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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 22 March 2023 

Time 18.10 to 18.20 

Language Marathi 

आकाशवाणी औरंगाबाद 

4ादेिशक बात9या 

;दनांक – २२ माच@ २०२३ सायकंाळी ६.१० 

**** 

· छ"पती संभाजीनगर इथं सीजीएचएस - क45 सरकारी आरो8य क45ाच ं क45ीय 
आरो8यम;ंयां<या ह>त ेउAाटन. 

· अवकाळी पावसान ं आतापयGत एक लाख एकोणचाळीस हजार हेKटरवर<या 
िपकाच ंनुकसान. 

· ितसNया आिण अखेर<या एकOदवसीय िQकRट सामSयात ऑ>टUेिलयाच ं
भारतासमोर २७० धावांच ंलZय. 

आिण 

· गुढीपाड]याचा सण सवG" पारंपOरक पAतीन ेउ^साहात साजरा. 
**** 

क45 सरकारच े कमGचारी आिण सेवा िनवृa कमGचाNयांना उaमोaम आरो8य सेवा 
पुरवbयासाठी क45 सरकार कटीबA असeयाच,ं क45ीय आरो8य म"ंी डॉ. मनसुख 
मांडवीय यांनी hहटल ं आह.े छ"पती संभाजीनगर इथeया सीजीएचएस - क45 
सरकारी आरो8य क45ाच ं उAाटन मांडवीय यां<या ह>त े दiरjkय lणाली<या 
माmयमातून आज झालं, ^यावेळी ते बोलत होत.े सी जी एच एसpारे Oदeया 
जाणाNया सेवा सुिवधा वाढवbयासाठी आरो8य म"ंालय सतत lय^नरत असeयाच ं
मांडवीय यावेळी hहणाल.े क45ीय अथG राqयम"ंी डॉ.भागवत कराड, क45ीय आरो8य 
राqयम"ंी डॉ.भारती पवार, खासदार इrhतयाज जलील आिण सहकारमं"ी अतुल 
साव े यांची यावेळी lमुख उपr>थती होती. देशातeया सवG सीजीएचएसच ं
िडिजटायझेशन कtन ही क45ं कागदिवरिहत करbयाच ंकाम आरो8य मं"ालय करत 
आह.े छ"पती संभाजीनगरातeया या क45ासह देशात आता ॲलोपॅिथक 
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सीजीएचएसची संwया ३३६ झाली असeयाची मािहती भारती पवार यांनी यावेळी 
Oदली. या आरो8य क45ात छ"पती संभाजीनगरसह आसपास<या िजezातeया क45ीय 
कमGचारी, सेवािनवaृ क45ीय कमGचारी आिण माजी संसद सद>यांना िविवध 
lकार<या आरो8य सेवा पुरवbयात येणार आहेत. 

**** 
कताGरपूर कॉOरडॉर<या धत{वर पाक]या| का}मीरमधील शारदा पीठ भारतीयांसाठी 
खुल ंकरbयाच ेlय^न करणार असeयाच,ं क45ीय गृहम"ंी अिमत शहा यांनी hहटलं 
आह.े शहा यांनी दiरj}य संवाद यं"णे<या माmयमातून का}मीरमmये क~पवाडा 
िजezात िनयं"ण रेषेजवळ शारदा मOंदराचं लोकापGण कRलं, ^यावेळी ते बोलत होत.े 
नववषाG<या पिहeया Oदवशी शारदा मOंदराच ं लोकापGण हे शारदा सं>क�ती<या 
पुनt�ीवनाकडे टाकलेल ं पाऊल असeयाच ं शहा यांनी hहटल ं आह.े का}मीरात 
सmया िविवध १२३ lाथGना >थळांचा जीण�Aार सु� असून, यासाठी ६५ कोटी 
tपय ेिनधी देbयात आeयाची मािहतीही शहा यांनी Oदली.  

