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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date : 27 March 2023 

Time : 7.10 AM to 7.25 AM 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक : २७ माच २०२३ सकाळी ७.१० िम. 

**** 
ठळक बात या 
 अवयव दान हे जीवन दे याचं सश  मा यम-मन क  बात मधनू 

पंत धानांचं संबोधन  
 सन िवकारांवर बारकाईनं ल  ठेव याची क ीय आरो य मं ालयाची 

सूचना 
 शेतक यांना चांगले दवस याव,े यासाठी काम करत अस याची 

मु यमं यांची वाही 
 देशाची कमशाहीकडे वाटचाल-माजी मु यमं ी उ व ठाकरे यांची टीका 
 मराठवा ात या २०५ ंथालयांची शासन मा यता र   
 लातूर इथ ंपिह या आंतररा ीय िच पट महो सवाला सु वात  
 वस खु या बॅटिमंटन पध या पु ष दहरेीत भारतीय जोडी अिजं य 
 जागितक मिहला मु ीयु  पधत भारताला आणखी दोन सुवणपदक 

आिण 
 मुंबई इंिडय सन ेपटकावलं पिह या मिहला ि िमयर लीगचं िवजेतेपद  

 
सिव तर बात या  
अवयव दान ह ेएखा ाला जीवन दे याच ंएक सश  मा यम अस याच,ं पंत धान 
नर  मोदी यांनी हटलं आह.े ते काल आकाशवाणीवर या `मन क  बात` 
मािलकत या न या णवा या भागातून देशवािसयांशी संवाद साधत होते. अवयव 
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यारोपणासंदभात रा यां या अिधवासाची अटही काढन टाक याचा िनणय घे यात 
आला आह,े यामळु े आता ण देशा या कोण याही रा यात जाऊन, अवयव 
िमळव यासाठी न दणी क  शकतील, असं यांनी सांिगतलं. पु यामध या एम एस 
आर-ऑिल ह गृहसंकलात पा याची मोटर, िलफट आिण िवजेच े दव ेसौर उजवर 
चालवल ेजातात, याब ल यांनी कौतुक कलं. यातून दरमहा अंदाजे चाळीस हजार 
पयांची बचत होत अस याची मािहती पंत धानांनी दली. एि ल या मिह यात 

आपण महा मा योितबा फल ेआिण डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी 
करतो आहोत. या दो ही महापु षांनी समाजातले भेदभाव दर कर यासाठी अभूतपूव 
योगदान दल,ं या श दांत पंत धानांनी यांच ं मरण कल.ं स या काही ठकाणी 
कोरोना िवषाणू संसग वाढत आहे, यामळु े येक नाग रकान ं सुर ेची तशीच 
व छतेचीही काळजी यावी, असं आवाहन पंत धानांनी यावेळी कल.ं  

**** 
क ीय आरो य मं ालयान ं रा य आिण क शािसत देशांना कोिवड, इ ए झा, 
गंभीर सन रोग यावर बारकाईनं ल  ठेव यास सांिगतलं आह.े कोिवड आिण 
इ एंझा या दो ही आजारांम य ेसंसगाची मा यम,ं अिधक लोकसं येला संसगाची 
असणारी जोखीम, िचिक सािवषयक ल णं याबाबत समानता आहे. गद ची आिण 
क दट ठकाण ं टाळणं, खोकताना आिण िशंकताना त डावर माल ठेवण,ं 
सावजिनक आिण गद या ठकाणी मा क वापरण,ं हात वारंवार धुण ं यासार या 
सा या उपायांनीसु ा हे आजार टाळता येऊ शकतात, असं आरो य मं ालयान ं
हटलं आह.े  

**** 
शेतक यांना चांगल े दवस आले पािहज,े या मह वा या अज ासाठी ह ेसरकार काम 
करत अस याची वाही, मु यमं ी एकनाथ िशंदे यांनी दली आहे. िशड  इथ या 
‘महापशुधन ए पो-२०२३ चा काल मु यमं यां या उप थतीत समारोप झाला, 
यावेळी ते बोलत होते. शेतकरी हा आपला क िबदं असून, शेतकरी आदश मानूनच 
शासन काम करत अस याचं, यांनी सांिगतलं. पशुधन ल पीमु  कर यासाठी 
पशुसंवधन िवभागान ेउ ेखनीय काम क याब ल यांनी िवभागाचं कौतुक कलं. िशड  
इथं थीम पाक उभार यासाठी नगर िवकास िवभागा या मा यमातून िनधीची कमतरता 
भास ू दली जाणार नाही, अशी वाही मु यमं यांनी यावेळी दली.  

