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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 07 August 2020 

Time 7.10 AM to 7.20 AM 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद  

ादेिशक बात या 
दनांक – ०७ ऑग ट २०२० सकाळी ७.१० िम. 

**** 
 िव ा याना िश ण उपल ध क न दे यासाठी रा य सरकारची गूगलसोबत 

भािगदारी. 
 कजमाफ चा लाभ िमळाले या शेतक यांना पीक कज देताना हलगज पणा करणा या 

बकँांिव  कारवाई कर याच ेसहकार मं याच ेिनदश. 
 अिभनेता सुशांतिसहं राजपूत आ मह या करणी रया च वत सह, ित या आई, 

विडल आिण भावािव  क ीय अ वेषण िवभागाकडन गु हा दाखल. 
 रा यात आणखी ११ हजार ५१४ कोरोना िवषाण ू बािधत णांची न द, ३१६ 

णांचा उपचारादर यान मृ य.ू 
 औरंगाबाद नऊ, जालना आठ, नांदेड सहा, परभणी पाच, बीड दोन आिण 

लातूरम य ेएका णाचं िनधन तर उ मानाबादम य े१९१ तसंच िहंगोलीत ५८ नव े
ण. 

आिण 
 मुंबईसह रा या या अनेक भागात पावसाचा जोर ओसरला. 

**** 
रा यात या िव ा याना िश ण उपल ध क न दे यासाठी रा य सरकारन ंगूगलसोबत 
भािगदारी क याची घोषणा मु यमं ी उ व ठाकर े यांनी काल कली. दर य संवाद 
णाली या मा यमातनू काल मु यमं यां या ह त ेया क पाच ंउ ाटन झालं. कोरोना 
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िवषाण ूसंसगामळु ेआप याला उ ाच ंिश ण कसं असेल, याची जाणीव झाली असनू, 
रा या या िश ण िवभागानं िव ा यासाठी यापुढच ं व न आताच य ात आण याच ं
मु यमं ी यावळेी हणाले. जी वीट आिण गुगल ास म या मा यमातनू असं पाऊल 
टाकणारं महारा  ह े देशातल ं पिहल ं रा य अस याच ं मु यमं ी हणाल.े या 
भािगदारीमुळ े रा यातल े दोन कोटी तीन लाख िव ाथ  आिण िश क एकि त 
काय मामं य े वेश क  शकणार आहते. जी वीट फॉर ए यकुशन, गूगल ास म, 
गूगल मीट यासार या िवनामू य साधनांसह दर थ िश णाची सोय होणार आह.े  
भिव यात घ न कामाची संक पना यश वीपण े राबवतानंा उपल ध तं ानाचा 
अिधकािधक चांगला उपयोग कसा होऊ शकल, यासाठीही गूगलन ंसहकाय कराव,ं 
अस ंमु यमं ी यावळेी हणाले.  

**** 
कजमाफ चा लाभ िमळाले या शेतक यानंा पीक कज देताना हलगज पणा करणा या 
तसंच मंजुर पीक कज कमी माणात देणा या बँकांिव  कारवाई कर याच े िनदश 
सहकार मं ी बाळासाहेब पाटील यांनी दले आहते. सरासरी ५१ ट यांपे ा कमी 
खरीप पीक कज वाटप झाले या नांदेड, उ मानाबाद, परभणी, िहंगोलीसह १२ 
िज ांचा काल सहकार मं ी पाटील यांनी दर य संवाद णाली या मा यमातून 
आढावा घेतला, यावेळी त ेबोलत होत.े सरासरीपे ा कमी पीक कज वाटप झाले या 
िज ात या िज हािधका यानंी बकँांचा गाविनहाय आिण बँक शाखािनहाय आढावा 
घेऊन आपाप या िज ाच ं पीक कज वाटपाच ं उ  वळेेत सा य कराव ं आिण 
याबाबतचा अहवाल सहकार िवभागाला सादर करावा अस े िनदशही पाटील यांनी 
दल.े  

