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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 21 October 2020 

Time 7.10 AM to 7.20 AM 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – २१ ऑ टोबर २०२० सकाळी ७.१० िम. 

**** 
 कोरोना िवषाणूचा ादभाव अ ाप कायम, ितबंधा मक उपायांच ं जबाबदारीन ं

पालन कर याच ंपंत धानांच ंनाग रकानंा आवाहन.  
 उ मानाबाद िज ात अितवृ ीन ंझाले या नकुसानाची मु यमं ी उ व ठाकरे आज 

पाहणी करणार. 
 वै क य िश ण मं ी अिमत देशमुख यां याकडन औरंगाबाद, उ मानाबाद आिण 

जालना िज ात या तर िवधानसभेच ेिवरोधी प नेत ेदेव  फडणवीस यां याकडन 
उ मानाबाद, बीड, लातूर आिण परभणी िज ात अितवृ ीन ंझाले या नकुसानीची 
पाहणी.  

 रा यात आणखी आठ हजार १५१ कोिवड बािधतांची न द, २१३ जणांचा 
उपचारादर यान मृ य.ू 

 मराठवा ात २२ णांचा मृ य,ू तर न या ६६० णांची न द.  
आिण 

 मा क या िकमती िनि त, रा य सरकारन ंजारी कला आदेश.  
**** 

कोरोना िवषाणूचा ादभाव संपला आह ेअसा गैरसमज क न न घेता, ितबंधा मक 
उपायाचंं जबाबदारीन ं पालन कर याच ंआवाहन पतं धान नर  मोदी यांनी देशात या 
जनतेला कल ंआह.े आगामी दसरा, दवाळी, ईद या सणां या पा भूमीवर ते काल 
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देशवािसयांना संबोिधत करत होत.े काही लोक सुर ा उपायां या बाबतीत 
िन काळजीपणा दाखवत अस याब ल यांनी िचंता य  कली. 

मेर े यार े देशवािसय , लॉकडाऊन भल े ही चला गया हो, वायरस नही 
गया। कई लोग  न अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दया ह,ै या 
बहोत ढलाई िलया है। य े िबलकल ठक नह । अगर आप लापरवाही 
बरत रह ेह, िबना मा क क बाहर िनकल रह ेह, तो आप अपन ेआप को, 
अपन ेप रवार को, अपन ेप रवार क ब  को, बुजुग  को उतन ेही बड े
संकट मे डाल रह ेह।ै दो गज क  दरी, समय समय प ेसाबुन स ेहाथ धोना 
और मा क लगाना इसका यान रख। 

देशात या िवषाणू या संसगावर उपचारासाठी अनके लस वर संशोधन सु  अस याच ं
यांनी सांिगतलं. देशात या येक नाग रकाला सणांचा आनंद घेता आला पािहजे, 
अस ं आप याला वाटत,ं यामळु े जोपयत लस येत नाही, तोपयत कोणताही 
िन काळजीपणा न दाखवता, काळजी घे याच ंआवाहन, पंत धानांनी यावळेी कल.ं  

**** 
उ मानाबाद िज ात अितवृ ीन ं झाले या नकुसानाची मु यमं ी उ व ठाकरे आज 
पाहणी करणार आहेत. तुळजापूर तालु यात काटगाव, अपिसंगा, इथ या पडझड 
झाले या घरांची तसंच िपकां या नकुसानाची मु यमं ी पाहणी क न ाम थांशी 
संवाद साधणार आहते. दपारी बारा वाजनेंतर ते तुळजापूर शासक य िव ामगहृ इथं परू 
प र थतीबाबत अिधका यांची बैठक घेणार आहेत. 

**** 
वै क य िश ण मं ी अिमत देशमुख यांनी काल औरंगाबाद, उ मानाबाद आिण 
जालना िज ात अितवृ ीन ंझाले या नकुसानीची पाहणी कली. 
औरंगाबाद िज ात पैठण तालु यात या मुरमा आिण औरंगाबाद तालु यात या 
िपंपळगाव या ठकाणी बांधावर जाऊन थेट शेतक याशंी संवाद साधला. शासन 
िनयमानुसार नुकसान भरपाई देणार अस याची वाही यांनी यावळेी दली.    
जालना िज ात अंबड तालु यात या आंतरवाली सराटी या गावातही देशमुख यांनी 
काल िपकांची पाहणी कली.  
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उ मानाबाद िज ात अितवृ ी तसंच कोिवड-19 संसगाचा यानंी आढावा घेतला. 
अितवृ ीन ं झाले या नुकसानीच े तातडीन े पंचनाम े क न शासनाला अहवाल सादर 
करावा, याचबरोबर कोिवड-19 या संदभान े उपचार आिण जनजागृती करताना 
दल  होऊ नय,े असे िनदश देशमुख यांनी यावळेी दल.े 

