
1 

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 23 April 2021 

Time 7.10AM to 7.25AM 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – २३ एि ल २०२१ सकाळी ७.१० िम. 

**** 
कोरोना िवषाणू णां या सं यते पु हा एकदा वाढ होत आह,े यामळुे संपूण काळजी 
घे याचं आवाहन ो यांना कर यात यते आहे. यके नाग रकान ेसव सुर ा उपायाचं ं
पालन कराव.ं ४५ वषापे ा अिधक वय असले या नाग रकांनी, न घाबरता, लसीकरण 
क न याव.ं नाक आिण त डाला मा क लावावा, एकमकेांपासून सुरि त अतंर 
राखाव,ं हात वळेोवळेी साबणाने धुवावते. हात आिण चेहरा व छ ठेवावा. या सहज 
सुलभ उपायांचा अवलंब करा आिण सुरि त रहा. 

**** 
 देशात या णालयामं ये ाणवायू पुरवठा, औषध ं आिण उपल ध खाटा, 

लसीकरणाची प त, याबाबत रा ीय धोरण तयार कर याच े सव  यायालयाच े
क  सरकारला िनदश. 

 सव रा यानंा ाणवायुचा पुरवठा सुरळीत तसंच सुयो य प तीनं कर या या 
पंत धानां या सूचना. 

 ाणवायु या आंतररा य वाहतुक वर िनबध नाहीत - क  सरकारच ं प ीकरण. 
 रा यात या कामगारांची सुर ा आिण आरो य िहतांसाठी कारखा यांम य े ‘कोिवड 

द ता सिमती’ थापन कर याची मु यमं याचंी सूचना. 
 रा यात या अकषी िव ापीठां या सव परी ा ऑनलाईन घे याचा िनणय. 
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 रा यात ६७ हजार १३ नवीन कोिवड णांची न द, मराठवा ात १६६ जणांचा 
मृ यू तर सात हजार ८०० बािधत. 

 िहंदी िच पटसृ ीतले िस  संगीतकार वण कमार राठोड, सोलापरूच े सं कत 
पंडीत गुलाम द तगीर िबराजदार, परभणीच ेसामािजक कायकत डॉ.िशवाजी दळणर 
आिण उ मानाबादच े ये  प कार मोतीचदं बेदमुथा यांचं िनधन. 

आिण 
 पालघर िज ात या वसई इथ ं णालया या लागले या आगीत १२ जणांचा मृ य.ू 
 रा यात या २०४० कोटी पयां या २७२ र ते क पांना मंजुरी. 

**** 
देशात या णालयामं ये ाणवायू पुरवठा, औषध ं आिण उपल ध खाटा, 
लसीकरणाची प त, यावर एक रा ीय धोरण तयार कराव,ं असे िनदश सव  
यायालयानं क  सरकारला दले आहते. सर यायाधीश शरद बोबडे यां या 
अ य तेखालील पीठानं काल हे िनदश दले. देशातली कोरोना िवषाणू संसगाची 
िचंताजनक प र थती ल ात घेऊन, सव  यायालयानं एक वािधकारे - सुमोटो 
यािचका दाखल क न घेत, क  सरकारला नोटीस जारी कली आहे. देशात वगेवेग या 
सहा उ  यायालयात या संबंधी यािचकांवर सुनावणी सु  आहे. यामळुे या 
करणात सं द धता िनमाण होऊ शकते, ही गो  ल ात घेता, या सव यािचका सव  
यायालयाकडे वग कर याचे िनदश या पीठानं दले आहेत. या करणी यायालयीन 
िम  हणनू ये  िविध  ह रश साळवी यांची िनयु  कर यात आली आह.े 
मुंबई उ  यायालयानंही यासंदभात दाखल एका यािचक या सुनावणी दर यान, क  
आिण रा य सरकारला, कोिवड प र थतीवर मात कर यासाठी कशा कार े यव थापन 
करत आहात, असा सवाल कला. यायालयान ंयासंदभात चार म ेपयत उ र दे यास 
सांिगतल ंआह.े औरंगाबाद या खंडपीठानंही यासंदभात एक वत: न यािचका दाखल 
क न घेतली. याची २६ एि लला ऑनलाईन सुनावणी होणार आह.े 
दर यान, देशातील कोरोना िवषाण ू संसगा या थतीचा, पंत धान नर  मोदी आज 
एका उ तरीय बठैक त आढावा घेणार आहेत. सवािधक बािधतांची सं या 
असले या रा यां या मु यमं यांशी तसंच मुख ाणवाय ू उ पादक कप यां या 
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उ पादकाशंी ते चचा करतील. या बैठक मळुे पि म बंगाल िवधानसभा 
िनवडणकु साठीचा चार दौरा यांनी र  कला आह.े ीट संदेशा ारे यांनी ही मािहती 
दली. मोदी यां या आज बंगालम य ेचार चारसभा िनयोिजत हो या. 