**** 
अिभनेता सुशांतिसंह राजपतु आ मह या करणाचा तपास कर यासाठी क ीय अ वेषण 
िवभाग - सीबीआयन ं िवशषे पथक िनयु  कल ं आह.े मनोज शिशधर यां या 
नेतृ वाखाल या या पथकात आयपीएस अिधकारी गगनदीप गंभीर यांचा समावशे 
आह.े 
दर यान, या करणी सीबीआयन ंसुशांतची मैि ण रया च वत सह, ितच ेआई वडील 
आिण भाऊ यां यासह सहा जणािंव  गु हा दाखल कला आह.े या करणात 
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अंमलबजावणी संचालनालय - ईडीन ं रयाला सम स बजावल ंआह.े रयान ेसुशांत या 
खा यातून १५ कोटी पय ेकाढ याचा आरोप आह.े  

**** 
रा यात काल आणखी ११ हजार ५१४ कोरोना िवषाण ूबािधत णांची न द झाली. 
यामळु े रा यातली एकण णसं या चार लाख ७९ हजार ७७९ झाली आह.े काल 
३१६ णांचा उपचारादर यान मृ य ूझाला. रा यात या िवषाण ूसंसगान ंआतापयत १६ 
हजार ७९२ णांचा मृ य ूझाला आह.े तर काल दहा हजार ८५४ ण बरे झा यान ं
यांना घरी सोड यात आल.ं रा यात आतापयत तीन लाख १६ हजार ३७५ ण 
कोरोना िवषाण ूमु  झाले असून, स या एक लाख ४६ हजार ३०५ णांवर उपचार 
सु  आहते.  

**** 
औरंगाबाद िज ात काल नऊ कोरोना िवषाण ूबािधत णांचा मृ य ूझाला. िज ात 
या िवषाण ू संसगान ंआतापयत ५०९ जणांचा मृ य ूझाला आह.े तर िज ात काल 
आणखी २८३ कोरोना िवषाण ू बािधत ण आढळले. यामळु े िज ातली एकण 
णसं या १५ हजार ७७४ झाली आह.े काल १५५ ण बर े झा यान ं यांना घरी 

सोड यात आल.ं औरंगाबाद िज ात आतापयत ११ हजार ६७६ ण बरे झाल े
असून, स या तीन हजार ५८९ णांवर उपचार सु  आहेत.  

**** 
नांदेड िज ात काल सहा कोरोना िवषाण ूबािधत णांचा मृ य ूझाला. िज ात या 
आजारान ंआतापयत १०९ णांचा मृ य ूझाला आह.े 
दर यान, िज ात काल आणखी १६८ कोरोना िवषाण ूबािधत णांची न द झाली. 
िज ात स या एक हजार ५२३ णांवर उपचार सु  असून आतापयत या आजारातून 
एक हजार २१५ ण मु  झाले आहते.   

**** 
परभणी िज ात काल पाच कोरोना िवषाणू बािधत णांचा मृ य ूझाला. िज ात या 
िवषाण ूसंसगान ंआतापयत ४८ जणांचा मृ य ूझाला आह.े  
दर यान, िज ात काल आणखी ३८ कोरोना िवषाण ूबािधत ण आढळल.े यामुळ े
िज ातली एकण णसं या ८१८ झाली आह.े तर काल सहा ण बरे झा यान ं
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यांना घरी सोड यात आल.ं परभणी िज ात आतापयत ४११ ण बर ेझाले असून, 
स या ३५९ णांवर उपचार सु  आहते. 
परभणी शहरात काल २३६ यापा यांची अँटीजेन चाचणी कर यात आली. यापकै  
२८ यापारी बािधत आढळल.े  
दर यान, परभणी शहरातला सराफा बाजार आजपासून १६ ऑग टपयत बंद ठेव याचा 
िनणय िज हा सराफा तसंच सुवणकार संघटनने ं घेतला आह.े काल एका िस ी 
प का ारे ही मािहती दे यात आली. महानगरपािलका शासनान ं यापारी तसंच िव त े
यां या रॅिपड अँटीजने चाचणी ार ेयु पातळीवर तपासणी सु  क या या पा भूमीवर 
काही यापारी आिण िव त े बािधत आढळले. यामुळ े शहरात कालही ब तांशी 
बाजार बंद होता.  

