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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 05 June 2020 
Time 18.00 to 18.05 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

3ादेिशक बात9या 
;दनांक ५ जून २०२० सायकंाळी ६.०० 

**** 

· लोकसेवा आयोगाची पूव/परी1ा ये2या चार ऑ4टोबरला होणार.  

· औरंगाबाद िज?@ात?या कोिवडCDताEंया संFयेत ६५ न ेवाढ; नांदेड िज?@ात सात 
तर िहगंोली सहा नव ेLMण. 

· िनसग/ चNOवादळामळु े रायगड िज?@ात झाले?या नकुसाना पोटी मFुयमTंी उVदव 
ठाकरे यांEयाकडXन आज १०० कोटी Lपयांची ता2पुरती मदत जाहीर. 

आिण 

· वृ1ारोपणासह िविवध उपNमातनू जागितक पया/वरण ]दन साजरा. 
**** 

लोकसेवा आयोगाची पूव/परी1ा ये2या चार ऑ4टोबरला होणार आह.े क_̀ ीय लोकसेवा 
आयोगाकडXन आज ही माहीती देaयात आली. पूव/िनयोिजत वेळापTकानुसार ही परी1ा 
३१ म ेरोजी होणार होती. माT कोरोना िवषाणू संसगा/मळु ेही परी1ा पुढे ढकलaयाचा 
िनण/य लोकसेवा आयोगान ं घेतला होता. दरeयान, गे?या वषg उhीण/ झाले?या 
उमेदवारांEया मुलाखती २० जुलैपासून घेत?या जाणार अस?याच,ं पीटीआयEया 
बातमीत eहटल ंआह.े 

**** 
राmयात?या Dथलांत]रत कामगारांकडXन मागणी झालेली एकही रे?वे pलंिबत नस?याची 
मािहती राmय सरकारन े मुंबई उr sयायालयात ]दली आह.े यासंदभा/त दाखल एका 
यािचकuवर राmय सरकारन ेएक pितvापT दाखल कuल,ं कामगारांकडXन रे?वेची मागणी 
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झा?यास, लगेच wयवDथा कuली जाईल, असं सरकारन ंया pितvापTात eहटल ंआहे. 
३१ मपेयxत ८२२ रे?वे गाzांमधनू ११ लाख ८७ हजारावर तर बस गाzांEया ४३ 
हजार ८४१ फu~यांमधनू ५ लाख तीस हजारावर Dथलांत]रत कामगारांना 2यांEया मळू 
राmयात परत पाठव?याच ंया pितvापTात eहटल ंआह.े यािचकाक2या/न ंया यािचकuत 
कuल?ेया, अDवEछ िनवारागहृ ंतसंच जेवण न पुरव?याEया आरोपांच ंसरकारन ंखंडन 
कuल ंआह.े 

**** 
औरंगाबाद िज?@ात आज द�पारEया सTात सहा तर सकाळी ५९ अशी एक�ण ६५ 
कोरोना िवषाण ूबािधत LMणांची वाढ झा?यान ंकोरोना िवषाण ूबािधताचंी एक�ण संFया 
१ हजार आठश ेचौतीस झाली आह.े यापैकO १ हजार १२६ कोरोनाबािधत LMण बरे 
होऊन घरी गेल े असून िज?@ात ९३ जणांचा उपचारादरeयान म2ृय ू झा?यान ंआता 
औरंगाबाद इथं ६१५ LMणांवर उपचार सु� आहेत. आज द�पारी आढळले?या LMणांमVये 
तपशील समता नगर,  भोईवाडा, िमल कॉन/र, िचकलठाणा, रेहमािनया कॉलनी आिण 
िक�ेअक� या भागात?या p2यकेO एकाचा समावेश आह.े यामVय ेपाच मिहला तर एक 
पुLष LMण आह.े 

**** 
नांदेड िज?@ात आज नवे ७ कोरोना िवषाणबूािधत आढळXन आले आहेत. आजपयxत 
िज?@ात १८९ कोरोनािवषाण ू बाधीत LMण आढळल.े यापकैO १२६ LMण बरे होऊन 
घरी परतले आहेत. तर  ५५ LMण �Mणालयात उपचार घेत आहेत. तर कोरोना िवषाण ू
संसगा/मळु ेनांदेड िज?@ात आठ LMणांचा म2ृयू झाला आह.े 

