
1 

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 04 December 2021 

Time 7.10 AM to 7.25 AM 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – ०४ िडसबर २०२१ सकाळी ७.१० िम. 

**** 
कोिवड ितबधंक लसीकरण मोिहमते देश दीडशे कोटी मा ां या दशेनं वाटचाल करत 
आह.े कोरोना िवषाणचूा ओमाय ान हा नवा कार आढळन आ याच ंिचंता वाढली 
आह.े आप या सवाना आवाहन आह ेक , लसी या दो ही मा ा वळेेवर या, तसंच 
यांनी अ ाप लस घेतली नाही, यांना लस घे यासाठी सहकाय करा. आपली आिण 

आसपास या सवाची काळजी या. मा क वापरा, सुरि त अंतर राखा, हात, चेहरा 
वारंवार व छ धुवा. कोिवड -19 शी संबंिधत अिधक मािहती आिण मदतीसाठी 
आपण ०११- २३ ९७ ८० ४६ आिण १०७५ या रा ीय मदत वािहनीशी िकवा 
०२०- २६ १२ ७३ ९४ या रा य तरावर या मदत वािहनीशी संपक क  शकता.  

**** 

 ओमाय ॉनचा ादभाव रोख यासाठी क ाकडन आव यक उपाययोजना सु ; 
रा यानंा अिधक सतक राह याच ेिनदश 

 को हशी ड तसंच को हॅ सन लस ओमाय ॉनवर उपयु  -रा याच ेआरो यमं ी 
राजेश टोप ेयांचा िनवाळा 

 ९४ या अ खल भारतीय मराठी सािह य संमेलनाला कालपासून नािशक इथ ं
ारंभ  

 रा यात काल नव े६४६ कोिवड त; मराठवा ात एकाचा मृ य ूतर नव े२०  
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 िहंगोलीत कोिवड लस घेणा या नाग रकांसाठी 'बपंर लसीकरण डॉ' ब ीस 
योजना  

 संपकरी एसटी कमचा यांिव  मे मा अंतगत कारवाईचा प रवहन मं ी अिनल 
परब यांचा इशारा; नादंेड इथ ंएका आंदोलक कमचा याचा मृ य ू 

आिण 
 यझूीलंडिव  दस या कसोटीत पिह या दवस अखेर भारता या चार बाद २२१ 

धावा 
**** 

ओमाय ॉन या कोरोना या न या व पाचा ादभाव रोख यासाठी क  सरकार 
आव यक या सव उपाययोजना करत अस याच,ं क ीय आरो यमं ी मनसुख मांडवीया 
यांनी सांिगतल ंआह.े त ेकाल लोकसभेत कोिवडिवषयक झाले या चचदर यान बोलत 
होते. कोरोनाचा सामना कर या या ीनं देशात या यके िज ात इतर 
आजारांसोबतच कोरोनासाठी ५० खाटांची िवशषे सोय उपल ध क न दली जाईल, 
यासोबतच िविवध कार या ११५ चाच या करता यतेील अशी अ याधुिनक रोगिनदान 
चाचणी यव था उभारली जाईल, यासाठी येक १०० कोटी पयांचा खच येणार 
असून, यासाठीचं काम सु  झालं आह,े अशी मािहती क ीय आरो य मं यानंी दली. 
भिव यात कोरोनाचा ादभाव अचानक वाढला, तर या ीनं खबरदारीची उपाययोजना 
हणनू क  सरकारन,ं मह वा या औषधांचा अित र  साठा ठेवला आहे. यािशवाय 
येक रा याला कोरोनािवरोधात या ल ासाठी आिथक सहकाय दलं जात आहे 

असं यानंी सांिगतलं. 
**** 

ओमाय ॉनचा ादभाव रोख यासाठी अिधक सतक राह याचे िनदश, क  सरकारन ं
रा यं आिण क शािसत देशांना दले आहते. याबाबत क ीय आरो य सिचव राजेश 
भूषण यांनी, सव रा य ंआिण क शािसत दशेांचे अित र  मु य सिचव आिण धान 
सिचवांना प  िलिहलं आह.े बािधत य या संपकात आले या य चा माग 
काढण,ं याचं िविलगीकरण करण,ं आिण ७२ तासां या आत यांची चाचणी करणं 
आव यक आह.े याचंी चाचणी पॉिझ ट ह आली असेल, अशा सव य चे नमनु े
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संपूण जनुक य, मिनधारक कर यासाठी तातडीनं पाठवले पािहजे, असं या प ात 
हटलं आहे.  

