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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 19 April 2021 

Time 7.10AM to 7.25AM 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – १९ एि ल २०२१ सकाळी ७.१० िम. 

**** 
कोरोना िवषाणू णां या सं यते पु हा एकदा वाढ होत आहे, यामळुे संपूण काळजी 
घे याचं आवाहन ो यांना कर यात यते आह.े यके नाग रकान ेसव सुर ा उपायाचं ं
पालन कराव.ं ४५ वषापे ा अिधक वय असले या नाग रकांनी, न घाबरता, लसीकरण 
क न याव.ं नाक आिण त डाला मा क लावावा, एकमकेांपासून सुरि त अतंर 
राखाव,ं हात वळेोवळेी साबणाने धुवावते. हात आिण चहेरा व छ ठेवावा. या सहज 
सुलभ उपायांचा अवलंब करा आिण सुरि त रहा. 

**** 
 कोरोना या नवा िवषाणुचा िशरकाव रोख यासाठी सहा रा यातून महारा ात येणा या 

वाशांसाठी आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक. 
 िवशषे उ ोग वगळता देशात औ ोिगक वापरासाठी या ऑ सजन पुरव ावर बंदी 

घाल याचा क  सरकारचा िनणय.  
 रेमडेसीवीर औषधाचा साठा क या करणी एका औषध उ पादक कपनीचा संचालक 

चौकशीसाठी मुंबई पोिलसां या ता यात; राजक य प ांम ये आरोप यारोप. 
 रा यात ६८ हजार ६३१ न या कोिवड णांची न द; मराठवा ात १३७ जणांचा 

मृ यू तर सात हजार ७३७ बािधत. 
 जालना िज ात संसग रोख यासाठी, आिण लसीकरण वाढव यासाठी गाव ंिनहाय 

ाम द ता सिम या गठीत. 
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 उ मानाबाद िज ात ‘माझं गाव कोरोना मु  गाव’ अिभयानांतगत गावागावात 
बािधतां या संपकातील य ची शोध मोहीम. 

आिण 
 अिभयांि क  अ यास मासाठीची मु य रा ीय सामाईक वेश परी ा पुढे 

ढकलली.  
**** 

कोरोना या नवा िवषाणुचा महारा ातला िशरकाव रोख यासाठी करळ, गोवा, 
राज थान, गजुरात, उ राखंड आिण द ी या सहा रा यातून महारा ात येणा या 
वाशांसाठी आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक कर यात आली आह.े वासापूव  

४८ तासांत कले या आरटीपीसीआर चाचणीचा िनगे ट ह अहवाल असणा या 
वाशांनाच, महारा ात या रे वे थानकावंर उतरता येणार अस याच,ं रा याचे मु य 

सिचव सीताराम कटे यांनी जारी कले या आदेशात हटलं आह.े या सहा रा यातंून 
येणा या वाशांची रे वे थानकावंर तपासणी करावी, कोरोना ितबंधासाठी आव यक 
काळजी घे या याही सूचना दे यात आ या आहते. तसंच, चाचणी िनगे ट ह असली 
तरी या रा यातून येणा या सव वाशांना १५ दवसांचं गृह िवलगीकरण बंधनकारक 
कर यात आलं असून, तसे िश ही वाशां या हातावर मार या या सूचना, या 
आदेशात दे यात आ या आहते. 

**** 
काही िवशेष उ ोग वगळता देशात औ ोिगक वापरासाठी या ऑ सजन पुरव ावर 
बंदी घाल याचा िनणय क  सरकारनं घेतला आह.े क ीय गृह सिचव अजय भ ा 
यांनी सव रा यां या मु य सिचवांना याबाबत प  िलिहलं आह.े हा िनणय २२ एि ल 
पासून अमंलात येणार आहे. देशात या काही रा यात कोरोना िवषाणू या वाढ या 
संसगामळुे सावजिनक आरो य सेवेसाठी ऑ सजनची कमतरता पड नय,े यासाठी हा 
िनणय घे यात आला आहे. औषधांची हवाबंद कपी, औषधी, पेटोिलयम रफायनरी, 
टील ांट, अणऊुजा, ऑ सजन िसिलंडर िनमाते, पाणी ि या क प, खा  

