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आकाशवाणी पण
ु े
+ादेिशक वृ/िवभाग
रा34ीय बातमीप9 - 09.15 P.M.
िदनांकः 02.03.2021

वारः मंगळवार

ठळक बातEया
1. सागरी अथIJयवKथेLया Mे9ात जागितक पातळीवर अOणी भूिमका घेSयासाठी
भारत उUसक
ु असVयाचं पंत+धानांचं +ितपादन
2. देशभरात 1कोटी 48 लाखांह^न अिधक जणांना कोिवड +ितबंधाUमक लस
देSयात आVयाची आरो`य मं9ालयाची मािहती
3. गुजरातमधVया नगर पaरषदा, पंचायतcLया िनवडणुकांमdये भारतीय जनता
पMाला मोठं यश

4. Kटेट बँक ऑफ इंिडयाकडून गृह कजाILया Jयाजदरात कपात

पंत+धान
सागरी अथ( )यव,थे.या /े0ात 2गती कर4यासाठी भारतात अनेक मह:वपूण( पावलं
उचलली जात असून या /े0ात जागितक पातळीवर अEणी भूिमका घे4यासाठी
भारत उGसक
ु आहे असं 2ितपादन पंत2धान नरLM मोदी यांनी आज के लं. बंदर,
नौवहन आिण जलमाग( मं0ालया.या वतीने आयोिजत के लेRया ‘मेरीटाइम इंिडया
सिमट-2021’ चं उVाटन पंत2धानां.या ह,ते आज दूर WXय 2णाली.या
माYयमातून झालं Gयावेळी ते बोलत होते.
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सागरी अथ( )यव,थे.या /े0ात भारत ल/णीय 2गती करेल असा िव[ास मोदी
यांनी यावेळी )य\ के ला. सागरी पायाभूत सिु वधांचा िवकास, 2मख
ु बंदरांचा
िवकास या बरोबरच या /े0ात अिधकािधक गंतु वणूक वाढव4यासाठीही 2यGन के ले
जात असून; या_ारे आGमिनभ( र भारताचं उि`a साYय कर4याचा 2यGन के ला जात
असRयाचं पंत2धान bहणाले.
सागरमाला योजने अंतग( त 82 अcज डॉलस( खचा( चे 574 2कRप उभार4यात
येणार आहेत. तसंच जलमागाeचा िवकास कर4यासाठी मोठी गंतु वणूक होत
असRयाचं पंत2धान bहणाले. येGया 2030 पयeत 23 जलमाग( िवकिसत कर4याचं
उि`a ठेवलं असून 78 दीप,तंभां.या पfरसरात पय( टन िवकास कर4यासाठी कृती
आराखडा तयार के ला असRयाचं पंत2धानांनी सांिगतलं. या /े0ात जागितक
समदु ायानं आिण खासगी /े0ांनी गंतु वणूक करावी असं आवाहनही मोदी यांनी
के लं. डेनमाक(चे पfरवहन मं0ी बैनी एंगलबख( , गज
ु रात आिण आंj 2देशचे
मlु यमं0ी आिण कL Mीय मं0ी धमmM 2धान आिण मनसख
ु मांडवीय या काय( nमाला
उपि,थत होते.
देश-कोिवड आकडेवारी
देशभरातील आतापयeत.या एकं दर कोरोना बािधतांपैकo सpि,थतीत 1 पूणाeक
51 टqके rsण उपचाराधीन आहेत असं, कL Mीय आरोsय मं0ालयाने आज 2िसt
के लेRया प0कात bहंटल आहे. देशाचा कोिवड 19 मधून rsण बरे हो4याचा दर
आता 97 टqके झाला आहे. महाराuv आिण के रळ या दोनच राwयात 40
हजारांहxन अिधक उपचाराधीन rsण असून, देशा.या तल
ु नेत ही टqके वारी 75
टqके आहे अशी मािहती आरोsय सिचव राजेश भूषण यांनी आज नवी िदRलीत
2सार माYयमांशी बोलताना िदली.
महाराuv, तिमळ नाडू, पंजाब आिण गज
ु रात या राwयातील वाढGया rsण संlयेला