**** 
िवधानसभेच े िवरोधी प नेत े देव  फडणवीस यांनी काल उ मानाबाद, बीड, लातूर 
आिण परभणी िज ात अितवृ ीन ंझाले या नकुसानीची पाहणी कली. यावेळी यांनी 
शेतक याशंी संवाद साधनू यां या अडचणी जाणनू घेत या.  
फ  िपका या नकुसानीची भरपाई न देता खरडन गेले या शेत जिमनीची ही नकुसान 
भरपाई ावी अशी मागणी यांनी बीड िज ात या अंबाजोगाई इथ ंशेतकरी संवाद 
काय मात बोलताना कली. मदतीच ेिनयम काय आहेत, या पे ा शेतक याला मदत 
कर यासाठी कोण या कारच े िनयम आिण अटी करता करता येतील, या क न 
त काळ मदत करण ंआव यक अस याच ंते हणाले. 
लातूर इथ ं वाताहरांशी बोलताना फडणवीस यांनी, शेतक यानंा िबयाण े दे यासाठी 
िबयाण े महामंडळाची सोडत प त अ यतं चुक ची असून, सातबारा असेल या 
शेतक याला िबयाण ं दलं पािहज,े असं मत य  कल.ं  
परभणी िज ा या सोनपठे तालु यात या िनळा इथंही यांनी िपकां या नकुसानीची 
पाहणी कली. 
त पूव  काल सकाळी फडणवीस यांनी उ मानाबाद िज ात नकुसानीची पाहणी कली. 
यानंतर उ मानाबाद इथं वाताहरांशी बोलताना यांनी, अितवृ ीमळु ेनकुसान झाले या 
शेतक यानंा रा य सरकारन े तातडीन े मदत करावी, अशी मागणी कली. या 
शेतक यां या जिमनी पावसामळु ेखरडन गे या आहेत, या शेतक यां या शेतात या 
िविहरीत गाळ साचललेा आह,े तसंच इले टक पपं िकवा िसंचन संचाच ं नुकसान 
झालं आह,े या नकुसानीसाठी वेग या िवशषे योजना तयार कर याची गरज अस याच ं
फडणवीस हणाल.े  

**** 
अितवृ ीन ं बािधत शेतक यानंा यके  १० हजार पयांची मदत दे याची मागणी 
िवधान प रषदेच े िवरोधी प नेत े वीण दरेकर यांनी कली आह.े दरेकर यांनी काल 
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सोलापूर िज ात अितवृ ीन ं झाले या नुकसानाची पाहणी कली, यानंतर त े
प कारांशी बोलत होते. मु यमं ी उ व ठाकर े यांनी काही वषापूव  नकुसान त 
बळीराजाला हे टरी २५ हजार त े ५० हजार पयांची मदत दे याच ंआ ासन दलं 
होत.ं याची यांनी पूतता करावी, भाजपचीही हीच मागणी आह,े असंही दरेकर 
हणाल.े  

**** 
तलाठी, ामसेवक, कषी सहा यकानंी टाळाटाळ न करता ता काळ सरसकट पचंनाम े
कर या या सूचना महसूल रा यमं ी अ दल स ार यानंी द या आहेत. उ मानाबाद 
तालु या या जनुोनी प रसरात अितवृ ीमळु े नकुसान झाले या भागाची पाहणी 
क यानतंर ते काल बोलत होत.े नुकसान त शेतकरी, तसंच ाम थांशी यांनी 
यावेळी संवाद साधला. रा यशासन शेतक यां या पाठीशी आह,े यांनी खचनू जाऊ 
नय,े अस ंत े हणाले. या भागात अितवृ ीमुळ ेपूणतः वा न गेलेले र त ेत काळ द त 
कर या या सूचना स ार यांनी शासनाला क या.  

**** 
शासक य अिधका यानंी पंचनाम ेकर यासाठी य  शेतापयत पोहोचनू पाहणी करावी, 
अस,ं खासदार युवराज संभाजीराज ेछ पती यांनी हटल ंआह.े ते काल बीड िज ात 
सावरगाव इथ ं अितवृ ीन ं झाले या नकुसानाची पाहणी क यानंतर बोलत होत.े 
पंचना यांसदंभात िज हािधकारी तसंच मु य कायकारी अिधका यांनी ल  घाल याच ं
आवाहन यांनी कलं.  

