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 ‘अत्त दीप भव’ या गौतम बदु्ाांच्या सांदेशाचा जागर करत सी-20 काययगटाच्या बैठकीचा नागपूरमध्ये 

समारोप, 

 शासनाच्या आरोग्य योजनाांमध्ये मनोववकाराांचा समावेश,  

 भारत आवण आविका खांडातील 23 राष्ट्ाांच्या सांयकु्त लष्टकरी प्रवशक्षण सरावाला पणु्यात प्रारांभ आवण 

 राज्यात कालही अनेक वजल्ह्यात पाऊस. 

 

सी-20 

‘अत्त दीप भव’ अथायत तमु्ही स्वत:च स्वत:साठी दीपक व्हा, या गौतम बदु्ाांच्या सांदेशाचा जागर काल 

नागपूरमध्ये सी-20 काययगटाच्या बैठकीत करण्यात आला. जी-20 पररषदेअांतगयत असलेल्ह्या सी-20 या 

काययगटाच्या बैठकीचा काल समारोप झाला. कें द्रीय मांत्री वनतीन गडकरी समारोपाच्या सत्रात प्रमखु पाहुणे म्हणून 

उपवस्थत होते. भारतात मूल्ह्याधाररत वशक्षण व्यवस्था आवण कुटुांब व्यवस्था आहे. भारतीय समाजाचां हे मोठां 

सामर्थयय असल्ह्याचां गडकरी यावेळी म्हणाले.  

सेवावतृ्ती, लोककल्ह्याण आवण स्वयांसेवकत्व, वसधैुव कुटुांबकम, ववववधता, समावेशन, एकमेकाांबद्दल 

आदरभाव आवण मानवी मूल्ह्याांची मानवी हक्क म्हणून जपणूक इत्यादी मदु्ाांवर काल चचाय झाली. ‘मानवी 

ववकासाला चालना देण्यासाठी नागरी समाजाची भूवमका’ या ववषयावर एक सत्र आयोवजत करण्यात आलां होतां. 

कन्याकुमारीतल्ह्या वववेकानांद कें द्राच्या अवखल भारतीय उपाध्यक्षा वनवेवदता वभडे या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी 

होत्या. स्त्री परुुष समानता, वदव्याांगत्व, मानवी मूल्ह्यां आवण त्याांची जोपासना, परस्पर सहकायय , लोककल्ह्याण अशा 

ववषयाांवर तज््ाांनी त्याांची मतां माांडली.  

 

शवशधमांडळ 

महात्मा जोवतराव फुले जनआरोग्य आवण पांतप्रधान जन आरोग्य योजनाांमध्ये मनोववकाराांचा समावेश 

करण्यात आला असल्ह्याची मावहती आरोग्यमांत्री तानाजी सावांत याांनी काल ववधानपररषदेत ताराांवकत प्रश्नाच्या 

उत्तरात वदली. आता राज्यातल्ह्या शासकीय रुग्णालयातून मनोववकारावरच्या उपचाराांचा लाभ या योजनाांच्या 

अांतगयत वदला जाईल.  

ववद्ाथी हा वशक्षण ववभागाच्या ववववध योजना आवण उपाययोजनाांचा कें द्रवबांदू आहे. ववद्ार्थयाांच्या 

भववतव्यासाठी जे जे करणे आवश्यक आहे, त्या उपाययोजना करून त्याांना दजेदार वशक्षण उपलब्ध करून 



देण्याची ग्वाही शालेय वशक्षण मांत्री दीपक केसरकर याांनी ववधान पररषदेत वदली. खासगी वशकवणी वगायबाबत शासन 

हस्तके्षप करत नाही, मात्र खासगी वगायत ववद्ार्थयाांना आवश्यक सोयी सवुवधा उपलब्ध करून देण्यात येतात की 

नाही, यासांदभायत तपासणी करण्यात येईल, असांही त्याांनी साांवगतलां.  

मुांबईतलां वस्त्रोद्ोग आयुक्तालयाचां कायायलय नवी वदल्ह्ली इथां हलवण्याचा कुठलाही वनणयय कें द्र सरकारने 

घेतलेला नाही, असां उपमखु्यमांत्री देवेंद्र फडणवीस याांनी काल ववधानसभेत स्पष्ट केलां. मात्र वस्त्रोद्ोग मांत्रालयाच्या 

फेरबाांधणी अांतगयत काही जागा वदल्ह्लीमध्ये हलवण्यात आल्ह्याचांही ते म्हणाले. 

कोकण आवण पविम महाराष्ट्ाला जोडणाऱ्या वचपळूण–कराड रले्ह्वे मागय प्रकल्ह्पासांदभायतली बैठक येत्या 

मवहन्याभरात घेण्यात येईल, अशी मावहती दादा भसेु याांनी वदली. 

