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आकाशवाणी पुणे 

प्रादेशशक वृत्त शवभाग 

प्रादेशशक बातमीपत्र 

सकाळी 07 वाजून 10 शम 

शदनाांकः 27.03.2023                                                           वारः सोमवार  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ठळक बातम्या 

 अवयवदानासाठी पुढे या–मन की बात मधून पांतप्रधानाांचां आवाहन  

 शेतकरी हा कें द्रशबांदू ठेवून राज्य शासन काम करत असल्याचा मुख्यमांत्रयाांचा पुनरुच्चार  

 राज्यातली 52 नाट्यगृहां सुसज्ज करणार-जागशतक रांगभूमी शदनी साांस्कृशतक कायय मांत्री सुधीर 

मनुगांटीवार याांचा शनधायर आशण  

 मशहलाांच्या जागशतक मषु्टीयुद्ध अशजांक्यपद स्पधेत भारताला चार सुवणय पदकां . 

 

मन की बात 

अवयवदान करण्यासाठी नागररकाांनी जास्तीत जास्त सांख्येने पढेु यावां असां आवाहन पांतप्रधान नरेंद्र मोदी 

याांनी काल केलां. आकाशवाणीवरच्या मन की बात या काययक्रमाच्या 99 व्या भागातून तयाांनी जनतेशी सांवाद साधला. 

जन्मल्यानांतर अवघ्या 39 ददवसात मतृयू झालेल्या मलुीचे अवयव दान करण्याचा, अवघड दनणयय घेणाऱ्या 

पालकाांशी पांतप्रधानाांनी पे्ररक सांवाद साधला.  

अवयव दानासांदभायत सांपूणय देशभरात समान धोरण आणण्याबाबत दवचार केला जात आहे; यासाठी 

राजयाांच्या अदधवासाची अटही काढून टाकण्याचा दनणयय घेतला आहे; तयामळेु आता रुग्ण देशाच्या कोणतयाही 

राजयात जाऊन, अवयव दमळवण्यासाठी नोंदणी करू शकतात असां पांतप्रधान म्हणाले.  

चैत्र नवरात्रीच्या दनदमत्तानां शक्तीची उपासना केली जात असताना नारी शक्तीचा गौरवपूणय उल्लेख 

पांतप्रधानाांनी आपल्या भाषणात केला. दवदवध के्षत्रात अतलुनीय कामदगरी करणाऱ्या मदहलाांची अनेक उदाहरणां 

तयाांनी ददली.  

आदशयातील पदहल्या मदहला रले्वे लोको पायलट सरुखेा यादव, 'एदलफां ट दव्हस्परसय ' या ऑस्करदवजेतया 

मादहतीपटाच्या दनमायतया गनुीत मोंगा आदण ददग्ददशयका कादतयकी गोन्सादल्वस, शास्त्रज्ञ जयोदतमययी मोहांती, 

तकुय स्थानमधील भूकां पानांतर दतथल्या लोकाांच्या मदतीसाठी गेलेल्या ndrf मधल्या धाडसी मलुी; याांच्याबरोबरच 20  

षटकाांचा दवश्वचषक दजांकून इदतहास रचणाऱ्या भारताच्या 19 वषाांखालील मदहला दक्रकेट सांघाचां तयाांनी कौतकु 

केलां. सैन्यदलात आपल्या कतृयतवाचा झेंडा फडकवणाऱ्या ग्रुप कॅप्टन शादलजा धामी आदण कॅप्टन दशवा चौहान 

याांची पे्ररणादायी उदाहरणां देखील पांतप्रधानाांनी ददली. स्त्रीशक्तीची ही ऊजाय , दवकदसत भारतासाठी प्राणवायू आहे, 

असां ते म्हणाले.  