आळा घाल4यासाठी मदत bहणून, या राwयात कL Mीय पथक पाठव4यात आली
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आहेत असं भूषण यांनी सांिगतलं. गेRया दोन आठवड्यात न)याने बािधत होणाया(
दैनंिदन rsण संlयेत िकरकोळ वाढ झाRयाचं ते bहणाले. देशभरात सYया
1,68,358 rsणांवर उपचार स{
ु आहेत.
आज दपु ारी एक वाजेपयeत देशभरात 1 कोटी 48 लाखांहxन अिधक जणांना कोिवड
2ितबंधाGमक लस दे4यात आली असRयाचं भूषण यांनी सांिगतलं. यापैकo 2
लाखांहxन अिधक rsण 60 वष| वयावरील, आिण 45 ते 59वयोगटातील अ}य
आजार असलेले आहेत. नऊ राwये आिण कL Mशािसत 2देशांमYये, 100टqके
अथवा 90टqqयांहxन जा,त नदणीकृत आरोsय कम( चायाeना लशीची पिहली मा0
दे4यात आली आहे.
िकशन रेड्डी-लसीकरण
कL Mीय गहृ राwय मं0ी जी. िकशन रेड्डी यांनी आज िसकं दराबाद इथ कोिवद
2ितबंधाGमक लशीची पिहली मा0 टोचून घेतली. तेलंगण मYये सYया 60 वष|
आिण Gयापढु ील तसंच 45वष| वया.या अ}य आजार असलेRया )य\साठी
लिसकरणाचा दस
ु रा टपा सrु आहे. या लसीकरणासाठी पा0 असलेRया )य\नी
पढु े येऊन लस टोचून यावी असं आवाहन रेड्डी यांनी यावेळी के लं.
रिव शाjी, हषIवधIन,-लसीकरण
भारतीय िnके ट संघाचे 2िश/क रवी शाी यांनी देखील आज कोिवड
2ितबंधाGमक लशीची पिहली मा0 घेतली. Gयाच2माणे, कL Mीय आरोsय मं0ी
हष( वध( न आिण Gयां.या पGनी यांनीही आज कोिवड लस टोचून घेतली.
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आसाम पिkम बंगाल िवधानसभा िनवडणूक
पि म बंगाल िवधानसभा िनवडणक
ु o.या पिहRया टयातील िनवडणक
ु oची
अिधसूचना आज जारी कर4यात आली. या टयासाठी 9 माच( पयeत उमेदवारी
अज( दाखल करता येऊ शकतील, तर, 12माच( पयeत उमेदवार अज( मागे घेता
येतील. पाच िजRां.या तीस िवधानसभा मतदार संघात 27 माच( ला मतदान
होईल. मतदानाची वेळ संYयाकाळी साडे सहा वाजेपयeत वाढव4यात आली आहे.
पि म बंगालचे अितfर\ मlु य िनवडणूक अिधकारी संजय बसू यांनी आज
आकाशवाणीला िह मािहती िदली. राwयात एकं दर आठ टयांत मतदान होणार
आहे.
आसाम िवधानसभे.या 47 जागांसाठी होणाया िनवडणक
ु o.य अिधसूचनाही आज
जारी कर4यात आली. आसाम मYये तीन टयात िनवडणक
ु ा होणार आहेत. 27
माच( ला पिहRया टयात मतदान होणार आहे. अिधसूचना जारी झाRयावर
लगेचच उमेदवारी अज( भर4या.या 2िnयेला सrु वात झाली आहे.
गज
ु रात-िनकाल
गज
ु रात मYये नक
ु Gयाच पार पडलेRया नगर पfरषदा, िजRहा तसंच तालक
ु ा
पंचायत.या िनवडणक
ु ांमYये भारतीय जनता प/ाने भरघोस यश िमळवल आहे.
आतापयeत 803 नगर पfरषदा, 246 िजRहा पंचायती, तर तालक
ु ा पंचायत.या
1036 जागांवर भाजपा उमेदवार िवजयी झाले आहेत. कॉEं ेस प/ाने 159 नगर
पfरषदा, 55 िजRहा पंचायती, तर तालक
ु ा पंचायत.या 388 जागा िमळवRया
आहेत.

