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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 23 April 2021 

Time 1.00pm to 1.05pm 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

4ादेिशक बात9या 
;दनांक – २३ एि4ल २०२१ दFपारी १.०० वा. 

**** 
देशात%या वाढ*या कोिवड संसगा23या पा52भूमीवर पंत;धान नर>? मोदी यांनी, आज 
कोिवड CDणांची संGया जाHत असले%या राKयां3या मGुयमMंयांशी संवाद साधला. 
महाराPQासह सात राKयांच ेमGुयमंRी या बैठकVत सहभागी झाले होते. पंत;धान दXपारी 
देशात%या आघाडी3या ऑ[\सजन उ*पादकांशीही चचा2 करणार आहेत.    

**** 
पालघर िज%_ात%या िवरार पि`मेला असल%ेया, िवजय वaभ CDणालयात%या 
अितदbता िवभागाला लागल%ेया आगीची चौकशी करdयाच ेआदेश, मGुयमंRी उeव 
ठाकरे यांनी fदले आहेत. आगीची घटना कळ%यानंतर मGुयमRंी Hवतः संबंिधत 
अिधकाjयांशी बोलल ेअसून, *यांनी सव2;थम ;ाधाlयान ंआग पूण2पण ेिवझवण ंआिण 
इतर CDणांवरील उपचार सुn राहतील, याकड े लb दdेयास सांिगतल ं आह.े 
मGुयमMंयांनी म*ृयमूखुी पडले%या CDणां3या वारसांना ;*येकV पाच लाख, आिण गंभीर 
जखमी CDणांना ;*येकV एक लाख Cपय ेमदत जाहीर कrली आह.े  
पंत;धान नर>? मोदी यांनी या दXघ2टनेबsल दX:ख uयv कrलं असनू, राPQीय आपwी 
िनवारण िनधीतून, मृतां3या कxटyंिबयांना ;*येकV दोन लाख, तर जखमzना ;*यके ५० 
हजार Cपय ेमदत जाहीर कrली आह.े   
राPQपती रामनाथ कोिवदं, उपराPQपती एम uयंक}या नायड~, क�?ीय गृहमRंी अिमत शहा, 
संरbण मंRी राजनाथ िसंह, आरोDय मRंी डॉ. हष2वध2न, राKयपाल भगतिसंह को�यारी, 
उपमGुयमंRी अिजत पवार यांनी, या दXघ2टनेबsल दX:ख uयv कrलं आह.े राKयात आिण 
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देशातही अशा घटना वाढ%या असून, यामागची कारण ेउ�Hतरीय सिमतीकड~न शोधनू 
Rूटी कायमHवCपी द�र करdयाची बाब गांभीया2न ं घेतली जाईल, अस ं उपमGुयमंRी 
�हणाल.े  
कोिवड काळात CDणालयांवर ताण अस%यान ंराKय शासनानेच सव2 CDणालयांच ंफायर 
ऑडीट कराव,ं असं िवधानसभेच े िवरोधी पbनेत ेदेव>? फडणवीस यानंी या घटननेतंर 
;िति�या देताना �हटलं आह.े 

**** 
नािशकमध%या ;ाणवायु गळतीमळु े झाल%ेया दXघ2टनेची मुंबई उ� lयायालयान ं
Hवत:�न दखल घेत, राKय सरकारकड~न घटनचेी मािहती देणारा अहवाल मागवला 
आह.े चार म े पय�त हा अहवाल सादर करायचा असून, *यात या दXघ2टनेमागील 
कारणांच ंHपPीकरण असाव,ं अस ेआदेश lयायालयान ंमहािधवvा आशतुोष कx�भकोणी 
यांना fदल ेआहेत. CDणालयात%या ऑ[\सजन3या टाकVत वाय ूभरला जात असताना 
uहॉ%वमधनू गळती होत अस%याच ं लbात आलं, माR ती दXCHती करपेय�त 
ऑ[\सजनचा दाब कमी होऊन पुरवठा पुढील २० िमिनटापंय�त थांबला, अशी 
;ाथिमक मािहती कx�भकोणी यांनी lयायालयात सांिगतली.  