**** 
सव रा यांना ाणवायुचा पुरवठा सुरळीत तसंच सुयो य प तीनं होईल हे सुिनि त 
कराव,ं असे िनदश पंत धान नर  मोदी यांनी, काल या संबधंी आयोिजत एका 
उ तरीय बैठक त दले आहेत. पंत धानानंी या बैठक त ाणवायू उ पादन वाढवण,ं 
तसंच पुरवठा सुरळीत कर यािवषयी िवचारिविनमय कला. ाणवायू पुरव ात काही 
अडचणी यते असतील, तर थािनक शासनांची जबाबदारी िनि त कर यात यावी, 
यावर पंत धानांनी यावेळी भर दला. ाणवायचुा बेकायदेशीर साठा करणा यांवर 
रा यानंी कडक कारवाई करावी, आिण ाणवायु या वाहतकु सदंभात ठोस यव था 
करावी, असंही यानंी सांिगतलं. 

**** 
एका रा यातून दस या रा यात ाण वायचुी वाहतकू होत असेल, तर अशा वाहनांची 
अडवणकू क  नय,े आिण ाण वायु या वाहतुक वर कोणतेही िनबध घालू नयते, 
अशा सूचना क  सरकारनं सव रा यं आिण क शािसत देशांना द या आहेत. क ीय 
गृहसिचव आिण रा ीय कायकारी सिमतीचे अ य  अजयकमार भ ा यांनी, यासंदभात 
आदेश जारी कले आहेत. ाणवाय ू वा न नेणा या वाहनानंा वेळचेंही कोणतं बंधन 
नसेल, असं यात प  कर यात आलं आहे.  

**** 
रा यात या कोिवड णांसाठी ाणवायुची ती  टंचाई भासत असून, रा याला आणखी 
ाणवाय ू ावा, अशी मागणी आरो य मं ी राजेश टोप े यानंी क  सरकारकड ेकली 

आह.े क  सरकारन ं आप ी यव थापन कायदा लाग ू कला असून, ाणवायु या 
वाटपाचा कोटाही क  सरकार या हातात आह.े महारा ासाठी ठरव यात आलेला वाटा 
ीन कॉरीडॉर क न इतर रा यातून तातडीन ं उपल ध क न ावा, यासाठी रा य 

सरकार सग या प त नी न तेन ेिवनंती करत अस याच ंटोप े हणाले.   
**** 
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रा यात या कामगारांची सुर ा आिण यां या आरो याला ाधा य देत, कारखा यामं य े
‘कोिवड द ता सिमती’ थापन कर यात यावी, अशी सूचना मु यमं ी उ व ठाकरे 
यांनी कली आहे. रा यात या कामगार संघटनासंोबत दर य णाली ारे घेतले या 
बैठक त ते बोलत होते. कामगार मं ी हसन मु ीफ, खासदार अरिवंद सावंत तसंच 
आमदार, मखु अिधकारी, कामगार संघटनांचे ितिनधी, या बैठक ला उप थत होते. 
गे या वष ते स वा वषा न अिधक काळ आपण कोिवड संसगाशी लढत असून, 
येणा या वषभरात कोिवड संसगाशी मकुाबला करताना, रा यातले उ ोगधदंे सु  
राह याबरोबरच, रा याचं अथच  सु  राहणं आव यक अस याच ंत े हणाल.े कोिवड 
सुसंगत वतणकू आ मसात कर यासाठी कामगार संघटनानंी पुढाकार घेऊन कामगारांना 
काही मह वपूण िनयमाचंं पालन करणं िकती आव यक आहे हे पटवून ावं, अस ं
यांनी यावेळी सांिगतल.ं 