5

National @ 9.15 pm - 2 March, 2021

पंत+धान- गज
ु रात िनकाल
गज
ु रात मYये झालेRया नगर पfरषदा, िजRहा आिण तालक
ु ा पंचायातीत भारतीय
जनता प/ाला िमळालेRया भरघोस यशाव{न, हे ,पa होत िक गज
ु रातची जनता
प/ा.या िवकास आिण सशु ासन या दोन मदु p
् ां.या सोबत आहे असं पंत2धान
नरLM मोदी यांनी ट्वीटर संदेशात bहंटल आहे. या िनवडणक
ु oत जनतेने प/ावर
दाखवलेRया 2ेम आिण िव[ासाब`ल मोदी यांनी गज
ु रात.या जनतेचे आभार
मानले.
मdय +देश – अथIसक
ं Vप
मYय 2देशचे अथ( मं0ी जगदीश देवडा यांनी आज राwयाचं, 2,41,375 कोटी
rपयाचा अथ( सक
ं Rप िवधानसभेत सादर के ला. या अथ( सक
ं Rपात, पायाभूत
सिु वधा, िश/ण, शेतकरी आिण मिहला /े0ावर िवशेष ल/ परु व4यात आलं आहे.
कोणतेही नवे कर लागू कर4यात आले नसून, कोणGयाही करदरात फे रबदल
कर4यात आलेले नाहीत. िवीय सं,थांमाफ(त तrणांसाठी रोजगारा.या नवीन
संधी िनमा( ण कर4या.या उ`ेशाने एक नवीन योजना या अथ( सक
ं Rपात 2,तािवत
कर4यात आली आहे. तसंच या अथ( सक
ं Rपात, भोपाळ इथं पोलीस rsणालय
उभार4याचं 2,तािवत असून, राwया.या 2Gयेक िजRात मिहला पोलीस ,थानक
उभार4यात येणार आहे.
महारा34 िविधमंडळ
महाराuv िवधी मंडळा.या अथ( सक
ं Rपीय अिधवेशनात आज दस
ु या िदवशी
राwयपालां.या अिभभाषणावर.या आभारदश( क 2,तावावर.या चच|ला सrु वात
झाली. िवधानसभेत िशवसेनेचे सनु ील 2भू यांनी चच|ला सrु वात के ली. कोरोना.या
काळात महसल
ु ात मोठी घट झाली, कL Mाकडून जीएसटी ची वाढलेली थकबाकo
असूनही शेतकयांना िदलासा दे4याचं काम सरकारनं के लं, असं Gयांनी सांिगतलं.
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या चच|त सहभागी होताना िवरोधी प/नेते देवLM फडणवीस यांनी सरकारवर
टीका सोडलं. हे सरकार संवेदनशील नसRयाचा आरोप Gयांनी के ला.
संकटकाळात शेतकयांना सरकारनं मदत िदली नाही, कायदा आिण स)ु यव,था
कोलमडली आहे. पूजा च)हाण मGृ यू2करणी कारवाई का नाही असा सवाल Gयांनी
के ला.
शेतकयांचे कृषीपंप आिण वीज Eाहकां.या थकबाकoसंदभा( त िवधीमंडळात चचा(
होऊन िनण( य होईपयeत कुणाचीही वीज जोडणी कापू नये, असे िनद|श उपमlु यमं0ी
अिजत पवार यांनी िदले. िवधीमंडळ अिधवेशना.या दस
ु या िदवशी आज
िवधानसभेत 2ोराचा तास ,थिगत क{न िवजेवर चचा( घे4याचा आEह िवरोधी
प/नेते देवLM फडणवीस यांनी धरला. Gयावर वीज थकबाकo संदभा( त िवशेष बैठक
आयोिजत कrन चचा( कर4याची सरकारची तयारी असRयाचं उपमlु यमंयांनी
सांिगतलं.
हे राuvीय बातमीप0 आपण आकाशवाणी.या पणु े कL Mाव{न ऐकत आहात. या
बातbया आपण }यूज ऑन एआयआर ऍपवर देखील ऐकू शकता. ताwया
अपडेट्ससाठी आपण आbहाला फॉलो कr शकता आमचं ट्िवटर हँडल ऍट
एआयआर}यूज पणु े, फे सबक
ु पेज ऑल इंिडया रेिडयो }यूज पणु े आिण मराठी
}यूज पणु े ऑल इंिडया रेिड़यो या आम.या यटु ् यबु चॅनेलवर.
भारत-य.ु एन.
संय\
ु राuvां.या मानवािधकार पfरषदेत आपRया उर दे4या.या अिधकाराचा
वापर करत आज भारताने पािक,तानला खडे बोल सनु ावले. संय\
ु राuvांनी
घोिषत के लेRया दहशतवाpांचं पािक,तान हे आय,थान आहे असं भारतीय
अिभयानाचे यु एन मधील 2तीिनधी पवन बधे यांनी bहंटलं आहे. इतकं च न)हे,
तर, दहशतवाpांना पािक,तान िनव
ृ ीवेतन तर देत नाही ना,अशी शंका ये4या
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पाकo,तानचं