**** 
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देशाची कमशाहीकडे वाटचाल सु  असून, २०२४ म ये हेच सरकार स ेवर 
आल,ं तर ती शेवटची िनवडणूक असेल, असं माजी मु यमं ी उ व ठाकर ेयांनी 
हटलं आह.े ते काल मालेगाव इथं जाहीर सभेत बोलत होते. लोकशाही 
वाचव यासाठी काँ ेससोबत एक  आलो आहोत, मा  सावरकरांचा अपमान सहन 
करणार नाही, असं यांनी काँ ेस नेते रा ल गांधी यांना प  सांिगतलं ते 
हणाले…  
Byte… 

मी रा ल गांधीना सांगतोय क , आपण एक  आलो आहोत 
ज र, या देशाचं संिवधान वाचव यासाठी आलो आहोत. 
पण आता जर वळे चुकली, तर आपला दशे कमशाहीकडे 
गे यािशवाय राहणार नाही, ह े माझं पष्ट मत आहे. ही 
लढाई जी आहे. ती लोकशाहीची लढाई आहे. लढायचं 
असेल तर दैवतांचा अपमान आ ही सहन नाही करणार. 
अिजबात करणार नाही. सावरकर आमच ंदैवत आहे, यांचा 
अपमान आ हाला पटणारा नाही. सावकरांनी जे काही 
कलेल ं आह,े ते सवसामा याचं ए ा गबा याच ं काम 
नाही. 

 
शेतक यां या बांधावर जायला मु यमं यांना वेळ नस याची टीका ठाकरे यांनी 
कली. नैसिगक संकटात महािवकास आघाडीने तातडीनं पंचनाम े क न नकुसान 
भरपाई द याच ंसांगताना, यांनी मु यमं यांवर टीका कली.  
Byte… 

मी दवाळी या वळेलेा पािहलं होत,ं तु ही पण पािहल ं
असेल टी ही वरती मु यमं ी रमल े शेतीत. यां या 
शेतीम ये दोन दोन हेिलपॅड. मु यमं ी हेिलकॉ टर ने शेतात 
जातो. माझा शेतकरी रा ी अपरा ी वीज आ यानंतर शेतात 
जातो कधी साप चावतो कधी िवंचू डसतो. इथ ं वीजेचा 
प ा नाही. शेतमालाला भाव नाही. घरची ल काय 
अडकललेी आहेत. आिण मु यमं ी वतः या शेतात 
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रमतात. पण या शेतक यां या बांधावरती यायला तु हाला 
वळे नाही? 

 
स ा िमळव यासाठी भारतीय जनता प  ाचारी लोकांना प ात घेत अस याची 
टीका ठाकरे यांनी कली. िनवडणूक आयोगा या धनु यबाण आिण िशवसेना 
प नावा या िनणयाव नही ठाकरे यांनी टीका कली, आप या प ाला आपण 
िशवसेनाच हणणार याचा यांनी पुन ार कला.  
दर यान, उ व ठाकरे यांची ये या दोन एि लला छ पती संभाजीनगर इथं सभा 
होणार आह.े या सभेसाठी काल महिवकास आघाडीचा मेळावा झाला, यावेळी 
िवधान प रषदेच ेिवरोधी प नेते अंबादास दानवे यांनी ही मािहती दली.  

