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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 19 June 2021 

Time 7.10 AM to 7.25 AM 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद  

ादेिशक बात या 
दनांक – १९ जून २०२१ सकाळी ७.१० िम. 

****  
रा यात कोिवड-19शी संबंिधत िनबध िशिथल जरी झाले आल ेअसल ेतरी कोरोना 
िवषाण ू संसगाचा धोका अ ाप कायम आह.े यामुळ े सवानी संपूण काळजी घेण ं
आव यक आह.े मह वाच ंकाम असले तरच घराबाहेर पडाव,ं अस ंआवाहन ो यानंा 
कर यात येत आहे. सुरि त राह यासाठी नाका-त डावर मा क लावावा, 
एकमकेांपासून सुरि त अतंर राखाव,ं हात आिण चेहरा व छ ठेवावा तसंच लसीकरण 
क न याव.ं कोिवड-19 शी संबंिधत अिधक मािहती आिण मदतीसाठी आपण 
०११- २३ ९७ ८० ४६ आिण १०७५ या रा ीय मदतवािहनीशी िकवा ०२०- २६ 
१२ ७३ ९४ या रा य तरावर या मदत वािहनीशी संपक क  शकता.  

**** 
 रा यात आजपासून ३० ते ४४ वयोगटात या नाग रकां या लसीकरणास सु वात; 

आगामी २१ जूनपासून सु  होणा या लसीकरण मोिहमेसाठी क ा या मागदशक 
सूचना जारी. 

 कोिवड संसग दर जा त असले या बीड तसंच उ मानाबाद िज ांचा 
उपमु यमं यांकडन आढावा. 

 रा यात नऊ हजार ७९८ नव ेकोिवड ण; मराठवा ात २० जणांचा मृ य ू तर 
५८५ बािधत. 

 इतर मागासवग यां या राजक य आर णासाठी ये या २६ जूनला च ाजाम 
आंदोलन कर याचा भारतीय जनता प ाचा इशारा. 
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 बुलेट टेन या िनयोजनात, मुंबई- औरंगाबाद- नांदेड- है ाबाद, माग तािवत 
कर याची सावजिनक बांधकाम मं ी अशोक च हाण यांची मागणी. 

आिण 
 महान धावपट ‘ ा ग िसख’ िम खा िसंग आिण औरंगाबादमधील यात 

सामािजक कायकत िविध  दीप देशमुख यांचं िनधन. 
**** 

रा यात आजपासून ३० त े४४ वयोगटात या नाग रकां या लसीकरणास सु वात होणार 
आह.े शासक य लसीकरण क ा या मा यमातून ही मोहीम राबव यात येणार आह.े 
४५ वषावरील नाग रकांच ंलसीकरण िनयिमतपण ेसु  राहणार अस याच,ं आरो यमं ी 
राजेश टोप े यांनी सांिगतल.ं १८ त े ४४ वयोगटात या नाग रकां या लसीकरणाबाबत 
ाधा य म ठरव याची मुभा क  शासनान ं रा यानंा दली आह.े यानुसार रा या या 

आरो य िवभागान ं लसीकरणा या सुिनयोजनासाठी वयोगटाचा ट पा िनि त कला 
असून, या माण े आजपासून ३० ते ४४ या वयोगटातील नाग रकांना लस दली 
जाणार आह.े शासक य लसीकरण क ावरील लसीकरणासाठी पूवन दणी ही ऑनलाईन 
आिण य  क ावर जाऊन देखील करता येणार आहे. ३० त े ४४ वयोगटात या 
नाग रकां या लसीकरण स ांच ं िनयोजन कर याकरता कोिवन ऍप म य ेआव यक त े
बदल कर यात यणेार आहेत.  