आिण जल शु ीकरण, ि या उ ोग हे उ ोग वगळता इतर उ ोगांना ऑ सजन 
पुरवठा होणार नाही, असं या प ात हटलं आह.े   
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**** 
रेमडेसीवीर औषधाचा साठा क या करणी मुंबई पोिलसांनी एका औषध उ पादक 
कपनी या संचालकाला चौकशीसाठी ता यात घतेलं. या करणाची चौकशी सु  
असतानाच कपनी या संचालकाला सोडव यासाठी िवरोधी प नेते देव  फडणवीस 
पोिलस थानकात दाखल झाले. या करणाव न काल स ाधारी आिण िवरोधी 
प ांम ये आरोप यारोप सु  होते. दमण इथ या कु फामा या औषध िनमाण 
कपनीकडे ६० हजार रेमडेसीवीर इंजे शनचा साठा अस याची मािहती पोिलसांना 
िमळा यानंतर ही कारवाई कर यात आली. या िनयातदारांशी भाजप ने यानंी दमण म य े
संपक साधून िश क साठा महारा ासाठी दे याची िवनंती कली होती, आव यक 
परवानगीनंतर यांनी ती िवनंती मा य कली होती, असं फडणवीस यांनी सांिगतलं. 
राजक य सूडबु ीने ही कारवाई कली जात अस याचा आरोप यानंी कला.  
पोिलसांवर दबाव टाकण े हा शासक य कामकाजात ह त पे समजला जातो, असं 
गृहमं ी दलीप वळसे पाटील यांनी हटलं आह.े काँ ेस प ानेही या करणाव न 
भाजपवर टीका कली आह.े  

**** 
रा यात काल ६८ हजार ६३१ कोिवड णांची न द झाली, यामळुे रा यभरात या 
कोिवडबािधतांची एकण सं या ३८ लाख ३९ हजार ३३८ झाली आहे. काल ५०३ 
णांचा उपचारादर यान मृ य ूझाला, रा यात या संसगानं दगावले या णांची एकण 

सं या, ६० हजार ४७३ झाली असून, मृ यूदर एक पूणाक ५८ शताशं ट  झाला 
आह.े काल ४५ हजार ६५४ ण या संसगातून मु  झाले. रा यात आतापयत ३१ 
लाख सहा हजार ८२८ ण, कोरोना िवषाण ूमु  झाले असून, कोिवडमु चा दर ८० 
पूणाक ९२ शतांश ट  झाला आहे. स या रा यभरात सहा लाख ७० हजार ३८८ 
णांवर उपचार सु  आहेत. 

**** 
मराठवा ात काल न या सात हजार ७३७ कोरोना िवषाणू बािधत णांची न द 
झाली, तर १३७ जणांचा या संसगानं मृ यू झाला. मतृांम ये लातूर िज ात या ५०, 
नांदेड २७, औरंगाबाद २२, उ मानाबाद १६, परभणी आठ, तर जालना आिण 
िहंगोली िज ात या येक  सात णांचा समावेश आहे.    
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औरंगाबाद िज ात काल नवे एक हजार ४२९ ण आढळले. लातूर िज ात एक 
हजार ८१३, नांदेड एक हजार २८७, बीड एक हजार १४५, जालना ९०९, परभणी 
४८९, उ मानाबाद ४७७, तर िहंगोली िज ात १८८ नवे ण आढळन आले.  

