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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 09 August 2020 

Time 7.10 AM to 7.20 AM 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरगंाबाद  

ादिेशक बात या 
दनांक – ०९ ऑग ट २०२० सकाळी ७.१० िम. 

**** 
  कषी पायाभूत सुिवधा िनधी अंतगत एक लाख कोटी पयां या आिथक सुिवधा 

दान कर यास आजपासून पंत धानां या ह ते शुभारंभ 
  कचरा मु  भारत अिभयानाला ारंभ;   व छ भारत अिभयानामुळे देशात या 

येक नाग रकाचा आ मिव ास आिण इ छा श ला बळ िमळा याचा पंत धान 
नर  मोदी यांचा दावा  

  अिभनेता सुशांत िसंह राजपूत करणी सव  यायालया या आदेशांनुसार तपास- 
गृहमं ी अिनल देशमुख 

  कषी िवभागा या वतीनं आज रा यभर येक िज ा या ठकाणी ‘रानभाजी 
महो सवाच’ं आयोजन 

  रा यात कोरोना िवषाणू बािधत णां या सं येन ंकला पाच लाखाचा आकडा पार, 
काल दवसभरात आढळले १२ हजार ८२२ नव े ण 

आिण 
   औरंगाबाद िज ात १३, जालना पाच, नांदेड दोन तसंच िहंगोली आिण 

उ मानाबादम य े येक  एका णांचा मृ य ू तर बीडम य े२०३ तर परभणीत ८१ 
नव े ण  

**** 
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कषी पायाभूत सुिवधा िनधी अंतगत एक लाख कोटी पयां या आिथक सुिवधा दान 
कर यास पंत धान नर  मोदी यां या ह त े आज शुभारंभ होणार आहे. दर य संवाद 
णाली या मा यमातून हा काय म होणार आह.े धानमं ी िकसान स मान िनधी 

योजनेअंतगत साडे आठ कोटी शेतक यानंा १७ हजार कोटी पयांचा सहावा ट पाही 
पंत धान जारी करणार आहेत. धानमं ी िकसान स मान िनधी योजनेत आतापयत नऊ 
कोटी ९० लाख न अिधक शेतक यांना ७५ हजार कोटी पयां न अिधक थेट लाभ 
ह तांतरणा ारे िवतरीत कर यात आले आह.े  

**** 
व छ भारत अिभयानामुळे देशात या येक नाग रकाचा आ मिव ास आिण इ छा 

श ला बळ िमळालं अस याचं पंत धान नर  मोदी यांनी हटलं आहे. ते काल द ीत 
रा ीय व छता क ाचं उ ाटन, तसंच कचरा मु  भारत अिभयानाला ारंभ क यानंतर 
बोलत होते. हे व छता क  हणजे, महा मा गांधीज नी कले या व छते या य नांना 
आदरांजली अस याचं, पंत धानांनी सांिगतलं. कोरोना िवषाणू ितबंधा या ल ात व छ 
भारत अिभयानाची मोठी मदत झा याच,ं ते हणाले. गरीबी, कचरा, उघ ावर शौचास 
जाणं, द न पाणी भरावं लागणं, यासार या सम यांिव  एक यापक छोडो भारत 
अिभयान चालवलं जात अस याचं ते हणाले.  
व छ भारत अिभयान आता दस या ट यात काम करत आहे. या ट यात गावांची 

उघ ावर शौचापासून मु  थती अिधक बळकट करणं तसंच सांडपाणी आिण व प 
कच या या यव थापनावर भर दला जाणार आहे. 

**** 
‘ऑग ट ांती दन’ आज साजरा होत आह.े महा मा गांधीज नी आठ ऑग ट १९४२ 
रोजी मुंबईत गवािलया टँक मैदानाव न, इं जांना चले जाव असा इशारा देत, करो या मरो 
चा नारा दला, यानंतर नऊ ऑग टपासून देशभरात ‘भारत छोडो चळवळ’ सु  झाली 
होती. स या ह आिण अ य सनदशीर मागाने देशभरात हजारो वातं य सैिनक या 
चळवळीत सहभागी झाले. या सव वातं य सैिनकांना आज अिभवादन कलं जात आहे. 