**** 
रा यात या ठाकर ेसरकारन ंशेतक यानंा याय न द यास आपण र यावर उत  असा 
इशारा भारतीय जनता प ा या रा ीय सिचव पंकजा मुंड े यांनी दला आह.े परभणी 
िज ात या गंगाखेड इथ ं भारतीय जनता प ाच े नते,े माजी नगरा य  राम भ ू मुंडे 
आिण िज हा प रषद सद य ीिनवास मुंडे यांनी आयोिजत कले या शेतकरी संवाद 
काय मात या काल बोलत हो या. शेतक यानंा सरसकट मदत दली पािहजे, 
याम य ेकोणताही भेदभाव, वगवारी होता कामा नय,े असं या हणा या. मुंडे यानंी 
काल नांदेड िज ात या काही गावांनाही भेट देऊन नकुसानीची पाहणी कली. 

**** 
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स टबर अखेरपयत रा या या ह ाच ेव त ुआिण सेवा कर परता याच े३० हजार कोटी 
पय े क  सरकारन ं तातडीन ं दे याची मागणी महसूलमं ी आिण काँ ेस देशा य  

बाळासाहेब थोरात यांनी कली आह.े रा य सरकारन ं पगार आिण इतर दैनंदीन 
खचासाठी लागणारा ५५ हजार कोट चा िनधी कजरो यां या मा यमातून उभारला 
असून कोरोना िवषाणमूळु े महसूलही कमी झाला आह.े महारा  ह े क  सरकारला 
सवात जा त कर देते, मा  रा याला मदत करताना क ाकडन हात आखडता घेतला 
जातो, असं ते हणाल.े  

**** 
मिहलां या त ार करणात तातडीन ं ल  घालून सुनावणीसाठी रा य मिहला 
आयोगा या अ य ाची नेमणकू होण ं आव यक अस याच ं मत रा ीय मिहला 
आयोगा या अ य ा रेखा शमा यांनी य  कल ंआह.े या काल मुंबईत वाताहरांशी 
बोलत हो या. रा यात या मिहलांशी संबंिधत करणामं य ेसुनावणीसाठी शमा गे या 
दोन दवसापंासून मुंबई दौ यावर आहेत. कोिवड सटर म य े लिगक अ याचार, 
िवनयभंग, तसंच छेडछाडीची ११ करण ंक ीय मिहला आयोगा या िनदशनास आणनू 
दे यात आली होती, याअनुषगंान ेमािहती घेऊन, अशा घटना रोख यासाठी रा या या 
मािणत कायप तीसोबतच अ य उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी होण ं

आव यक अस याच,ं शमा यांनी नमूद कल.ं  
**** 

रा यात गे या काही मिह यात झाले या अितवृ ीमळु ेसावजिनक बांधकाम िवभागा या 
अख या रतल े र त े आिण पुलां या नकुसानीचा सावजिनक बांधकाम मं ी अशोक 
च हाण यांनी काल आढावा घेतला. अितवृ ी आिण पुरामुळे वा न गेलेल ेर त ेआिण 
पुलाचंी काम ं तातडीन ं सु  कर याच े िनदश यांनी यावळेी संबंिधत अिधका यानंा 
दल.े 

**** 
रा यात काल दवसभरात आणखी आठ हजार १५१ कोिवड बािधताचंी न द झाली, 
यामळु े रा यातली एकण णसं या १६ लाख नऊ हजार ५१६ झाली आह.े 
रा यभरात काल २१३ जणांचा उपचारादर यान मृ य ू झाला. या िवषाण ू संसगामळु े
आतापयत ४२ हजार ४५३ णांचा मृ य ूझाला आह.े तर काल सात हजार ४२९ ण 
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बरे झा यान ं यांना घरी सोड यात आलं. रा यात आतापयत १३ लाख ९२ हजार 
३०८ ण कोरोना िवषाण ू मु  झाले असून, स या एक लाख ७४ हजार २६५ 
णांवर उपचार सु  आहेत. 

**** 
मराठवा ात काल २२ कोरोना िवषाण ूबािधत णांचा मृ य ूझाला, तर न या ६६० 
णांची न द झाली. 

बीड िज ात सात णांचा मृ य,ू तर नव े ८५ ण, औरंगाबाद िज ात सहा 
बािधतांचा मृ य,ू तर नवे १५६ ण, लातूर िज ात तीन जणाचंा मृ य,ू तर नव े१०७ 
ण आढळल.े नांदेड आिण जालना िज ात येक  दोन णांचा मृ य ूझाला, नांदेड 

िज ात न या १११ तर जालना िज ात ९६ णांची न द झाली. उ मानाबाद आिण 
परभणी िज ात येक  एका णाचा मृ य ूझाला. उ मानाबाद िज ात ६८, तर 
परभणी िज ात आणखी २५ णांची भर पडली. िहगंोली िज ात न या १२ 
णांची न द झाली.  