दर यान, कोिवड ितबंधासाठी िवकिसत को हशी ड तसंच को हॅ सन या लसी 
ओमाय ॉनवर उपयु  अस याच,ं रा याचे आरो यमं ी राजेश टोप े यानंी सांिगतल ं
आह.े ते काल जाल यात बोलत होत.े रा यात मो ा माणावर लसीकरण झाल ं
अस यान,े घाबर याच ंकारण नाही, मा  नाग रकांनी कोिवड िनयमांच ंपालन कर याच ं
आवाहन टोप ेयांनी कलं. 

**** 
९४ या अ खल भारतीय मराठी सािह य संमेलनाला कालपासून नािशक इथ ं
कसमुा ज नगरीत ारंभ झाला. िस  लेखक िव ास पाटील यां या ह त े या 
संमेलनाच ं उ ाटन झालं. गीतकार जावेद अ तर, संमलेनाच े वागता य  छगन 
भुजबळ, सािह य महामंडळाच ेअ य  कौितकराव ठाले पाटील यां यासह संमेलनाच े
माजी अ य  आिण अनेक मा यवर सािह यक यावेळी उप थत होत.े संमेलना य  
ये  शा  डॉ जयंत नारळीकर ऑनलाईन प तीन ंया उ ाटन सोह यात सहभागी 

झाले होत.े समाजात िव ानवृ ीचा अभाव आिण मराठीतही िव ान सािह याच ं माण 
अ प अस याब ल डॉ नारळीकर यानंी अ य ीय भाषणातून खंत य  कली. त े
हणाल.े... 

‘‘ िति त सािह यकांम ये िव ानाब ल एक कारची भीती दसून येते. 
िव ान हणज े आप या आकलनापिलकडल े असा ब तके 
सािह यकाचंा ह झालेला अस यान े ते आपली ितभा िव ाना या 
दशेन े चालवायला धजत नाहीत. अनकेदा वाचक िकवा ोते देखील 
आप याला वै ािनक त य े समजणारच नाहीत असा ह बाळगतात. 
िव ान-कथालखेकाचंी ही अव था तर िव ान समाजापयत मनोरंजक 
प तीन ेमांड याच ेकाम िकती लोक करतात?’’ 

यापूव  सकाळी ंथ दंडी काढ यात आली. ढोल पथक, लेझीम, म खांब, नृ य 
पथक, शालेय िव ा याचा सहभाग, तसंच अनके खळेांच ं दशन हे या ंथ दंडीच ं
वैिश  ठरलं. 
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दर यान, मराठी भाषलेा अिभजात दजा िमळावा यासाठी या संमलेनात ठराव करावा, 
अस ं आवाहन मराठी भाषा मं ी सुभाष देसाई यांनी कलं आह.े सािह य संमेलन 
प रसरात मराठी भाषा दालना या उ ाटना संगी त ेकाल बोलत होत.े मराठी भाषेला 
अिभजात भाषेचा दजा िमळावा यासाठी रा य सरकारन ेक  सरकारकड ेिशफारस कली 
असून, रा पत ना १२ कोटी प  ं पाठव यात येणार अस याच,ं देसाई यानंी यावळेी 
सांिगतल.ं 
या संमेलना या िनिम ान ं भरव यात आले या ंथ दशनाच ं उ ाटन वागता य  
छगन भुजबळ यां या ह त े कर यात आलं, तर संमेलनाम य े थमच भरव यात 
आले या िच -िश प दशनाच ं उ ाटन, िच कार िवजयराव बोधनकर यां या ह त े
कर यात आल.ं ंथ दशनात सुमार ेदीडश ेक  उभार यात आले आहेत. 
या संमेलनासाठी सव कार या िनयमांची द ता घे यात येत आह.े कोिवड ितबंधक 
लसीकरण झाले यानंा वेश दे यात येत असून, संमेलन थळी कोिवड लसीकरणाची 
यव थाही कर यात आली आह.े 