**** 
औरंगाबाद िज ातला वाढता संसग रोख यासाठी, शासनामाफत जारी कर यात 
आले या संचारबंदी या सुधा रत वळे मयादेचं नाग रकानंी कटा ानं पालन कराव,ं असं 
आवाहन िज हािधकारी सुनील च हाण यानंी कलं आहे. िज ात णसं येच ंगाभंीय 
ल ात घेऊन यकेानं जबाबदारीनं वयंिश त पाळणं आव यक अस याचं त े
हणाले. िवनाकारण घराबाहेर पडन िनयमाचंं उ घंन क यास दंडा मक कारवाईचा 

इशारा, िज हािधका यांनी दला. 
औरंगाबाद िज ात अ याव यक व तू तसंच सेवा देणा या आ थापना दपारी एक 
वाजेनंतर बंद ठवे या या िनणयाची, कालपासून अमंलबजावणी सु  झाली. यानुसार 
काल दपारी एक वाजेनंतर दध, भाजीसह सवच दकानं बंद दसून आली. 
दर यान, पटेोल पपंावर दपारी एक वाजेनंतर शासक य वाहन,ं पोलीस, आरो य, तसचं 
इतर अ याव यक सेवेत या वाहना यित र , कोणालाही पेटोल िव  करता येणार 
नाही, असं यांनी प  कलं. िज ातले सव उपाहारगृहं संचारबंदी कालावधीत बंद 
राहणार असनू, फ  घरपोच पासल सेवा सु  राहील. सव आठवडी बाजार एक मे 
पयत बंद राहतील, असंही िज हािधका यानंी सांिगतलं. स या रमजान सु  अस यान,ं 
मु लम बांधवांसाठी सकाळी सात ते दपारी एक आिण सायकंाळी पाच ते आठ या 
कालावधीत, दध तसंच फळिव  यव था सु  राहील, अशी मािहती िज हािधकारी 
यांनी दली. 
दर यान, सव खासगी णालयानंी कोिवड िनयमावलीचं पालन क न णांची वगवारी 
करत, उपल ध रेमडिेसवीर इंजे शन, अ यव थ णांना ाधा यानं ाव,ं आिण 
याबाबतची मािहती िविहत नमु यात िज हा शासनास सादर करण,ं बधंनकारक 
अस याच,ं िज हािधका यानंी सांिगतल.ं या खासगी णालयांना रेमडिेसवीरची 
आव यकता आह,े यांनी यासाठी णिनहाय आपली मागणी सिव तर अजा ारे 
िज हािधकारी मदत क ात न दवावी, अशी सूचना िज हािधका यांनी कली आह.े  

**** 
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औरंगाबाद शहरात ४५ वष िकवा यापे ा अिधक वय असले या नागरीकानंा लस 
घेत यािशवाय घराबाहेर पडता येणार नाही, असा िनणय घे याचा िवचार 
महानगरपािलका शासन करत आह.े यामळुे पा  नाग रकांनी लसीकरण क न 
घे याचं आवाहन महापािलका शासक आ तककमार पांडेय यांनी कलं आह.े 
सामािजक संपक मा यमा ारे ते काल बोलत होत.े याचबरोबर यापा यानंाही लस 
घेत यािशवाय दकानं उघडता यणेार नाहीत, असंही यांनी सांिगतलं.  

**** 
नांदेड िज ात आजपासून ३० एि लपयत भाजीपाला, बाजार, िकराणा, िमठाई, फळ ं
तसंच बकेरी पदाथाची दकान,ं सकाळी आठ ते दपारी एक या वळेेत चालू ठवेता 
येतील. िज हािधकारी डॉ.िविपन ईटनकर यांनी याबाबतचे आदेश जारी कले. दर यान, 
िज ात काल स ाहांत संचारबंदीला उ फत ितसाद िमळाला.  

**** 
बीड िज ातील भाजीबाजार, फळबाजार तसंच मटन, िचकन आिण बेकरीची दकान,ं 
आजपासून सकाळी सात ते ११ यावळेेतच सु  राहणार आहेत. िज हािधकारी रिवं  
जगताप यानंी याबाबतचे आदेश जारी कले, सायकंाळी पाच ते सात यावेळेत कवळ 
हातगा ांवर िफ न फळांची िव  करता यणेार आह.े 

**** 
बीड िज ात परळी इथ या औ णक िव तु िनिमती क ातून एक ाणवाय ू क प, 
परभणी इथं िज हा प रषदे या न या इमारतीत थलांत रत कला जाणार आहे. 
मु यमं ी उ व ठाकरे यांनी या थलांतराला मंजुरी दली असनू, परभणीचे आमदार 
डॉ. रा ल पाटील यांनी मु यमं यांचे आभार मानले आहते. परभणी िज ात स या 
कोिवड णांची सं या वाढत अस यामळुे, िज ाला दररोज २५ िकलोलीटर 
ाणवायूची गरज भासत आहे. न यानं काया वत होणा या ऑ सजन क पातून, 

