यादव 

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

पथकार्ाही त्याुंनी उल्लेख केला. नागालडँमधे न कत्यार् झालेल्या शनवडण कीत 

प्रथमर् दोन मशहला आमदार शनवडून आल्या आशण त्यातल्या एकीला मुंत्रीपद 

शमळालुं, याबद्दल मोदी याुंनी समाधान व्यक्त केलुं. स्वच्छ ऊरे्जर्ुं महत्त्व साुंगताना त्या 

दृष्टीने शवशवध के्षत्रात होत असलेल्या प्रयत्नाुंना प्रधानमुंत्रयाुंनी प्रोत्साहन शदलुं. 

सामाशयक वापराच्या गोष्टी सौर ऊरे्जवर र्ालवणाऱ्या प ण्यातल्या गहृशनमाचण सुंस्थेच्या 

प ढाकारार्ुं त्याुंनी कौत क केलुं.  

बाईट – पुिे सौर ऊर्ााबाबत 

दीव हा १०० टक्के स्वच्छ उरे्जवर र्ालणारा देशातला पशहला शर्जल्हा ठरला 

असल्यार्ी माशहती त्याुंनी शदली. आसामरे् वीर लशसत बारफ कन याुंच्या र्त थच 
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र्जन्मशताब्दी शनशमत्त त्याुंना मोदी याुंनी अशभवादन केलुं. याशनशमत्त आयोशर्जत शनबुंध 

स्पधेत शवशवध भाषाुंमधले ४५ लाख शनबुंध प्राप्त झाले असून या शविमार्ी नोंद  

शगशनर्ज ब कात झाली असल्यार्ी माशहती त्याुंनी शदली. काशी तशमळ सुंगमच्या धतीवर 

ग र्जरातमधे आयोशर्जत करण्यात येत असलेल्या सौराष्ट्र तशमळ सुंगम उत्सवार्ी 

माशहती प्रधानमुंत्रयाुंनी शदली. भौगोशलक अुंतर कमी करणाऱ्या साुंस्कृशतक सेतू 

उपिमाुंर्ी त्याुंनी प्रशुंसा केली. काश्मीरमधे नादरु म्हणरे्ज कमलकाकडी र्ुं उत्पादन 

रे्णाऱ्या शेतकऱ्याुंच्या तसुंर् दोडा शर्जल्यात भरदवाह इथुं लवेंडरर्ी फूलशेती 

करणाऱ्या शेतकऱ्याुंच्या प्रयत्नाुंर्ुंही कौत क त्याुंनी केलुं. एशप्रल मशहन्यात आपण 

महात्मा ज्योशतबा फ ले आशण डॉ बाबासाहेब आुंबेडकर याुंर्ी र्जयुंती सार्जरी करतो 

आहोत. या दोन्ही महाप रुषाुंनी समार्जातले भेदभाव दूर करण्यासाठी अभूतपूवच 

योगदान शदलुं आह,े असुं प्रधानमुंत्री म्हणाले. कोशवडर्ा धोका अरू्जन टळलेला नाही 

यार्ी त्याुंनी आठवण करुन शदली आशण सावधशगरी बाळगण्यार्ा सल्ला शदला. 

<><><><><> 

शेतकरी समदृ्ध व्हावा याकरता राज्यशासन सतत प्रयत्नशील असल्यार्ुं 

प्रशतपादन म ख्यमुंत्री एकनाथ शशुंदे याुंनी केलुं आहे. अहमदनगर शर्जल्यात शशडी इथुं 

आयोशर्जत महापश धन एक्सपोच्या समारोप समारुंभात आर्ज ते बोलत होते. पश धन 

शवकासार्ा र्जोडधुंदा शेतकऱ्याुंसाठी समदृ्धी रे्ऊन येईल, असा शवश्वास त्याुंनी व्यक्त 

केला. कें द्र सरकारच्या शकसान सन्मान योर्जनेबरोबरर् राज्यातल्या शेतकऱ्याुंसाठी 

अशधकर्ुं अथचसहाय्य आपल्या सरकारने शदलुं असून द ष्ट्काळी भागात आणखीही 

मदत शदली असल्यार्ुं त्याुंनी साुंशगतलुं. कें द्र आशण राज्य सरकारच्या डबल इुंशर्जनम ळे 

शेतकऱ्याुंना फायदा होईल, असुं शशुंद े म्हणाले. शशडी इथल्या प्रस्ताशवत थीम 

पाकच साठी शनधी कमी पडू देणार नाही, असुं आश्वासन म ख्यमुंत्रयाुंनी शदलुं.  

गेल्या श िवारी पश सुंवधचन मुंत्री राधाकृष्ट्ण शवखे पाटील याुंच्या हस्ते या 

एक्सपोर्ुं उद्घाटन झालुं होतुं. मेळाव्याला सात ते आठ लाख शेतकऱ्याुंनी भेट 
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शदल्यार्ी माशहती खासदार स र्जय शवखे पाटील याुंनी शदली. १०० पेक्षा र्जास्त 

प्रर्जातींच्या पश धनानुं या प्रदशचनात भाग रे्तला.  