**** 
मु यमं ी एकनाथ िशदंे यांची पुढ या आठव ात छ पती संभाजीनगर इथं जाहीर 
सभा होणार आहे. िशवसेनेचा काल पदािधकारी मेळावा घे यात आला, यात 
पालकमं ी सं दपान भुमरे यांनी ही मािहती दली.  

**** 
क  आिण रा य शासना या िविवध योजनांचा लाभ घेऊन शेतक यांनी गती 
करावी, असं आवाहन क ीय रे वेरा यमं ी रावसाहेब दानवे यांनी कलं आहे. काल 
जालना इथ ं िज हा कषी महो सवा या उ ाटन संगी ते बोलत होते. येक 
िज ात कोण या िपकाच ं अिधक उ पादन होतं, याचा अ यास क न क  
शासनान ं या िपका या वाढीसाठी आिण अ  ि या उ ोगांना ो साहन िमळावं 
यासाठी िज हािनहाय िपकांची िनवड कली आह.े जालना िज ात मोसंबीच ंजा त 
उ पादन होतं, मोसंबीवर आधा रत ि या उ ोग कर यासाठी अनुदानही उलप ध 
क न दे यात येणार अस याच ं दानवे यांनी सांिगतलं. ये या ३० माचपयत 
चालणा या या कषी महो सवात शासक य दालन, शेतीशी संबंिधत कप यांच े
टॉ स, बचत गटाच े टॉ स, खा  पदाथाच े टॉ स, शेतकरी उ पादक कप याचं े
टॉ स, यांचा समावेश आहे.  

दर यान, दानवे आिण पालकमं ी अतुल साव ेयां या उप थतीत काल िज ात 
आनंदाचा िशधा वाटपाला सु वात कर यात आली. िज ात या तीन लाख ४५ 
हजार ६६२ कटंबांना आनंदाचा िशधा िवत रत कला जाणार आहे.  

**** 
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शेतक यांना मदत कर यापे ा रा य सरकार जािहरातबाजी करत अस याची टीका 
िवधानसभेच े िवरोधी प नेते अिजत पवार यांनी कली आह.े जालना िज ात 
तीथपुरी इथ या अंकशराव टोपे सागर सहकारी साखर कारखा या या ६० हजार 
िलटर ित दन मते या इथेनॉल क पाच ंउ ाटन काल पवार यां या ह ते झालं, 
यावेळी ते बोलत होते. अवकाळी पाऊस, गरपीट यासार या संकटामुळे शेतकरी 
अडचणीत सापडला असून, सरकार मदतीचं फ  आ ासन देत आह,े मा  

य ात मदत करतच नाही, असा आरोप पवार यांनी कला.  
**** 

भारत रा  सिमती प ाने महारा ात तांि क मा यता घेतली असून, तेलंगणा या 
धत वर महारा ात िवकासकाम े कली जातील, असं तेलंगणाच े मु यमं ी, 
बीआरएसचे अ य  क चं शेखर राव यांनी हटलं आह.े ते काल नांदेड 
िज ात या लोहा इथ ंजाहीर सभेत बोलत होते. बीआरएस महारा ात थािनक 
वरा य सं थांपासून पाय घ  रोवेल, असा िव ासही चं शेखर राव यांनी य  

कला.  
**** 

अि वीरां या पिह या तुकडीच ं िश णो र पथसंचलन उ ा मुंबईत आय एन एस 
िच का इथ ं होणार आहे. सुमारे दोन हजार ६०० अि वीरांनी िच का इथ ं सु  
असलेल ं िश ण यश वीपण े पूण कलं. या अि वीरांमध े २७३ मिहला 
अि वीरांचाही समावेश आह.े नौदल मुख अॅडिमरल आर. हरी कमार या समारंभाच े
मु य अितथी असतील. यश वी िश णाथ ना यां या पुढ या सागरी 
िश णासाठी िकना यावर असले या यु नौकांवर तैनात कल ंजाणार आह.े  

