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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 31 May 2020 

Time 18.00 to 18.05 

Language Marathi 

आकाशवाणी औरंगाबाद 

4ादेिशक बात:या 

<दनांक ३१ मे २०२० सायंकाळी ६.०० 

**** 
 
Ø रा#या%या &ितबंिधत- क.टेनम3ट 4े5 वगळता अ:य भागात िविवध <यवहार सु@ 

करAयास रा#य सरकारची परवानगी. शाळा, महािवHालय ंबंदच राहणार. 
Ø रा#यातLया ५२ हजार ४२८ RवRत धा:य दSकानांमधनू धा:याच ंिवतरण सुरळीत 

सुU. अV, नागरी पुरवठा म5ंी छगन भुजबळ. 
Ø पुAयYोक अिहLयादेवी होळकर यांची जयंती साजरी. म[ुयमं5ी, उपम[ुयम]ंयानंी 

कल̂ ंअिभवादन. 
आिण 

Ø  मराठवा`ात औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूरसह अनेक cठकाणी मोसमी 
पावसाची हजेरी. 

**** 
 

 &ितबंिधत- क.टनेम3ट 4े5 वगळता अ:य भागात िविवध <यवहार सु@ करAयास 
परवानगी देAयाचा िनणeय रा#य सरकारन ंआज घेतला आहे. या संदभाeतLया मागeदशeक 
सूचना आज रा#य सरकारन ंजारी कL̂या.  
 

 रा#यातLया सवाeिधक @gणांची सं[या आिण क.टनेम3ट 4े5 असलेLया मुंबई 
महानगर 4े5ासह, पणु,े सोलापूर, औरंगाबाद, मालेगाव, नािशक, धुळ,े जळगाव, 
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अकोला, अमरावती, आिण नागपूर या महानगरपािलकां%या हiीत िविवध <यवहार 
सु@ करAयासही रा#य सरकारन ंमा:यता cदली आह.े या महानगरपािलकां%या 4े5ात 
पिहLया टjjयात येkया ३ जून mहणजे बुधवारपासून काही अटnवर समoु िकनारे, 
सावeजिनक िक.वा खाजगी मैदान,ं बागांमrये शाcररीक <यायाम करAयास अनुमती 
देAयात आली आह.े यामrय े सायकिलगं, धावण,े चालण े यासार[या <यायामांचा 
समावेश आह.े  
 

 sंबर, इलuेटvीिशयन, पेRट क.टvोल आिण तांि5क Rवय ं रोजगार <यवसाय 
करणाwयानंा माRक आिण सॅिनटायझरचा वापर आिण एकमकेातं अतंर ठेऊन <यवसाय 
करAयास, वाहन दS@Rतीचे गॅरेज आिण वक|शॉपही सु@ करAयास परवानगी देAयात 
आली आह.े  
 

 सवe शासक~य कायाeलयं १५ कमeचाwयां%या उप�Rथतीत सु@ करAयात येणार 
आहेत. दSसwया टjjयात पाच जूनपासून सकाळी ९ ते संrयाकाळी पाच वाजेपय�त 
मॉLस आिण <यापारी संक�लं वगळता सवe दSकानं आिण बाजारपठेा एकcदवस एका 
बाजूची तर दSसwया cदवशी दSसwया बाजूची या आधारावर सु@ करAयास परवानगी 
देAयात आली आह.े कप`ां%या दSकानातLया टvायल @mस बंद ठेवAयात आLया 
आहेत. kयाचबरोबर एकदा खरेदी कल̂ेले कपडे बदलAयासही परवानगी असणार नाही.  
टॅuसी, cर4ा, चारचाक~ वाहनातून चालकासह दोन <य��ना, तर दSचाक~वर कव̂ळ 
एका <य�~लाच &वासाची परवानगी दAेयात आली आह.े 
 

 ितसwया टjjयाला आठ जूनपासनू &ारंभ होईल, या टjjयात सवe खाजगी 
कायाeलय १० ट�^ कमeचाwयां%या उप�Rथतीत सु@ करता येतील.  
 

