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आकाशवाणी औरंगाबाद 

.ादेिशक बात2या 
4दनांक – ०१ जून २०२० द8पारी १.०० वा. 

****  
उ"मानाबाद िज*+ात आज सकाळी एका कोरोना िवषाण ू बािधत :;णाचा िज*हा 
शासक?य :;णालयात मCृय ूझाला, यामुळ ेउ"मानाबाद िज*+ात या आजारामुळ ेमृतांची 
संIया तीन झाली अस*याची मािहती िज*हा श*य िचिकCसक डॉ राजाभाऊ गलांडे 
यांनी Pदली आह.े 
**** 
नांदेड िज*+ात आज नSयान ेआणखी तीन कोरोनािवषाण ूबाधीत :;ण आढळVन आल े
आहेत. यामळु े िज*+ात कोरोना बािधत :;णांची संIया एकश े एकोणपXास झाली 
आह.े  
**** 
औरंगाबाद िज*+ात आज सकाळी सSवीस कोरोना िवषाण ूबािधत :;णांची वाढ झाली 
आह.े यामळु े बािधताचंी संIया एक हजार पाचश े एकोणसZर इतक? झाली आह.े 
यापैक? एक हजार एकोणतीस :;णांना :;णालयातनू सुटी दे^यात आली असून बहाZर 
जणांचा उपचारादर_यान मCृय ूझाला आह.े आता चारश ेअडVस` :;णांवर उपचार सुa 
आहेत. आज आढळल*ेया :;णांमbय ेभवानी नगर, आिण आझम कॉलनी पPरसरात 
cCयेक? चार, अिहंसा नगर, जनुा बाजार, िच"तीया कॉलनी, तसंच एन आठ िसडको 
या भागात cCयके? दोन, तर उ"मानपुरा, िशवशंकर कॉलनी, एन सहा िसडको, युनूस 
कॉलनी, मकुefदवाडी, िमसरवाडी, नारेगाव, रेहमिनया कॉलनी, या भागात cCयेक? एक, 
तर िज*+ात वैजापूर इथ ंदोन :;ण आढळले आहेत. 



**** 
भारतीय आयुिवhiान संशोधन पPरषद -आयसीएमआर च े एक kयlे शाmi कोरोना 
िवषाण ूबािधत अस*याच ंआढळVन आल ंआह.े हे शाmi काही Pदवसांपूवnच मुंबईpन 
Pदqी इथ ंआल े होत.े काल सकाळी Cयांची कोरोना िवषाण ू तपासणी कrली असता 
Cयांचा अहवाल पॉिझटीSह आला होता. ह े शाmi, मुंबईत आयसीएमआरsया 
पुन:Cपादक आरो;य रा`tीय संशोधन सं"थते कायhरत आहते. 
**** 
देशभरात कोिवडu"तांची संIया एक लाख ९० हजार ५३५ वर पोहोचली आह.े 
कz{ीय आरो;य म|ंालयान ं Pदले*या मािहतीनुसार यापकै? ९१ हजार ८१९ जण बरे 
होऊन घरी परतले असून, पाच हजार ३९४ जणांचा मCृय ूझाला आह.े सbया देशात 
९३ हजार ३२२ :;णांवर उपचार सुa आहते.  
**** 
िव�ापीठांsया अंितम स|ाsया परी�ा न घे^याचा िनणhय राkय सरकारन ेमाग े�यावा, 
अशी मागणी अ�खल भारतीय िव�ाथn पPरषदेन े कrली आह.े हा िनणhय महारा`t 
िव�ापीठ अिधिनयमाला धaन नस*याच,ं अभािवपन े _हट*याच ंपीटीआयsया वृZात 
_हटल ंआह.े सbया परी�ा र� कaन सरासरी गुण देण ंआिण पPर�"थती िनवळ*यानंतर 
िव�ा�या�ना �ेणीसुधारसाठी एक संधी दे̂ याची घोषणा करण,ं ह े िव�ा�या�sया 
भिव�यासाठी नकुसानदायक अस*याच,ं अभािवपन ं_हटल ंआह.े  
**** 
ज_म ू का�मीरमbय े नौशेरा भागात आज सकाळी सुर�ा दल आिण दहशतवा�ांमbय े
चकमक झाली, यात तीन दहशतवादी मारल े गेले. दहशतवा�ांचा एक गट आज 
पहाटेsया सुमारास पािक"तान Sया� का�मीरमधनू घुसखोरी कर^याsया बेतात 
असताना, सुर�ा दलान ंCयांना हटकलं, Cयावेळी ही चकमक उडा*याच ंपीटीआयsया 
वृZात _हटल ंआह.े 
***** 
आज जागितक द�ध Pदन साजरा कर^यात येत आह.े द�ध ह ेजागितक अX अस*याच,ं 
उपरा`tपती एम. Sयकं�या नायडV यांनी आप*या �ीट संदेशात _हटल ं आह.े जगात 
द�धाच ंसवाhिधक उCपादन करणा�या भारतीय uामीण अथhSयव"थते द�धाsया उCपादनाच ं



मह�वाच ं"थान असून अमूल सारIया यश"वी �ँडमळु ेशेतक�याsंया उCपXासह पौि`क 
म*ूयातही वाढ झा*याच ंिस� झाल ंआह,े असं सांगतानाच, उपरा`tपत�नी सवh शेतकरी 
आिण िवशषेत: मिहला द�ध उCपादकांना शुभsेछा Pद*या. 
**** 
वंद े भारत अिभयानांतगhत आखाती देशातं अडकलेल े दोन हजाराpन अिधक भारतीय 
आज िवशेष िवमानांनी भारतात परतणार आहेत. आखाती देशांत अडकले*या अडीच 
हजार भारतीयानंा काल िवशेष िवमानान� भारतात परत आण^यात आलं. यात कामगार, 
पयhटक, गभhवती मिहला आिण kयlे नागPरकांना cाधा�य Pदलं जात आह.े 
**** 
नांदेड - अमृतसर ही िवशषे सचखंड ए�सcेस आज सकाळी साडे दहा वाजता नांदेड 
र*ेव े"थानकावaन साडे चारश ेcवासी घेऊन अमृतसरकड ेरवाना झाली. टाळेबंदीनतंर 
सुa झाले*या या पिह*या रे*व ेगाडीत दि�ण मbय र*ेव े िवभागातून ९०० cवाशांनी 
ितिकट आरि�त कrलीले अस*याची मािहती जनसंपक� िवभागाsया अिधका�यानंी 
Pदली. दर_यान गु:�ारा लंगर साहेब इथ े अडकeन पडलेल े ६५ या|ेकa तीन 
मिह�यानतंर या र*ेवेतून घरी परत जात अस*याच,ं आमsया वाताhहरान ंकळवल ंआह.े 
**** 
नैऋCय मोसमी पाऊस कrरळमbय ेदाखल झाला आह.े हवामान खाCयाच ेमहासंचालक 
मCृयूंजय मोहपा|ा यांनी आज ही मािहती Pदली.  
**** 
 