**** 
रा ल गांधी यांच ं लोकसभा सद य व र  क या या िनषेधात काल काँ ेस प ा या 
वतीन ंदेशभर संक प स या ह आंदोलन कर यात आल.ं मुंबईत काँ ेसतफ कले या या 
आंदोलनात काँ ेस नेते पृ वीराज च हाण, बाळासाहेब थोरात, भाई जगताप यात 
सहभागी झाले होते. नागपूर इथहंी संिवधान चौकात काँ ेस प ातफ धरण ंआंदोलन 
कर यात आलं.  
लातूर इथं िज हा युवक काँ ेस या वतीने महा मा गांधी चौकात स या ह कर यात 
आला. या स या हात आमदार अिमत देशमुख, आमदार धीरज देशमुख यां यासह 
िज हाभरातील काँगेस कायकत सहभागी झाले होत.े 

**** 
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मराठवा ात या २०५ ंथालयाचंी शासन मा यता र  कर यात आली आह.े 
छ पती संभाजीनगर इथले सहा यक ंथालय संचालक सुनील स ेयांनी काल ही 
मािहती दली. ते छ पती संभाजीनगर इथं िज हा ंथालय संघा या वािषक 
अिधवेशनात बोलत होते. रा य ंथालय संचालनालया या वतीनं रा यात या 
अकाय म ंथालयांना नोटीस पाठव यात आली होती, मा  या ंथालयांनी खुलास े
सादर न क यान ं ंथालय संचालनालयानं ही कारवाई कली आह.े या ंथालयांम य े
छ पती संभाजीनगर िज ात या २०, जालना २९, नांदेड आिण बीड येक  
३८, धाराशीव १९, परभणी १६, लातूर ३० तर िहंगोली िज ात या १५ 
ंथालयाचंा समावेश आहे. िज हा ंथालयांना ६० ट  वाढीव अनुदानाची र म 

ये या चार ते पाच दवसात िमळणार अस याचंही स ेयांनी सांिगतलं.  
**** 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठा या ना शा  िवभागाने 
प रघाबाहेरच ेकलावंत घडव याचे गौरवो ार यात द दशक नागराज मंजुळ ेयांनी 
काढल े आहेत. जागितक रंगभूमी दनािनिम  छ पती संभाजीनगर इथं 
िव ापीठा या ना  महो सवाच ंउ ाटन क यानंतर ते बोलत होते.  
Byte… 

संधी िमळाली तर खूप लोक काहीही क  शकतात, सग यात 
टॅलट आहे. आप या सीमा ठर या आहेत, पण या 
प रघाबाहेर पण टॅलट असतं. मला नॅशनल अवॉड िमळाले 
िडरे टर हणून. असंही श य आहे. तर माझं मत आहे क , 
पुणे, मंुबई सोडन औरंगाबाद जगा या कानाकोप यात चं पूर 
कठ याही कोप यात महारा ा या जगा या भारता या टॅलट 
भरलले ंआहे. यांना संधी िमळाली पािहजे, नवीन चेहरे आल े
पािहजे. 

दाि णा य रिसकां या तुलनेत कलेवरची आपली ा कठेतरी कमी पडत,े याचा िवचार 
मराठी माणसांनी करावा, असं आवाहन अिभनेते सयाजी िशंदे यांनी यावेळी कल.ं मराठी 
ना  आिण िसनेसृ ीला अनेक मोठ े कलावंत देणा या ना शा  िवभागाचं ह े सुवण 
महो सवी वष असून, या वषात सं मरणीय काय म घेऊन िवभागानं रा ीय - आंतररा ीय 
तरावर कलावंत घडवावेत, अशी अपे ा कलगु  डॉ. मोद येवले यांनी यावेळी य  

कली.  
**** 
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लातूर इथं काल पिह या आंतररा ीय िच पट महो सवाला सु वात झाली. ये  
द दशक ज बार पटेल यावेळी उप थत होते. लातूर प रसरात या गुणव ेला कला 
े ातही वाव िमळावा हणून हा महो सव मह वाचा अस याचा िव ास ज बार 

पटेल यांनी य  कला. वीिडश द दशक तारीक सालेह यांचा 'बॉय ॉम हेवन' 
हा िच पट दाखवनू या महो सवाचा ारंभ कर यात आला. किवता दातीर आिण 
अिमत सोनावणे द दिशत 'िगरक ', मयूर करंबळीकर द दिशत 'डायरी ऑफ 
िवनायक पंिडत' आिण अिनल साळवे द दिशत ' लोबल आडगाव'हे तीन मराठी 
िच पट या महो सवात दाखवले जाणार आहेत.  

