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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 05 August 2020 

Time 7.10 AM to 7.20 AM 

Language Marathi 

आकाशवाणी औरंगाबाद  

3ादेिशक बात9या 

;दनांक – ०५ ऑग@ट २०२० सकाळी ७.१० िम. 

**** 

· अयो$यते 'ीराम मंदीराच ं आज पंत2धान नर56 मोदी यां7या ह9त े भूिमपूजन;  
सोह?यासाठी १७५ जणांना िनमंEण. 

· माजी मHुयमंEी िशवाजीराव पाटील िनलंगेकर यांच ंपुOयात िनधन. 

· कP6ीय लोकसेवा आयोगा7या परीQेत मराठवाRातले १४ जण उUीणV. 

· राWयात काल आणखी सात हजार ७६० कोरोना िवषाण ू बािधत ]^णांची न_द, 
३०० जणांचा उपचारादरbयान मdृयू. 

· औरंगाबादम$य े सहा, नांदेड आिण परभणीत 2dयेकg तीन, जालhयात दोन तर 
उ9मानाबादम$य े एका j^णाच ं िनधन तर लातूरम$य े १५३, बीड ७४ आिण 
िहंगोलीत दोन नवे ]^ण. 

आिण 

· राWयात मुंबई, ठाण,े रायगड, कोकणसह, म$य महाराlm आिण मराठवाRात 
पाऊस.  

**** 
अयो$यते 'ीराम मंदीराच ंभूमीपूजन पंत2धान नर56 मोदी यां7या ह9त ेआज अिभजीत 
मpुताVवर होणार आहे. भूिमपूजनाची सवV तयारी पूणV झाली आहे. दrपारी साडे बारा 
वाजता भूिमपुजनाला सु]वात होईल. सुरवातीला पंत2धान हनमुान गढीम$य ेयेऊन पजूा 
करतील, dयानंतर रामलtाच ं दशVन आिण पूजा करतील. भूिमपजुना7या पाuVभूमीवर 
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सुj असलेvया अनwुाना7या काल7या दrसxया yदवशी सहा तासांच ं िवशषे अनwुान 
करOयात आल.ं काल सायकंाळी शरयू नदी7या घाटावर दीपोdसव साजरा झाला. संपूणV 
अयो$यते भ|gच ं आिण '}ेचं वातावरण असून yठकyठकाणी भािवक भजन ं गात 
आहेत. अयो$या नगरी सजली असून, नागyरकांनी घरासमोर सजावट क~ली आहे. या 
सोह?यासाठी १७५ जणांना िनमिंEत करOयात आलं आह.े dयात १३५ िवशेष संतांना 
समावेश आह.े अयो$येम$ये कडक पोिलस बंदोब9त तैनात करOयात आला आह.े 
जगभरातvया राम भ|ांनी कोरोना िवषाण ू संबंधी िनयमांचं पालन क]न आपापvया 
गावात, शहरात भजन, िकतVन आिण 2साद वाटप करावं, असं आवाहन राम जhमभूमी 
तीथVQेE िवu9त मंडळ आिण उUर 2देशच े मुHयमंEी योगी आyदdयनाथ यांनी क~लं 
आह.े  
या भूमीपूजन सोह?याच ं सकाळी अकरा वाजून ४० िमिनटांपासून आकाशवाणी7या 
एफ एम गोvड आिण अितyर| $वनीलहर�वjन 2dयQ वणVन 2सारीत क~लं जाणार 
आह.े द�रदशVन वािहनीवjनही या कायV�माच ं2dयQ 2Qेपण क~ल ंजाणार आह.े  
राम मंदीर शांततापूणV आिण सौहादVपणूV राlmा7या ]पात भारताच ं 2ितिनिधdव करेल, 
असं भारतीय जनता पQाच े Wयेw नेत े लालक��ण अडवाणी यांनी bहटलं आह.े राम 
मंदीर आंदोलनात सुदैवानं आपvयाला सोमनाथ त े अयो$यपेय�त रथयाEेची संधी 
िमळाली, याचा आनदं वाटतो, असं अडवाणी यांनी काल सामािजक मा$यमावर 
bहटल ंआह.े       

**** 
दरbयान, राम मंदीरासाठी पुOया7या माईसV एमआयटी वvडV पीस युिन�हिसVटीन ं २१ 
कोटी ]पय े िनधी दOेयाची घोषणा क~ली आहे. 'ीरामजhमभमूी तीथVQEे टm9टच े
कोषा$यQ आचायV 'ी गोिवंददेव िगरी महाराज यांनी काल अयो$येत पEकार पyरषदते 
ही घोषणा क~ली.  

