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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 04 June 2020 
Time 18.00 to 18.05 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक ४ जून  २०२० सायंकाळी ६.०० 

****  
 
 टाळेबंदी या काळात कामगारानंा पूण वेतन न देणा या कप यांिवरोधात कारवाई 

न कर या या आदेशाला सव  यायालयाची १२ जूनपयत मुदतवाढ  
 मुंबई महानगर देशांतगत आंतरिज हा वासाला परवानगी; इतर  बंदी कायम  
 औरंगाबाद िज ात दवसभरात कोिवडच े६३ नव े ण; जाल यात ११, नांदेड 

७ तर परभणीत आणखी दोघांना कोरोना िवषाण ूसंसग 
आिण  

 िस  िच पट द दशक बास ूचॅटज  यांच ंआज मुंबईत िनधन  
**** 

 
 टाळेबंदी या काळात कामगारांना पूण वेतन न देणा या कप यािंवरोधात 

कारवाई न कर या या आप या आदेशाला सव  यायालयान े१२ जूनपयत मुदतवाढ 
दली आह.े गृहमं ालयान ं गे या २९ माचला प रप क जारी करत, कामगारांना 
टाळेबंदी या काळातलं पूण वेतन दे याच े िनदश कप यानंा दले होत,े या 
प रप कािवरोधात दाखल यािचकावंरचा िनणय यायालयान ं आज राखनू ठेवला. 
कामगारांना यांचा पगार िमळायलाच हवा, मा  कपनीकडे कामगारांच े पगार 
कर यासाठी पुरेसा पैसाच नसेल, अशीही प र थती उ व ू शकत,े अस ं िनरी ण 
यायालयान ंन दवल.ं क  सरकारन ंया संदभात एक ित ाप  दाखल क न, पगार 
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कर यास स म नसले या कप यानंा आपला ताळेबदं सादर कर यास सांिगतल ंहोत.ं 
२९ माच रोजी काढलेलं हे प रप क १८ म े पासनू िन भ झाल ं अस याच,ं क  
सरकारकडन यायालयाला सांग यात आल ंआह.े 

**** 
 

 रा य शासनान ं मुंबई महानगर देशांतगत आंतरिज हा वासाला परवानगी 
दली आहे. या िनणयानुसार मुंबई शहर, मुबंई उपनगर, ठाण,े पालघर, आिण रायगड 
िज ा या काही भागात या नाग रकांना याच िज ांतगत वास करता येणार आह.े 
याबाबतच े आदेश आज जारी कर यात आले. या यित र  रा यात इतर  
आंतरिज हा वासाला परवानगी नस याच,ं याबाबत या वृ ात प  नमूद आह.े 

**** 
 

 औरंगाबाद िज ात आज दवसभरात ६३ कोरोनाबािधत णांची वाढ 
झा यान ेएकण कोरोना िवषाण ूबािधतांची सं या १ हजार ७६७ झाली आह.े यापकै  
१ हजार ११३ ण बरे झाले असनू, ५६५ णांवर स या उपचार सु  आहेत.  काल 
रा ी एका कोरोना िवषाणू ताचा मृ य ू झाला, यामळु े िज ात या आजारामळु े
मृतांची सं या ८९ झाली आह.े  

**** 
 

 जालना िज ात या मंठा तालु यात अकरा जणांना कोरोना िवषाणचूा संसग 
झाला आह.े याम य ेनानशी इथले ८, कधळी इथले दोन आिण वै  वडगाव इथला 
एक अशा एकण अकरा णांचा समावेश आह.े िज ात या कोरोना िवषाणू तांची 
एकण सं या आता १७० झाली आह.े 

**** 
 

 नांदेड िज ात आज ७ कोरोनािवषाण ू बाधीत ण आढळन आले. 
िज ातील एकण कोरोना िवषाण ूबािधत णांची सं या १८२ झाली आह.े िज ात 
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१२६ ण उपचारानतंर बर ेझाले आहते, तर या संसगामळु ेआतापयत आठ णांचा 
मृ य ूझाला आह.े स या ४८ कोरोनािवषाण ूबाधीत णांवर उपचार सु  आहेत.  