८० हजार लीटर िततास एव ा मतेनं ाणवायू िनिमती होणार आह.े  
दर यान, परळी या औ णक िव तु क पातनू अंबाजोगाईला हलवलेला ाणवायू 
क प उभार याचं काम सु  झालं असून, ये या दहा दवसांत या क पातून ाणवायू 

िनिमती सु  होईल, असं सांग यात आलं आह.े  
**** 
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जालना िज ात ामीण भागात वाढत असलेला कोरोना िवषाणू संसग रोख यासाठी, 
तसंच कोिवड लसीकरण वाढव यासाठी, िज हािधका यां या आदेशानुसार गावं िनहाय 
ाम द ता सिम या गठीत कर यात आ या आहेत. गावचे सरपंच या सिमतीचे 

अ य  असतील, तर ामसेवक, तलाठी, कषी सहा यक, पोलीस पाटील, 
अंगणवाडी सेिवका, आशा वयंसेिवका, यांचा सिमतीम ये समावेश आहे. लसीकरण 
क न घे यासाठी गावक यांचं बोधन करण,ं कोिवड चाचणी क न घे यासाठी आरो य 
यं णेला मदत करण,ं ताप-सद -खोकला-घशात खवखव, वगैरे ल णं असले या 
य चं सव ण कर यासाठी गठीत कले या पथकांना मदत करण,ं या जबाबदा या या 

सिमतीला पूण करा या लागणार आहते.  
**** 

उ मानाबाद िज ात रेमिडसीवीर इंजे शन, िज हािधकारी कोरोना वॉर ममधून 
संबंिधत णा या नावे णालयास िवतरीत कर यात यईेल आिण याच णासाठी 
इंजे शन वापरणं बंधनकारक असेल, असं खासदार ओमराजे िनबंाळकर यांनी सांिगतलं 
आह.े िनंबाळकर यांनी काल िज ात या कोिवड उपचाराबाबत आढावा बठैक 
घेतली, यावळेी ते बोलत होते. कोिवड णसं या कमी कर यासंदभात ता काळ 
उपाययोजना कर या या सूचनाही यांनी यावळेी द या. बठैक त िनंबाळकर यांनी 
कोिवड लसी या पुरव ाबाबत मािहती जाणून घेत, लसी या मा ा िमळव यासाठी 
पाठपुरावा कर यात यईेल, असं सांिगतलं.  

**** 
परभणीचे खासदार सजंय जाधव यांनी काल शहरात या कोिवड क ांची पाहणी क न 
आढावा घेतला. णांशी संवाद साधनू यांनी यव थचेी मािहती घेतली. णांना 
कोण याही कार या गैरसोय चा सामना करावा लागणार नाही, याची द ता घे या या 
सूचना खासदार जाधव यानंी, आरो य िवभागाला द या. रेमडिेस हीर इंजे शनचा 
तुटवडा िनमाण होणार नाही, याची वाही दते, आपण परभणी िज ासाठी जा ती या 
इंजे शनची मागणी क याच,ं खासदार जाधव यानंी सािंगतलं. 

**** 
रा यात या महािवकास आघाडीचे नेते कोिवड लस उपल ध नस याचा आव आणत 
राजकारण करत असून, य ात थती वगेळी अस याच,ं नांदेडचे खासदार तापराव 
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पाटील िचखलीकर यांनी हटलं आहे. िचखलीकर यांनी लसीसंदभात क ीय आरो य 
मं ी डॉ.हषवधन, आिण आरो य मं ालयाचे अित र  सिचव दप हलदर यां याशी 

य  संवाद साधून, लस उपल धतेिवषयी मािहती जाणनू घेतली. रा य तसंच नांदेड 
िज ासाठी लागेल तेवढी लस उपल ध क न दे याची वाही क  शासनानं दली 
अस याचंही, िचखलीकर हणाल.े  