**** 
दरbयान, राम मंदीर भूिमपुजना7या पाuVभूमीवर औरंगाबाद शहरात पोिलस बंदोब9त 
तैनात करOयात आला आह.े कोणdयाही िमरवणकुा आिण सावVजिनक कायV�मांना 
परवानगी दOेयात आली नसvयाच ं पोिलस आय|ु िचरंजीव 2साद यांनी 9पl क~लं 
आह.े   
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**** 
राWयाच े माजी मHुयमEंी िशवाजीराव पाटील िनलगंेकर यांच ं म$यराEी पुOयात िनधन 
झाvयाच ंdयांच ेनातू आिण भारतीय जनता पQाच ेनेते अरिवंद पाटील िनलगंेकर यांनी 
सांिगतल.ं त े ९१ वषा�च े होत.े िनलंगेकर यांना कोरोना िवषाणूची लागण झाvयानतंर 
dयां7यावर पुण े इथं उपचार सु] होते. dयातनू दोनच yदवसांपवू� ते िवषाणमू|ु होऊन 
घरी परतल ेहोते. 
भारतीय राlmीय काँ�ेस पQा7या मा$यमातनू िनलंगकेर 2दीघV काळ राजकारणात होत.े 
१९६२7या िवधानसभा िनवडणकुgत त े िनलंगा मतदारसंघातनू पिहvयांदा आमदार 
bहणनू िनवड�न आले. १९९० ते १९९१ या काळात काँ�ेसच े2देशा$यQ तसंच राWय 
मंिEमंडळात िविवध मEंीपद dयांनी भूषिवली. dयानतंर तीन जून १९८५ त ेसहा माचV 
१९८६ या कालावधीत राWयाच ेमHुयमंEी bहणनूही dयांनी काम पािहलं. सुिशलक�मार 
िशंदे यां7या मंिEमंडळात महसूल मEंी bहणनूही dयांनी काम क~लं आह.े  
िनलंगा इथं आज dयां7या पािथVवावर अंdयसं9कार क~ले जाणार आहेत. 

** 
कP6ीय लोकसेवा आयोगान,ं नागरी सेवा परीQा २०१९ च ेअिंतम िनकाल काल जाहीर 
क~ल.े नागरी सेवां7या एक�ण ९२७ पदांसाठी ही परीQा घेOयात आली होती. या 
िनकालात मुलामंध ेहyरयाणा मधले 2दीप िसंगन,ं तर मुल�मधे उUर 2देश7या 2ितभा 
वमाV हीन ं पिहला �माकं पटकावला आह.े अहमदनगर िजv�ा7या जामखेड 
तालु�यातvया मोहरी इथल े महेश बाळासाहेब गीत े यानंी इतर मागास 2वगाVमधनू 
३९९वा �माकं पटकावला. 
या परीQते मराठवाRातvया १४ जणानंी बाजी मारली. बीड इथvया मंदार पdकg यांनी 
२२ वा, नांदेड िजv�ा7या नायगांव तालु�या7या शेळगांव गौरी इथले योगेश अशोक 
बावण े यांनी ६३ वा, बीड इथvया जयंत मकंल े यांनी १४३ वा, परभणी इथvया 
क�णाल च�हाण यांनी २११ वा, औरंगाबाद इथvया सुिमत महाजन यांनी २१४, 
बीड7या 'ेणीक लोढा यांनी २२१ वा, औरंगाबाद7या नेहा िकदVकन ं ३८३ वा, 
बीड7या डॉ.2स� लोध यांनी ५२४ वा, औरंगाबाद7या अंिकता वाक~करन ं५४७ वा, 
उ9मानाबाद7या आितश कांबळे यांनी ६५१वा, जालना िजv�ा7या जाफराबाद 
तालु�यातvया अQय भोसल े यांनी सातश े चारावा, उ9मानाबाद इथvया िनलेश 
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गायकवाड यांनी सातश े बाव�ावा, बीड िजv�ा7या अंबाजोगाई इथvया वैभव  
वाघमारे यांनी सातश े एकाहाUरावा, तसंच जालना िजv�ातvया जाफराबाद 
तालु�यातvया व]ड या गावातला अिभजीत िजनच6ं वायकोस यान ंया परीQेत ५९० 
वा रँक िमळवला आहे. 