अव्यावसावयक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीही जात प्रमाणपत्र पडताळणी अवनवायय  करण्यात येणार असल्ह्याचां 

आवदवासी ववकास मांत्री ववजयकुमार गाववत याांनी साांवगतलां. आवदवासींसाठी असलेल्ह्या ववववध योजनाांचा त्याांनी 

आढावा घेतला.  

नवीन मावहती तांत्र्ान धोरण येत्या 15 वदवसाांत आणण्यात येणार असल्ह्याची मावहती उद्ोग मांत्री उदय 

सामांत याांनी वदली. राज्यात आतापयांत मध्यवती मावहती तांत्र्ान कें द्र नाही. हे कें द्र आयटी हब कोल्ह्हापरुात 

ववकवसत करण्याबाबत ववचार केला जाणार असल्ह्याचांही ते म्हणाले. 

  

पुणे रस्ते 

पणेु वजल्ह्यात ववववध रस्त्याांच्या प्रकल्ह्पाची कामां सरुू आहेत. मात्र ठेकेदार ही कामां सांथ गतीनां करत 

असल्ह्याच्या तक्रारी लोकप्रवतवनधी करत आहेत. प्रलांवबत रस्त्याांच्या कामाला गती देऊन मे मवहन्यापूवी सवय कामां 

पूणय करण्याच्या सूचना सावयजवनक बाांधकाम मांत्री रवींद्र चव्हाण याांनी वदल्ह्या आहेत. पणेु वजल्ह्याच्या 

पययटनस्थळाांना जोडणाऱ्या रस्त्याांमध्ये सधुारणा करण्याबाबत मांत्रालयात आयोवजत आढावा बैठकीत ते काल 

बोलत होते. वेल्ह्हे तालकु्यातला तोरणा वकल्ह्ल्ह्याकडे जाणारा महाड-मेढेघाट चेलाडी रस्ता, खानापूर ते पानशेत 

रस्ता, हवेली तालकु्यातला वसांहगड वकल्ह्ल्ह्याकडे जाणारा डोणजे कोंढणपूर-खेड वशवापूर रस्ता आवण परुांदर 

तालकु्यातला परुांदर वकल्ह्ल्ह्याकडे जाणारा सासवड-कापूरहोळ रस्ता या रस्त्याांबाबत यावेळी चचाय  करणार आली.  

  

या प्रादेशशक बातम्या आपण आकाशवाणीच्या पुणे कें द्रावरून ऐकत आहात.  

 

सांयुक्त सराव 

भारत आवण आविका खांडातल्ह्या 23 राष्ट्ाांच्या दसुऱ्या AFINDEX- 2023 सांयुक्त लष्टकरी प्रवशक्षण 

सरावाला कालपासून पणु्यातल्ह्या औ ांधच्या परदेशी प्रवशक्षण ववभागात प्रारांभ झाला. ऐकूया याववषयी अवधक 

मावहती आमच्या प्रवतवनधीकडून...  

AFINDEX- 2023 या प्रवशक्षण सरावात आविका खांडातल्ह्या 23 राष्ट्ाांच्या तकुड्या आवण प्रवतवनधी 

सहभागी होत आहेत. डेझटय  कोअरचे कोअर कमाांडर लेफ्टनांट जनरल राकेश कपूर याांनी आज त्याांना सांबोवधत 

केले. हा सांयुक्त सराव 2019 नांतर यावषी आयोवजत करण्यात आला आहे. मानवतावादी दृवष्टकोनातून भसुुरूां ग 

वनकामी करणे आवण शाांतता प्रस्थावपत करणे ही या सरावाची सांकल्ह्पना आहे. सामररक कवायती आवण कारवाई 

सांयकु्तपणे करण्याची क्षमता हा या सांयकु्त सरावाचा कें द्रवबांदू आहे. याबरोबरच 28 ते 30 माचय 2023 या कालावधीत 

लष्टकर प्रमखुाांची पररषद आयोवजत करण्यात आली आहे. या दरम्यान हे लष्टकर प्रमखु सांयकु्त सरावाची पाहणी 



करतील. सरावा दरम्यान स्वदेशी उपकरणाांचा अवधकावधक वापर करण्यावर भर वदला जाईल. या सरावात 

भारतात उत्पावदत झालेली अत्याधवुनक उपकरणे प्रदवशयत केली जाणार आहेत. आकाशवाणी बातम्याांसाठी श्रद्ा 

वाडे याांच्यासह वेदाांगी कुलकणी पणेु. 