**** 
आंतररा ीय द यांग दनािनिम  रा पती रामनाथ कोिवंद यांनी काल रा ीय पुर कार 
दान कल.े क ीय सामािजक याय आिण स मीकरण मं ालया या वतीन ं दे यात 

येणारे ह े पुर कार द यांग, द यांगांसाठी कायरत य , सं थांना दान कर यात 
आल.े रा यात या ११ य  आिण एका सं थेला यावळेी गौरव यात आल.ं वण 
दोष असणारा औरंगाबादचा िशवछ पती पुर कार िवजेता जलतरणपट सागर बडव े
आिण लातूर या ा यापक डॉ टर ीती पोहकेर यांचा याम य ेसमावेश आह.े  

**** 
रा यात काल ६४६ नवे कोरोना िवषाणू बािधत ण आढळल,े यामुळे रा यभरात या 
कोिवड बािधतांची एकण सं या ६६ लाख ३७ हजार २८९ झाली आहे. काल १६ 
णांचा उपचारादर यान मृ यू झाला. रा यात या संसगानं दगावले या णांची एकण 

सं या, एक लाख ४१ हजार ०६५ झाली असून, मृ यूदर दोन पणूाक १२ शतांश 
ट यावंर कायम आह.े काल ९१५ ण बरे झाल,े रा यात आतापयत ६४ लाख ८५ 
हजार ३३५ ण, कोरोना िवषाणू संसगातून मु  झाले असून, कोिवड मु चा दर ९७ 



5 

पूणाक ७ दशांश ट  झाला आह.े रा यात स या सात हजार १३२ णांवर उपचार 
सु  आहते. 

**** 
मराठवा ात काल २० नवे कोरोना िवषाणू बािधत ण आढळल,े तर बीड 
िज ात या एका णाचा उपचारादर यान मृ य ूझाला. लातूर िज ात आठ नव े ण 
आढळले. बीड चार, औरंगाबाद तीन, जालना आिण परभणी िज ात येक  दोन, 
तर नांदेड िज ात एक नवा ण आढळला. िहंगोली तसंच उ मानाबाद िज ात 
काल कोिवडचा एकही नवा ण आढळला नाही.  

****  
िहंगोली नगर प रषदेच े मु यािधकारी डॉ. अजय करवाडे यानंी कोिवड ितबंधा मक 
लस घेणा या नाग रकांसाठी 'बंपर लसीकरण डॉ' ही ब ीस योजना राबव याची 
घोषणा कली आह.े कोिवड लसीचे दो ही डोस घेणा या नाग रकांची सोडत काढन, 
िवजे यानंा एल.ई.डी.टी ही, ज, वॉिशंग मशीन, िम सर ाइंडर अशा व तू िमळणार 
आहेत. दोन िडसबर ते २४ िडसबर या कालावधीत लस घेणा या नाग रकानंा ही 
योजना लागू असेल. 
दर यान, िहंगोली िज ात कोरोना ितबंधक लसीकरणाच ं माण वाढव यासाठी 
शासनातफ िविवध उपाययोजना राबव यात येत आहेत. सव सरकारी अिधकारी 

आिण कमचारी यांनी लस घेत याच ं माणप  सादर क यािशवाय याच ंवतेन जारी 
क  नये असे आदेश िज हािधका यानंी दले आहते. 