**** 
राWयात काल आणखी सात हजार ७६० कोरोना िवषाण ूबािधत ]^णांची न_द झाली. 
dयामळु े राWयातली एक�ण ]^णसंHया चार लाख ५७ हजार ९५६ झाली आह.े काल 
३०० ]^णांचा उपचारादरbयान मdृय ूझाला. राWयात या िवषाण ूसंसगाVन ंआतापय�त १६ 
हजार १४२ जणांचा मdृय ूझाला आह.े तर काल १२ हजार ३२६ ]^ण बरे झाvयान ं
dयांना ]^णालयातनू सुटी दOेयात आली. राWयात आतापय�त दोन लाख ९९ हजार ३५६ 
]^ण कोरोना िवषाण ू म|ु झाले असून, स$या एक लाख ४२ हजार १५१ ]^णांवर 
उपचार सु] आहेत. 

*** 
औरंगाबाद िजv�ात काल सहा कोरोना िवषाण ूबािधत ]^णांचा मdृय ूझाला. िजv�ात 
या िवषाण ूसंसगाVन ंआतापय�त ४९३ जणांचा मdृय ूझाला आह.े 
दरbयान, औरंगाबाद िजv�ातvया कोरोना िवषाण ू बािधत ]^णां7या संHयने ं १५ 
हजाराचा ट�पा ओलांडला आह.े काल आणखी २५६ ]^णांची न_द झाvयान ं
िजv�ातली एक�ण ]^णसंHया १५ हजार १५० झाली आह.े तर काल १३९ ]^ण बरे 
झाvयान ंdयांना ]^णालयातनू सुटी देOयात आली. िजv�ात आतापय�त ११ हजार ३६८ 
]^ण बरे झाले असनू, स$या तीन हजार २८९ ]^णांवर उपचार सु] आहेत.   

**** 
नांदेड िजv�ात काल तीन कोरोना िवषाण ूबािधत ]^णांचा मdृयू झाला. िजv�ात या 
आजारान ंआतापय�त ९७ जणांचा मdृयू झाला आह.े  
दरbयान, िजv�ात काल आणखी १३७ कोरोना िवषाण ूबािधत ]^णांची न_द झाली. 
याम$य े आरटीपीसीआर चाचणीत ७२, तर अँyटजेन चाचणीत ६५ ]^ण आढळले. 
dयामळु े िजv�ातली एक�ण ]^णसंHया दोन हजार ४९६ झाली आह.े तर काल ३७ 
]^ण बरे झाvयान ंdयांना घरी सोडOयात आलं. नांदेड िजv�ात आतापय�त एक हजार 
७५ ]^ण बरे झाले असून, स$या एक हजार ३२९ ]^णांवर उपचार सु] आहेत.  
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**** 
परभणी िजv�ात काल तीन कोरोना िवषाण ूबािधत ]^णांचा मdृयू झाला. िजv�ात या 
आजारान ंआतापय�त ४२ जणांचा मdृयू झाला आह.े  
दरbयान, िजv�ात काल आणखी १७ कोरोना िवषाण ूबािधत ]^ण आढळल.े dयामुळे 
िजv�ातली एक�ण ]^णसंHया ७३७ झाली आहे. तर काल चार ]^ण बरे झाvयान ं
dयांना घरी सोडOयात आलं. िजv�ात आतापय�त ३९९ ]^ण बरे झाले असून, स$या 
२९६ ]^णांवर उपचार सु] आहेत.    
दरbयान, कोरोना िवषाणू बािधत ]^णांवर खासगी दवाखाhयात करOयात येत असलेvया 
औषधोपचार दरbयान आकारलvेया िबल तपासणीबाबत िजvहा 2शासनान ं एक 
चौकशी सिमती गyठत क~ली आह.े 
वाढdया 2ाद�भाVवा7या पाuVभूमीवर िजv�ातvया �यापारी, दrकानदार, िव�~dयांनी नऊ 
ऑग9टपय�त अ ॅhटीजन चाचणी कjन �यावी आिण 2माणपE ह9तगत करावं, असं 
आवाहन िजvहािधकारी दीपक मुगळीकर यांनी क~लं आह.े 

**** 
जालना िजv�ात काल दोन कोरोना िवषाण ूबािधत ]^णांचा मृdयू झाला. िजv�ात या 
आजारान ंआतापय�त ७५ जणांचा मdृयू झाला आह.े  
दरbयान, िजv�ात काल आणखी ६८ कोरोना िवषाण ू बािधत ]^णांची न_द झाली. 
याम$य े अँटीजने चाचणीत ४१ जण बािधत आढळले. dयामळु े िजv�ातली एक�ण 
]^णसंHया दोन हजार ४४५ झाली आह.े तर काल ३० ]^ण बरे झाvयान ंdयांना घरी 
सोडOयात आलं. जालना िजv�ात आतापय�त एक हजार ५९७ ]^ण बरे झाले असून, 
स$या ७७३ ]^णांवर उपचार सु] आहते. 
दरbयान, जालना िजvहा कारागृहातल ेनऊ क�दी अटँीजेन चाचणीम$य ेबािधत आढळ�न 
आल े आहते. या क��ांना उपचारासाठी िजvहा ]^णालयातvया ५५ �माकंा7या 
वॉडVम$य े ठेवOयात आल ं आह.े हा वाडV क��ांसाठी राखीव ठेवOयात आला असून 
याyठकाणी पोलीस बंदोब9त लावOयात आला आह.े 