<><><><><> 

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

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

प्रके्षपण करण्यात आलुं. या उपग्रहाुंर्ुं शनयुंत्रण शतरूववुंतप रम, लखनऊ आशण बुंगळ रू 

इथल्या कें द्राुंच्या साथीनुं अुंटाशटचका इथल्या कें द्रावरुन केलुं र्जाणार आहे. वेब इुंशडया-

२ शे्रणीच्या पशहल्या १६ उपग्रहाुंना आपल्या कके्षत स्थाशपत केलुं असून उवचररत २० 

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

सोमनाथ याुंनी शदली आहे. 

<><><><><> 

दर मशहन्याच्या शेवटच्या रशववारी श्रोते ज्यार्ी आत रतेनुं 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 कॅप्सूल - - - 

काश्मीर प्राुंत हा सदैव सुंवेदनशील सीमा भाग असून या भागात होणार े

आतुंकवादी हल्ले नवीन नाहीत परुंत  १८ भारतीय र्जवानाुंवर आतुंकवा्ाुंनी केलेला 

हल्ला काळर्जाला शभडणारा होता. २५ सप्टेंबर २०१६ च्या मन की बातद्वार े

प्रधानमुंत्रयाुंनी शदलेलुं आश्वासन र्जवानाुंच्या नातेवाईकाुंना, देशवाशसयाुंना शदलासा 

देणारुं ठरलुं.. 

- - होल्ड कॅप्सूल- - - 

<><><><><> 

आुंतरराष्ट्रीय अथचव्यवस्थेच्या स्थैयाचला धोका शनमाचण झाला असून त्यावर बारकाईनुं 

लक्ष ठेवण्यार्ी गरर्ज असल्यार्ुं आुंतरराष्ट्रीय नाणेशनधीच्या प्रम ख शिस्टलीना 
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र्जॉर्जीएवा याुंनी म्हटलुं आहे. र्जागशतक अथचव्यवस्थेच्या दृष्टीनुं २०२३ हे वषच कठीण 

र्जाणार असून कोरोना साथीर्ा पररणाम, य िेन रशशया य द्ध आशण नाणेशनधी धोरणात 

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

टक्क्याुंपेक्षाही खाली राहण्यार्ी शक्यता आहे असुंही त्या म्हणाल्या.  

<><><><><> 

र्जालना इथुं नवीन मोंढा मागाचवरच्या गोरक्षण मैदानावर आयोशर्जत शर्जल्हा कृषी 

महोत्सवार्ा प्रारुंभ आर्ज कें द्रीय रले्वे राज्यमुंत्री रावसाहेब दानवे याुंच्या उपशस्थतीत 

झाला. या कृषी महोत्सवातून शेतकऱ्याुंना उत्तम मागचदशचन शमळेल, असा शवश्वास 

दानवे याुंनी यावेळी व्यक्त केला.  

- - होल्ड-बाईट- रावसाहबे दानवे - - 

कृषी शवभाग, कृषी तुंत्रज्ञान व्यवस्थापन युंत्रणा आत्मा आशण  मशहला आशथचक 

शवकास महामुंडळ याुंनी सुंय क्तररत्या आयोशर्जत हा महोत्सव ३० मार्चपयांत र्ालणार 

आह.े मशहला आशथचक शवकास महामुंडळाच्या वतीनुं बर्त गटातील मशहलाुंनी 

उत्पाशदत केलेल्या वस्तूुंर्ुं  प्रदशचन आशण  शविी कें द्रार्ुं  उद्घाटन पालकमुंत्री अत ल 

सावे याुंच्या हस्ते यावेळी झालुं.  

<><><><><> 

शदव्याुंग व्यक्तींना सहान भूती नको, सहकायच शमळणुं  गररे्जर्ुं  आहे, असुं 

प्रशतपादन  राज्यपाल रमेश बैस याुंनी केलुं.स्वातुंत्रयप्राप्तीला ७५ वष े पूणच 

झाल्याशनशमत्त ७५ शदव्याुंग गररू्ज व्यक्तींना आशथचकदृष््टया सक्षम करण्याच्या दृष्टीनुं  

शशलाई मशीन आशण शपठार्ी र्क्की समारुंभपूवचक भेट देण्यार्ा कायचिम राज्यपाल 

रमेश बैस याुंच्या प्रम ख उपशस्थतीत रार्जभवन म ुंबई इथुं  सुंपन्न झाला, त्यावेळी ते 

बोलत होते. शदव्याुंग व्यक्तींसाठी शासकीय व खासगी कायाचलयुं, सुंकेतस्थळुं  आशण  

वाहत कीर्ी साधनुं  स गम असली पाशहरे्जत असुं राज्यपालाुंनी साुंशगतलुं. यावेळी 
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शदव्याुंग व्यक्तींच्या स्वावलुंबनासाठी कायच करणाऱ्या रॅ्ररटेबल रस्टला राज्यपालाुंनी 

५ लाख रुपयाुंर्ी देणगी र्जाहीर केली. 