**** 
देशात आगामी २१ जूनपासून सु  होणा या लसीकरण मोिहमे या पा भूमीवर 
मागदशक सूचना जारी कर यात आ या आहेत. २६ रा यांमध या १११ िश ण 
क ांम य,े आघाडी या कामगारांसाठी हा िवशषे िश ण काय म सु  कर यात 
आला आह.े देशभरात या एक लाखां न अिधक टलाईन कामगारांना कौश यपूण 
बनव याच ं या काय माच ं उ ी  असनू, या योजनेसाठी एकण २७६ कोटी पयांचा 
िनधी दे यात आला आह.े  

**** 
कोिवड संसग दर जा त असले या िज ांचा उपमु यमं ी अिजत पवार यांनी काल 
आढावा घेतला, याम य ेबीड तसंच उ मानाबाद िज ात पवार यांनी बैठक घेतली.  
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कोिवड काळात एक वषाचा आमदार िनधी संबंिधत मतदार संघात खच कर या या 
परवानगी बाबत, लवकरच सकारा मक िनणय घेणार अस याच,ं पवार यांनी बीड 
इथ या बैठक नतंर सांिगतल.ं िज ात या कोिवड संसगाबाबत िचंता य  करत, 
थािनक पातळीवरील आरो य िवषयक  लवकरच माग  लाव,ू असं पवार हणाल.े 

खरीप हंगामासाठी शेतक यांना त काळ पीक कज उपल ध क न दे याबाबत सूचनाही 
यांनी यावळेी क या.  
उ मानाबाद इथ ं झाले या बैठक त पवार यानंी, १५ जुलैपयत जा तीत जा त 
शेतक यानंा पीक कज वाटप कर याची सूचना कली. िज ात खतां या संभा य 
तुटव ावर मात कर यासाठी, लवकरच कषी आयु ांना िनदश देणार अस याच ं
यांनी सांिगतलं. कोरोना या संभा य ितस या लाटेसंदभात उ मानाबाद िज हा शासन 
करत असले या उपाययोजनांबाबत मािहती घेऊन, लहान मुलांसाठीच ेऔषधोपचार, 
यासाठी वतं  णखाटाचंी उपल धता, यासंदभात िज हा शासनाला यांनी िनदश 
दल े
दर यान, कोिवड प र थतीत आरो य िवभागात काम कले या कमचा यानंी बीड इथ ं
पवार यां या बैठक वेळी िज हािधकारी कायालयासमोर आंदोलन कलं. तीन मिह याच ं
वेतन न देता कामाव न कमी कर यात आ याचा आरोप, या कमचा यानंी कला. 
बैठक नंतर उपमु यमं ी अिजत पवार याचं ं वाहन अडव याचा आंदोलकानंी य न 
कला. आंदोलकानंा हटव यासाठी पोिलसानंी सौ यबळाचा वापर कला. यात तीन 
आंदोलक जखमी झा याच ंआम या वाताहरान ंकळवल ंआह.े 

**** 
रा यात काल नऊ हजार ७९८ नव ेकोिवड ण आढळले. यामळु े रा यभरात या 
कोिवड बािधतांची एकण सं या ५९ लाख ५४ हजार ५०८ झाली आह.े काल १९८ 
णांचा उपचारादर यान मृ य ूझाला, रा यात या संसगान ंदगावले या णांची एकण 

सं या, एक लाख १६ हजार ६७४ झाली असून, मृ यूदर एक पूणाक ९६ शतांश ट  
झाला आह.े काल १४ हजार ३४७ ण या संसगातून मु  झाल.े रा यात आतापयत 
५६ लाख ९९ हजार ९८३ ण, कोरोना िवषाण ू संसगातून मु  झाले असून, 
कोिवडमु चा दर ९५ पूणाक ७३ शतांश ट  झाला आह.े स या रा यभरात एक 
लाख ३४ हजार ७४७ णांवर उपचार सु  आहेत. 
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**** 
मराठवा ात काल ५८५ कोिवड बािधताचंी न द झाली, तर २० जणांचा 
उपचारादर यान मृ य ू झाला. मृतामं य े औरंगाबाद िज ात या पाच, लातूर आिण 
बीड िज ात या येक  चार, जालना तीन, उ मानाबाद दोन, तर नांदेड आिण 
परभणी िज ात या येक  एका णाचा समावेश आह.े 
बीड िज ात १५६ नवे ण आढळले. उ मानाबाद १४१, औरंगाबाद १३०, परभणी 
४९, लातूर ३९, जालना ३२, नादंेड २६, तर िहंगोली िज ात १२ नव े ण आढळन 
आल.े 

