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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date : 22 March 2023 

Time : 01.00 to 01.05 PM 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक : २२ माच २०२३ दपारी १.०० वा. 

**** 
क  सरकारच े कमचारी आिण सेवा िनवृ  कमचा यांना उ मो म आरो य सेवा 
पुरव यासाठी क  सरकार कटीब  अस याच,ं क ीय आरो य मं ी डॉ. मनसुख 
मांडवीय यांनी हटल ं आह.े छ पती संभाजीनगर इथ या सीजीएचएस - क  
सरकारी आरो य क ाच ं उ ाटन मांडवीय यां या ह त े दर य णाली या 
मा यमातून आज झालं, यावेळी ते बोलत होत.े सी जी एच एस ारे द या 
जाणा या सेवा सुिवधा वाढव यासाठी आरो य मं ालय सतत य नरत अस याच ं
मांडवीय यावेळी हणाल.े क ीय अथ रा यमं ी डॉ.भागवत कराड, क ीय आरो य 
रा यमं ी डॉ.भारती पवार, खासदार इ तयाज जलील आिण सहकारमं ी अतुल 
साव े यांची यावेळी मुख उप थती होती. देशात या सव सीजीएचएसच ं
िडिजटायझशेन क न ही क ं कागदिवरिहत कर याच ंकाम आरो य मं ालय करत 
आह.े छ पती संभाजीनगरात या या क ासह देशात आता ॲलोपॅिथक 
सीजीएचएसची सं या ३३६ झाली अस याची मािहती भारती पवार यांनी यावेळी 
दली. या आरो य क ात छ पती संभाजीनगरसह आसपास या िज ात या क ीय 
कमचारी, सेवािनवृ  क ीय कमचारी आिण माजी संसद सद यांना िविवध 
कार या आरो य सेवा पुरव यात येणार आहेत. 

**** 
रा पती ौपदी मुम ूयां या ह ते आज रा पती भवनात प  स मान दान कर यात 
येणार आहते. सहा प िवभूषण, आठ प भूषण आिण ९१ प ी स मान दान 
कले जातील. ये  तबलावादक उ ताद झाक र सेन यां यासह ये  सािह यक 
एस. एल. भैर पा, उ ोगपती कमारमगंलम िबला, सािह यक सुधा मतू  यां यासह 
िविवध मा यवरांना प  स मान दान कर यात येणार आहेत. 

**** 
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धानमं ी िकसान स मान िनधी - पीएम-िकसान या योजनेअंतगत आ ापयत ११ 
कोटी शतेक यांना, दोन लाख ४१ हजार कोटी पयाचंा िनधी उपल ध क न 
दे यात आला आहे. क ीय कषीमं ी नर िसंह तोमर यांनी ही मािहती दली. या 
योजनेअंतगत दर चार मिह यांसाठी येक  दोन हजार पय ेअसे एकदर सहा हजार 
पय ेशेतक यां या खा यात थेट जमा कल ेजातात, असं यांनी सांिगतल.ं  

**** 
रा यात अवकाळी पावसामुळे आतापयत ८० हजार हे टरपे ा जा त े ावरील 
पीक भािवत झाल ं आह.े बािधत े ाच े पंचनाम े सु  असून, आठवडाभरात 
पंचनाम ेपूण होण ंअपेि त आह.े मराठवा ात नांदेड, िहंगोली आिण परभणी या 
िज ांना सवािधक फटका बसला आह.े हवामान खा यान े २५ माच रोजी पु हा 
पावसाची श यता वतवली आह.े  

**** 
मनु य आिण जंगलातील ाणी यां या संघषाबाबत चौदा मागदशक िनयमावल चं 
काशन क ीय पयावरणमं ी भूप  यादव यांनी काल कल.ं मनु य आिण 

जंगलातील ाणी यां यातला संघष कमी कर याबाबत कोण या गो ी उपयु  आिण 
प रणामकारकर होऊ शकतात, याबाबत िविवध भागधारकांना मािहती हावी या 
उ ेशानं या मागदशक िनयमावली तयार कर यात आ या आहेत. याचबरोबरच वन ं
आिण सारमा यम े  यां यातील सहकाय, आरो यिवषयक आणीबाणीबाबत 
कराय या कती आिण संभा य आरो यिवषयक जोखीम यां यासह इतर िवषयांवरही 
िनयमावली तयार कर यात आ या आहेत.  

**** 
साडेतीन मु तातील एक मु त, चैत याचा उ सव, चै  शु  ितपदा अथात 
गुढीपाडवा आज साजरा होत आह.े घरोघरी गु ा उभा न नववषाचं उ साहात 
वागत कर यात येत असून, ठक ठकाणी शोभाया ा काढ यात येत आहेत. 

मु यमं ी एकनाथ िशदं ेठाण ेआिण ड िबवली इथ ंशोभाया ते सहभागी झाल ेहोत.े 
छ पती संभाजीनगर इथं घरोघरी नाग रकांनी गु ा उभा न नववषाच ं वागत कल.ं 
पैठण इथंही शािलवाहना या तीथ तंभ प रसरात गुढीपाड याचा सण उ साहात 
साजरा कर यात आला. 

**** 
भारतीय अंतराळ संशोधन सं था - इसरो ये या रिववारी २६ तारखेला वनवेब 
इंिडया-2 ही मोहीम सु  करणार आहे. यू- पेस इंिडया िलिमटेड या कपनीशी 
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कले या कराराअंतगत ि टनचे ३६ यवसायिवषयक उप ह ेिपत कर यात यणेार 
आहेत. य-ू पेस इंिडया ही इसरोची वािण य िवषयक शाखा आह.े  

**** 
भारतीय वायुसेने या अ ीपथ या योजनेअंतगत अ ीवीर हणून वेश घऊे 
इ छणा या उमदेवारांसाठी जािहरात िस  झाली आहे. या पदा या प र ेसाठी 
नांदेड िज ात या इ छक सुिशि त बेरोजगार उमेदवारांनी ये या एकतीस माचपयत 
अज करावेत, असं आवाहन नांदेड िज हा कौश य िवकास रोजगार आिण 
उ ोजकता मागदशन क ा या सहायक आयु ांनी कल ंआहे. 

**** 
भारत आिण ऑ टेिलयादर यान ितसरा एक दवसीय ि कट सामना आज चे ई इथ ं
खेळला जाणार आहे. दपारी दीड वाजता साम याला सु वात होईल. तीन 
साम यां या मािलकत दो ही संघ एक - एकनं बरोबरीत आहेत.  

//***********// 
 