**** 
जालना िज हा णालयात उपचार घेत असले या तीन कोरोना िवषाण ूबािधत णांचा 
काल मृ य ूझाला. तर यापवू  कोरोना िवषाण ूसंसगान ेमृत झाले या पाच णांची न द 
काल अिधकतपण े घे यात आली. यामळु े मृतांची सं या काल आठन ं वाढन ८४ 
झा याच ंिज हा श यिचिक सक डॉ. अचना भोसल ेयांनी प  कलं. 
दर यान, िज ात काल ७७ नवीन कोरोना िवषाण ू बािधत ण आढळन आले.  
िज ात स या ८१४ णांवर उपचार सु  असून आतापयत िज ात या आजारातून 
एक हजार ६९८ ण बरे झाले आहते. 

**** 
बीड िज ात काल दोन कोरोना िवषाण ू बािधत णांचा मृ य ूझाला, तर आणखी 
१२५ ण आढळल.े  
दर यान, वाढ या संसगाला आळा घाल यासाठी यापारी, फळ-भाजी िव त,े 
छोटेमोठ े यवसाियक, दध िव त,े पेटोल पंपावरच े कमचारी आिण बँकत या 
कमचा याचंी तपासणी कर यात येणार आह.े यामळु ेबीड शहरात या सव बाजारपठेा 
आठ, नऊ आिण दहा ऑग टला बंद राहणार आहेत.  

**** 
लातूर िज ात काल एका कोरोना िवषाण ू बािधत णाचा काल मृ य ू झा यान ं
िज ात या एकण मतृांची सं या ११२ झाली आह.े  
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दर यान, लातूर िज ात या कोरोना िवषाण ूबािधतां या सं येन ंतीन हजाराचा ट पा 
पार कला आह.े काल आणखी १७० ण आढळ यान ंिज ातली एकण णसं या 
तीन हजार तीन झाली आहे. यापकै  एक हजार ७०६ ण बर ेझाले असून, स या 
एक हाजर १८५ णांवर उपचार सु  आहेत.    

**** 
उ मानाबाद िज ात काल आणखी १९१ कोरोना िवषाण ूबािधत णांची न द झाली. 
यापैक  ७७ जण हे अँ टजेन चाचणीत बािधत आढळल.े यामळु े िज ातली एकण 
णसं या एक हजार ९०० झाली आह.े यापकै  ६५२ जण बरे झाल े असून, 

आतापयत ६१ जणाचंा मृ य ू झाला. उ मानाबाद िज ात स या एक हजार १८७ 
णांवर उपचार सु  आहेत.   

**** 
िहंगोली िज ात काल आणखी ५८ कोरोना िवषाण ूबािधत ण आढळले. िज ात 
स या २३३ णांवर उपचार सु  आहते. असून िज ात आतापयत ५५५ ण बर े
होऊन घरी गेले आहते.  

**** 
दर यान, िहंगोली िज ात कोरोना िवषाणूचा वाढता संसग पाहता िज हािधकारी 
चेश जयवंशी यांनी कालपासून १९ ऑग टपयत संचारबंदी लागू कली आह.े 

संचारबंदी या पिह या दवशी काल शहरात या मु य र यावर सकाळपासूनच 
शकुशकुाट दसून आला. नागा रकांनी सव  कडक संचारबंदीच ंपालन क याच ं दसून 
आल.ं शहरात जागोजागी कडकेोट पोलीस बंदोब त असून िवनाकारण बाहेर 
पडणा यांवर पोिलस कारवाई करत आहेत. संचारबंदी कालावधीत सकाळी ७ ते ९ 
पयत दध िव स मुभा दे यात आली आह.े तसंच खाजगी णालयाला संल  औषधी 
दकान ं णालय वेळे माण े तर आप कालीन प र थतीत आव यकतेनुसार चाल ू
ठेव यास सवलत दे यात आली आह.े  
दर यान, या संचारबंदीला वंिचत ब जन आघाडीन ं िवरोध कला आह.े कायक यानी 
पाद ाणांच ंदकान सु  ठेवनू गांधी चौकात आंदोलन करत, शासनाचा िनषधे कला.  