**** 
रा याला ित दन २६ हजाराऐंवजी ५० हजार रेमडिेसवीर औषधाचा पुरवठा करावा, 
अशी मागणी रा वादी काँ ेसचे रा ीय व  आिण अ पसं याक मं ी नवाब मिलक 
यांनी कली आहे. क  सरकारकडन रा याला फ  २६ हजार रेमडेिसवीर िमळणार 
अस याचं सांिगतलं गेलं अस यामळु,े हे संकट अिधकच वाढेल, अशी भीती मिलक 
यांनी य  कली. स या रा याला दररोज ३६ हजार रमेडेिसवीर ा  होत असून, 
न या वाटपानुसार ती कमी क न २६ हजार कली जाणार अस यान,ं रा यात या 
जनतेला ती पुरणार नाहीत असं नमदू करत मिलक यांनी, क  सरकार या या धोरणावर 
ती  नाराजी य  कली आह.े  

**** 
रा यात या १३ अकषी िव ापीठा या सव िवभागां या सव प र ा ऑनलाईन घे याचा 
िनणय, रा य सरकारनं घेतला आहे. उ  आिण तं  िश ण मं ी उदय सामंत यांनी 
काल या िव ापीठां या कलगु ची दर य सवंाद णाली या मा यमातून बैठक घेतली. 
यांनतर ते प कार प रषदेत बोलत होते. ते हणाले – 

सवानमुत े असा िनणय घेतललेा आह े क , महारा  रा या या तेराही अकषी 
िव ापीठामं य े उवरीत असले या सग या परी ा ा ऑनलाईन प तीनचं घे यात 
येतील. ऑनलाईन प तीमधून या परी ा घेत असताना जर िव ा याना काही तांि क 
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अडचण िनमाण होणार असेल तर याची पूतता कर या या सूचना िव ापीठां या 
कलगु  महोदयानंा कलेली आह.े जेणके न या ऑनलाईन ए झाम मधून कठलेही 
िव ाथ  वंिचत राहणार नाही याची द ता िव ापीठान,े महािव ालयान े आिण 
सं थाचालकान ेघेतली पािहजे. 
कोिवड िवषाणू संसगाचा ादभाव कमी झा यानंतर ा यापक भरती सु  कर यात 
येईल, अशी मािहतीही सामंत यांनी यावळेी दली.  

**** 
देशात या १८ वषावरील सव नाग रकां या लसीकरणासाठीची न दणी, ये या २८ 
एि लपासून सु  होणार आह.े यासाठी पा  असणा यानंा `कोिवन जीओ ही इन` या 
संकत थळावर न दणी करता येणार आह.े न दणी कले यानंा लसीकरणा या ितस या 
ट यात ये या एक म े पासनू लस दली जाणार अस याची मािहती, क ीय आरो य 
मं ालयातफ दे यात आली. सव सरकारी लसीकरण क ावर ही लस िवनामू य दली 
जाणार असून, या बरोबरच आरो य कमचारी आिण पंचचेाळीस वषावरील 
नाग रकांचंही लसीकरण सु च राहणार आहे. लस उ पादन कप यानंा आप या 
उ पा दत लस पैक  प ास ट  लस या मा ा या रा य सरकारांना तसंच खु या 
बाजारात थेट िवक याची मुभाही दे यात आ याचं मं ालयानं नमदू कलं आहे.  