**** 
 

 परभणी िज ात आज सकाळी दोन जणाचंा कोरोना िवषाण ूसंसग झा याच ं
प  झाल ंआह,े यामुळ ेपरभणी िज ात या कोिवड तांची सं या आता ८९ झाली 

आह.े या न या णांम य ेपरभणी शहरात या िमिलंद नगर इथ या एका णाचा तसंच 
पाथरी तालु यात या रामपुरी इथ या एका णाचा समावेश आह.े रामपुरी ामपंचायत 
ह  ितबंिधत े  हणून घोिषत कर यात आलं आह.े  

**** 
 

 वािशम िज ात गे या तीन दवसात तीन कोरोना िवषाण ू बािधत ण 
आढळन आले आह.े याम य ेनवी मुबंईत या वाशी डॉकयाड न िज ात या मानोरा 
तालु यात भोयनी इथ ंआलेली ६० वष य मिहला, नवी द ी न कारंजा तालु यात या 
दादगाव इथ ं आलेली ३६ वष य मिहला आिण म य देशात िश णासाठी जाऊन 
आले या एका िव ािथनीचा समावेश आह.े  

**** 
 

 धुळ े इथ ं िहरे णालयात उपचार घेत असलेला तीन वषाचा बालक आिण 
याची  आई कोरोनािवषाण ूसंसगातून मु  झाले आहते. िज ात आतापयत ९२ ण 
कोरोना िवषाण ूसंसगातून मु  झाले आहेत.  

 
 दर यान, िज ात नवीन ६ णांना कोरोना िवषाणूचा संसग झाला आह.े यात 

धुळ े शहरातल े ५ आिण िशदंखेडा तालु यात या एकाचा समावेश आह.े यामुळ े
िज ात णांची एकण सं या १७७ झाली आह.े 

**** 
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 सावजिनक बांधकाम मं ी अशोक च हाण यांना आज णालयातनू सुटी 
दे यात आली. कोरोना िवषाण ू संसग झा याच ं प  झा यानंतर च हाण यानंा 
उपचारासाठी मुंबईत या खासगी णालयात दाखल कर यात आल ं होत.ं कोरोना 
िवषाण ूसंसगातून मु  झा यान,ं यांना आज सुटी दे यात आली. 
 

 दर यान रा यात आजपयत ७४ हजार ८६० जणांना कोरोना िवषाणचूी लागण 
झाली आह,े यापैक  ३२ हजार ३२९ णांची कती बरी झा यान ं यांना णालयातून 
सुटी दे यात आली आह.े 

**** 
 

 रा यात आतापयत ३० पोिलसाचंा कोरोना िवषाण ू संसगामळु े मृ य ू झाला 
आह.े यापैक  १८ पोलीस मुंबईत कायरत होत.े या आजाराची लागण झाले या 
पोिलसांची सं या अडीच हजारावर पोहोचली असनू, यापकै  १ हजार ५१० 
पोिलसांवर स या िविवध ठकाणी उपचार सु  आहेत, या णांम य े १९१ पोलीस 
अिधका यांचाही समावेश अस याच,ं पीटीआय या वृ ात हटलं आह.े 

**** 
 

 आरो यमं ी राजेश टोप े यांनी अकोला शहरात शासक य वै क य 
महािव ालयात या कोिवड १९ क ात या उपचार यव थचेा आढावा घेतला. 
िज ात ादभावाची वाढती सं या पाहता खाजगी दवाखान ेकोिवड हॉ पटल हणनू 
अंिकत कर या या सूचना यानंी क या असून लोबल हॉ पटल ह ेकोिवड हॉ पटल 
हणनू घोिषत कर यात आल ं आह.े सव पचार णालय, मिहला णालय आिण 

शासक य वै क य महािव ालयात या र  जागांवर ये या तीन ते चार दवसात 
पदभरती कर याच ेआदेश आरो य उपसंचालक आिण िज हािधका यानंा यांनी दले 
आहेत. 