**** 
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मुंबईत काल आणखी ९८८ कोरोना िवषाण ूबािधत ण आढळल,े तर ५७ जणांचा 
मृ य ूझाला. पुण ेिज ात एक हजार १४० नव े ण आिण २७ मृ यूंची न द झाली. 
नािशक िज ात काल ७३७ नव े ण आढळल,े तर ३१ जणांचा मृ य ूझाला. नागपूर 
िज ात ५३९, जळगाव ३२१, रायगड २७९, पालघर २६३, सातारा २०३, सांगली 
१६८, अमरावती २९, तर गडिचरोली िज ात काल आणखी चार कोरोना िवषाण ू
बािधत ण आढळल.े  

**** 
रा ीय शै िणक धोरणाअतंगत उ  िश णात प रवतना मक सुधारणांसंबंधी या 
संमेलनात पंत धान नर  मोदी आज उ ाटनपर भाषण देणार आहेत. दर य संवाद 
णाली या मा यमातून होणा या या संमेलनात रा ीय शै िणक धोरण २०२० अंतगत 

िश णा या मह वपूण िवषयांवर चचा कली जाणार आह.े आकाशवाणी आिण 
दरदशन या सव वािह यांव न सकाळी ११ वाजता पंत धानांच ं भाषण सा रत कल ं
जाणार आह.े  

**** 
क ीय लोकसेवा आयोगान ं शासक य सेवेसाठी २०१९ या परी ेतून र  जागां या 
तुलनते कमी उमेदवारांची िनवड क याचा आरोप फटाळन लावला आह.े शासनात 
९२७ र  जागा असून, स या फ  ८२९ उमेदवारांची नाव ं जाहीर झाली आहेत. 
उव रत जागांसाठी उमदेवारां या नावाची एक आरि त यादी तयार असून, पिह या 
यादीत या काही उमदेवारानंी आपला ाधा य म बदलला, तर या यादीतली नाव ं
समािव  क न सुधा रत यादी जाहीर कली जात अस याच,ं आयोगाकडन सांग यात 
आल.ं ही िनयिमत प त अस याचंही आयोगान ं प  कलं आह.े आरि त यादी 
गोपनीय ठेवली जात अस याचंही आयोगाकडन सांग यात आलं आह.े 

**** 
मुंबईसह रा या या अनके भागात पावसाचा जोर काल ओसरला. मुसळधार पाऊस 
आिण जोरदार वार ेयामळु ेमुबंई प रसर, कोकण याच माण ेको हापूरम य ेउ वले या 
प र थती संदभात मु यमं ी उ व ठाकर ेयांनी काल आढावा घेतला असून संबंिधत 
िज हािधका यानंा मदतकाय वेगान ं कर याच े िनदश दल ेआहेत. मुंबईत परवापासून 
३३१ िमलीमीटर तर मुंबई उपनगरात १६२ िमलीमीटर पावसाची न द झाली. रे व े
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पोलीस तसंच आप ी ितसाद दलाच ेपोलीस करत असले या कामाच ं यांनी कौतकु 
कल.ं पुण ेतसंच कोकण िवभागात पुराचा धोका असले या नाग रकांना सुरि त थळी 
हलव याच ेिनदश यांनी दल.े  

**** 
सांगली िज ात क णा आिण वारणा नदी या पाणी पातळीत मोठी वाढ झाली असून 
सांगलीजवळ क णा नदीची पाणी पातळी २२ फट झाली आह.े वारणा धरण ८२ ट  
भर यामळुे काल दपारनंतर धरणातून तीन हजार घनफट ितसेकद वेगान ं पा याचा 
िवसग वारणा नदीत कला जात आह.े 

