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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 27 January 2022 

Time 18.10 to 18.20 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – २७ जानवेारी २०२२ सायंकाळी ६.१० 

**** 
देशा या अनेक भागात कोिवडचा वेगान ं सार होत आह.े आ ही आम या सव 
ो यांना खबरदारीच,ं आिण १५ त े १८ वषात या सव मुलांसह इतरांना कोिवड 
ितबंधक लस घे यात मदत कर याच ं आवाहन करत आहोत. कोरोना िवषाणूच ं

ओमाय ॉन ह े नव प िचंताजनक आह.े सुरि त राह यासाठी कपया तीन सा या 
उपायाचंं पालन करा.. मा क वापरा, दोन मीटर अतंर राखा आिण हात तसंच चेहरा 
व छ ठेवा. कोिवड संबंधी अिधक मािहती आिण मागदशनासाठी रा ीय हे पलाईन 
मांक ०११ - २३ ९७ ८० ४६ आिण १ ० ७ ५ वर संपक करा.. 

**** 
 महारा ासह उ र देश, द ी, ओडीशाम य े कोरोना िवषाण ू संसगाच े ण 

आढळ याच ं माण कमी झालं. 
 जालना िज ात कोरोना िवषाण ूसंसगाच े१५६ नव े ण. 
 उ मानाबाद िज ात या शाळा ट याट यान ंसु  होणार. 

आिण 
 तुळजाभवानी, महाल मी मं दर, रेणापूरच े रेणकुा मं दरासार या ाचीन मं दराचंा 

िवकास करणार - सां कितक िवकास मं ी अिमत देशमखु यांची घोषणा. 
**** 

महारा ासह उ र देश, द ी, ओडीशाम य े कोरोना िवषाण ू संसगाच े ण 
आढळ याच ं माण कमी झालं अस याची मािहती क ीय आरो य मं ालयान ं दली 
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आह.े देशात स या या संसगा या सुमारे बावीस लाख णांवर उपचार सु  आहेत. 
देशात गे या आठव ातल ं ण सापड याच ं माण १७ पूणाक ७५ शतांश ट  आह,े 
अशी मािहती या मं ालया या अिधका यांनी आज प कार प रषदेत दली. पुणे, 
एनाकलम आिण नागपूरम य े ण आढळ याच ं माण खूप अिधक अस याची 
मािहतीही या अिधका यांनी दली. अठरा वष वयावर या ९५ ट  नाग रकांना या 
संसगा या ितबंधा मक लसीकरणाची पिहली मा ा दे यात आली आह.े ‘ई संजीवनी 
ॲप’ या मा यमातून डॉ टरांचा स ा घे याची सुिवधा उपल ध क न दे यात आली 
अस याच ं यांनी सांिगतल.ं अ य देशां या तुलनेत देशातल ं ण सापड याच ं माण 
कमी झालं आह.े सापडणा या णांम य े सवािधक ण ओमाय ॉनच े आहेत. या 
मिह यात आढळलेल े७५ ट  ण ओमाय ॉनच ेअस याच ंअिधका यानंी सांिगतल.ं 

**** 
जालना िज ात आज कोरोना िवषाण ू संसगाच े१५६ नव े ण आढळन आल.े या 
संसगातून मु  झाले या २२३ णांना णालयातंून सुटी दे यात आली. आतापयत 
िज ातल े६२ हजार ४९१ ण संसमु  झाले आहते. िज ात स या या संसगा या 
दोन हजार एकश े६१ णांवर उपचार सु  आहेत.  

**** 
कोरोना िवषाणू या पा भूमीवर बंद असले या उ मानाबाद िज ात या शाळा आता 
ट याट यान ंसु  होणार आहेत. यासंबधी िज हािधकारी कौ तुभ दवगेावकर आिण 
िज हा प रषदेच ेमु य कायकारी अिधकारी रा ल गु ा यांनी संयु पण ेआदेश काढले 
आहेत. कोिवड १९ ितबंधा मक उपाययोजनांच ंपालन क न नववी त ेबारावीच ेवग 
३१ जानेवारीपासून दररोज सु  होणार आहते, तर िज ात या दहावी आिण बारावीच े
वग पूववत सु  ठवेायला परवानगी दे यात आली आह.े उ मानाबाद िज ातले 
पिहली ते आठवीच े वग पाच फ ुवारीपयत बंदच असणार आहेत, अस ं या 
आदेशांम य ेनमदू आह.े  

