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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date : 26 March 2023 

Time : 01.00 to 01.05 PM 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक : २६ माच २०२३ दपारी १.०० वा. 

**** 
अवयव दान ह े एखा ाला जीवन दे याच ं एक सश  मा यम बनलं अस याच ं
पंत धान नर  मोदी यांनी हटलं आह.े यांनी आज आकाशवाणीवर या `मन क  
बात` मािलकत या न या वा या भागाम ये देशवािसयाशंी संवाद साधला.  आज 
आप या देशात अनेक गरजू लोक िनरामय जीवन लाभावं हणून मो ा आशेन ं
अवयवदा यांची वाट पाहत आहेत. या दशेन ं काम करताना, रा यां या 
अिधवासाची अटही काढन टाक याचा िनणय घे यात आला आह.े हणजेच आता 
ण देशा या कोण याही रा यात जाऊन, अवयव िमळव यासाठी न दणी क  

शकतील, असं यांनी सांिगतलं. ह े नवरा ीच ं पव असून श ची उपासना 
कर याचा हा काळ अस याचं ते हणाले. भारताची मता न यानं उजळन सामोरी 
येत आह,े यात आप या मिहलांचा मोठा वाटा अस याच ं यांनी अधोरे खत कलं. 
व छ ऊजा, अ य ऊजम ये सवाच े य न भारताला पुढं घेऊन जात अस याचं ते 
हणाले. पु यामध या एमएसआर-ऑिल ह गृहसंकलातील लोक सामूिहक 
वापरा या गो ी हणजे िप याचं पाणी,  उदवाहक आिण िव ुत काश यं ं आता 
सौर उजनंच चालवतात, या ब ल यांनी कौतुक कलं. या सोसायटीत या 
सग यांनी एक  येऊन सौर पॅने स लावले यातून अंदाजे दर मिह याला चाळीस 
हजार पयांची बचत होत अस याचं पंत धान हणाले. `मन क  बात`ला 
िमळणा या ितसादांची मािहती यांनी यावेळी दली. का मीरमधील कमळाचं देठ- 
नाद या सामुिहक शेतीची तसंच शेती या इतर यशकथाही यांनी सांिगत या. 
एि ल या मिह यात आपण महा मा योितबा फले आिण डॉ बाबासाहेब आंबेडकर 
यांची जयंती साजरी करतो आहोत. या दो ही महापु षांनी समाजातले भेदभाव दर 
कर यासाठी अभूतपूव योगदान दलं आह◌े, अस ंपंत धान हणाले. स या काही 
ठकाणी कोरोना िवषाणू संसग वाढत आह े यामुळ ं येक नाग रकान ंसुरि ततेची 
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तशीच व छतेचीही काळजी यावी, असं आवाहन पंत धान मोदी यांनी यावेळी 
कलं.  

**** 
भारतीय अंतराळ संशोधन सं था - इ ोन ंआज एकाच वेळी ३६ उप ह ेिपत 
कले. ि टश कपनी या उप हांना घेऊन एल हीएम- ी या रॉकटन ंआज सकाळी 
९ वाजता ीह रकोटा इथनू अवकाशात ३६ उप हांसह उ ाण कलं. उप हांना 
घेऊन एल हीएम-३नं झेप घेत यानंतर याचं एकण वजन ५ हजार ८०५ टन आह.े 
या मोिहमेला एल हीएम- ी / वनवेब इंिडया-ट असं नाव दे यात आलं. इ ोनं 
सामािजक संपक मा यमाव न याबाबत मािहती दली आह.े या ेपणामुळं 
जगात या येक अवकाश आधारीत ॉडबँड इंटरनेट योजनांना मदत िमळणार 
आह.े 

**** 
रा ल गांधी यांच ंलोकसभा सद य व र  क या या मु ावर आज कॉं से प ा या 
वतीनं देशभर  संक प स या ह कर यात येत आहे. क  शासन तानाशाही वृ ीन ं
वागत अस यामुळे रा ल गांधी यािवरोधात सात यान ंआवाज उठवत आहेत. हा 
आवाज दाब यासाठीच यांच ंलोकसभा सद य व र  कलं आह.े मा  कॉं ेस प  
यासंदभात संघष अजून ती  करणार अस याच ं कॉं ेस प ाच े देशा य  नाना 
पटोले यांनी हटलं आह.े नागपूर इथं आज या संदभात धरण ं आंदोलन झालं, 
यावेळी  पटोले बोलत होते.  

**** 
महारा  सरकार अवकाळीनं नुकसान झाले या शेतक यांना दलासा िमळेल अशी 
घोषणा होईल अशी अपे ा होती मा  िवरोधक आिण उ व ठाकरवर टीका 
यापलीकडे स ाधा यां या िवधीमंडळात या भाषणांतून काही िमळालं नाही अशी 
टीका रा वादी कॉं ेसचे देशा य  जयंत पाटील यांनी कली आह.े  रा ल गांध वर 
झालेली कारवाई हणजे लोकशाहीचा गळा घोट याच ंकाम सु  अस याच ं या 
अस याचंही ते हणाले. ल ि प या रा वादी काँ ेस या खासदार फजल यांना 
यायालयान ं दलासा देऊनही यांना अ ाप पूण खासदारक  बहाल झालेली नाही. 
रा ल गांधी यांची प र थती अशीच कर याचा स ाधा यांचा हेतू अस याचा 
आरोप यांनी कला. उ व ठाकरे आज मालेगावम ये सभा घेत आहेत. यांना 
असणा या लोकांचा पाठ बा यावेळी न  य  होईल. यां या सभांना लोक 
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ओढन आणावे लागत नाहीत, ते वत : न येतात हे उ व ठाकर या सभेच ंवैिश  
अस याच ंजयंत पाटील यांनी यावेळी नमुद कलं. 

**** 
मिहला ि कट ीिमयर लीग पधतला अंितम सामना आज मुंबई इंिडय स आिण 
द ी किपट स यां यात होणार आह.े  मुंबईत ेबॉन मदैानावर सं याकाळी साडे 
सात वाजता हा सामना होईल. 

**** 