वत( न

संशया,पद

असRयाचं

बढे

bहणाले.

मिहला िदन
जगभरातRया अ}य िवकिसत देशां.या तल
ु नेत भारतात )यावसाियक मिहला
वैमािनकांची संlया सवा( िधक आहे. येGया 8 माच( रोजी साजया होणाया
आंतरराuvीय मिहला िदना.या िनिमानं ऐकुया भारतीय मिहला वैमािनकांची ही
यशोगाथा:
10 जानेवारी 2021 हा िदवस भारतीय हवाई वाहतूक /े0ासाठी एक ऐितहािसक
िदवस bहणावा लागेल; कारण या िदवशी सव( मिहला वैमािनक असलेRया एअर
इंिडया.या िवमानानं उर धवृ ा.या िदशेनं उड्डाण के लं. सॅन ाि}स,को ते
बंगळू{ असा हा हवाई 2वास एकही थांबा न घेता के लेला सवा( िधक अंतराचा
िवमान 2वास होता. तोही अGयंत आ)हानाGमक अशा उर jवु ा.या मागा( न!ं 2चंड
अवघड आिण िनज( न अशा या 2देशातून के लेला हा िवमान 2वास अनेक अथाeनी
मह:वपूण( होता. उर गोलाधा( तून 2वास के Rयानं अंतर कमी होणार होतं आिण
पfरणामी 5 हजार िकलो इंधनाची बचतही होणार होती. कॅ पटन झोया अEवाल
आिण Gयां.या सहकारी कॅ पटन पापागरी थांमेयी, फ,ट( ऑफoसर कॅ पटन आकां/ा
सोनावणे आिण कॅ पटन िशवानी मनहास यांनी के लेली ही ऐितहािसक कामिगरी या
/े0ात येऊ पाहणाया यवु तसाठी नqकoच 2ेरणादाई ठरेल!
Kटेट बँक - Jयाज दर कपात
,टेट बँक ऑफ इंिडयाने गहृ कजा( .या )याजदरात कपात के ली आहे.
75लाखां.या गहृ कजा( पयeत 6 पूणाeक 70 टqके )याज दर आकार4यात येणार
असून, 75 लाखांपढु ील गहृ कजा( वर 6 पूणाeक 75शतांश टqके )याज आकार4यात
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येईल. नवीन कज( दराची ही योजना 31 माच( पयeत उपलcध असून, कज( दाराला
2िnया शRु कावर 100टqके सूट दे4यात येणार आहे. आंतरराuvीय मिहला िदना
िनिम मिहला कज( दारांना िवशेष सूट ही बँकेने जाहीर के ली आहे.
बांगलादेश-नवीन- रेVवे
बांगलादेश म\
ु o.या सवु ण( महोGसवी वषा( िनिम, ढाका ते जलपायगडु ी दरbयान
एक िवशेष रेRवे गाडी चालव4याचा िनण( य घे4यात आला आहे. बांsलादेश म\
ु oची
50 वष| आिण बंगबंधू शेख मज
ु ीब यां.या ज}मशताcदी िदनी, 26 माच( पासून ही
नवीन रेRवे गाडी सrु कर4यात येईल तसंच, पंत2धान नरLM मोदी आिण
बांsलादेश.या पंत2धान शेख हसीना यां.या ह,ते गाडीला िहरवा झLडा दाखव4यात
येईल असं बंsलादेश रेRवे मं0ालयातफ| 2िसt कर4यात आलेRया प0कात bहंटल
आहे. सYया भारत आिण बांsलादेश दरbयान मै0ी एq,2ेस आिण बंधन एq,2ेस
या दोन रेRवेगाड्या धावत आहेत.
राmय सभा - लोक सभा टीJही.-एक9ीकरण
राwय सभा टी.)ही. आिण लोक सभा टी.)ही. या दूरदश( न वािह}यांचं एक0ीकरण
कर4यात आलं असून, आता Gयाला संसद टी. )ही.असं नाव दे4यात आलं आहे.