**** 
मराठवाडा वॉटर ीड योजनेसाठी महािवकास आघाडी सरकारन ेगे या दीड वषात एक 
दमडीही दली नस याची टीका, माजी पाणी पुरवठा मं ी बबनराव लोणीकर यांनी 
कली आह.े त े काल औरंगाबाद इथ ं प कार प रषदेत बोलत होत.े या योजनेसाठी 
सतत पाठपुरावा करणार अस याच ंलोणीकर यांनी सांिगतल.ं ते हणाले – 

माननीय मु यमं ी महोदयानंा आ ही हात जोडन िवनंती कली होती क , 
प िवरहीत तु ही ही योजना करा. तु हाला या योजनेला याच ं नाव 

ायच ं याच नाव ा, पण आमची योजना करा. दोन कोटी लोकां या 
वतीन ं आ ही हात जोडन िवनंती कली, पण या सरकार या दयाला 
पा हा फटला नाही. या सरकारन ं दड वषात दमडी दली नाही. 
मराठवा ावर अ याय क  नका, नसता आ ही र यावरची आंदोलनाची 
लढाई लढ. आ ही हायकोट, सु ीम कोटाची लढाई लढ. आ ही 
िवधानसभेम ये सरकारला मराठवाडा वॉटर ीड करायला भाग पाड. 

**** 
रा य सरकार या नाकतपणामळु े इतर मागासवग य - ओबीस च ं राजक य आर ण 
संपु ात आ यान ंसमाजात अितशय संत  भावना अस याच,ं िवधान सभेतले िवरोधी 
प  नेते देव  फडणवीस यांनी हटल ंआह.े ओबीसी आर णाबाबत काल मुंबईत 
भारतीय जनता प ा या मुख ने यांची एक बैठक झाली, यानंतर त े वाताहरांशी 
बोलत होत.े ओबीस ना ह ाच ं आर ण िमळालंच पािहज,े यािशवाय थािनक 
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वरा य सं थां या िनवडणकुा होऊ देणार नाही. ह े आर ण दे यासाठी रा य 
सरकारला बा य क  आिण गरज पडली तर यायालयात जाऊ, अशी भूिमका या 
बैठक त घे यात आ याच,ं फडणवीस यांनी सांिगतल.ं  
ओबीसी आर णासाठी ये या २६ जूनला च ाजाम आंदोलन करणार अस याचा 
इशारा, भाजप ने या माजी मं ी पकंजा मुडंे यांनी दला. मं यानंी या ी आंदोलन 
क न जनतेची दशाभूल कर याऐवजी अपेि त मािहतीच ं संकलन कराव,ं अस ं मुंड े
यांनी नमूद कलं, या हणा या – 

सरकारमधल ेमं ीच ओबीसी वर अ याय झाला हणून मोच काढ याची 
भाषा करतायेत. सरकारमधलेच मं ी ह ेओबीसी या यायासाठी र यावर 
उतर याची भाषा करतात. मला वाटत ं ह े ओबीसी या भिव याब ल ही 
जी वागणकू आह ेहा पूण खेळ थांबतो का हा ओबीसी या भिव याचा या 
सरकारनी कललेा आह.े आिण याब ल आ ही न  आवाज उचलणार. 
आप याला मी सांगत े आ ही यायालयामधे दाद मागणार. आ ही २६ 
तारखेला महारा ामध ेच ाजाम आंदोलन करणार आिण ओबीसीचा हा 
संताप र यावर आणणार. 

ओबीसी आर णाचा क  सरकारशी काहीही संबंध नाही, रा य सरकारन ंया करणी 
त काळ पावलं उचलून कायवाही कर याची गरज भाजप नेत ेचं शेखर बावनकळ ेयांनी 
यावेळी य  कली.  

