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आकाशवाणी औरंगाबाद 

.ादेिशक बात2या 
4दनांक – ०५ जून २०२० द8पारी १.०० वा. 

****  
कोिवड&'तांवर खासगी 01णालयात उपचार श:ुकावर िनय<ंण आण>यासंदभाAत दाखल 
एका यािचकCवर सवDE Fयायालयान ं कGH सरकारकडIन उJर मािगतल ं आह.े 
कोिवड&'तांवर उपचार आिण सुिवधांPया एकसमान मानकांसाठी समान श:ुक 
आकाराव,ं अस ं या यािचकCत Tहटल ं आह.े FयायमतूW अशोक भूषण यांPया 
अYयZतेखालPया पीठासमोर झाल:ेया सुनावणीत Fयायालयान ं सरकारला 
आठवडाभरात उJर द>ेयास सांिगतल ं आह.े आरो1य िवमा असल:ेया 01णांवर 
रोखरिहत उपचार \हावेत, तसंच िवमा क]पFयाकंडIन िनि^त कालमयाAदते या _करणांचा 
िनपटारा \हावा, असंही या यािचकCत Tहटल ंआह.े 
**** 
देशात कोरोना िवषाण&ू'तांच ं बर े हो>याच ं _माण ४८ पूणाdक २७ शताशं टgC एवढं 
झालं आह.े गे:या २४ तासात देशात ५ हजार ३५५ 01ण बरे झाले, आतापयdत १ 
लाख ९ हजार ४६२ 01ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. गे:या २४ तासांत देशात 
कोरोना िवषाणूची लागण झालेले ९ हजार ८५१ 01ण आढळले. rयामुळ े देशात 
कोिवड&'तांची एकsण संtया दोन लाख २६ हजार ७७० झाली आह.े गे:या २४ 
तासात या आजारामळु े देशभरात २७३ 01णांचा मrृय ूझाला असून, आतापयdत एकsण 
मृतांची संtया ६ हजार ३४८ झाली अस:याच,ं याबाबतPया वJृात Tहटल ंआह.े 
**** 



औरंगाबाद िज:xात आज सकाळी एकोणसाठ कोरोना िवषाण ू बािधत 01णांची वाढ 
झा:यान ं एकsण कोरोना िवषाण ू बािधतांची संtया आता १ हजार आठश े अyावीस 
झाली आह.े यापैक{ १ हजार एकश ेस\वीस कोरोना िवषाण ूबािधत 01ण बरे होऊन 
घरी गेल े आहेत. औरंगाबाद इथ ं कोरोना िवषाण ू संसगाAमळु े एका ३० वषाAPया 
गभAवतीचा मrृय ू झाला. औरंगाबाद इथ ं या संसगाAमळु े मृताचंी ९३ झाली आह.े 
औरंगाबादमYय ेसYया सहाश ेनऊ 01णांवर उपचार सु~ अस:याच ं_शासनान ंकळवलं 
आह.े  
आज आढळले:या 01णांमYय े िसडको एन 7 मध:या अयोYया नगरात ७, समता 
नगरमYय े४, गारखेडा िवजय नगर, जवाहर कॉलनी तसंच बुढीलेन भागात _rयेक{ ३ 
01ण, युनूस कॉलनी, औरंगपुरा, िमल कॉनAर तसंच मोगलपुरा भागात _rयेक{ दोन 01ण 
तर भारतमाता नगर, इ�ंदरानगर Fय ू बायजीपुरा, रोशन गेट भागातली Fय ू कॉलनी, 
भाविसंगपुरा, ि<मतूW चौक, बेगमपुरा, िच��तया कॉलनी, फाझलपुरा, रेहमािनया 
कॉलनी, गांधी नगर, जुना म��ातल ं भवानी नगर, िसडको एन 6 मधली शुभ�ी 
कॉलनी, िसडको एन 9 मधल ंसंत �ाने�र नगर, िसडको एन 11 मधलं मयूर नगर, 
सईदा कॉलनी, गणेश कॉलनी, एसटी कॉलनी, फाजलपुरा, एन आठ िसडको जुना 
म�ढा, नॅशनल कॉलनी, बारी कॉलनी, िव�ािनकCतन कॉलनी, देवडी बाजार, िसडको 
एन 7, िसडको एन १२, आझाद चौक, टी.\ही. स�टर, क�लास नगर, या भागात 
_rयेक{ एकCक कोराना िवषाण ूबािधत 01ण आढळल ेआहते. या 01णांमYय े१९ मिहला 
आिण ४० पु0षाचंा समावेश आह.े 
**** 
िहंगोली िज:xात आज सकाळी ६ नव े 01ण आढळल,े अस:याच,ं आमPया 
वाताAहरान ंकळवल ंआहे 
**** 
२१ जून हा �दवस जागितक योग �दन Tहणनू साजरा होतो. यंदा मा< कोिवड 
_ाद�भाAवाPया पा�Aभूमीवर योग�दनी मोठा सावAजिनक कायA�म होणार नाही. आयुष 
म<ंालयाकडIन यािनिमJान ंमाय लाईफ माय योगा ही 'पधाA तसंच योग _िशZकांPया 
दररोज मागAदशAनासह िविवध उप�म राबवल े जाणार आहेत. नाग�रकांना आप:या 
योगा�यासाची तीन िमिनटांची िच<फ{त तयार क~न माय लाईफ माय योगा या 



हॅशटॅगसह सामािजक संपक� माYयमावर तसंच माय ग\ह ॲपवर पाठवायची आह.े 
यासाठी िविवध सहा गटामंYय े एक लाख, प�ास हजार आिण २५ हजार 0पयांच े
_थम, ि�तीय आिण तृतीय पुर'कार �दल ेजाणार आहते. सहभागी होणा�या 'पधAकांना 
_माणप<ं �दली जाणार आहेत. नाग�रकांनी घरीच योगासन ंक~न हा �दवस साजरा 
करावा, असं आवाहनही कर>यात आलं आहे.  
**** 
िमशन िबगीन अगने अतंगAत मुबंई हळI हळI पूवAपदावर य>ेयास आजपासून सु0वात 
झाली आह.े सम िवषम _माणात \यावसाियकांनी द�कान ं सु~ कCली आहेत. आज 
अrयाव�यक सेवेसाठी ट�ॅसी �रZा यांना परवानगी दे>यात आली आह.े rयामुळ े
टाळेबंदीPया काळात �रकाम ेअसलेले मुंबईत:या र'rयावंर आज वदAळ �दसत आह.े 
मॉ:स आिण \यापारी संक�लं मा< बंद च राहणार आहते. 
**** 
औरंगाबाद िज:xातही आजपासून काही अट� आिण शत�वर \यापारी _ित ान ं सु0 
होत आहेत. एक �दवसाआड एका बाजूची \यापारी _ित ान ं सु0 कर>याPया 
शासनाPया िनणAयाला मा< \यापारी महासंघाकडIन िवरोध होत आह.े 
**** 
 