 

एनटीपीसी 

सोलापूर औवष्टणक ववद्ुत प्रकल्ह्प हा देशातल्ह्या सात राज्याांच्या वीज गरजा पूणय करत आहे, अशी मावहती 

एनटीपीसी सोलापूरचे मखु्य महाव्यवस्थापक ववजय गोयल याांनी काल सोलापूरमध्ये वदली. एनटीपीसी सोलापूर 

आयोवजत पत्रकार सांवाद काययक्रमात ते बोलत होते. शा्वतत कृषी अवभयानाच्या अांतगयत औवष्टणक उजाय 

प्रकल्ह्पाांमध्ये कृषी अवशेषाांचा वापर या ववषयावर जनजागतृी काययशाळेचां आयोजनही यावेळी करण्यात आलां होतां.  

 

आनांदाचा शशधा 

राज्यातल्ह्या सावयजवनक ववतरण व्यवस्थेअांतगयत पात्र वशधा पवत्रकाधारकाांना गढुीपाडवा आवण डॉक्टर 

बाबासाहेब आांबेडकर जयांतीचां औवचत्य साधून ‘आनांदाचा वशधा’ ववतररत करण्याचा वनणयय घेण्यात आला आहे. 

गढुीपाडव्यापासून एक मवहना हा वशधा ववतररत करण्यात येईल. राज्यातली अांत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुांब 

तसांच औरांगाबाद आवण अमरावती ववभागातले सगळे वजल्ह्हे आवण वधाय अशा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 

वजल्ह्यातल्ह्या दाररद्रय रषेेवरच्या केशरी वशधापवत्रकाधारकाांना हा आनांदाचा वशधा वमळू शकणार आहे. प्रत्येक 

वशधापवत्रकाधारकाला या अांतगयत एक वकलो रवा, चणाडाळ, साखर आवण एक लीटर पामतेल 100 रुपयाांत वमळेल 

आहे. या योजनेसाठी समुारे 4 शे 74 कोटी रुपयाांच्या खचायला मान्यता देण्यात आली आहे.  

 

बचतगट  

वाशीममध्ये उमेद अवभयानाअांतगयत सुरू असलेल्ह्या मवहला बचत गटाांच्या प्रदशयनाचा काल समारोप 

झाला. तीन वदवस चाललेल्ह्या या वऱ्हाडी जते्रत समुार े 40 लाख रुपयाांची ववक्री झाली. अमरावतीचां ववभागीय 

आयकु्त कायायलय आवण वाशीम वजल्ह्हा पररषदेची ग्रामीण ववकास यांत्रणा याांनी सांयुक्तपणे या प्रदशयनाचां आयोजन 

केलां होतां. प्रदशयनातल्ह्या दालनाांना आवण साांस्कृवतक काययक्रमाांना मोठा प्रवतसाद वमळाला.  

 

महोत्सव 

जालन्यामध्ये वजल्ह्हास्तरीय यवुा महोत्सवाचां आयोजन करण्यात आलां होतां. भारत सरकार यवुा काययक्रम, क्रीडा 

मांत्रालय आवण नेहरू यवुा कें द्र जालना याांनी सांयकु्तपणे या महोत्सवाचां आयोजन केलां होतां. वचत्रकला, कववता 

लेखन, छायावचत्र स्पधाांमध्ये 19 ते 29 वयोगटातल्ह्या यवुक-यवुतींनी यात मोठ्या सांख्येनां सहभाग घेतला.  

 

या प्रादेशशक बातम्या आकाशवाणीच्या पुणे कें द्रावरून देण्यात येत आहते.  

 

पाडवा  

साडेतीन मुहूतायतील एक महूुतय , चैतन्याचा उत्सव, चैत्र शुद् प्रवतपदा अथायत गढुीपाडवा आज साजरा केला 

जात आहे. शककत्याय  शावलवाहनानां सुरू केलेल्ह्या कालगणनेनसुार वषय 1945 आज सरुू होत आहे. रावणावर 



ववजय वमळवून अयोध्येत परत आलेल्ह्या रामाचां स्वागत करणारा हा वदवस दषु्टाांवर सषु्टाांचा ववजय कायमच होतो, हा 

आशावाद जागवत मराठी घराघरातून साजरा केला जातो.  

राज्यपाल रमेश बैस, मखु्यमांत्री एकनाथ वशांदे, उपमखु्यमांत्री देवेंद्र फडणवीस याांनी राज्यातल्ह्या जनतेला 

गढुी पाडव्याच्या शुभेच्छा वदल्ह्या आहेत.       

आपला महाराष्ट् प्रगतीशील आहे. नवनव्या सांधींना गवसणी घालण्याची महाराष्ट्ाची क्षमता आहे. अशा 

सांधी शोधूया आवण महाराष्ट्ाच्या प्रगतीची गढुी उांच आवण आणखी डौलानां उभारूया, अशा शब्दाांत मखु्यमांत्री 

एकनाथ वशांदे याांनी मराठी नववषय प्रारांभाच्या शभेुच्छा वदल्ह्या आहेत. 