**** 
िहंगोली िज?@ात आज सहा wय��ना कोरोना िवषाणूची लागण झा?याच ंDप� झालं 
आह.े या सहा LMणांमळु ेिहंगोली िज?@ात?या कोरोना िवषाण ूबािधतांची संFया १९२ 
झाली आह.े यापकैO १६१ LMण बरे होऊन घरी परतल ेआहेत, तर सVया िज?@ात ३१ 
LMणांवर उपचार सु� आहेत. आज आढळले?या नwया LMणांमVये अंधारवाडी इथ?या 
िवलगीकरण क1ातली २८ वषgय मिहला आिण ितचा अकरा वषgय मुलगा, 
िहंगोलीत?या नगर प]रषद कॉलनीतला ३३ वषgय इसम, तसंच एकाच क�ट�ंबातला तीस 
वषgय पLुष, २७ वषgय मिहला आिण 2यांEया नऊ वषा/Eया मुलीचा समावेश आह.े हे 
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सव/ LMण मुबंई तसंच पुaयातून िहगंोलीत आल े अस?याच,ं आमEया वाता/हरान ं
सांिगतल ंआह.े 

**** 
लातूर शहरातला पिहला क�टेनम�ट झोन असलेला लेबर कॉलनी प]रसर आजपासून 
खुला करaयात आला. महापौर िवNांत गोजमगुंड े यांनी या प]रसरात?या रिहवाशांची 
भेट घेऊन pशासनाला कuले?या सहकाया/ब�ल 2यांच ेआभार मानले. आरोMय िवभागान े
]दले?या िनद�शाचें नाग]रकांनी DवयंिशDतीन ं पालन करaयाच ं आवाहनही महापौरांनी 
यावेळी कuलं. ग?ेया १४ ]दवसांत महानगरपािलकuन ं राबवले?या उपाययोजनांबाबत 
नाग]रकांनीही समाधान wय� कuल.ं 

**** 
धुळे िज?@ात आज आणखी ७ कोरोनाबािधत LMण आढळल.े 2यामळु े धुळे 
िज?@ात?या कोरोना िवषाण ूबािधत LMणांची संFया आता ११९ झाली असून यापैकO 
५ जणांचा म2ृयू झाला आह.े ध�ुयात सVया ३९ LMणांवर उपचार सुL आहेत. 

**** 
सांगली िज?@ात आज नव े ११ कोरोना बािधत LMण आढळल.े िसंधुद�गा/त ६, 
बुलडाaयात ५, भंडा~यात एक तर अमरावती िज?@ात आज नवीन ११ LMण 
आढळले. 2यामुळ ेआता सांगलीतली कोरोना िवषाण ूबािधतांची एक�ण संFया १३९, 
िसंधुद�ग/ १०५, बुलडाणा ८२, भंडारा ४१ तर अमरावती िज?@ाची एक�ण LMण संFया 
२७० झाली आह.े  

**** 
अहमदनगर िज?@ात बाहेरEया िज?@ातून येणा~या नाग]रकांनी DवयंिशDतीन ं
िवलगीकरण कLन घेण ं आव�यक आह.े 2या��ीन े काय/वाहीEया सूचना राmयाच े
महसूलमTंी बाळासाहबे थोरात यांनी ]द?या आहेत. थोरात यांनी अहमदनगर इथं आज 
कोिवड-१९ उपाययोजनांचा आढावा घेतला. 2यावेळी ते बोलत होत.े 2यांनी या वेळी 
िज?@ात?या स��Dथतीचा आढावा घेतला.  

**** 
िनसग/ चNOवादळामुळ ेरायगड िज?@ात झाले?या नकुसानापोटी ता2पुरती मदत eहणनू 
मFुयमंTी उVदव ठाकरे यांनी आज १०० कोटी Lपयाचंी मदत जाहीर कuली. अिलबाग 
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आिण थळ इथ?या नकुसानाची पाहणी कu?यानंतर मFुयमं�यांनी रायगड िज?हािधकारी 
काया/लयात आढावा बैठक घेतली, 2यानंतर माVयमांशी बोलताना 2यांनी ही फ� 
तातडीची मदत अस?याचं सांिगतलं. क_` सरकारन ंदेखील चNOवादळाEया पा�/भूमीवर 
मदतीचं आ�ासन ]दलेलं अस?याच ंत ेeहणाले. पंचनाम ेकरaयाच ंकाम सु� असून त े
काम पूण/ झा?यानंतर नकुसानीचा अंदाज यईेल. 2यानंतर पुsहा मदत कuली जाईल असं 
मFुयमंTी ठाकरे यांनी यावळेी Dप� कuलं.  