िनव
ृ 2शासकoय अिधकारी रवी कपूर यांची या न)या वािहनी.या मlु य
काय( कारी अिधकारी bहणून नेमणूक कर4यात आली आहे. संसद टी. )ही. .या
माYयमातून दो}ही सभागहृ ाचं कामकाज एकाच वेळी 2सारीत कर4यात येईल.
दो}ही वािह}यांचं एक0ीकरण कर4या.या उ`ेशाने ,थापन कर4यात आलेRया
सिमती.या अहवालाव{न, लोकसभेचे सभापती ओम िबला( आिण राwय सभा
अYय/ एम. वे}कै या नायडू यांनी संय\
ु पणे हा िनण( य घेतला.
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Eयानमा-िनदशIने
bयानमा मधील लuकरी राजवटीिवrt, राजधानी यांगून मYये िविवध भागात
लuकरा.या िवरोधात नागfरकांची घोषणाबाजी स{
ु च आहे. आतापयeत 21
िनदश( कांचा यात बळी गेला आहे.
िKवUझरलँडभारत हा सवा( त नावो}मेषक देशांपैकo एक असून, २ हजार २१ .या अथ( सक
ं Rपात
संशोधन आिण िवकासा2ती कर4यात आलेRया तरतदु व{न हे ,पa होत असं
2ितपादन ि,वGझरलँडचे भारतातील राजदूत डॉqटर राRफ हेqनर यांनी के लं
आहे. ते आज जैव-तं0ान िवषयावरील पfरषदेत बोलत होते. कL Mीय िवान
आिण तं0ान मं0ी डॉqटर हष( वध( न यां.या ह,ते काल या परीषदेचं उVाटन झालं.
तीन िदवस चालणाया( या पfरषदेत जैव-तं0ान िवषयावरील अनेकिवध पैलूंवर
चचा( होत आहे.
यु पी आय – Jयवहार
यिु नफ़ाइड पेमLट इंटरफे स अथा( त यु पी आय _ारा फे वु ारी मिह}यात 4,25,000
कोटी rपयांचे )यवहार नदव4यात आले आहेत. राuvीय देयक महामंडळ अथा( त
नेशनल पेमLट कॉपरेशन ऑफ इंिडयाने िह आकडेवारी जाहीर के ली आहे. या
मिह}यात, यु पी आय _ारा झालेRया )यवहारामYये, फोन पे अॅप ने गगु ल पे ला
मागे टाकRयाचं िदसून येत आहे.
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हॉकp
यरु ोपीय हॉकo मािलके त आज भारताचा सामना जम( नीबरोबर होणार आहे. या
,पध|तला भारताचा हा दस
ु ार तो रा0ी साडे आठ
ु रा सामना असून भारतीय वेळेनस
वाजता स{
ु होईल. जवळपास एक वषा( नंतर पिहला आंतरराuvीय सामना
खेळणाया भारतीय संघानं रिववारी अ2ितम खेळ करत जम( नीचा 6-1 असं ध)ु वा
उडवला होता. आज.या साम}यानंतर भारतीय संघ बेिRजयममYये अँटवप( इथं
जाणार असून यािठकाणी Gयांचा 6 आिण 8 माच( ला Eेट िटनबरोबर मक
ु ाबला
होणार आहे. यानंतर भारतीय संघाचा 17 िदवसांचा दौरा समा होईल.
याबरोबरच हे राuvीय बातमीप0 संपलं; कोरोनावरील लसीकरणाचा दस
ु रा टपा
दोन ेणीतील नागfरकांसाठी सrु झाला आहे. Gयाचा आवXय लाभ या. संसग(
रोख4यासाठी मा,क वापरा; ,व.छता पाळा; अंतर राखा आिण िव[ासाह(
बातbयांसाठी ऐकत रहा, आकाशवाणी, नम,कार.