**** 
महािवकास आघाडी सरकारनं कोिवड महामारी या आप कालीन काळात उ मानाबाद 
िज ाला वा यावर सोडन दलं अस याची टीका, आमदार राणाजगिजतिसंह पाटील 
यांनी कली आहे. ते काल तळुजापूर इथ ं बोलत होते. इतर िज ा या तुलनेत 
उ मानाबादला अ यतं कमी माणात रेिमिडिस हर औषधाचा पुरवठा कला जात 
असून, उमरगा, तुळजापूर, परांडा या उपिज हा णालया या ठकाणी, अनेक 
दवसांपासून या औषधाचा पुरवठाच होत नस याचं ते हणाले. उ मानाबादेतही 
गरजे या ५० ट ही पुरवठा होत नस याचं यानंी सांिगतल.ं रा य सरकार या 
काय णालीम ये िनयोजन नस यामळुे, रा यभरात ाणवायचूा तुटवडा जाणवत 
अस याच,ं पाटील हणाले. दर यान, आमदार पाटील यानंी काल तुळजापूर उपिज हा 
णालयाला भेट देऊन पाहणी कली.  

**** 
उ मानाबाद शहरात एक हजार ण मतेच ंआिण कळंब शहरात २०० ण मतचे ं
ज बो कोिवड कअर सटर उभाराव,ं अशी मागणी आमदार कलास पाटील यांनी कली 
आह.े या मागणीचं िनवेदन पाटील यांनी, मु यमं ी उ व ठाकरे यां याकडे सादर 
कल.ं 

**** 
उ मानाबाद िज ात ‘माझं गाव कोरोना मु  गाव’ या अिभयानांतगत गावागावात 
कोरोना संपक य  शोध आिण जनजागृती कली जात आहे. याबाबत अिधक 
मािहती देत आहेत, आमचे वाताहर – 

ाम कोरोना सिम यां या मा यमातनू गावात या ५० कटंबांसाठी या 
गावातल ेिश क, आशा अंगणवाडी कायक या, आशा आरो य सेिवका 
यांचा एक गटासह ाम कोरोना पयवे कानंी या ५० जणां या कटंबात 
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कोरोना त ण आढळ यास यां या संपकातील य चा शोध घेण ं
प रसर िनजतकु करण क न घेण,ं तसंच आरो यिवषयक खबरदारी 
घे याची मािहती दली जात आह.े गावात या सव गावक यांना वारंवार 
हात धुण,ं गद त जाण ंटाळा, गावात मा किशवाय वेश नाही यावर भर 
दला जात असून यामुळ े ामीण भागात कोरोना णाचंी साखळी 
तोड यास तसंच िज ात कोरोनामळेु वाढत चाललेला मृ यूदर कमी 
हो यास मदत होणार आह.े 

देिवदास पाठक, आकाशवाणी वाताहर, उ मानाबाद 
**** 

अिभयांि क  अ यास मासाठीची रा ीय सामाईक वेश परी ा- जेईईची मु य परी ा 
पुढे ढकल यात आली आहे. रा ीय चाचणी सं थतेफ काल ही मािहती दे यात आली. 
ये या २७, २८ आिण २९ एि लला ही परी ा होणार होती. स याची कोिवड 
संसगाची प र थती ल ात घेता हा िनणय घे यात आला आह,े परी चेी नवी तारीख 
अजून िनि त नसून, परी े या १५ दवस आधी नवी तारीख जाहीर कली जाईल, 
असं सं थेतफ सांग यात आलं आह.े 

**** 
परभणी िज ात या महातपुरी, मरडसगाव, राणीसावरगाव तसंच चाटोरी इथ या 

येक ाथिमक आरो य क ात, ५० खाटाचंं कोिवड क  सु  कराव,ं अशी मागणी 
गंगाखेडचे आमदार डॉ. र नाकर गु े यांनी, िज हािधकारी दीपक मगुळीकर यां याकडे 
एका प ा ारे कली आह.े 

**** 