**** 
परभणी महानगरपािलका ह ीतील एक लाख ८७ हजार ६६३ नाग रकांनी कोिवड 
ितबंधा मक लस घेतली असून ७४ हजार ८०५ नागरीकांनी कोिवड लसीची दसरी 

मा ाही घेतली आहे. महानगरपािलकच ेआयु  देिवदास पवार यांनी ही मािहती दली. 
**** 

दषण रोख यासाठी पूणपण ेह रत ऊजचा वापर आव यक अस याच,ं रा याच ेपयटन 
मं ी आ द य ठाकर े यांनी हटलं आह.े त े काल एका खासगी वृ वािहनीवर ई 
वाहनांसंबंधी चचला उ र देत होत.े ई वाहनांसाठी चािजग टशे स उभार याच ंकाम 
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सु  असून, या ठकाणी येणारी सगळी वाहन,ं ह रत ऊजवर चाज कली जाणार 
अस याची मािहती ठाकर ेयांनी दली. 

**** 
िवधानसभे या अ य ांची िनवड िविधमडंळा या िहवाळी अिधवशेनातच होईल, 
आिण अ य  काँ ेसचाच होईल, असं देश काँ ेसचे अ य  नाना पटोले यांनी 
हटलं आहे. ते काल मुंबईत बातमीदारांशी बोलत होते. अ य पदा या िनवड 
ि येसाठी तीन दवसांची कालावधी लागतो. कोरोनामुळ,े आतापयत झाले या 

अिधवशेनाचा कालावधी कमी होता, यामळुे अ य ाची िनवड आतापयत झाली 
नाही, असा खुलासा पटोले यांनी कला. िहवाळी अिधवशेनात आवाजी मतदानानं ही 
िनवड होईल, असं यांनी सांिगतलं.  

**** 
रा य प रवहन महामंडळ- एसटी कमचा यांना दलेली पगारवाढ कायम व पी असून, 
याबाबत अफवांवर िव ास ठेव ूनय,े अस ंप रवहन मं ी अिनल परब यांनी सांिगतलं 
आह,े ते काल मुबंईत एसटी संपासंदभात झाले या बैठक नंतर प कार प रषदते बोलत 
होत.े एसटीच ं रा य सरकारम य े िवलीनीकरणाचा मु ा याय िव  अस यान,ं 
रा यसरकार स या याबाबत िनणय घेऊ शकत नस याच,ं परब यांनी सांिगतलं. 
कामगारांनी सवसामा य जनतेला वेठीस न धरता, संप माग ेघेत त काळ कामावर ज ू
हाव,ं अ यथा अ यावशय्क सेवा कायदा मे मा अंतगत संपक यांिवरोधात कठोर 

कारवाईचा इशारा परब यांनी दला. स या सुमारे साडे बाराशे गा ांची वाहतूक सु  
झाली असून १९ हजार कमचारी कामावर परतले आहेत. एस टी कमचा यां या 
आंदोलनाचा काल ३७ वा दवस होता.  
दर यान, आप या माग यांसाठी नांदेड इथ ंउपोषणास बसलेले एस टी वाहक दलीप 
वीर हे काल अ यव थ झाले. यांना उपचारासाठी णालयात दाखल कलं असता,ं 
यांचं िनधन झा याच ं सांग यात आलं. दर यान, चार उपोषणाथ ना देखील काल 
णालयात दाखल कर यात आलं आह.े 

**** 
भारत आिण यूझीलंड यां यात सु  असले या दोन कसोटी ि कट साम यां या 
मािलकत कालपासून मुंबईत सु  झाले या दस या कसोटी साम यात, भारतान ंदमदार 
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सुरवात कली. थम फलंदाजी करत भारतीय संघान ंकाल २२१ धावा क या. कालचा 
खेळ थांबला ते हा सलामीवीर मयांक अ वाल १२० धावांवर, तर वृि मान साहा २५ 
धावावंर खळेत होत.े कणधार िवराट कोहली आिण अनुभवी फलंदाज चेते र पुजारा 
शू यावर बाद झाले. शुभमन िगलन ं४४ तर पिह या कसोटीत शतक झळकावले या 
ेयस अ यरन े१८ धावा क या. 