**** 
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अिभनेता सुशांत िसंह राजपूत करणी रा य सरकार सव  यायालया या आदेशांनुसार 
तपास करेल, असं गृहमं ी अिनल देशमखु यांनी हटलं आहे. ते काल नागपूरमधे बोलत 
होते. मुंबई पोलीस या करणाचा चोख तपास करत अस याचा पुन ारही यांनी यावेळी 
कला. सुशांतिसंहची मै ीण अिभने ी रया च वत िव , पाटणा पोिलसांकडे गु हेगारी कट 
आिण आ मह येसाठी वृ  क या या आरोपाव न गु हा दाखल झा यानंतर, क ीय 
अ वेषण िवभाग दोन दवसांपासून याची चौकशी करत आह.े या करणी सव  
यायालयात ये या मंगळवारी सुनावणी होणार असून, यावर पुढे ही चौकशी कशी होणार 
हे अवलंबून असेल, असंही गृहमं ी देशमुख यांनी सांिगतलं.   

**** 
मराठा आर णाशी संबंिधत रा य सरकार या मं ीमंडळ उपसिमती या मुखपदाव न, 
सावजिनक बांधकाम मं ी अशोक च हाण यांना हटव यात याव ंअशी मागणी, िशवसं ाम 
प ाचे नेते िवनायक मेटे यांनी कली आहे. पु यात वाताहरांशी बोलतांना मेटे यांनी, सव  
यायालयात मराठा आर णाशी संबंिधत करण िजंक या या ीन,े च हाण हे गंभीर 
नस याचा आरोप कला आहे. यासंदभात मु यमं यासमोर आपण एक दवसाचं आंदोलन 
करणार अस याचहंी यांनी सांिगतलं. 

**** 
अिभयांि क  अ यास मा या वेशासाठी एक ते सहा स टबर दर यान घे यात येणा या 
संयु  वेश परी ा - जेईईसाठी, क  सरकारनं मागदशक सूचना जारी क या आहेत. 
कोरोना िवषाणू संसगा या पा भूमीवर यापूव  दोन वेळा या परी ा पुढे ढकल यात आ या 
हो या. या मागदशक सूचनानुसार सॅिनटायझशेनसाठी िव ा याना परी ा क ावर िकमान 
एक तास अगोदर उप थत राहावं लागणार आहे. यासाठी िव ा याना क ावर 
ये यासाठीची िनि त वेळ दली जाईल. वशेासाठी जेईई मेन २०२० वेश प  आिण 
ओळखप  दाखवण अिनवाय राहील, एकमेकांपासून अंतर राख या या िनयमाच ं पालन 
कराव ंलागेल, पेपर-२ साठी भूिमती बॉ स, कलर पे सल आिण रंग परी ा क ात नेता 
यईेल, मा , जल रंग वापरता येणार नाहीत. 

**** 
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तं िश ण थमवष पदिवका अ यास माची, २०२०-२१ या शै िणक वषासाठीची वेश 
ि या उ ा सोमवारपासून २५ ऑग टपयत राबव यात येणार आहे. रा याचे उ  आिण 

तं िश ण मं ी उदय सामंत यांनी ही मािहती दली. िव ा या या सोयीसाठी, रा यात 
अिभयांि क  पदिवका वेशाकरता ३३६ सुिवधा क ांची, तर १२ वी नंतर या पदिवका 
अ यास मासाठी २४२ सुिवधा क ांची िनवड कर यात आली आहे. अज भर यापासून 
सं थते वेश िनि तीपयतची ि या, ऑनलाईन करता येणार आहे. सुिवधा क ांची यादी, 
ई - छाननीची मािहती, हे पलाईन मांक, डीटीई महारा  डॉटजीओ ही डॉट इन, या 
संकत थळावर उपल ध आहे. 

**** 
रा य शासना या कषी िवभागा या वतीनं आज रा यभर येक िज ा या ठकाणी 
‘रानभाजी महो सवाच’ं आयोजन कलं आहे. औरंगाबाद इथं पैठण महामागावर असले या 
कषी िव ान क ाम य,े सकाळी ११ वाजता या रानभाजी महो सवाला सु वात होणार 
अस याची मािहती, िज हा कषी अिधकारी डॉ टर तुकाराम मोटे यांनी दली. या 
रानभा यांची ओळख पुढ या िपढीला हावी हणून या ठकाणी रानभा यांिवषयी मािहती, 
िव  आिण यां या पाककत चे याि कही दाखिवलं जाणार आहे. नाग रकांनी या 
महो सवाला य  भेट ावी अथवा सामािजक मा यमांवर सहभागी हो याचं आवाहन 
मोटे यांनी कलं आह.े  