<><><><><> 

द बचल र्टकाुंना उच्र् शशक्षण शमळावुं या उदे्दशानुं दीड हर्जार म लाुंना शशष्ट्यवतृ्ती 

देऊन  परदेशात शशक्षणासाठी पाठवलुं र्जातुं.  या योर्जनेर्ा लाभ सवच र्टकाुंनी रे्तला 

पाशहरे्ज असुं कें द्रीय सामाशर्जक न्याय राज्यमुंत्री रामदास आठवले याुंनी म्हटलुं आहे. 

ते आर्ज साुंगली शर्जल्यात बलगवडे इथुं बोलत होते. बलगवडे इथुं उभारण्यात 

येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आुंबेडकर शवधी महाशव्ालयासाठी शासनानुं शदलेल्या 

भूखुंडाला त्याुंनी आर्ज भेट शदली. या र्जागेवर वै्कीय महाशव्ालय स रु करण्यासाठी 

देखील प्रयत्न स रु आहेत , असुं आठवले याुंनी साुंशगतलुं. साुंगली इथुं आयोशर्जत 

आरपीआय कायचकत्याांच्या  मेळाव्याला त्याुंनी मागचदशचन केलुं.  

<><><><><> 

नागपूरमधला ‘मैत्री’ पररवार आशण गडशर्रोली शर्जल्हा पोशलस दलानुं 

गडशर्रोली शहरात आर्ज आशदवासी सामूशहक शववाह सोहळा आयोशर्जत केला होता. 

या १२७ वर-वधूुंसह ८ आत्मसमशपचत नक्षलींर्ा शववाह सुंपन्न झाला. आशदवासी 

परुंपरने सार हा शववाह सोहळा पार पडला. यावेळी नववधूुंना सोन्यार्ुं मुंगळसूत्र, आशण 

साुंसाररक साशहत्य भेट स्वरूपात देण्यात आलुं.  

<><><><><> 

नाशशक शर्जल्यातले उद्धव ठाकर ेगटारे् तीन मार्जी नगरसेवक आशण मशहला 

आर्ाडीच्या तीन शर्जल्हाप्रम खाुंनी आर्ज ठाण्यात म ख्यमुंत्री एकनाथ शशुंदे याुंच्या 

उपशस्थतीत शशवसेनेत प्रवेश केला.  ठाण्यातल्या आनुंद आश्रम इथुं झालेल्या या 

कायचिमात नाशशकरे् शर्जल्हाप्रम खाुंसह अनेक पदाशधकारी उपशस्थत होते.  

<><><><><> 
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मशहला शिकेट प्रीशमयर लीग स्पधेतला अुंशतम सामना आर्ज म ुंबई इुंशडयन्स आशण 

शदल्ली कॅशपटल्स याुंच्यात होणार आहे. म ुंबईत बे्रबॉनच मैदानावर सुंध्याकाळी साडे 

सात वार्जता हा सामना होईल. 

<><><><><> 

बडँशमटन मधे भारतारे् हुक मी एक्के साशत्वक साईरार्ज राुंकीरड्ेडी आशण शर्राग 

शेट्टी याुंच्या र्जोडीने या वषाचतलुं पशहलुं अशर्जुंक्यपद आर्ज शमळवलुं. शस्वस ख ल्या 

बॅडशमुंटन स्पधेच्या द हेरीत अुंशतम सामन्यात त्याुंनी र्ीनच्या रने शझयाुंग यू आशण तान 

शकयाुंग या र्जोडीर्ा २१ – १९, २४ – २२ अशा ग णफरकाने सहर्ज पराभव केला. 

<><><><><> 

राज्यात गेल्या २४ तासात शवदभाचत त रळक शठकाणी पाऊस पडला. इतरत्र 

हवामान कोरडुं होतुं. शवदभाचत त रळक शठकाणी कमाल तापमानात लक्षणीय र्ट 

नोंदवली गेली. राज्यात सवाचत र्जास्त कमाल तपमान वधाच इथुं ३७ पूणाांक ९ दशाुंश 

सेशल्सयस तर सवाचत कमी शकमान तापमान सातारा इथुं १५ पूणाांक १ दशाुंश 

सेशल्सयस इतकुं  नोंदवलुं गेलुं.  

राज्यात येत्या २४ तासात मराठवाड्यात त रळक शठकाणी पावसार्ी  तर 

शवदभाचत त रळक शठकाणी मेर् गर्जचनेसह शवर्जाुंर्ा कडकडाट आशण सोसाट्यार्ा वारा 

वाहण्यार्ी शक्यता हवामान शवभागानुं वतचवली आहे.   

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