**** 
िसंधुदग िज ात काल पावसान ं काहीशी िव ांती घेतली असून पूर थती ओसरत 
आह.े यामळु े जनजीवन हळहळ पूवपदावर येत असून िज ात अनेक ठकाणी 
पडझडी या घटना घड या. काही भागातला वीज पुरवठा खंिडत झाला असून तो 
पूववत कर याच ंकाम सु  आह.े 
दर यान, ये या दोन दवसांत कोकणासह मराठवाडा आिण िवदभात काही ठकाणी 
पावसाची श यता हवामान िवभागान ं वतवली आह.े कोकण आिण म य महारा ात 
तुरळक ठकाणी अितवृ ीची श यता असून, मराठवाडा आिण िवदभात काही ठकाणी 
मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान िवभागान ं दला आह.े  

**** 
औरंगाबाद महापािलकन ंकाल शहरात या दमडीमहल प रसरातलं अित मण हटवलं. 
यावेळी थािनक नाग रकानंी अित मण काढणा या पथकाला िवरोध दशवला. मा  
मनपा आयु  आ तककमार पांडेय यांनी घटना थळी भेट देत नाग रकांची समजूत 
काढत ही कारवाई पूण कली.   

**** 
लातूर शहरात कोिवड19 चा ादभाव िनयं णात ठेव यासाठी शहरात या येक 
भागात रॅिपड अटँीजन तपासणी क  आिण तेथेच छोटेखानी कोिवड कअर सटर 

उभारण ं गरजेच ंअस याच ं पालकम ी अिमत देशमुख यांनी हटलं आहे. याबाबतच े
िनदश संबंिधत यं णेला दे यात येतील, अस ं त े हणाल.े देशमखु यांनी काल 
शहरात या काही नगरसेवकांची झूम ॲप या मा यमातून बैठक घेतली, यावेळी त े
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बोलत होत.े नगरसेवकांनी यावळेी मांडले या सव सूचना यो य असून यावर 
अंमलबजावणीसाठी संबंिधत यं णांना िनदश दल ेजातील असं आ ासन यांनी दलं. 

**** 
लातूरच े िज हािधकारी जी ीकांत यांनी गणेशो सवासंबंधी मागदशक सूचना जारी 
क या आहेत. गणेश मंडळानंी महानगरपािलकची पूव परवानगी घेण ंआव यक आहे, 
ीगणेशाची मूत  सावजिनक मंडळाकंरता चार फट आिण घरगुती गणपतीची उंची दोन 

फट असावी, आरो य िवषयक उप म राबव यावर भर ावा, आरती, भजन, क तन 
आिण अ य धािमक काय म आयोिजत करताना गद  होणार नाही तसंच वनी दषण 
होणार नाही याची काळजी यावी, तसंच सरकारन ं जारी कले या िनयमांच ं पालन 
कराव,ं असं या आदशेात हटल ंआह.े  

**** 
दैिनक पु यनगरी वृ प  समहूाच ेसं थापक मुरलीधर िशंगोट ेयांच ंकाल िनधन झालं, 
ते ८३ वषाच े होत.े वतमानप ाचा िव ता त े मो ा मा यम समुहाच े मालक 
सं थापक-संपादक असा यांचा सारमा यमातला वास रािहला आह.े प का रता 
े ात या योगदानाब ल डॉ बाबासाहेब आबंेडकर मराठवाडा िव ापीठान ं२०१६-१७ 

म य े यांना जीवनगौरव पुर कारानं गौरवलं होत.ं यां या िनधनाब ल मु यमं ी उ व 
ठाकरे, िवधानसभेतल े िवरोधी प नेत े देव  फडणवीस यां यासह अनेक मा यवरांनी 
द:ख य  कल ंआह.े  

**** 
अयो यते या राम ज मभूमी मंदीर भूिमपूजना या अनषुगंान ंऔरंगाबाद शहरात गुलमंडी 
इथ ंघोषणाबाजी देत गद  जमव या करणी भारतीय जनता प ाच ेऔरंगाबाद शहर 
िज हा य  संजय कणेकर यां यासह पधंरा जणांिवरोधात काल गु हा दाखल कर यात 
आला.  

**** 