स्वच्छ ऊजेच्या के्षत्रात भारत वेगानां प्रगती करत आहे, असां साांगताना तयाांनी पणु्यामधील एका 

गहृसांकुलाच्या उपक्रमाचा आवजूयन उल्लेख केला......  
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भारत सोलर एनजी के के्षत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है वह अपने आपने एक बहुत बडी उपलब्धी है भारत के 

लोग तो सददयो से सूयय  से दवशेष रूप से नाता रखते है महाराष्ट्र के पणेु मे ऐसैही एक बेहतरीन प्रयासने मेरा ध्यान 

अपनी ओर खींचा है यहााँ MSR ऑलीव्ह हाऊदसांग सोसायटी के दपने के पानी, दलफ्ट और  लाईट जैसी सामूदहक 

उपयोग की चीजे अब सोलार एनजी से ही चलाएांगे। इसके बाद इस सोसायटी मे सब ने दमलकर सोलर पॅनल 

लगवाये आज इन सोलार पॅनल से हर साल करीब नब्बे हजार दकलो वॉट दबजली पैदा हो रही है। इससे हर मदहने 

लगभग 40 हजार रुपये की बचत हो रही है इस बचत का लाभ सोसायटी के सभी लोगों को हो रहा है.  

 

कोदवडचा धोका अजून टळलेला नाही याची आठवण करुन देत काळजी घेण्याचा सल्लाही पांतप्रधानाांनी 

मन की बातमधून ददला. 

 

इस्रो 

भारतीय अांतराळ सांशोधन सांस्था इस्रोनां काल सकाळी LVM3-M3 रॉकेटद्वारे एकाच वेळी 36 उपग्रहाांचां 

अवकाशामध्ये यशस्वी प्रके्षपण केलां. श्रीहरीकोटा इथल्या सतीश धवन अांतराळ कें द्रातून हे प्रके्षपण करण्यात आलां. 

वन वेब इांदडया – 2 या मोदहमे अांतगयत पदहले 16 उपग्रह आपल्या कके्षत स्थादपत केले असून उवयररत 20 उपग्रह 

देखील लवकरच तयाांच्या कके्षत स्थादपत केले जातील अशी मादहती इस्रोचे अध्यक्ष एस. सोमनाथ याांनी ददली आहे. 

 

शमशन समथय  

जैव इांधनाचा वापर आदण पयायवरणपूरक वीज दनदमयतीला प्रोतसाहन देण्याच्या उदे्दशानां कें द्र सरकारच्या 

ऊजाय मांत्रालयानां ‚दमशन समथय‛ अांतगयत औदष्ट्णक वीज कें द्रात दकमान 5% प्रमाणात बायोमास पेलेट इांधन दमदश्रत 

कोळशाचा वापर करण्याचे दनदेश ददले आहेत. या अनुषांगानां महाराष्ट्र राजय वीज दनदमयती कां पनी अथायत 

महादनदमयतीच्या वतीनां 28 माचयला अथायत उद्या, पणु्यात ‘औदष्ट्णक वीज दनदमयती कें द्रात बायोमास पॅलेटचा प्रभावी 

वापर ‘या दवषयावरच्या काययशाळेचे आयोजन करण्यात आलां आहे. सांबांदधत शेतकरी तसांच लघु आदण मध्यम 

उद्योजक याांचा या काययशाळेत प्रादतदनदधक सहभाग असणार आहे. या काययशाळेमध्ये प्रामखु्यानां ‘बायोमास जैव 

इांधन वापर’ या दवषयावर राष्ट्रीय पातळीवरील सांबांदधत तजज्ञ मागयदशयन करणार आहेत. 

 

या प्रादेशशक बातम्या आपण आकाशवाणीच्या पुणे कें द्रावरुन ऐकत आहात. 

 

बातमीपत्रात पुन्हा स्वागत .. 

  

महा पशुधन प्रदशयन 

शेतकरी हा कें द्रदबांदू ठेवून राजय शासन काम करत असून अवकाळी पावसाने नकुसान झालेल्या 

शेतकऱ्याांना शासन वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमांत्री एकनाथ दशांदे याांनी काल दशडीमध्ये ददली. 

महापशधुन प्रदशयनाच्या समारोप समारांभात ते बोलत होते. श्रीसाईबाबाांच्या पावन स्पशाय ने पनुीत झालेल्या 

दशडीमध्ये 'थीम पाकय ' उभां करण्यासाठी दनधी कमी पडू ददला जाणार नाही; नगरदवकास दवभागाच्या माध्यमातून 

यासाठी दनधी उपलब्ध करून ददला जाईल, असांही मखु्यमांत्रयाांनी साांदगतलां.   