**** 
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 हे बातमीप  आकाशवाणी या औरंगाबाद क ाव न सा रत कलं जात आहे. 
**** 

 
 िस  िच पट द दशक बास ूचॅटज  यांच ंआज मुंबईत िनधन झालं, ते ९३ 

वषाच े होत.े वृ ाव थेमळु े गे या काही दवसांपासनू त े अ व थ होत,े आज पहाट े
झोपेतच यांच ं िनधन झाल.ं यां या पािथव देहावर सांता झ इथ या मशानभमूीत 
अं यसं कार कर यात आल.े म यमवग यां या दैनं दन जीवनातला संघष आप या 
िच पटातून सजीव करणार ेबास ूचॅटज  यानंी एका दैिनकात यंगिच कार हणनू ारंभी 
काम कलं, राजकपूर आिण विहदा रहमान अिभनीत तीसरी कसम या िच पटाच े
सहायक द दशक हणून काम कले या चॅटज  यांनी द दिशत कलेले िचतचोर, िपया 
का घर, ख ा िमठा, बात  बातोम आदी िच पट आिण यातली सुमधरू गाणी आजही 
रिसकां या मरणात आहेत. बासू चॅटज  यां या िनधनाब ल पंत धान नर  मोदी 
यां यासह अनकेानंी द:ख य  कल ंआह.े 

**** 
 

 िनसग च वादळाशी संबंिधत घटनांम य े पुण े िज ात तीन जणांचा मृ य ू
झाला आह.े खेड तालु यात एक पु ष आिण या या आईचा अंगावर िभंत पडन मृ य ू
झाला, तर हवेली तालु यात एका घरावरच े उडन जाणार े प  े पकडताना एक पु ष 
दगाव याच ंवृ  आह.े 

**** 
 

 िनसग च वादळाचा रायगड िज ाला मो ा माणात तडाखा बसला आह.े 
पालकमं ी अ दती तटकरे यांनी िज ासाठी िवशेष आिथक पकॅजची मागणी कली  
आह.े 

**** 
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 िसंधुदग िज ात मालवण तालु यात च वादळामुळ े मोठ ं नकुसान झालं. 
िवजेच े खांब कोसळ यान ं खंडीत झालेला वीजपुरवठा सुरळीत कर यासाठी 
महािवतरणला य न सु  अस याच,ं अधी क अिभयतंा िवनोद पाटील यांनी 
सांिगतल.ं  

**** 
 

 लातूर िज ातील औसा तालु यातील उंबडगा इथं मगंळवारी वादळी 
वा यासह पावसान ं झाले या नकुसानाची औसाच े आमदार अिभम य ू पवार यांनी 
पाहणी कली. या पावसामुळ ेअनके शेतक यां या घरातील बी िबयाण ंआिण खतां या 
झाले या नुकसानीचा पंचनामा क न पुढील कारवाई कर या या सूचना यांनी द या 
आहेत. 

**** 
 

 बुलडाणा िज ातील खामगाव इथ ं बोगस िबया यांची िव  करणा या 
दोघानंा पोिलसानंी कषी िवभागा या मदतीन ंता यात घेतलं आह.े या दो ही आरोप ना 
२ दवस पोलीस कोठडीत ठेव याच ेआदेश खामगाव यायालयान े दल ेआह.े 

**** 
 

 रा य प रवहन महामडंळान ंबसमधनू वासी वाहतकू  सोबतच मालवाहतूकही 
कर याचा िनणय घेतला आह.े उ मानाबाद िज ात या कळबं, उ मानाबाद, भूम, 
परांडा, तुळजापूर, उमरगा या सहा आगारात या काही बसमधली आसन ंकाढन यातनू 
मालवाहतकु कली जाणार आह.े या बसमधनू शेतमाल, फळ ं तसंच िकराणा 
यापा यां या मालाची वाहतूक रा यात कली जाणार आह.े 

**** 
 

 लातूर शहर महानगरपािलका आरो य िवभागा या वतीन ं ६ िनयं ण े ातील 
सव नाग रकांची ऑ समीटर ारे तपासणी कर यात यते आह.े ऑ समीटरचा वापर 
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क यान े अिधक भावी सव ण करता येत अस याची मािहती महापौर िव ांत 
गोजमगुंड ेआिण उपमहापौर चं कांत िबराजदार यांनी दली. 

**** 
 

 रा वादी काँ ेस प  ये या १० जून रोजी आपला २१ वा वधापन दन साजरा 
करत आह.े मा  यंदा कोिवड ादभावा या पा भूमीवर प  कायक यानी वधापन दनी 
कोणताही सावजिनक काय म घेऊ नय,े अस ं आवाहन प ाच े देशा य  जयंत 
पाटील तसंच ये  नते ेअिजत पवार यांनी कलं आह.े  

***** 


