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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 19 April 2021 

Time 1.00pm to 1.05pm 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – १९ एि ल २०२१ दपारी १.०० वा. 

देशात या कोिवड प र थती या पा भूमीवर पंत धान नर  मोदी यां या 
अ य तेखाली आज एक बैठक होणार आहे. आरो य मं ालयाच ेव र  अिधकारी या 
बैठक ला उप थत राहणार आहेत. यासंदभात गे या आठव ात झाले या बैठक त 
पंत धानानंी, कोिवड महामारीची दसरी लाट थोपव यासाठी अिधक सावधानता 
बाळग याच ंआवाहन कलं आह.े 

**** 
कोिवडचा सार रोख यासाठी क  सरकार रा यांना सवतोपरी मदत करत असून, 
रे वेगा ां या मा यमातून ऑ सजन िसिलंडर आिण टँकसचा परुवठा सु  कर याचा 
िनणय घे यात आला अस याच,ं रे वेमं ी िपयषु गोयल यांनी सांिगतल ंआह.े एका 
वृ सं थेला दले या मुलाखतीत त े बोलत होते. ऑ सजन ए ेस रे वेगा ांची 
जलदगतीन ं वाहतूक कर यासाठी आिण रा यांना वेळवेर ऑ सजन उपल ध क न 
दे यासाठी, ीन कॉरीडॉर बनव यात येत अस याच ंगोयल यांनी सांिगतल.ं 

**** 
दर यान, नंदरबार इथ ं िवलगीकरण रे व े ड यांच ं काम सु  झालं असून, याम य े
कोिवड ण देखील दाखल झाले आहेत, अशी मािहती गोयल यांनी काल दली. 
स या रे वेकडे १६ िवभागात चार हजार कोच, कोिवड णांसाठी तयार आहेत. रा य 
सरकारां या मागणीनसुार त े उपल ध क न दल े जातील. आरो य मं ालया या 
मागदशक सूचनांनुसार रा यांची उपलबध् वै क य यं णा अपुरी पड यावरच, ह ेरे व े
कोच वापरता येतात, अस ं यांनी सांिगतल.ं 

**** 
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देशात आतापयत १२ कोटी ३८ लाख ५२ हजार ५६६ नाग रकाचं ंकोिवड लसीकरण 
कर यात आल.ं 
दर यान, देशात काल न या दोन लाख ७३ हजार ८१० कोरोना िवषाण ू बािधत 
णांची न द झाली, तर एक हजार ६१९ नाग रकांचा उपचारादर यान मृ य ू झाला. 

देशातली एकण कोिवड बािधतांची सं या एक कोटी ५० लाख ६१ हजार ९१९ झाली 
असून, या संसगान ंआतापयत एक लाख ७८ हजार ७६९ णांचा मृ य ूझाला आह.े 
तर काल एक लाख ४४ हजार १७८ ण बरे झाले. देशात आतापयत एक कोटी २९ 
लाख ५३ हजार ८२१ ण, कोरोना िवषाण ूमु  झाले असून, स या १९ लाख २९ 
हजार ३२९ णांवर उपचार सु  आहते. 

**** 
िस  द दिशका सुिम ा भाव े यांच ं आज पु यात िनधन झालं, या ७८ वषा या 

हो या. झोपडप ीत या मिहलांच ं आयु य दाखवणारा, १९८५ सालचा ‘बाई’ हा 
सुिम ा यांचा पिहला लघुपट, हा यां या ीवाणी या शोध क पाचा भाग होता. या 
िच पटाला रा ीय पुर कारही िमळाला. यांचा पुढचा लघुपट ‘पाणी’ यालाही रा ीय 
पुर कारान ंस मािनत कर यात आल ंहोत.ं यानंतर यांनी मु , चाकोरी, लहा, ी 
फसेस ऑफ टमारो अस ेलघुपट बनवले. सुिम ा यांना यां या योगदानाब ल, िच  
र न पुर कार आिण कामधने ूपुर कारानेही यांना गौरव यात आलं होत.ं 
सुिम ा भाव े यांनी सामािजक कायकत  आिण संवेदनशील द दिशका हणनू कलेल ं
काम, या दो ही े ासाठी यापुढेही मागदशक ठरेल, अशा श दात मु यमं ी उ व 
ठाकरे यांनी, भाव ेयांना ांजली अपण कली. 

**** 
उ मानाबाद इथ या तेरणा प लक चॅ रटबेल ट टच े िव त स यनारायण दंडनाईक 
यांच ंआज िनधन झालं, त े८१ वषाच ेहोत.े यांनी उ मानाबाद तालु यात या तेरणा 
शेतकरी सहकारी साखर कारखा याच े संचालक हणनू काम कलं होत.ं तसंच रा य 
िनवड मंडळाच ेसद य हणनूही ते काही काळ कायरत होत.े धारािशव ककट पालन 
सं थचे ेत ेमु य वतक होत.े 

**** 
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ह र ार इथ ं कभमे यासाठी जाऊन आले या साध ू महतंाना चौदा दवस गृह 
िवलगीकरणात ठेवाव,ं यासाठी ंबक र नगरपािलकन ं दहा आख ांना नो टसा 
बजाव या आहेत. बंक र इथे दहा शैव आखाड े आिण अनके आ म असून, 
यातील अनेक साध ूमहंत ह र ारला कभ मे यासाठी गेले होत.े गृह िवलगीकरणात 
असताना र यावर िफरताना आढळ यास साध ू महतंांवर कारवाई कर याचा इशारा 
नगरपािलका शासनान ं दला आह.े 

**** 
उ मानाबाद शहरात मोह ा ि िनक माकं एक च ंकाल आमदार कलास पाटील, 
तसंच नगरा य  मकरंद राजेिनंबाळकर यां या उप थतीत उ ाटन कर यात आल.ं 
कोिवडची मागची लाट थोपव यासाठी मोह ा ि िनकच ंमोठ ंसहकाय लाभल ंहोत,ं 
यावेळेस ही नाग रकाचं ंसहकाय िमळेल आिण दसरी लाट शमव यास मदत िमळले, 
असा िव ास आमदार पाटील यांनी यावळेी य  कला. 

**** 
औरंगाबाद इथ या म यवत  बस थानकातनू पढुचा काही काळ िनयोिजत 
वेळाप कानुसार बस सुटणार नाहीत. या थानकाव न जळगाव, भुसावळ, 
अहमदनगर, नािशक, पुण,े धुळे, िशरपूर, अकोला, बुलडा यासह औरंगाबाद 
िज हांतगत बस सेवा सु  असते. स या वासी सं या कमी झा यामळु ेया मागावर 
जाणा या बस, आता िकमान २० त े२५ वासी जमा झा यािशवाय सुटणार नाहीत, 
अस ंआगार मुख सुनील िशंद ेयांनी कळवल ंआह.े 

**** 
कजािक तानम य ेअलमाटी इथं झाले या आिशयाई क ती पधत भारता या दीपक 
पुिनयान ं रौ य पदक पटकावल.ं ८६ िकलो वजनी गटात दीपकन ं इरान या हसन 
यजदानी चाराती याचा पराभव कला. पु षां या टाइल कारात भारतान ंसात पदक 
िजंकली.  

**** 