**** 
बॅडिमंटनपट सा वक साईराज रंक रे ी आिण िचराग शे ी जोडीनं वस खु या 
बॅटिमंटन पध या पु ष दहेरीच ंसुवण पदक पटकवलं आह.े यांनी काल बासेल 
इथं अंितम साम यात िचन या रन िझयांग य ूआिण टॅन ि ग यांचा २१-१९, २४-
२२ असा सरळ गे सम य ेसहज पराभव कला.  

**** 
जागितक मिहला मु ीयु  पधत चार सुवणपदक िजंकत भारतान ं या पधच ं
अिजं यपद पटकावलं आह.े काल भारता या िनखत जरीन आिण लविलना 
बोग हेन यांनी सुवणपदक पटकावल.ं िनखतने ५० िकलो वजनी गटा या अंितम 
साम यात. हएतनाम या गुयेन थी टॅम िहचा पराभव कला, तर लविलनानं ७५ 
िकलो वजनी गटात ऑ टेिलया या कटिलन पाकर िहचा पराभव कला. या पधत 
भारता या नीतू घंसास आिण वीटी बुरा या दोघ नीही सुवण पदक पटकावलं 
आह.े 

**** 
मुंबई इंिडय स संघाने पिह या मिहला ि िमयर लीग पधच ं िवजेतेपद पटकावलं 
आह.े नवी मुंबईत काल झाले या अंितम साम यात मुंबई इंिडय सन े द ी 
किपट सचा सात खळेाड राखून पराभव कला. थम फलंदाजी करत द ी या 
संघान े दलेल ं १३२ धावांच ं ल य मुंबई इंिडय सन े १९ या षटकात तीन खेळाड 
गमावत पूण कलं.  

**** 
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छ पती संभाजीनगर िज ात या तीन आशा वयंसेवकाची सव क  आशा 
वयंसेिवका पुर कारासाठी िनवड कर यात झाली आह.े सव क  अशा सेिवका 

पुर कार, िस ोड तालु यात उंडणगाव ाथिमक क ात कायरत सरला दौलत वाघ 
यांना, ि तीय पुर कार संगीता ि ंबक घुले यांना, तर तृतीय उ क  आशा पुर कार, 
दौलताबाद ाथिमक आरो य क ात कायरत िमरा पचंद तीर छ े यांना जाहीर 
झाला आह.े अनु मे २५, १५ आिण ५ हजार पय ेया पुर कारांच ं व प आह.े 
या आशा वयंसेिवकां माण े इतर वयंसेिवकांनीही काम करावं, असं आवाहन 
िज हा प रषदेच ेमु य कायकारी अिधकारी िवकास मीना यांनी कलं आहे.  

**** 
ामीण भागात या सव कटंबांना २०२४ पयत नळा ार े पाणी पुरवठा कर यासाठी 

जल जीवन िमशन योजनतगत, लातूर िज ात ९३५ गावात ८९९ पाणी पुरवठा 
योजना मंजूर कर यात आ या आहेत. ५७२ कोटी २७ लाख पयां या या सव 
कामांना कायारंभ आदेश दे यात आल े असून, आतापयत ६४ कामे पूण झाली 
आहेत.  

**** 
चालू आठव ात आकाशात एक अद्भुत खगोलीय घटना पहायला िमळणार आहे. 
बुध, शु , गु , मंगळ आिण युरेनस हे पाच ह सूया तानंतर पि म ि ितजावर 
एकाच वेळी पाहता येणार आहेत. उ ा मंगळवारी सायंकाळी हे य अिधक छान 
दसेल, असं याबाबत या वृ ात हटल ंआहे.  

**** 