**** 
शै िणक वष २०२०-२१ साठी थेट ि तीय वष अिभयांि क  पदिवका 
अ यास मां या वेशासाठी आव यक पा तेत बदल कर यात आल ेआहेत. िनि त 
कले या िवषयांपैक  कोणतहेी तीन िवषय घेऊन बारावी उ ीण झाले या िव ा याना 
थेट ि तीय वष अिभयांि क  पदिवका अ यास मामं य े वेश दे यात येणार अस याच ं
उ  आिण तं  िश ण मं ी उदय सामंत यांनी काल प कार प रषदेत सांिगतल.ं तसंच 
या अ यास मासाठी सीईटीही घेतली जाणार नस याच ं यांनी सांिगतल.ं  

**** 
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रा यात बुलेट टेन या िनयोजनात, मुंबई- औरंगाबाद- जालना- नांदेड- है ाबाद, 
असा माग क  सरकारकड े तािवत कर याची मागणी, रा याच ेसावजिनक बांधकाम 
मं ी अशोक च हाण यांनी, मु यमं ी उ व ठाकर े यां याकड ेकली आह.े च हाण 
यांनी मु यमं यानंा या मागाची आव यकता आिण क पातील सुलभता िनदशनास 
आणून दली.  

**** 
रा य शासनान ं नांदेड िज ात उ व पनैगंगा नदीवर तािवत सहा उ  पातळी 
बंधा यानंा, पाणी उपल धता माणप  िनगिमत कलं आह.े यामळु े या बंधा यां या 
उभारणीचा माग आता मोकळा झाला आहे. हदगाव तालु यात पांगरा सा ी तसंच 
बनिचंचोली, गोजेगाव, िहमायत नगर तालु यात घारापूर, िकनवट आिण माळेगाव 
इथ या बंधा यांचा यात समावेश आह.े 

**** 
रा यघटनेतलं शतेकरी िवरोधी कायदे असलेलं प रिश  नऊ र  कराव,ं अशी मागणी 
शेतकरी संघटने या वतीन ं कर यात आली आह.े काल औरंगाबाद, नांदेड, लातूर 
आदी ठकाणी संघटने या ितिनध नी िज हािधकारी कायालयात याबाबतच ं िनवेदन 
सादर कल.ं या प रिश ाअंतगत २८४ कायदे आहेत, मा  यापैक  कमाल जमीन 
धारणा कायदा, आव यक व तू कायदा, भूमी अिध हण कायदा, असे अनेक कायदे 
शेतकरी िवरोधी अस यान,ं ह ेप रिश  र  कराव,ं अशी मागणी संघटनेन ंकली आह.े  

**** 
महान धावपट आिण ‘ ा ग िसख’ अशी ओळख असलेल े िम खा िसंग यांच ंकाल 
रा ी चंदीगढ इथं िनधन झाल,ं ते ९१ वषाच ेहोत.े गे या मिह यात यांना कोरोनाचा 
संसग झाला होता. आठवडाभर उपचारानंतर यांना घरीही सोड यात आले होत,ं घरी 
परत यावर यांची ऑ सजन पातळी खालावली, यानंतर यांना पु हा णालयात 
दाखल कर यात आल ंहोत.ं  
िम खा िसंग यांनी १९५८ या रा कल डा पधत या २०० आिण ४०० मीटर 
कारात सुवणपदक िजंकल ंहोतं. अशी कामिगरी करणार ेते एकमेव भारतीय खळेाड 

ठरल.े िम खा िसंग यांनी दि ण आि क या मॅ कम पे सला हरवनू ४६.६ सेकदात 
ही शयत पणू कली. तर २०० मीटर शयतीत यांनी पािक तान या अ दल खािलकचा 
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पराभव कला. १९६२ मध या जकाता एिशयन गे सम य े िम खा िसंग यांनी ४०० 
मीटर आिण रलेम य े सुवणपदक िजंकली आहेत. १९५९ म य े यांना प ी 
पुर कारान ंस मािनत कर यात आलं होत.ं 
रा पती रामनाथ कोिवंद, उपरा पती एम यंक या नायड, पंत धान नर  मोदी यांनी 
िम खा िसंग यां या िनधनाब ल द:ख य  कलं आह.े  

