
Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 18 June 2021 
Time 18.10 to 18.20 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
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**** 
रा यात कोिवड १९शी संबंिधत िनबध िशिथल जरी झाले असल ेतरी कोरोना िवषाण ू
संसगाचा धोका अ ाप कायम आह.े यामुळ ेसवानी संपणू काळजी घेण ंआव यक 
आह.े मह वाच ंकाम असेल तरच घराबाहेर पडाव,ं अस ंआवाहन ो यानंा कर यात 
येत आहे. सुरि त राह यासाठी नाका-त डावर मा क लावावा, एकमकेांपासून सुरि त 
अंतर राखाव,ं हात आिण चेहरा व छ ठवेावा तसंच लसीकरण क न याव.ं कोिवड 
-१९ 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.  

**** 
** यके नाग रकाला कोिवड लस मोफत दे यास सरकार वचनब  - पंत धानांची 
वाही  
** इले टक वाहनांबाबत सुधा रत धोरण मंि मंडळ बैठक त सादर कर याची 
मु यमं यांची सूचना 
** जालना इथ ंतीन तर औरंगाबाद इथ ंआज पाच कोिवड तांचा मृ य ू

आिण 
** डॉ टरांवरील ह यां या िनषधेाथ इिंडयन मेिडकल असोिसएशनची िनदशन ं 

**** 



देशात या यके नाग रकाला मोफत लस दे यासाठी सरकार वचनब  आहचे परंतु 
येक नाग रकान ंकोिवड संबंधीत िनयमांच ंपालन कराव ंअसं आवाहन पंत धान नर  

मोदी यांनी कल ं आह.े कोिवड -१९ टलाइन कामगारांसाठी िवशषे िश ण 
काय माची सु वात आज पंत धानां या ह त ेझाली, यावळेी त ेबोलत होत.े  
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 िवशेष ि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 काळात एक वषाचा आमदार िनधी संबंिधत मतदार संघात खच कर या या 
परवानगी बाबत लवकरच सकारा मक िनणय घेणार अस याच ं उपमु यमं ी अिजत 
पवार यांनी सांिगतल ंआह.े त ेआज बीड इथ आरो य मं ी राजेश टोप,े पालकमं ी 
धनंजय मुंडे यां या उप थतीत िज हािधकारी कायालयात आढावा बैठक घेत यानंतर 
प कारांशी बोलत होत.े िज ात या कोिवड संसगाबाबत िचंता य  करत, थािनक 
पातळीवरील आरो य िवषयक  लवकरच माग  लाव ूअसं पवार यांनी सांिगतल.ं 
खरीप हंगामापासाठी शेतक यानंा त काळ पीक कज उपल ध क न दे याबाबत 
सूचनाही यांनी यावळेी क या.  
दर यान, कोिवड प र थतीत आरो य िवभागात काम कले या कमचा यांनी या 
बैठक वेळी िज हािधकारी कायालयासमोर आंदोलन कल.ं तीन मिह याच ंवेतन न देता 
कामाव न कमी कर यात आ याचा आरोप या या कमचा यांनी कला. बैठक नंतर 
उपमु यमं ी अिजत पवार यांच ं वाहन अडव याचा आंदोलकांनी य न कला. 
आंदोलकानंा हटव यासाठी पोिलसांनी सौ यबळाचा वापर कला. यात तीन आंदोलक 
जखमी झा याच ंआम या वाताहरानं कळवलं आह.े 

**** 
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.े ते आज औरंगाबाद इथ ं प कार प रषदेत बोलत होत.े या योजनेसाठी सतत 
पाठपुरावा करणार अस याच ंलोणीकर यांनी सांिगतल,ं त े हणाल.े... 
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 य े सरकारला 
मराठवाडा वॉटर ीड करायला भाग पाड. 

**** 
वीजेवर चालणा या वाहनां या वापराला गती देण ं गरजेच ं असून यासाठीच े सुधा रत 
धोरण िनि त क न ते मंि मंडळा या बैठक त मा यतेसाठी सादर कर याची सूचना 
मु यमं ी उ व ठाकरे यांनी कली आह.े आज यासंबंधी झाले या आढावा बैठक त ते 
बोलत होत.े शहरी आिण ामीण भागात या धोरणाची भावी अंमलबजावणी कर याच ं
िनयोजन कराव,ं या वाहनानंा लागणार े चािजग टशेनस् आिण यासाठी लागणा या 
पायाभूत सुिवधा यांचा आराखडा तयार करावा, शासक य कामकाजात इले टक 
वाहनाचंा अिधकािधक वापर वाढव या या ीन ं उपाययोजना करा यात अशा 
सूचनाही मु यमं यांनी यावळेी क या.  

**** 
ओबीसी आर णासाठी ये या २६ जूनला च ाजाम आंदोलन करणार अस याचा 
इशारा भाजप ने या माजी मं ी पकंजा मुंडे यांनी दला आह.े या आज मुबंईत प कार 
प रषदेत बोलत हो या. मं यानंी या ी आंदोलन क न जनतेची दशाभूल 
कर याऐवजी अपेि त मािहतीच ंसंकलन कराव,ं अस ंमुंडे यांनी नमूद कल.ं भाजप नेत े
चं शखेर बावनकळ े यावळेी उप थत होत.े या आर णाचा क  सरकारशी काहीही 
संबंध नाही, रा य सरकारन ंया करणी त काळ पावल ंउचलून कायवाही कर याची 
गरज बावनकळ ेयांनी य  कली.  