**** 
मुंबईत आणखी एक हजार ९१ कोरोना िवषाण ूबािधत ण आढळले, तर ४५ जणांचा 
मृ य ू झाला. पुण े िज ात ७४५ नव े ण, तर ३६ मृ यूंची न द झाली. नािशक 
िज ात ४३४ नव े ण आढळले, तर तीन जणांचा मृ य ूझाला. सांगली िज ात 
१६३, गडिचरोली १३४, जळगाव १३०, अमरावती ७८, यवतमाळ ४८, वािशम ३२, 
िसंधुदग २८, तर र नािगरी िज ात आणखी नऊ बािधतांची न द झाली.    

**** 
रा य सरकारन े मा क या िकमती िनि त क या असून, याबाबतचा िनणय काल 
जाहीर कला. रा यात आता एन ९५ मा क, १९ ते ४९ पयांना िमळणार आह,े तर 
दहेरी आिण ितहेरी पदर असलेले मा क तीन ते चार पयांना िमळतील, अस ंआरो य 
मं ी राजेश टोप े यांनी सांिगतल.ं िविवध दजा या मा कची िनि त कलेली कमाल 
िकमत साथरोग कायदा लागू असेपयत कायम राहतील, अस ं यांनी सांिगतल.ं  

**** 
दसरा- दवाळी सणां या अनषुंगान ंिमठाई या ड यांवर दशनी भागावर िमठाई वापराची 
अंितम मुदत प  िलिह याच े िनदश दे यात आल ेअसून, एक ऑ टोबरपासून लागू 
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झाले या या िनदशानसुार, औरंगाबाद िज ात या जवळपास ५० िमठाई उ पादकांची 
तपासणी कर यात आली. यापकै  काही दकानदारांना सुधारणेची नोटीस दे यात आली 
अस याच,ं अ  आिण औषध शासन िवभागाच े सह-आयु  िमिलदं शहा यानंी 
सांिगतल.ं या उपरही दकानदारांनी सुधारणा न क यास, अ  मानक काय ानुसार 
कारवाईचा इशारा शहा यांनी दला.  

**** 
धुळ े- सुरत रा ीय महामागावर क डाईबारी घाटात टॅ ह सची बस कोसळन झाले या 
भीषण अपघातात चार जणांचा मृ य ूझाला, तर ३० ते ३५ जण जखमी झाले. आज 
पहाट ेतीन वाजे या सुमारास हा अपघात झाला. ही बस जळगाव व न सुरत कडे जात 
होती.  

**** 
शारदीय नवरा  महो सवािनिम  तुळजापरू इथं काल लिलता पचंमीिनिम  ी 
तुळजाभवानी देवीची रथ अलंकार महापूजा बांध यात आली. आज देवीची मुरली 
अलंकार महापजूा बांध यात यणेार अस याच ंआम या वाताहरान ंकळवल ंआह.े 

**** 
कोरोना िवषाण ू ितबंधाच ेिनयम पाळ याच ंआवाहन िवधानसभचे ेिवरोधी प नेत ेदेव  
फडणवीस यांनी कलं आह.े  

**** 
नुकसान त शेतक यांना आठ दवसातं मदत न िमळा यास वािभमानी शेतकरी 
संघटना र यावर उत न आंदोलन करेल असा इशारा संघटनेच ेअ य  राज ूशे ी यांनी 
दला आहे. ते काल उ मानाबाद िज ा या तुळजापूर तालु यात नुकसानीची पाहणी 
क यानतंर प कार प रषदेत बोलत होते. रबी पेरणीसाठी तातडीन े पंचनाम े न करता 
हे टरी पंचवीस हजार पय े ावेत, अशी मागणीही यांनी कली.  

**** 
परभणी िज ात कोिवड तांची सं या समाधानकारक र या कमी होत आहे. 
िज ात या नऊ कोिवड क ात स या एकही ण नसून, १५ णालयामं य ेनऊपे ा 
कमी ण आहते. स या िज ात २६७ णांवर उपचार सु  आहते. िज हा 
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शासक य णालयान े दले या आकडेवारीव न ही बाब प  झा याच,ं आम या 
वाताहरान ंकळवल ंआहे.  

**** 
परभणी िज ा या िजंतूर तालु यात या बामणी शाखा अंतगत िवजे या तारेवर 
आकड ेटाकन वीज वापरणा या २१९ ाहकािंव द काल कारवाई कर यात आली.  

**** 
हवामान, ये या दोन दवसांत म य महारा ात ब याच ठकाणी, कोकण, मराठवा ात 
काही ठकाणी तर िवदभात तुरळक ठकाणी पाऊस पड याची श यता हवामान 
िवभागान ंवतवली आहे. याचबरोबर संपूण रा यात तुरळक ठकाणी मेघगजना आिण 
िवजां या कडकडाटासह पाऊस पड याचा अदंाजही हवामान िवभागान ं य  कला 
आह.े 

**** 