**** 
CDणालयात उपचार घेत असल%ेया १८ वषा�वरील कोिवड बािधत CDणां3या 
uयवHथापनासाठी आरोDय मRंालयान ं सुधाfरत माग2दश2क सूचना जारी कr%या आहेत. 
लbणं fदसू लाग%यावर दहा fदवसां3या आत ऑ[\सजनची आव�यकता भासणाjया 
म�यम ते गंभीर [Hथतीत असल%ेया CDणांनाच, रेमडेिसवीर इंजे\शन देdयाचा िवचार 
करावा, असं या सूचनते �हटल ं आह.े मRूाशय िक�वा यक�ताच े गंभीर आजार 
असणाjयानंा CDणांवर, आिण ऑ[\सजन पुरव�ाची आव�यकता नसल%ेया CDणानंाही, 
हे इंज\ेशन fदल ंजाऊ नय,े असा सaाही आरोDय मRंालयान ंfदला आह.े  

**** 
पि`म बंगालम�य ेिवधानसभा िनवडणकुV3या ;चारावेळी अनेक राजकVय पb कोिवड 
;ितबंधा*मक िनयमांच ं पालन करत नस%याचं लbात आ%यान,ं िनवडणकू आयोगान ं
राKयात रोड शो, पदयाRा, सायकल िक�वा बाईक रॅली आयोिजत करdयास मनाई कrली 
आह.े तसंच, साव2जिनक सभांम�य े ५०० पेbा अिधक जणा3ंया उप[Hथतीवर बंदी 
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घालdयात आली आहे. ह े िनयम िनवडणूक संपेपय�त लाग ूअसतील, अस ंआयोगान ं
जारी कrले%या आदेशात �हटलं आह.े  

**** 
वाढ*या कोरोना संसगा23या पा52भूमीवर एक एि;लपासून सुC झालेली या वषा2साठी3या 
अमरनाथ याRेसाठीची न�दणी ;ि�या ता*पुरती Hथिगत करdयात आली आह.े 
अमरनाथ मंfदर सिमतीन ं ि�टर संदेशात ही मािहती fदली. कोिवड संसगा23या 
पfर[Hथतीवर मfंदर सिमती लb ठेवनू आह,े पfर[Hथतीत सुधारणा झा%यावर ही न�दणी 
;ि�या पlुहा सुC कrली जाईल, असं या संदेशांत �हटलं आह.े  

**** 
सामािजक lयाय िवभागांतग2त संजय गांधी िनराधार, �ावण बाळ, वृeापकाळ वेतन, 
िवधवा िनवwृी वेतन आिण fदuयांग िनवwृी वेतन या पाच योजनांमध%या ३५ लाख 
लाभाथ�ना एि;ल आिण म ेया दोन मिहlयाचं ंअथ2सहा}य दdेयासाठी एक हजार ४२८ 
कोटी Cपय े िनधी िवतfरत करdयात आला आहे. सामािजक lयाय मRंी धनंजय मुंडे 
यांनी ही मािहती fदली. ऑनलाईन ;णाली�ारे िज%हा Hतरावर योजन3ेया लाभाथ�3या 
संल� बँक खा*यांवर ही र�म िवतfरत करdयाची ;ि�या सुn करdयात आली आह.े  

**** 
परभणी िज%हा ;शासनाला पfरवहन काया2लयाकड~न सात CDणवािहका अिध िहत 
कnन देdयात आ%या आहेत. काही CDणवािहका धारकाकंड~न नागfरकांची लूट सुC 
अस%याच ं िनदश2नास आ%यान ं पfरवहन काया2लयान ं जादा भाड े आकारणाjया 
CDणवािहका धारकांवर कारवाई करdयाचा िनण2य घेतला आह.े   

**** 