**** 
अवकाळी पावसान ं यावष{ राqयात आतापयGत एक लाख एकोणचाळीस हजार 
हेKटर जिमनीवर<या िपकाच ंनुकसान झाeयाचा आकडा समोर आला आह.े क�षी 
म"ंी अ�द�ल सaार यांनी आज नंद�रबार िजezातeया गारपीट�>त ठाणेपाडा आिण 
आ�े भागाचा दौरा करत पाहणी कRली. ^यावेळी ^यांनी शेतकNयांशी संवाद साधला. 
ते hहणाले – 

 या  या शेतक(यांच ं नुकसान झालेलं आह,े तो शेतकरी 
नुकसानभरपाईपासून वंिचत राहणार नाही. चालू अिधवेशनामAये 
उपमुCयमDंी आिण मुCयमDंी महोदय हे दोघंही दोGही सभागृहामAये 
नुकसाना भरपाईJया बाबतीत घोषणा करतील. कोणMया िपकाला 
िकती नुकसान Nायच,ं कशा पद्धतीने, एन डी आर एफ च े िनयम 
काय आहेत? याJया पेTा अजून काही अिधकचं देऊ शकतो का? 

सaार यांनी आज धुळे िजezातeया नुकसान�>त भागाचीही पाहणी कRली. 
नुकसान�>त शेतकNयां<या सरकारकड�न आिण वीजमंडळाकड�न असलेeया 
अप�ेांब�ल क�षीम;ंयांनी ^यां<याशी चचाG कRली. शेतकNयां<या आ^मह^येसाठी दोषी 
आढळणाNया अिधकाNयावर कारवाई क� असा इशारा सaार यांनी यावेळी Oदला.  

**** 
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ई मेल िक�वा संकRत>थळाचा पaा आता lादेिशक भाषांमmय ेउपल�ध होऊ शकणार 
आह.े lगत संगणन िवकास क45 -सी-डॅकन े ^यासाठी पुढाकार घेतला असून, 
सुtवातीला ५० सरकारी संकRत>थळांच ेपa ेदेवनागरीमmय ेउपल�ध करbयात येणार 
आहेत. सी-डॅकच ेकायGकारी संचालक कनGल ए. कR. नाथ यांनी ही मािहती Oदली. 
सुtवातीला प�ास सरकारी संकRत>थळांच े पaे देवनागरीमmय े करbयात येतील. 
^यानंतर ट��याट��याने अSय भाषांचा िवचार करbयात येईल, असं नाथ यांनी 
सांिगतल.ं सmया ई मेल तसंच संकRत>थळांच े पa े फ� इं�जीत आहते. मा" 
देशभरात िविवध भाषा वापरात असeयान ेइटंरनेट ह ेब�भािषक होbयासाठी lय^न 
करbयात येत आहेत. ^या j�ीने युिन]हसGल ॲKसे�टSस �ॉज अंतगGत देशभरात 
सरकारी संकRत>थळांच ेपa ेlादेिशक भाषांमmये उपल�ध करbयात येणार आहते.  

**** 
भारतीय सैSयदलाने सैिनकांना Oदeया जाणाNया िशmयामmये भरड धाSयाचा समावशे 
कRला आहे. या ऐितहािसक िनणGयामुळे त�बल प�ास वषा�नंतर, सैिनकांना देशी 
आिण पारंपाOरक धाSयांचा पुरवठा सुिनि�त होईल. 

**** 
भारत आिण ऑ>टUिेलया संघात चे�ई इथं सु� असलेeया ितसNया आिण अखेर<या 
एकOदवसीय सामSयात ऑ>टUेिलयान ं भारतासमोर २७० धावांच ं लZय Oदल ंआह.े 
ऑ>टUेिलयानं आज नाणेफRक िजंकत lथम फलंदाजीचा िनणGय घेतला, िमशेल 
माशG<या ४७ धावा वगळता, पा�bया संघाचा अSय एकही फलंदाज मोठी खेळी 
क� शकला नाही, मा" शेवट<या फलंदाजापय�त सवा�नी िचवट खेळ कReयान,ं 
पा�णा संघ ४९ षटकांत सवGबाद दोनश े एकोणसaर धावा क� शकला. हाOदGक 
पं ा आिण क~लदीप यादवन ंl^येक¡ तीन तर मोहhमद िसराज आिण अ�र पटेलनं 
l^येक¡ दोन बळी घेतले. 

