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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 21 October 2020 

Time 1.00 to 1.05pm 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

3ादेिशक बात8या 
:दनांक – २१ ऑ?टोबर २०२० दFपारी १.०० वा. 

**** 
म#ुयमं&ी उ)व ठाकरे आज उ2मानाबाद िज78ात अितव<ृीमुळ ेझाले7या नुकसानाAया 
पाहणी दौFयावर आहते. अितवृ<ीमळु े बािधत झाले7या शेतकFयांनी धीर सोडL नय,े 
सरकार NयांAया पाठीशी आह,े असा Oदलासा म#ुयमंPयानंी शेतकFयांना Oदला आह.े 
तुळजापूर तालRुयात7या काटगाव इथं हरणी धरण Wे&ात7या बािधत Wे&ाची नुकसान 
पाहणी कY7यानंतर म#ुयम&ंी बोलत होत.े काटगाव इथ ंघराचं नुकसान झाले7या एका 
नुकसान\2त शेतकFयाला तसंच पशुधन वा]न गेल7ेया शेतकFयाला म#ुयमंPयांAया 
ह2त े मदतीचा धनादेश दे̂ यात आला. काही Oदवसातं पंचनाम े पूण_ होऊन बािधत 
शेतकFयानंा मदतीचा िनण_य मंि&मंडळाAया बैठकbत घेणार अस7याच ंम#ुयम&ंी ठाकरे 
यांनी यावळेी सांिगतल.ं महसूलम&ंी बाळासाहेब थोरात, उ2मानाबाद िज78ाच े
पालकम&ंी शकंरराव गडाख, खासदार ओमराज े िनबंाळकर, आमदार कeलास घाडग े
पाटील, आमदार fानराज चौगलु,े िवभागीय आयुh सुनील कijेकर, िज7हािधकारी 
कौ2तुभ Oदवेगावकर, पोलीस अधीWक राज ितलक रोशन यावळेी उपk2थत होत.े 

**** 
िवधान पOरषदेतल े िवरोधी पWनेत े nवीण दरेकर यांनी आज सांगली िज78ात7या 
आटपाडी तालRुयात अितव<ृी झाले7या भागाला भेट Oदली. Nयांनी नकुसानाची nNयW 
पाहणी कoन शेतकFयांना Oदलासा Oदला. आमदार गोपीचंद पडळकर या दौFयात 
NयांAयाबरोबर उपk2थत होते. 
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आटपाडी भागात jाW, डािळंब, सोयाबीन, कापूस आिण ऊस िपकाच ं मोpा 
nमाणावर नुकसान झालं असून नुकसानाची तीqता लWात घेऊन सरकारन ं तातडीची 
मदत लवकर rावी असं nवीण दरेकर यावेळी sहणाल.े राजकbय tि<कोन बाजूला 
ठेवनू नकुसान \2त शतेकFयानंा मदतीचा िनण_य तातडीन ंिनण_य घेण ंगरजेच ंअसताना, 
राuय सरकारमधले नतेे राजकारण करत आहेत असा आरोप दरेकर यांनी यावळेी 
कYला. 

**** 
नािशकAया िज7हा vwणालयाला शासनाचा ‘कायाक7प पुर2कार’ जाहीर झाला आह.े 
५० लाख vपयांचा हा पुर2कार, नािशकAया िज7हा vwणालयान ं सलग ितसFयांदा 
पटकावला आह.े या िशवाय िज78ात7या िविवध १३ vwणालयांनाही िविवध गटात 
पुर2कार िमळाल ेआहेत. कायाक7प पुर2कारासाठी vwणालयाची इमारत आिण पायाभूत 
सुिवधा, 2वAछता आिण िनज}तुकbकरण, घनकचरा ~यव2थापन, वैयिhक सुरWा 
उपकरणांचा nभावी वापर या सव_ िनकषावंर vwणालयांची िनवड कYली जात.े  

**** 
गे7या २४ तासातं देशात कोरोना िवषाण ूसंसगा_च े५४ हजार ४४ नव ेvwण आढळल,े 
Nयामळु ेदेशात या vwणांची सं#या ७६ लाख ५१ हजार १०८ झाली आह.े यापैकb ६७ 
लाख ९५ हजार १०३ vwण या संसगा_तून बरे झाले असून, स�या देशभरात ७ लाख 
४० हजार ९० स�bय vwणांवर उपचार सुo आहेत. देशात या संसगा_तून मhुbचा दर 
८८ पूणा}क ८१ शतांश टRRयावंर पोहोचला असून, स�bय vwणांची सं#याही एक�ण 
vwणांAया तुलनते ९ पणूा}क ६७ शतांश ट�Y एवढी आहे. देशात आतापय}त या संसगा_न े
एक लाख १५ हजार ९१४ vwणांचा मNृय ूझाला असून, मNृयूदर एक पूणा}क ५१ शतांश 
ट�Y एवढा अस7याच,ं कijीय आरोwय म&ंालयाAया बातमीत sहटल ंआह.े भारतीय 
वैrकbय संशोधन पOरषद-आयसीएमआरन ेकाल एका Oदवसातं एक�ण १० लाख ८३ 
हजार ६०८ नमु�यांची कोिवड तपासणी कY7याच ं सांिगतल.ं देशातली चाच^याचंी 
सं#या आता ९ कोटी ७२ लाख ३७९ झाली आह.े 

**** 
औरंगाबाद िज78ात कोरोना िवषाण ू बािधत vwणांची सं#या ३६ हजार ८४५ झाली 
आह.े यापकैb ३४ हजारावंर vwण बरे होऊन घरी परतल ेआहेत. िज78ात आतापय}त 
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एक हजार ४२ जणाचंा या संसगा_न ं मNृय ू झाला असून, स�या िज78ात एक हजार 
८०२ vwणांवर उपचार सुo आहेत. 

**** 
वािशम िज78ात ग7ेया २४ तासांत कोरोना िवषाणचू े३२ नव ेvwण आढळल ेतर ६६ 
vwणांना vwणालयातून सुटी दे̂ यात आली. वािशम िज78ात आतापय}त ५ हजार ४३४ 
कोरोना बािधत vwण आढळल ेअसनू ११७ vwणांचा मNृय ूझाला आह.े स�या िज78ात 
६४२ कोरोनाबािधतांवर उपचार सुv आहते 

**** 
राuय मा�यिमक आिण उ� मा�यिमक िशWण मंडळान ं दहावी आिण बारावीAया 
पुरवणी परीWांच ंवेळाप&क जाहीर कYल ंआहे. २० नो~ह�बरपासून या परीWांना सुvवात 
होणार असून, दहावीAया परीWा ५ िडस�बर पय}त तर बारावीAया सव_साधारण 
िवषयाAंया ७ िडस�बरपय}त आिण ~यावसाियक िवषयाAंया परीWा १० िडस�बरपय}त 
चालणार आहेत. त�डी आिण nाNयिWक परीWांसह संपूण_ परीWचे ं वेळाप&क 
मंडळाAया संकYत2थळावर उपल�ध आह.े 

**** 