राजयाचे पशसुांवधयन, दूग्ध व्यवसाय दवकासमांत्री आदण अहमदनगर दजल्याचे सांपकय  मांत्री राधाकृष्ट्ण दवखे-

पाटील, क्रीडा मांत्री दगरीष महाजन, याांच्यासह अन्य मान्यवर यावेळी उपदस्थत होते.  

या काययक्रमात पढेु बोलताना मखु्यमांत्री म्हणाले ---- 



3 
 

शेतकरी जयाच्या मेहनतीमळेु आपण जे काही सगळेजण दोन घास खातो आदण म्हणून शेतकरी हा या 

राजयाचा कें द्रदबांदू आहे आदण आम्ही देखील तयाला कें द्रदबांदू मानूनच एक शेतकऱ्याचा दवकास शेतकरी हा आदशय 

मानून आम्ही आमच्या राजयाचा कारभार करतो. एक हा प्लॅटफॉमय आहे एक मोठ व्यासपीठ आहे. अशा प्रकारचे 

एक्सपो आदण एदक्झदबशन जे होतात तयाच्यातून बरेच काही दशकायला दमळतां घेऊन जायला दमळतां आदण 

आपापल्या गावाांमध्ये तयाला इतराांनाही देता येत. मला वाटतां हा आतापयांत सगळ्यात मोठा महा एक्सपो या 

दठकाणी आयोदजत केला आहे.  

 

कृषी महोत्सव 

कें द्र आदण राजय शासनाच्या दवदवध योजनाांचा लाभ घेऊन शेतकऱ्याांनी प्रगती करावी, असां आवाहन रले्वे 

राजयमांत्री रावसाहेब दानवे याांनी केलां. जालना इथां आयोदजत दजल्हा कृषी महोतसव 2023 च्या उदघाटन प्रसांगी ते 

काल बोलत होते. प्रतयेक दजल्यात कोणतया दपकाचां अदधक उतपादन होतां, याचा अभ्यास करुन कें द्र शासनानां तया 

दपकाच्या वाढीसाठी तसांच तयावर प्रदक्रया करुन, अन्न प्रदक्रया उद्योगाांना प्रोतसाहन दमळावां याकररता दजल्हादनहाय 

दपकाांची दनवड केली आहे. जालना दजल्हयात मोसांबीचां जास्त उतपादन होतां. मोसांबीवर आधाररत प्रदक्रया उद्योग 

उभे करण्यासाठी अनदुानही उलपब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तयामळेु शेती सोबतच अन्न प्रदक्रया उद्योग उभारुन 

शेतकरी सधन होण्यास मदत होत असल्याचां दानवे यावेळी म्हणाले. येतया 30 माचयपयांत चालणाऱ्या या कृषी 

महोतसवात शासकीय दालनाबरोबरच शेतीशी सांबांदधत दवदवध कां पन्या, बचत गटाांमाफय त तयार केलेली उतपादनां, 

खाद्य पदाथय , शेतकरी उतपादक कां पन्याांची दालनां असून दतथां दवदवध उतपादनाांची प्रातयदक्षकां ही दाखवण्यात येत 

आहेत. 

 

सुधीर मनुगांटीवार  

स्वातांत्रयाच्या अमतृ महोतसवी वषाांदनदमत्त राजयातील 52 नाट्यगहृ सवय सोयीसदुवधाांसह ससुजज व्हावीत, 

आदण मराठी नाट्य चळवळ मोठी व्हावी, यासाठी राजयाचा साांस्कृदतक दवभाग कदटबद्ध असल्याचां साांस्कृदतक कायय 

मांत्री सधुीर मनुगांटीवार याांनी म्हटलां आहे. आजच्या जागदतक रांगभूमी ददनदनदमत्त राजयातील सवय अदभनेते, दनमायते, 

ददग्दशयक आदण रांगभूमीशी नातां असलेल्या सवाांना शभेुच्छा देताना तयाांनी हा दनधायर व्यक्त केला.  