**** 
गुढीपाडवा आिण डॉKटर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच ंऔिच^य साधून ‘आनंदाचा 
िशधा’ िवतOरत करbयाचा िनणGय शासनान ंघेतला आह,े ^यानुसार आजपासून पुढचा 
मिहनाभर हा िशधा िवतOरत करbयात येणार आह.े राqयातeया सावGजिनक िवतरण 
]यव>थेअंतगGत पा" िशधा पि"काधारकांना हा आनदंाचा िशधा िमळणार आह.े 
लातूर िजezात औसा इथे आमदार अिभमSयू पवार यां<या उपr>थतीत आज 
‘आनदंाचा िशधा’ िवतरणाला सुtवात झाली.  
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**** 
गुढीपाड]या<या Oदवशी सु� होत असलेeया नववषाGच ंआज राqयभरात उ^साहात 
आिण िविवध संकeपनां<या माmयमातून >वागत झाल.ं ठाbयात कोिपने¥र 
मOंदरापासून िनघालेeया शोभाया"ेत मwुयम"ंी एकनाथ िशंदे यांनी भाग घेतला. या 
शोभाया"ते मिहला आिण तtणांचा जोषपूणG सहभाग ल�वेधी होता. 
छ"पती संभाजीनगर मmये नागOरकांनी पारंपOरक पAतीन ं तसंच िविवध lकार<या 
गु¦ा उभा�न सण साजरा कRला. यामmय े ए§ाव� फ~टांची गुढी, ितरंगा गुढी, 
सवGधमG समभाव दशGवणारी गुढी, आरो8याची गुढी, शेतकNयाची गुढी आिण खेळाची 
गुढी यांचा समावेश Oदसून आला.  
छ"पती संभाजीनगर इथं जगदग्ुt नर©5ाचायG महाराज भ� सेवा मंडळा<या वतीन ं
आज िहंदi नववषG >वागत या"ाही काढbयात आली. क45ीय अथG राqयम"ंी डॉKटर 
भागवत कराड यांनी जगª�t «¬<या lितमेच ं पूजन कtन >वागत या"ेला सुtवात 
कRली.  
नािशक मmयेही >वागतया"ा काढ�न नववषाGचं >वागत करbयात आल.ं गोदावरीकाठी 
ढोल ताशांच ं महावादन, महारांगोळी आिण ऐितहािसक श lदशGन, श® 
lा^यि�क� असे िविवध कायGQम झाल.े नािशक<या सवाGत जुSया सावGजिनक 
वाचनालया<या वतीन ं पु>तकांची भ]य गुढी उभारbयात आली आिण ितच ं पूजन 
करbयात आलं.  
पुbयातही नववषGOदन आिण गुढी पाड]यािनिमa भारतीय Qांतीकारक आिण 
महापुtषां<या रथांची भ]य शोभाया"ा काढbयात आली. 
नागपूरला C20 पOरषदेसाठी आलेeया माSयवरांनी आज प©च ]या² lकeपाला भेट 
Oदली ते]हा वनिवभागा<या अिधकाNयांनी ^यांच ं >वागत कRलं आिण नंतर गुढीच ं
पूजन कRल.ं यावेळी या माSयवर पा�bयांनीही गुढीची पूजा कRली. 
राजधानी Oद³ीतही महारा�U सदनात गुढीपाडवा मो´ा उ^साहात साजरा करbयात 
आला.  

**** 
शासना<या पशुसंवधGन िवभागा<या वतीन ंये^या २४ ते २६ माचG दरhयान िशड{ इथे 
रा�Uीय >तरावरच ंसगµयात मोठं महापशुधन एK>पो आयोिजत करbयात आलं आह.े 
देशातeया तेरा राqयांतल े पशुप�ीपालक या lदशGनात सहभागी होणार आहेत. 
शाो� पmदतीनं पशपुालनासाठी आव}यक असलेली यं" ंआिण उपकरण ं तसंच 
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पशुसंवधGनाशी िनगडीत बाब¬साठी<या उ^पादनांच े >टॉeस या महाएK>पोमmय े
असतील. तर पास� lकारा<या िविवध पशुप�ांच े>टॉeसही यात असणार आहते. 

**** 
यवतमाळ इथे पोिलसां<या >थािनक गुSह ेशाखेनं गोवशं त>करी करणारी सहा वाहनं 
ता�यात घेतली आहेत. या कारवाईत कaलखाSयात नeेया जाणाNया पास�¶न 
जा>त गोवंशीय पशूंची सुटका करbयात आली तर चार पशूंचा या वाहनांमmय ेमृ^यू 
झाला. राqयात गोवंशह^या बंदी कायदा असतानाही मो´ा lमाणात यवतमाळमाग· 
तेलंगणा आिण आं̧  lदेशात गो त>करी होत असeयाब�ल िहंद�^ववादी 
कायGक^या�नी ती¹ नाराजी ]य� कRली आह.े 

**** 