 शाळा, महािवHालय,ं श4ैिणक संRथा, आंतररा�vीय िवमान सेवा, मेटvो रेल, 
िच5पट गृह,ं िजmस, जलतरण तलाव, मनोरंजन पाक|, ना�गृह, मHालय,ं &े4ागृह,ं 
सभामंडप तसंच सामािजक, राजक~य, �~डा, मनोरंजन, सािह�kयक, सांR क�ितक, 
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धािमeक आिण अ: य गद� होणारे कायe�मावंर रा#यभर बंदी कायम असणार आह.े 
यािशवाय धािमeक आिण &ाथeना Rथळंही बंदच राहणार आहते. सलून, �यटुीपालeर, 
शॉिपगं मॉLस, हॉटेLस, रेRटॉरंट आिण इतर अितथी सेवावंरही रा#य सरकारनं बंदी 
कायम ठेवली आह.े या सेवा वगळता अ:य सवe सेवा रा#यात सु@ करAयास परवानगी 
देAयात आली आह.े  

**** 
 

 पुAयYोक अिहLयादेवी होळकर यांची आज जयंती. म[ुयम5ंी उ�व ठाकरे 
यांनी kयां%या मातो�ी िनवासRथानी पुAयYोक अिहLयादेवी यां%या &ितमेस पु�पहार 
अपeण क@न अिभवादन कल̂.ं &जे%या सुखासाठी अिहLयादेवnनी दानधमाe%या 
माrयमातून अनके चांगली काम ंकल̂ी, जी आजही kयां%या द�र��ीची सा4 देतात, 
अशा श�दांत म[ुयमं]यांनी आदरांजली वािहली. उपमु[यम5ंी अिजत पवार यांनीही 
अिहLयादवेnना अिभवादन कल̂.ं &जािहतद4 रा#यकताe कसा असावा, ह े kयांनी 
आपLया कायाeतून दाखवनू cदLयाच ंउपम[ुयम5ंी यावळेी mहणाले. 

**** 
 
रा#यातLया ५२ हजार ४२८ RवRत धा:य दSकानांमधनू धा:याच ंिवतरण सुरळीत 

सुU असून म ेमिह:यात ७३ लाख ६५ हजार ४०० ि�.टल अVधा:याच ंवाटप करAयात 
आLयाची मािहती अV, नागरी पुरवठा तसंच �ाहक संर4ण म5ंी छगन भुजबळ यांनी 
cदली आह.े 
 

 तसंच या काळात ३२ लाख ७७ हजार ७७८ िशवभोजन था�यांच ं वाटप 
करAयात आल ंअसून, पंत&धान गरीब कLयाण अV योजनेत एि&ल त ेजून या काळात 
&kयेक लाभा�याeला दरमहा ५ िकलो तांद�ळ, तसंच &kयेक िशधापि5का धारकाला १ 
िकलो तूर िक.वा चणा डाळ मोफत देAयाची योजना सुU असLयाची मािहती ही भुजबळ 
यानंी cदली. टंचाई भासवून च�ा दरान ंधा:य िव�~ करणाwया दSकानदारांवर कारवाई 
करAयात येत असLयाच ंkयांनी सांिगतलं. 
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**** 
 

हे बातमीप5 आकाशवाणी%या औरंगाबाद क�oाव@न &साcरत कल̂ं जात आहे. 
**** 

 
 मराठवा`ात अनके cठकाणी आज मोसमी पावसान ंहजेरी लावली. औरंगाबाद 

िजL�ातLया िस ोड तालुका पcरसरात दSपारी ४ वाजनेंतर वादळी वारा, मेघ गजeनेसह 
पावसाला सुUवात झाली. फ�लं¡ी तालुuयातLया वडोद बाजार इथहंी आज ५ वाजे%या 
सुमारास पावसा%या सरी कोसळLया. जालना िजL�ातLया भोकरदन तालुuयातLया 
राजूर पcरसरात सुमारे अधाeतास वादळी वाwयासह पाऊस झाला, तर काही cठकाणी 
झाडंही उ:मळ¢न पडली. 
 

 लातूर िजL�ातLया लातूर, िश@र अनतंपाळ तालुuयांतही आज ढगां%या 
गडगडाटासह मा:सनूपवूe पावसान ं हजेरी लावली. िहंगोली िजL�ातLया नस� नामदेव 
पcरसरात काही वेळापवू� वादळी वाwयासह पाऊस सु@ झाला आहे. बीड िजL�ातLया 
अंबाजोगाई तालुuयातही आज िवजां%या कडकडाटासह पाऊस झाला. परभणी%या 
वसंतराव नाईक मराठवाडा क�षी िवHापीठा%या हवामान िवभागान ं येkया तीन cदवस 
मराठवा`ात मोसमी पावसाचा अंदाज वतeवला आह.े   
 

**** 
 

 औरंगाबाद िजL�ातLया गंगापूर इथं असलेLया बुलढाणा अबeन बँक%̂या 
वखारीला काल रा5ी लागलेली आग पूणeपण े िवझवAयात आज दSपारी यश आल.ं 
औरंगाबाद महानगर पािलक^%या दोन, तर गंगापूर नगरपcरषदे%या एका बंबा%या 
सहा¦यान ं ही आग आटोuयात आणायला अि§शमन िवभागा%या कमeचाwयांना पाच 
तास लागल.े या भीषण आगीमळुे गोदाम पूणeपण ेकोसळल.ं या घटनेत जीिवत हानी 
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झाली नसली, तरी सोयाबीन, तांद�ळ, कापसा%या गाठी, तूर आिण मका मो¨ा 
&माणात जळ¢न खाक झाLयाची मािहती अि§शमन िवभागान ंcदली आह.े 