**** 
राmयपाल भगतिसंह को�यारी यांनी आज जागितक पया/वरण ]दनािनिमh राजभवन 
प]रसरात वृ1ारोपण कuल.ं पया/वरण संवध/नासाठी p2यकेान ं िकमान एक रोप लावनू 
2याच ंसंगोपन कराव ंअसं आवाहनही राmयपालानंी यावेळी कuल.ं  

**** 
जागितक पया/वरण ]दनािनिमh आज अकोला इथं सीड बॉल तयार करaयाच ंpिश1ण 
देaयात आलं. भारत क�षक Nांतीच े pणेते षaमुग नाथन यांEयातफ�, ह े pिश1ण 
आयोिजत करaयात आलं आह.े षaमुग नाथन, यांEयाकडXन दरवषg हा उपNम 
राबवला जातो. यावषg बारा हजार सीड बॉल तयार असनू 2यापैकO दोन हजार सीड 
बॉल अकोला शहराEया िविवध भागात 2यानंी टाकल ेआहते.  

**** 
पया/वरण संतुलनाEया ��ीन ंआपण ऐितहािसक वळणावर असुन पया/वरणाचा समतोल 
राखaयाक]रता वृ1 लागवड करण ं गरजेच ं आह.े पया/वरण साखळीत याचं मह¡व 
ल1ात घेऊन िव�ापीठ प]रसरात वड, िपपंळ, उंबर यासारFया वृ1 लागवडीवरही भर 
देaयात येत आह,े असं pितपादन क�लग�ु डॉ.अशोक ढवण यांनी कuल ंआह.े 
वसंतराव नाईक मराठवाडा क�िष िव�ापीठाEया वतीन ंआज क�लगु� डॉ.अशोक ढवण 
यांEया हDत े वट वृ1ाची लागवड क�न जागितक पया/वरण ]दन साजरा करaयात 
आला. यावेळी कोरोनाEया pाद�भा/वात सामािजक अंतराच ं भान ठेऊन माsयवराEंया 
हDत ेवृ1ारोपण करaयात आलं. 

**** 
औरंगाबाद िज?@ात करमाड पोिलस ठाaयात?या अिधकारी आिण कम/चा~यांEया 
वतीन ंआज सटाणा प]रसरात १६ वृ1ांचं रोपण करaयात आल.ं मिहनाभरापवूg याच 
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प]रसरात रे?वेखाली िचरडXन मरण पावल?ेया १६ कामगारांEया Dमरणाथ/ उपिवभागीय 
पोलीस अिधकारी िवशाल न¢ेल यांEया हDत ेह े वृ1ारोपण करaयात आलं. या सव/ 
१६ झाडांच ं उhम]र2या संवध/न होईल असं िनयोजन करaयाचा संक?प यावळेी 
करaयात आला.  

**** 
औरंगाबाद महानगरपािलकuच े pशासक तथा आय�ु अ�Dतकक�मार पांडेय यांEया 
िनद�शानुसार महानगरपािलकuEया मFुयालयात येणा~या p2यके wय�Oची थम/ल गन 
आिण ऑ�4सिमटरEया सहा£यान ं शरीराचं तापमान आिण ऑ�4सजनची पातळी 
तपासनू 2याची न¤द घेaयात येत आह.े या तपासणीत एखा�ा wय�Oची pक�ती 
िचंताजनक आढळXन आली तर 2याला पुढची आरोMय सहायता देaयात येणार आहे. 
दरeयान, औरंगाबाद शहरात आजपासून बाजारपेठ सुL झाली. माDक न लावता 
बाजारात िफरणा~यांना महानगरपािलकuEया वतीन ं पाचश े Lपय े दंड ठोठावaयात येत 
आह.े 

**** 
पीक कजा/साठीEया अज/ नमsुयात शेतक~यांना जात िवचारली जात अस?याEया 
म¥ुावर शेतकरी संघटननंे आNमक पिवTा घेतला आह.े याबाबत संघटनेचे िहंगोली 
िज?हाVय1 नामदेव पतंग ेयांनी िज?हािधका~याकंड ेतNार कuली आह.े कज/ घेaयासाठी 
जात िवचारaयाचा pकार िनंदनीय असून, ह े थांबवावं, अsयथा ती¦ आंदोलनाचा 
इशारा संघटनेन ं]दला आह े 

**** 