आगामी काळात नाट्य मांददराचां नाट्यदचत्र मांददर करता येईल का याबाबत तज्ञाांचा सल्ला घेण्यात येणार आहे. 

यासाठी जयेष्ठ रांगकमी प्रशाांत दामले याांनी तजज्ञ मागयदशयक म्हणून जबाबदारी स्वीकारली आहे, असां मनुगांटीवार 

म्हणाले.  

 

वनश्री पुरस्कार 

राजयातील वनेतर के्षत्रात वृक्षारोपण आदण वकृ्ष सांवधयन यामध्ये उतकृष्ट कामदगरी करणाऱ्या व्यक्ती तसांच 

सांस्थाांना देण्यात येणाऱ्या ‘छत्रपती दशवाजी महाराज वनश्री परुस्कार’ या 2018 आदण 2019 साठीच्या राजयस्तरीय 

परुस्काराांचां दवतरण राजयाचे वनमांत्री सधुीर मनुगांटीवार याांच्या हस्ते काल पणु्यात करण्यात आलां. यशदा सांस्थेत 

पार पडलेल्या या काययक्रमाला पणेु दजल्याचे सांपकय मांत्री चांद्रकाांत पाटील, वन दवभागाचे प्रधान सदचव  बी. वेणूगोपाल 

रड्ेडी, सामादजक वनीकरणच्या मखु्य वनसांरक्षक डॉ. सदुनता दसांग आदी मान्यवर उपदस्थत होते. वनश्री परुस्कार 

पादहल्यावर वृक्ष लावण्याची ऊजाय प्राप्त होईल आदण इतराांनाही तयाबाबतच्या कतयव्याची जाणीव  होईल, असां 

मनुगांटीवार यावेळी बोलताना म्हणाले. राजयभरात छत्रपती दशवाजी महाराजाांच्या राजयादभषेकाचां 350 वां वषय साजरां 

करत असताना तयाांच्या दवचाराांचा जयघोष करण्याबरोबरच आपण एक पाऊल कृतीच्या मागायवर पढेु नेणां, ही देखील 

आपली सवाांची जबाबदारी आहे. तयामळेु दनसगय सांवधयनाच्या कायायसाठी सवाांनी पढेु यावे, असां आवाहनही 
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मनुगांटीवार याांनी केलां. छत्रपती दशवाजी महाराज राजयस्तरीय वनश्री परुस्कार दवजेतयाांना प्रमाणपत्र आदण 

सन्मानदचन्हा बरोबरच प्रथम क्रमाांकासाठी 1 लाख रुपये, दद्वतीय क्रमाांकासाठी 75 हजार रुपये, तर ततृीय 

क्रमाांकासाठी 50 हजार रुपयाांचां पाररतोदषक ददलां जातां. यावेळी सांत तुकाराम वनग्राम योजनेंतगयतचे परुस्कारही 

सांयकु्त व्यवस्थापन सदमतयाांना प्रदान करण्यात आले. 

 

शशवसृष्टी  

पणु्यातील आांबेगाव पररसरात उभ्या राहत असलेल्या ‘दशवसषृ्टी’ या भव्य ऐदतहादसक प्रकल्पासाठी राजय 

शासनाकडून 50 कोटी रुपयाांचा दनधी नकुताच प्राप्त झाला आहे. या रकमेचा धनादेश राजा दशवछत्रपती प्रदतष्ठान चे 

दवश्वस्त जगदीश कदम याांच्याकडे उपमखु्यमांत्री देवेंद्र फडणवीस याांच्या हस्ते सुपूदय करण्यात आला. राजयाच्या 

अथयसांकल्पात तयाची तरतूद करण्यात आली होती. या प्रकल्पातील पदहल्या टप्प्याचां अनावरण गेल्या मदहन्यात 

कें द्रीय गहृमांत्री अदमत शहा याांच्या हस्ते पार पडलां होतां. यांदाच्या वषी  दशवछत्रपतींच्या राजयदभषेकाला साडेतीनशे 

वषय पूणय होत असून तयावषायत या प्रकल्पातील दसुऱ्या टप्प्याचां काम पूणयतवास नेण्याचा दनधायर प्रदतष्ठाननां व्यक्त केला 

आहे . 