**** 
 

 जालना िजL�ातLया परतूर तालुuयातLया मापेगाव इथLया ४५ वष�य मृत 
<य�~चा अहवाल आज सकाळी कोरोना िवषाणू�Rत असा आला आह.े जालना 
तालुuयातLया गोलापांगरी इथLया एका अगंणवाडी सेिवकच̂ा अहवालही 
कोरोनाबािधत असा आLयाची मािहती िजLहा शLय िचिकkसक डॉ. मधकुर राठोड 
यांनी cदली. मापेगाव इथला Ugण परवा दSपारी :यमूोिनया आजारावर उपचार घेAयासाठी 
िजLहा सरकारी Ugणालयात दाखल झाला होता. काल पहाट े या Ugणाचा िजLहा 
Ugणालयात उपचार सु@ असताना मkृय ू झाला होता. जालना िजL�ातला कोरोना 
िवषाणुमळु ेझालेला हा पिहला मkृय ूआह.े 

**** 
 

 नांदेड िजL�ात आज आणखी दोन कोरोनािवषाण ू बािधत @gण आढळ¢न 
आल.े आता िजL�ात एक©ण कोरोनािवषाण ूबािधत Ugणांची सं[या १४६ झाली आह.े 
हे दो:ही @gण मुखेड तालुuयातLया भ3डेगाव इथले आहेत. त ेमुंबईªन नकुतचे परतले 
आहेत. नांदेड िजL�ात आजपय�त १०३ @gण बरे होऊन घरी परतले आहते, तर ३५ 
@gणांवर उपचार सु@ आहेत.  

**** 
 

 नांदेड शहरात &ितबंिधत 4े5ामधLया नागcरकांना मानिसक आधार देऊन kयांच ं
समपुदेशन करAयासाठी इcंदरा गांधी वcर« महािवHालयातLया सहयोगी &ाrयापकांची 
िनय�ु~ करAयात आली आह.े #या भागात कोरोनाच े Ugण आढळत आहेत, kया 
भागात ह ेत#¬ िफ@न समपुदेशन करतील, अशी मािहती िजLहािधकारी डॉ. िविपन 
ईटनकर यांनी cदली. 

**** 
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 लातूर िजL�ातLया &kयेक कोरोनाबािधत 4े5ामrय े <हासअप �ुप%या 

माrयमातून kया kया भागतLया नागcरकांना अkयाव®यक सेवा पुरवLया जाणार 
असLयाच ं िजLहािधकारी जी. �ीकांत यांनी सांिगतलं आह.े या भागांमrय े एकक̂ा 
मिहला अिधकाwयाचीही िनय�ु~ करAयात आलेली आह.े या अिधकाwयाकड ेआपLया 
मागAया आिण समRया वैयि�क पातळीवरही न¯दवता येणार आहेत. &ितबंिधत 
4े5ामrय े<हासअप �ुपची सुUवात करणारा लातूर िजLहा रा#यात एकमेव असLयाची 
मािहतीही िजLहािधकाwयांनी cदली. 

**** 
 

 कोरोना िवषाणचूा &ादSभाeव रोखAयाकcरता परभणी िजLहा &शासनान ं
&ितबंधाkमक उपाययोजना mहणनू, उHा एक जूनपासून पुढील आदेशापय�त दSपारी तीन 
ते सकाळी सात वाजेपय�त िजL�ात संचारबंदी आदेश लागू कल̂ा आहे. या 
कालावधीत अkयाव®यक सेवे%या <यितcर� कोणालाही िफरता येणार नाही. &ितबंिधत 
4े5 वगळता दSकान ंआिण आRथापना सु@ करAयासंदभाeत cदवस, वळे आिण वार 
िन°ीत करAयात आले असून, सकाळी ७ त े दSपारी ३ वाजेपय�तच ह े <यवहार सु@ 
राहतील, असे िनद±श िजLहािधकारी दीपक मगुळीकर यांनी cदले आहेत. 

**** 
 

 बुलडाणा िजL�ातLया मलकापूर शहरात आज तीन कोरोनाबािधत Ugण 
आढळ¢न आले. यामुळे बुलडाणा िजL�ातली कोरोना बािधताचंी सं[या आता 
एकोणसाठ वर पोहोचली आह.े kयापकै~ ३३ Ugण बरे झाले असून, २३ कोरोना 
बािधत Ugणांवर सrया Ugणालयात उपचार सु@ आहेत. 

***** 
*** 