**** 
जागितक द यांग  दनाचं औिच य साधून उ मानाबाद नगर प रषदे या वतीन ं
उ मानाबाद शहरातील न दणीकत द यागं  बांधवांसाठी, २२ लाख ९० हजार 
पयां या िनधीच,ं काल नगरा य  मकरंद राजेिनंबाळकर यां या ह ते वाटप कर यात 

आलं. शहरातील ४५८ न दणीकत द यागं लाभा याना यवसायासाठी यके  पाच 
हजार पये धनादेशा ारे बँक खा यात जमा कर यात आले. 
दर यान, २०२१ या खरीप हंगामात उ मानाबाद िज ात या िपकांच ं नकुसान 
झाले या शेतकया या खा यावर, ये या सोमवारपासून िपक िवमा जमा होणार आह.े 
आमदार राणा जगिजतिसंह पाटील यांनी ही मािहती दली.  

**** 
परभणी तालु यात जुलै २०२१ म य े झाले या अितवृ ीत जनावरे वा न गेले या 
शेतक यानंा, शासना या वतीन े ११ लाख ८८ हजार पयाचंी नकुसान भरपाई मंजूर 
कर यात आली आह.े या नकुसान भरपाईच ेधनादेश काल आमदार डॉ रा ल पाटील 
यां या ह त े दान कर यात आल.े 

**** 
या शेतक याकंडे िसंचनाची सोय आह,े असे शेतकरी उ हाळी हंगामात थो ा 
े ावर बीजो पादन क न घर या घरी दजदार िबयाण े तयार क  शकतात, असं 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कषी िव ापीठाचे कलगु  डॉ.अशोक ढवण यांनी हटल ं
आह.े िव ापीठात काल उ हाळी सोयाबीन बीजो पादन या िवषयावर ऑनलाईन 
कायशाळा घे यात आली. या कायशाळते रा यभरातील एक हजारापे ा जा त शेतकरी 
बांधव सहभागी झाल ेहोत.े 

**** 
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कषी पपंाचंी वीज तोडणी ता काळ थांबवावी आिण खंडीत कलेली वीज जोडणी 
ता काळ पवूवत क न ावी, या मागणीसाठी, काल उ मानाबाद इथ ंभारतीय जनता 
प ा या वतीन ंआमदार राणा जगिजतिसंह पाटील यां या नेतृ वाखाली, वीज िवतरण 
कपनी कायालया समोर च ाजाम आंदोलन कर यात आल.ं यावळेी शेतक यांची 
टॅ टर रॅली काढ यात आली. आंदोलनात भाजप लोक ितिनध सह शतेकरी मो ा 
सं यनें सहभागी झाले होत.े  
वीज िवतरण या मु य अिभयं यानंी या आंदोलनाची दखल घते, कषी पपंांची वीज 
तोडणी थांबव याचे आदेश दले. तसंच पीक िव याची र म उपल ध झा यानतंर, 
वीज बील भर या या अटीवर बंद कलेल ं उपक  सु  कर याचं आ ासनही, मु य 
अिभयं यानंी दलं आह.े  

**** 
िनलंिबत राशन दकान पु हा सु  कर यासाठी तसंच परवाना नूतनीकरणासाठी, िहंगोली 
िज हािधकारी कायालयात या पुरवठा िवभागात या महसूल सहा यक आिण िशपाई 
यांना, ३० हजार पय ेलाच घेताना काल रंगेहाथ पकड यात आलं. शंभूनाथ दभळकर 
आिण जमनुाबाई इसाये अशी या दोघांची नावं आहते.  

**** 
उ मानाबाद इथ ं उ ा उ मानाबादी शेळी महो सव आिण शेळी िवकास प रषदेच ं
आयोजन कर यात आलं आह.े या वळेी शळेीपालन, द धिवकास यािवषयी पशुवै क 
त ाचं ं मागदशन होणार असून, या दर यान शळेीपालनासंदभात लागणा या व तूंच े
टॉ स तसंच शेळीपालन यवसाय संबधंी िविवध मािहती देणारे टॉ स लाव यात 

येणार आहते. 
**** 