**** 
उ9मानाबाद िजv�ात काल एका कोरोना िवषाण ू बािधत ]^णाचा मdृयू झाला. 
िजv�ात आतापय�त या िवषाण ूसंसगाVन ं५९ जणांचा मdृयू झाला आह.े  
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दरbयान, उ9मानाबाद िजv�ात काल आणखी ४५ कोरोना िवषाण ू बािधत ]^ण 
आढळले. dयामुळे िजv�ातली एक�ण ]^णसंHया एक हजार ६२० झाली आह.े 
dयापैकg ५२२ ]^ण बरे झाले असनू, स$या एक हजार ४० जणावंर उपचार सु] आहेत.  

**** 
लातूर िजv�ात काल चार कोरोना िवषाण ू बािधत ]^णांचा मdृयू झाला. िजv�ात 
आतापय�त या आजारान ं१०७ जणांचा मdृयू झाला आह.े   
दरbयान, लातूर िजv�ात काल आणखी १५३ कोरोना िवषाण ू बािधत ]^णांची न_द 
झाली. याम$य े११३ ]^ण अँyटजेन चाचणीत बािधत आढळल.े dयामळु े िजv�ातली 
एक�ण ]^णसंHया दोन हजार ६९८ झाली आह.े dयापैकg एक हजार ४९८ ]^ण बरे 
झाले असून, स$या एक हजार ७३ ]^णांवर उपचार सु] आहेत.   

** 
बीड िजv�ात कोरोना िवषाण ूबािधत ]^णां7या संHयने ंएक हजाराचा ट�पा पार क~ला 
आह.े काल आणखी ७५ ]^ण आढळvयान ंिजv�ातली एक�ण ]^णसंHया एक हजार 
३५ झाली आह.े dयापैकg ४२८ ]गण बरे झाले असून, आतापय�त ३५ जणाचंा मdृयू 
झाला आह.े िजv�ात स$या ५८० ]^णांवर उपचार सु] आहेत.  

**** 
िहंगोली िजv�ात काल आणखी दोन कोरोना िवषाण ूबािधत ]^ण आढळले. dयामुळ े
िजv�ातली एक�ण ]^णसंHया ७१८ झाली आह.े dयापैकg ५३९ ]^ण बरे झाले असनू, 
स$या िजv�ात १७१ ]^णांवर उपचार सु] आहेत.  

**** 
पुण ेिजv�ात काल दोन हजार ९८ नवे कोरोना िवषाण ूबािधत ]^ण आढळल ेतर ५६ 
मdृयूंची न_द झाली. नािशक िजv�ात ४६८ ]^ण आढळल,े तर १२ जणांचा मdृय ू
झाला. ठाण े िजv�ात ९४७, पालघर ३४४, रायगड २१२, सोलापूर २५१, सातारा 
२२०, अमरावती १३५, बुलडाणा ५३, िसंधुदrगV १५, तर गडिचरोली िजv�ात काल 
आणखी १३ ]^णांची न_द झाली.  

**** 
राWयात काल मुंबई, ठाण,े रायगड, कोकणसह, म$य महाराlm आिण मराठवाRातही 
काल पाऊस झाला. मुंबईत गेले दोन yदवस मुसळधार पाऊस झाला. यामळु ेजनजीवन 
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िव9कळीत झाल ंआह.े सखल भागात पाणी भरvयान ं वाहतकू �यव9था कोलमडली 
असून िहंदमाता, दादर, क�लाV, माट गंा, ग�हाणपाडा, च5बूर, अंधेरी अि¡शमन कP6, 
वस¢वा, दिहसर, बोyरवली, कांyदवली, धारावी, वरळी, या yठकाणी पाणी भरल ंआहे. 
पुरा7या पाOयात अनेक गाRा बंद पडvया असून मEंालयासह शासकgय कायाVलयांना 
काल सु£ी देOयात आली होती. िमठी आिण पोयसर नदी7या पाणी पातळीत वाढ 
झाली आह,े dयामुळ ेनदी लगत7या व9dयातvया नागyरकाचं ंसुरिQत9थळी हलवOयात 
आल.ं स$या पाऊस थांबला असला तरीही ढगाळ वातावरण आह.े  
दरbयान, मुंबई शहर आिण उपनगरात आजही मुसळधार पजVhयवlृीची श�यता आह.े 
dयामळु े अdयाव¤यक काम असvयािशवाय घराबाहेर पड� नय े असं आवाहन 
महानगरपािलक~न ंक~ल ंआह.े 
दरbयान, आUाच हाती आलेvया मािहतीनुसार मुंबईत पhुहा पावसाला सुjवात झाली 
आह.े 