 

राहुल गाांधी 

राहुल गाांधी याांचां लोकसभा सदस्यतव रद्द केल्याच्या दनषेधाथय काल राजयात दठकदठकाणी कााँगे्रस 

पक्षाच्यावतीनां सांकल्प सतयाग्रह करण्यात आला. नागपूरमध्ये सांदवधान चौकात कााँगे्रस पक्षातफे प्रदेशाध्यक्ष नाना 

पटोले याांच्या नेततृवात धरणां आांदोलन करण्यात आलां. राहुल गाांधी, कें द्रसरकारच्या हुकुमशाहीदवरोधात साततयानां 

आवाज उठवत आहेत. हा आवाज दाबण्यासाठीच तयाांचां लोकसभा सदस्यतव रद्द केल्याचा आरोप करत यादवरोधात 

सांघषय अजून तीव्र करणार असल्याचा इशारा पटोले याांनी ददला. माजी कें द्रीय मांत्री दवलास मतेु्तमवार, कााँगे्रसचे 

शहराध्यक्ष आदण आमदार दवकास ठाकर ेयावेळी उपदस्थत होते. मुांबईत झालेल्या सांकल्प सतयाग्रहात कााँगे्रस नेते 

पथृ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, भाई जगताप सहभागी झाले होते. वाशीम इथां आमदार अदमत झनक याांच्या 

नेततृवात सांकल्प सतयाग्रह आांदोलन करण्यात आलां. 

 

बॅडशमांटन 

बॅडदमांटनपटू सादतवक साईराज रांकीरड्ेडी आदण दचराग शेट्टी याांच्या जोडीनां दस्वस खलु्या बॅडदमांटन 

स्पधेच्या परुुष दहेुरीचां सुवणय पदक पटकवलां आहे. बासेल इथां झालेल्या अांदतम सामन्यात दचनच्या रेंन दझयाांग यू 

आदण टॅन दक्वांग याांचा तयाांनी 21-19, 24-22 असा सरळ गेम्समध्ये सहज पराभव केला. 

 

मशहला मशुष्टयुद्ध 

मदहलाांच्या जागदतक मषु्टीयदु्ध अदजांक्यपद स्पधेत भारतानां चार सवुणय पदकाांची कमाई केली आहे. नवी 

ददल्लीत सुरू असलेल्या या स्पधेत काल 50 दकलो वजनी गटाच्या अांदतम सामन्यात दनखत झरीन दहनां 

व्हीएतनामच्या प्रदतस्पधीचा पाच-शून्य असा पराभव करत सवुणय पदकावर आपलां नाव कोरलां. तर लवलीना 

बोगोहेन हीना 75 दकलो वजनी गटाच्या अांदतम स्पधेत ऑस्रेदलयाच्या प्रदतस्पधीचा पराभव करत भारताच्या 

खातयात चौथ्या सवुणय पदकाची नोंद केली.  

 

तलवारबाजी 
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पणु्यात सरुू असलेल्या 33 व्या राष्ट्रीय वररष्ठ तलवारबाजी स्पधेत काल भारताची आघाडीची तलवारबाज 

सी ए भवानी देवी याांनी मदहला सॅबर वैयदक्तक प्रकारात सवुणय पदक पटकावलां. मदहला वैयदक्तक फॉइल प्रकारात 

केरळच्या रादधका प्रकाश अवटी सवुणयपदकाच्या मानकरी ठरल्या. तर मदहला साांदघक सॅबर प्रकारात तादमळनाडू 

सांघ दवजेता ठरला. परुुषाांच्या फॉइल वैयदक्तक सामना प्रकारात, मदणपूरच्या हेमाश सनासम याांनी सवुणयपदकावर 

आपली मोहोर उमटवली. 

 

हवामान 

राजयात येतया 24 तासात मराठवाड्यात तरुळक दठकाणी पावसाची शक्यता हवामान दवभागानां वतयवली 

आहे.   

 

याबरोबरच आकाशवाणी पणेु कें द्राचां प्राददेशक बातमीपत्र सांपलां. नमस्कार. 

 