 

राष्ट्रीय नववषषशदन 

आज भारतीय सौरवदनाांक 1 चैत्र, शके 1945. भारतीय राष्ट्ीय कालगणनेनसुार येणारा नववषयवदनही 

आजच योगायोगाने पाडव्याच्या वदवशीच साजरा होत आहे. एरवी हा वदवस 22 माचयला वकां वा लीप वषायत 21 

माचयला वसांत सांपातवदनी येतो. एका लोकशाही, धमयवनरपेक्ष, सावयभौम राष्ट्ाचे नागररक या नात्यानां शुभेच्छाांसह 

पनु्हा एकदा आज आपल्ह्या राष्ट्ाची, राष्ट्ीय नववषयवदनाची आठवण. 

 

स्रॉबेरी 

पालघर वजल्ह्यातील मोखाडा कृषी ववभाग, बायफ आवण एस. के. फाउांडेशन या सांस्थाांच्या माध्यमातून 

प्रवशक्षण घेऊन मोखाडा तालकु्यातल्ह्या चार गावातल्ह्या 12 शेतकऱ्याांनी एकत्र येऊन 30 गुांठा जागेत स््ॉबेरी 

फळाची लागवड केली आहे. या शेतकऱ्याांनी नावशक आवण इतर काही वठकाणी जाऊन याबाबत प्रवशक्षण, 

प्रात्यवक्षकावारारे मावहती घेतली. एकां दर खचय वगळता या शेतीतून त्याांना मोठ्या प्रमाणात नफा वमळत आहे. सवय  

शेतक-याांचा एकवत्रत ववचार करता चार ते साडेचार लाख रुपयाांचां उत्पन्न ते वमळवत आहेत. या स््ॉबेरीला 

वजल्ह्यातल्ह्या ववववध भागाांसह नावशक, मुांबई आवण दादरच्या बाजारात मागणी आहे. यामळेु इथले शेतकरी प्रगत 

आवण आवथयकदृष््टयाही सक्षमही होऊ लागले आहेत. 

 

आांदोलन 

यवतमाळ वजल्ह्यात,बाभूळगावमध्ये कोपरा इथल्ह्या ग्रामस्थाांनी त्याांच्या गावाला नगरपांचायतीमध्ये 

समाववष्ट करण्यात यावां, अशी मागणी करत काल चक्काजाम आांदोलन केलां. बेंबळा प्रकल्ह्पामळेु बाभूळगावमध्ये 

पनुवयसन झालेल्ह्या या गावाला 17 वषां झाली तरी ग्रामपांचायत नाही. त्यामळेु शासनाच्या कोणत्याही योजना, सोयी 

सवलतीं या ग्रामस्थाांपयांत पोहोचत नाहीत. या आांदोलनामळेु यवतमाळ, धामणगाव अमरावती मागायवर वाहतूक 

खोळांबली होती.  

 

पानसर े 

कामगार नेते गोववांद पानसर ेयाांच्या खून खटल्ह्यात काल कोल्ह्हापूरमध्ये वजल्ह्हा आवण सत्र न्यायाधीश एस. 

एस. ताांबे याांच्यासमोर दोन साक्षीदाराांच्या साक्षी आवण त्याांची उलट तपासणी झाली. पढुील सनुावणी तीन 

एवप्रलला होणार आहे. 

 

गुटखा 



धळु्यातल्ह्या मुांबई-आग्रा महामागायवर नगावबारी चौफुलीवर पोवलसाांनी सोमवारी रात्री अडवलेल्ह्या तीन 

वाहनाांतून सव्वा कोटी रुपये वकमतीचा गटुखा जप्त केला. या कारवाईत सात जणाांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात 

आलां आहे आवण गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.   

 

पाऊस  

राज्यात कालही अनेक वजल्ह्यात पाऊस झाला. पालघर, सातारा, धळेु तसांच गडवचरोलीमध्ये ररमवझम 

पाऊस पडला. नवी मुांबई, मुांबई आवण पणु्यात काल सकाळी जोरदार सरी कोसळल्ह्या. रायगड वजल्ह्यात 

पावसामळेु आांबा, काजू आवण काांदा उत्पादकाांचां अतोनात नकुसान झालां आहे. 

 

हवामान 

कोकण, मध्य महाराष्ट्, मराठवाडा आवण ववदभायत तरुळक वठकाणी आज हलका ते मध्यम स्वरुपाचा 

पाऊस पडेल. ववदभायत आज ववजाांसह पावसाची शक्यता आहे. याच भागाांत चोवीस आवण पांचवीस तारखेला 

जोराचे वार ेआवण ववजाांसह पावसाचा इशारा हवामान ववभागानां वदला आहे. 

 

आकाशवाणी पुणे कें द्रावरचां प्रादेशशक बातमीपत्र सांपलां, नमस्कार. 

 