**** 
मराठवाडा जनता िवकास प रषदेच े माजी अ य  आिण मुंबई उ  यायालया या 
औरंगाबाद खंडपीठातील ये  िविध  दीप देशमखु यांच ं काल दयिवकारा या 
झट यान ंिनधन झालं, ते ६८ वषाच ेहोत.े मराठवाडा िवकास आंदोलन, आिण उ  
यायालयाच ं खंडपीठ औरंगाबादला हाव,ं यासाठी झाले या ल ात यांचा मोठा 
वाटा होता. मराठवाडा जनता िवकास प रषद, वामी रामानदं तीथ मराठवाडा संशोधन 
सं था आिण इतर अनके सं थां या कामात त े अखेरपयत सि य होत.े 
मराठवा ा या वेगवेग या ासाठी यांनी लढा दला.  

**** 
नांदेड शहरात वाचन चळवळीला ेरणा देणारे ंथिम  ब वराज कडग े यांच काल 
िनधन झालं, त े७५ वषाच ेहोत.े नांदेड शहरातल ंिफरत ं ंथालय हणून कडग ेप रिचत 
होत.े वाचनाची आवड असले या लोकांना ते घरपोहोच पु तक देत असत. रा सेवा 
दल तसंच नांदेड नागरी कती सिमतीच ेते स य सद य होत.े  

**** 
लातूर िज ात बाभळगाव ामपंचायतीनं कबाले वाटप झाले या भूखंडावर, या 
समाजात या लोकांसाठी सव पायाभूत सोयी-सुिवधानंी यु  अशी एक सुंदर वसाहत 
िनमाण करावी, अस ंआवाहन, रा याच ेवै क य िश ण आिण सां कितक कायमं ी 
अिमत देशमुख यांनी कल ं आह.े लातूर िज ात गौड राजगौड समाजात या ४१ 
लाभा याना काल कबाले वाटप कर यात आलं, यावेळी ते बोलत होत.े या भूखंडावर 
ामपंचायतीन ं र त,े पाणी, वीज आिण कचरा यव थापन आदी पायाभतू सुिवधचेा 

पुरवठा करावा, अस ंते हणाल.े  
**** 
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डॉ टरांवरील ह यांचा िनषधे कर यासाठी इंिडयन मेिडकल असोिसएशन- 
आयएमए या औरंगाबाद शाखे या वतीन,ं काल आयएमए या सभागृहात आंदोलन 
क न ती  िनषधे न दव यात आला. यावळेी डॉ टरांनी का या िफती लावनू िनषधेाच े
फलक झळकावत, जोरदार घोषणाबाजी कली. डॉ टरांवरील ह  े थांबल े पािहज,े 
डॉ टरानंा संर ण दलं गेलं पािहज,े यासह अ य माग या आयएमए औरंगाबादच े
अ य  डॉ. संतोष रंजलकर, सिचव डॉ.यशवंत गाड,े डॉ.उ वला दिहफळ ेयां यासह 
सहभागी डॉ टरांनी क या. नांदेड इथहंी संघटने या सद य डॉ टरांनी िनदशन ंकरत, 
डॉ टरांवरच ेह े रोख यासाठी यापक उपाययोजना कर याची मागणी कली. 

**** 
ऊस उ पादक शेतक यांना एक रकमी रा त आिण िकफायतशीर दर - एफआरपी न 
दले या साखर कारखा यांकडन, दस या ट यात दे यात येणा या एफआरपी रकमेवर 
पंधरा ट  याज आकाराव,ं अशी मागणी ऊस दर िनयं ण मंडळाच ेमाजी सद य तथा 
िशवसनेेच ेशेतकरी नेते, हाद इगंोले यांनी कली आह.े या मागणीच ंिनवेदन यांनी 
रा याच ेसाखर आयु  यां याकड ेसादर कल.ं  

**** 
लातूर इथल ेभाजप अ पसं याक मोचाच ेशहर िज हा अ य  पठाण अफझलखान, 
शहर सरिचटणीस पठाण अफसरखान, यां यासह अनेक कायक यानी काल काँ ेस 
प ात वेश कला. िज ाच े पालकमं ी अिमत देशमखु यांनी या सवाच ं वागत 
करत, पुढील वाटचालीसाठी शुभे छा द या. 

**** 