**** 



जळगाव इथ या भाईचंद िहराचंद रायसोनी म टी टटे पतसं थेत आिथक गैर यवहार 
करणी अटक कले या कजदारांची सं या आता ५६ झाली आह.े पतसं थचेी ११९ 

कोट ची कजवसूली संशया पद असून याम य े ठेवी पाव यां ारे तडजोड क याच ं
दसून आल ंआह.े ११९ कोट पैक  रोखीन े४७ कोटी पयांची वसुली कर यात आली 
आह े तर ३६ कोटी ४० लाख पयां या ठेवी ठेवीदारांना परत कर यात आ या 
आहेत. या करणी अटक कर यात आले यामं य े जळगाव इथले उ ोजक ेम 
नारायण कोगटा, सुवण यवसाियक भागवत भंगाळ,े औरंगाबाद इथ या आदश मिहला 
नागरी सहकारी बँक तसंच आदश दध डेअरीच े सं थापक अंबादास मानकाप,े आिण 
माजी मं ी िगरीश महाजन यांच े वीय सहायक िजत  पाटील यांचा समावेश आह.े 

**** 
बीड िज ात आज १५६ नव ेकोिवड त आढळले. याम य ेबीड तालु यात ४०, 
आ ी २७, कज तसंच पाटोदा तालु यात येक  १७, गेवराई १२, परळी ११, 
अंबाजोगाई १०, वडवणी ८, िश र ७, धा र ४, तर माजलगाव तालु यात कोिवड 
संसग झालेले नव ेतीन ण आढळल.े 

**** 
जालना िज ात आज दवसभरात तीन कोरोना िवषाण ूबािधत णांचा मृ य ूझाला. 
यामळु ेिज ात या संसगान ंदगावले या णांची सं या आता १ हजार १३२ झाली 
आह.े दर यान, आज दवसभरात ३२ नवीन ण आढळन आल.े यामळु े िज ाची 
एकण णसं या आता ६० हजार ५९८ झाली आह.े उपचारानंतर कोरोना िवषाणूमु  
झाले या ५१ णांना आज सुटी दे यात आली. आजपयत िज ातल े ५९ हजार 
५२१ ण या आजारातून बरे झाले आहते. तर बािधत असले या ३०५ णांवर 
उपचार सु  आहते. 

**** 
औरंगाबाद शासक य वै क य महािव ालय आिण णालय घाटीत आज पाच कोिवड 
बािधतांचा मृ य ू झाला. याम य े चार ण हे औरंगाबादच ेआिण एक ण िहंगोली 
िज ातला आह.े औरंगाबाद िज ात आतापयत या िवषाण ू संसगान ं तीन हजार 
३७१ ण दगावले आहेत. िज ात या एकण णांची सं या एक लाख ४५ हजार 
१३४ झाली असून एक लाख ४० हजार  ५९७ ण कोिवडमु  झाले आहते. 



**** 
डॉ टरांवरील ह याचंा िनषेध कर यासाठी आज इिंडयन मेिडकल असोिसएशन- 
आयएमए या औरंगाबाद शाखे या वतीन ंआज आएमए या सभागृहात आंदोलन क न 
ती  िनषधे न दव यात आला. यावळेी डॉ टरानंी का या िफती लावून िनषधेाच े
फलक झळकावत जोरदार घोषणाबाजी कली. डॉ टरांवरील ह  े थांबले पािहजे, 
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 टरानंी क या. धळु े तसंच नांदेड इथंही संघटने या सद य डॉ टरानंी 
िनदशन ंकरत, डॉ टरांवरच ेह े रोख यासाठी यापक उपाययोजना कर याची मागणी 
कली. 

**** 
लातूर िज ात बाभळगाव ामपंचायतीन ं कबाल े वाटप झाले या भूखंडावर या 
समाजातील लोकांसाठी सव पायाभूत सोयी-सुिवधांनी यु  अशी एक संुदर वसाहत 
िनमाण करावी, असं आवाहन रा याच ेवै क य िश ण आिण सां कितक कायमं ी 
अिमत देशमुख यांनी कल ं आह.े लातूर िज ात गौड राजगौड समाजातील ४१ 
लाभा याना आज कबाले वाटप कर यात आल ं यावेळी त ेबोलत होत.े या भूखंडावर 
ामपंचायतीन ं र त,े पाणी, वीज आिण कचरा यव थापन आदी पायाभूत सुिवधचेा 

पुरवठा करावा, असं सांगतानाच, या व तीतील िसमट र यासाठी ामपंचायतीन ंसात 
लाख प ास हजार पयाचंा िनधी मंजूर क याची मािहती ही देशमखु यांनी यावेळी 
दली.  

//*********// 
 