**** 
भारतीय जनता प ाच ेआमदार िनतेश राणे यांचा अटकपवू जामीन अज आज सव  
यायालयान ंफटाळला. संतोष परब ह ा करणी िनतेश राण ेयांनी ये या दहा दवसांत 
िज हा यायालयासमोर हजर हाव,ं असे िनदश सर यायाधीश एन ही राम णा, 
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यायमूत  िहमा कोहली आिण यायमूत  ए एस बोप णा यां या पीठान ं दले आहते. 
ये  वक ल मकुल रोहतगी आिण िस ाथ लुथरा यांनी राणे याचंी बाज ूमांडली तर 

अिभषके मन ूिसंघवी यांनी रा य सरकारतफ युि वाद कला.  
**** 

रा यात या तुळजाभवानी, महाल मी मं दर, रेणापूरच ेरेणकुा मं दर या सार या ाचीन 
मं दराचंा पुरात व िवभागांतगत िवकास आराखडा आखनू िवकास करणार अस याची 
मािहती रा याच े सां कितक िवकासमं ी अिमत देशमुख यांनी दली. लातूर 
िज ात या औसा, लातूर आिण रेणापूर तालु यात या काही गावां या िवकास 
कामाच ं दर य णाली ारे यांनी उ ाटन कलं, यावेळी देशमुख बोलत होते. या 
िवकास कामाची सुरवात रेणकुा माता मं दरापासून क  तसंच डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर 
यां या अ थी असले या पानगाव चै यभूमीचा िवकास करणार अस याच ंते हणाल.े 
लातूर िज ात कोिवड-19 चा संसग रोख यासाठी मोठी यव था उभी कली असून 
येणा या काळात संसगज य आजारावर मात कर यासाठी िज ात वेगळी यव था 
िनमाण क  तसंच ये या काही दवसांत िज ात ‘मोह ा ि िनक’ ही संक पना 
राबवणार अस याच ंदेशमखु यांनी यावळेी सांिगतलं. 

**** 
वे ळ लेणी समोर या वे ळ वन उ ानाच ं लोकारप्ण पयटन मं ी आ द य ठाकरे 
यांनी आज कल.ं या उ ानात िविवध जात ची आिण औषधी वन पती आहेत. ठाकरे 
यांनी वे ळ पयटन क , कलास लेणी आिण प रसरासह शहाजी महाराज भोसल े
मारकाची पाहणीही कली. औरंगाबाद शहरात या ि यदशनी उ ानात उभार यात 

येणा या िहंद दय स ाट िशवसेना मुख बाळासाहेब ठाकरे यां या मारक आिण 
मृती वना या कामाचा आढावा यांनी घेतला. दोन वषात नुतनीकरण झाले या 

शहरात या र याचंी यांनी पाहणी कली. ठाकरे यांनी काही र यां या 
नुतनीकरणासंदभात महापािलका आयु  आ तककमार पांडेय यांना सूचनाही द या.   

**** 
औरंगाबाद शहराचा पाणी पुरवठा ये या शिनवारी २९ जानेवारी रोजी िव कळीत होणार 
अस याची मािहती महापािलकन ं दली आह.े फारोळा इथ या पंपगृहात िव ुत 
रोही ा या कामासाठी चार तास खंडणकाळ घे यात येणार आह.े यामुळ ेया काळात 
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पाणी पुरवठा योजनचेी उचल पूणत: बंद राहणार अस यान ं शहरात या पाणी 
िवतरणावर शिनवारी प रणाम होणार अस याच ं महापािलकतफ कळव यात आल ं
आह.े 

**** 
औरंगाबाद आिण प रसरात थंडीचा जोर कायम आह.े दर यान, धळु े िज ात 
तापमानाचा पारा गे या दोन वषातील िनचांक  पातळीवर घसरला आह.े आज धु यात 
२पूणाक ८ अंश से सअस तपामानाची न द झाली.  

**** 
परभणी िज ात वातं याचा अमतृ महो सवाअंतगत िज ात या कायकारी अिभयंता 
लघुपाटबंधार े िवभागा या वतीन ं िविवध काय मांच ंआयोजन कर यात आल ं होत.ं 
जायकवाडी प रसर या िवभागीय कायालयात ‘ वातं यापवू ची आिण वातं यानंतरची 
िसंचन प र थती’ या िवषयावर संगणक य सादरीकरण झालं. ढालेगाव उ  पातळी 
बंधारा इथहंी शेतकरी आिण थािनकांनाही या िसंचन प र थतीची मािहती देऊन 
जनजागृती कर यात आली.                                

**** 