**** 
रा यात काल ६७ हजार १३ कोिवड णांची न द झाली, यामळु े रा यभरात या 
कोिवडबािधतांची एकण सं या ४० लाख ३४ हजार ५४० झाली आहे. काल ५६८ 
णांचा उपचारादर यान मृ यू झाला, रा यात या संसगानं दगावले या णांची एकण 

सं या, ६२ हजार ४७९ झाली असून, मृ यूदर एक पूणाक ५३ शतांश ट  झाला 
आह.े काल ६२ हजार २९८ ण या संसगातून मु  झाले. रा यात आतापयत ३३ 
लाख ३० हजार ७४७ ण, कोरोना िवषाणू संसगातून मु  झाले असून, 
कोिवडमु चा दर ८१ पूणाक ३४ शतांश ट  झाला आह.े स या रा यभरात सहा 
लाख ९९ हजार ८५८ णांवर उपचार सु  आहेत. 

**** 
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मराठवा ात काल न या सात हजार ८०० कोरोना िवषाणू बािधत णांची न द 
झाली, तर १६६ जणाचंा या संसगानं मृ यू झाला. मृतामं ये औरंगाबाद िज ात या 
२४, लातूर ३८, नांदेड २७, बीड आिण उ मानाबाद िज ात या येक  २१, 
परभणी १९, जालना दहा, तर िहंगोली िज ात या सहा णांचा समावेश आह.े 
औरंगाबाद िज ात काल एक हजार ४५८ ण आढळल.े लातूर िज ात एक हजार 
२६९, परभणी एक हजार २२०, बीड एक हजार १४५, नांदेड एक हजार ९९, 
उ मानाबाद ७१९, जालना ५५१, तर िहंगोली िज ात ३३९ नव े ण आढळन 
आल.े   

**** 
परभणीत पाचशे खाटांचं तर आठ तालु यां या ठकाणी यके  प ास खाटां या 
मतेच ंकोिवड उपचार क , ये या आठ दवसात उभारलं जाणार अस याची मािहती, 

पालकमं ी नवाब मिलक यांनी दली. त े काल परभणीत वाताहरांशी बोलत होत.े 
यामळु े िज ात एक हजार खाटांची मता वाढणार असून, या क ांमधनू वै क य 
अिधकारी आिण कमचारी तसंच अ य सुिवधा उपल ध क न द या जातील, अशी 
वाही यानंी यावेळी दली. िज ात या कोवीड क ांम ये ाणवायू पुरवठा सुरळीत 
हावा या ीनं िज हा शासनानं उपाययोजना क या अस याच,ं यांनी सांिगतलं.  

**** 
रा य सरकार या कोरोना िवषाणू संसगाची साखळी तोड या या मोिहमअेंतगत लागू 
कडक िनबधामं य,े कश कतनालयं बंद ठेव या या िनषेधाथ, काल नािभक समाज 
संघटनतेफ औरंगाबादम ये मुंडन आंदोलन कर यात आल.ं शासनानं नािभक समाजाला 
आिथक मदत करावी, तसंच कजाचे ह े माफ कर याची मागणी, संघटनेच े िवभागीय 
अ य  िव णू वखरे यांनी यावळेी कली.  

**** 
लातूरम ये लवकरच ज बो कोवीड उपचार क  उभार यात येईल, अशी मािहती 
िज ाच े पालकमं ी अिमत देशमखु यांनी दली. िज ात या कोिवड 
ितबधंासाठी या उपाययोजनांसंदभात, दर य सवंाद णाली या मा यमातून 

िज ात या मखु डॉ टराशंी काल ते बोलत होत.े िज ातला ऑ सजनचा पूरवठा 
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सुरळीत झाला असून, आगामी काळातही तो िनयमीत होत राहील, असं देशमुख यानंी 
यावेळी सांिगतलं. 