**** 
रdनािगरी िजv�ातही काल मुसळधार पाऊस झाला. यामळु े जनजीवन पूणVपण े
िव9किळत झालं आह.े सवVच न�ा दrथडी भjन वाहत असनू काही न�ांनी धो�याची 
पातळी ओलांडली आह.े खेड, िचपळ�ण आिण राजापूर शहरानंा पुराचा वेढा बसला. 
रdनािगरी शहरात मसुळधार पावसाचा वीजपुरव¥ावर पyरणाम झाला. वादळात 
अंगावर झाड कोसळvयान ं राजापूर ताल�ुयातvया ि2ंदावण इथं एका मिहलेचा मdृय ू
झाला. 
गेल े दोन yदवस सतत कोसळणाxया मुसळधार पावसामुळे िसंधुदrगV िजv�ातलं 
जनजीवनही िव9कळीत झालं आह.े िवजयदrगV खाडीन ेधो�याची पातळी गाठली असून 
यामळु ेखारेपाटण सुख नदीला पूर आला आह.े पुढचे दोन ते तीन yदवस पावसाचा 
जोर कायम राहील असा अदंाज हवामान िवभागान ंवतVवला आह.े 
परभणी िजv�ातvया िजंतूर, पालम, सेलू तालु�यात काल राEी जोरदार पाऊस झाला. 
औरंगाबादम$यहेी काल पाऊस झाला.   

**** 
िजvहा द�ध उdपादक संघांनी नफ~खोरी कमी क]न दrधाला वाढीव भाव देOयाची मागणी 
काँ�ेस पQाच ेऔरंगाबाद िजvहा$यQ माजी आमदार डॉ.कvयाण काळे यांनी क~ली 
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आह.े ते काल या संदभाVत घेतलेvया पEकार पyरषदेत बोलत होत.े िजvहा द�ध 
उdपादक संघ शेतकxयां7या दrधाला २० ]पय े2ितिलटर भाव देतो आिण तेच द�ध ४० 
]पय े2तीिलटर दरान ेिवकOयात येत.ं औरंगाबाद िजvहा द�ध उdपादक संघाच ेअ$यQ 
हyरभाऊ बागड ेयांनी द�ध दरवाढीसाठी आंदोलन न करता भाव वाढवून �ावा, असं 
काळे यांनी bहटलं. देशात पाच वषV पुरेल एवढी द�ध भुकटी असतानंाही कP6 सरकारन ं
दrधाच ेभाव पाडOयासाठी hयूझीलंडpन १० हजार मेटmीक टन द�धभकुटी खरेदी क~vयाचा 
आरोप काळ ेयांनी क~ला.  

**** 
गौरी गणपतीकरता कोकणात जाणाxया चाकरमाhयांसाठी राWय परीवहन महामंडळाच े
दर िनयिमतच असतील, कोकणात जाणाxया सवा�ना कP6 सरकार7या िनयमानुसार दहा 
yदवस िवलगीकरणात रहाव ंलागेल, असं पyरवहन मEंी अिनल परब यांनी सांिगतलं. 
राWय पyरवहन महामंडळा7या कमVचाxयाचंं थकलेल ंवेतन लवकरच yदल ंजाईल अशी 
मािहती dयांनी ि¦टरवjन yदली. यासंदभाVत काल उपमHुयमEंी तथा अथVमEंी अिजत 
पवार यां7या अ$यQतेखाली झालvेया बैठकgत एसटी कमVचाxयां7या वेतनासाठी ५५० 
कोटी ]पय ेिनधी दOेयाला माhयता िमळाvयाचंही परब यांनी सांिगतलं.  

**** 
जालना िजv�ात खरीप हंगामासाठी आजपय�त एक लाख चार हजार १३७ शेतकxयानंा 
५३२ कोटी २१ लाख ]पया7ंया पीक कजाVच ंवाटप करOयात आलं आह.े िजv�ाच ं
खरीप पीक कजV वाटपाच ंएक�ण उy§l १ हजार ११५ कोटी ३१ लाख ९० हजार ]पय े
इतक ̈आह.े 

**** 