**** 
िहंदी िच पटसृ ीतले िस  संगीतकार वण कमार राठोड यांच ंकाल मुंबईत कोिवड 
संसगान ंिनधन झालं, ते ६७ वषाच ेहोत.े ९० या दशकात नदीम- वण यां या जोडीन े
अनके लोकि य गाणी दली. आिशक  िच पटातील यांनी संगीतब  कलेली गाणी 
अितशय गाजली. साजन, साथी, राजा, धडकन, दलवाले, राजा िहंद थानी अशा 
अनके िच पटांना यांनी संगीत दल.ं  

**** 
सं कत पंिडत गुलाम द तगीर िबराजदार यांचं काल सोलापूर इथं िनधन झालं, त े८७ 
वषाच े होत.े िबराजदार यांनी वेदांचा अ यास कला आिण यांत ािव य िमळवलं. 
यांनी कराण-शरीफ हा पिव  ंथ सं कतम य े भाषांत रत कला आह.े सं कतच ं
संवधन आिण संर ण कर यासाठी िबराजदार यांनी आपल ंसंपूण आयु य खच  घातल.ं 

**** 
परभणी इथ या पु य ोक आिह यादेवी होळकर िश ण सं थचेे अ य  राजक य, 
सामािजक कायकत डॉ. िशवाजी दळणर, यांचं काल िनधन झाल,ं ते ६६ वषाचे होते. 
यांनी िशवसेनेच ेिज हा मुख, सहसपंक मुख हणनू काम कलं होत,ं तसंच गंगाखडे 
िवधानसभा मतदार संघाची िनवडणुकही िशवसेने या वतीनं लढवली होती. गे या 
लोकसभा िनवडणकु त यांनी रा वादी काँ से प ात वेश कला होता. गे या काही 
दवसांपासून यां यावर पुणे इथं उपचार सु  होते. काल रा ी यां या पािथवावर 
राणीसावरगाव इथं अं यसं कार कर यात आले. 

**** 
उ मानाबादच े ये  प कार मोतीचंद बेदमथुा यांचं काल हैदराबाद इथं एका खाजगी 
णालयात उपचारादर यान िनधन झालं, ते ६९ वषाचे होत.े िज हा मराठी प कार 

संघाचे अ य  हणून यानंी काम कलं होतं. उ मानाबाद िज हा मराठी प कार 
संघाचे महारा  ांत ितिनधी हणून, स या ते कायरत होते. महारा  टाइ स दैिनकाच े
उ मानाबाद िज हा ितिनधी हणून, तसंच उ मानाबाद इथ या दैिनक समय सारथीच,े 
ते सं थापक सपंादक होते. 
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**** 
पालघर िज ात िवरार पि म इथ ं िवजय व भ कोिवड कअर सटर या इंटिस ह 
कअर युिनटला लागले या आगीत १२ णांचा मृ य ूझा याच ंवृ  आह.े आज पहाट े
३ वाजता ही आग लागली. 

**** 
रा यात या २०४० कोटी पयां या २७२ र ते क पांना, काल क ीय महामाग 
वाहतूक मं ी िनतीन गडकरी यानंी मंजुरी दली. याम य ेऔरंगाबाद िज ातले बारा 
क प, बीड िज ातले सात, िहंगोली िज ातल े तीन, जालना िज ातले सहा, 

लातूर िज ातले नऊ, नांदेड िज ातले बारा, उ मानाबाद िज ातल ेपाच आिण 
परभणी िज ात या पाच क पाचंा समावेश आह.े िवदभात या १०२८ कोटी 
पयां या र यां या ७७  क पांचा यात ामु यानं समावेश आह.े र ते वाहतकू 

आिण महामाग मं ालयानं रा य शासनाला या मंजूर कामाचंी यादी पाठवली असनू, 
क ीय माग िनधी २०२१ अंतगत ही सव कामं होणार आहते.  

**** 
पंत धान नर  मोदी ये या रिववारी २५ तारखेला आकाशवाणीवर या मन क  बात या 
काय मातनू देशवािसयांशी संवाद साधणार आहते. या दस या आवृ ी काय म 
शृंखलेचा हा  २३ वा भाग असेल. सकाळी ११ वाजता आकाशवाणी या सव 
वािह यांव न हा काय म सा रत होईल.  

**** 