**** 
गावाम ये फ  भौितक िवकास कर यापे ा लोकसहभागातून व छता अिभयान राबवून 
गावाचा सामािजक िवकास करावा, असं आवाहन लातूर िज ाचे मु य कायकारी 
अिधकारी अिभनव गोयल यांनी कलं आह.े पाणी आिण व छता िवभागा या वतीन े
‘कचरा मु  भारत’ अिभयानाला काल लातूर तालु यात गंगापूर इथं ारंभ कर यात आला, 
यावेळी ते बोलत होते. कालपासून सु  झालेलं ‘कचरा मु  भारत’ अिभयान ये या १५ 
ऑग टपयत राबव यात येणार आहे. काल या अिभयानांतगत ाथिमक आरो य क  आिण 
प रसराची व छता कर यात आली. मु य कायकारी अिधका यांनी काल गंगापूर, 
खोपेगाव तसंच औसा तालु यात या करंजगावात व छता, तसंच कचरा यव थापनासाठी 
राबव यात आले या नावी यपूण उप माची पाहणी कली. 

**** 
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रा यात कोरोना िवषाणू बािधत णां या सं येनं पाच लाखाचा ट पा पार कला. काल 
दवसभरात १२ हजार ८२२ नवे कोरोना िवषाणू बािधत णांची न द झाली. आतापयत 
एक दवसात आढळले या णांम य ेहा उ ांक आह.े  यामुळ ेरा यातली एकण णांची 
सं या पाच लाख तीन हजार ०८४ एवढी झाली आहे. तर काल दवसभरात २७५ णांचा 
उपचारादर यान मृ य ू झाला. एकण मृतांची सं या १७ हजार ३६७ एवढी झाली आहे. 
दसरीकडे काल दवसभरात अकरा हजार ८२ णांना बरे झा यामुळे घरी सोड यात आलं. 
आतापयत रा यात तीन लाख ३८ हजार ३६२ ण या आजारातून बरे झाले आहेत. स या 
एक लाख ४७ हजार ०४८ णांवर उपचार सु  आहेत. 

**** 
औरंगाबाद िज ात काल तेरा कोरोना िवषाणू बािधत णांचा उपचारादर यान मृ यू झाला. 
तर ३७७ नवे ण आढळल.े िज ात आतापयत १६ हजार ४९० कोरोना िवषाणू बािधत 
ण आढळले आहेत. यापैक  १२ हजार १४६ ण बरे झाले आहेत. तर ५३५ णांचा 

उपचारादर यान मृ यू झाला असून स या तीन हजार ८०९ णांवर उपचार सु  आहते. 
**** 

जालना िज ात या पाच कोिवड तांचा काल उपचारादर यान मृ यू झाला. तर आणखी 
३६ ण आढळले. यामुळे िज ात या एकण णांची सं या आता दोन हजार ७७५ 
झाली आहे. उपचारानंतर कोरोना िवषाणमूु  झाले या १८ णांना काल सुटी दे यात 
आली. आतापयत िज ातले एक हजार ७३६ ण बरे झाले असून, ८९ जणांचा मृ य ू
झाला. जालना िज ात स या ९१८ णांवर उपचार सु  आहेत.  

**** 
नांदेड िज ात काल दोन कोरोना िवषाणू बािधत णांचा मृ य ूझाला, तर आणखी ११४ 
णांची न द झाली. यामुळ ेिज ातली एकण णसं या तीन हजार १५६ झाली आहे. 

आतापयत एकण ११६ णांचा िज ात कोिवड संसगामुळे मृ यू झाला आहे. दर यान, 
नांदेड िज ात काल ९२ ण बरे झा यानं, यांना णालयातून सुटी दे यात आली. 
िज ात आतापयत एकण एक हजार ४१५ ण बरे झाले आहेत. स या एक हजार ६०८ 
णांवर िज ात या िविवध णालयात उपचार सु  आहेत. 
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िहंगोली िज ात काल एका कोरोना िवषाणू बािधत णाचा मृ य ूझाला, तर नव ेसात 
ण आढळले. यामुळे िज ातली एकण णसं या ८१५ झाली आहे. काल ४३ ण 

बरे झा यानं यानंा घरी सोड यात आलं. िज ात आतापयत ६०६ ण बरे झाले असून, 
नऊ जणांचा मृ य ूझाला आहे. िहंगोली िज ात स या २०० णांवर उपचार सु  आहेत.  

**** 
उ मानाबाद िज ात काल एका कोरोना िवषाणू बािधत णाचा मृ य ूझाला, तर आणखी 
२३२ ण आढळले. िज ातली एकण णसं या दोन हजार २६२ झाली आहे. 
आतापयत ८१४ ण बरे होऊन घरी परतले असून, ६४ जणांचा मृ य ूझाला. उ मानाबाद 
िज ात स या एक हजार ३८४ णांवर उपचार सु  आहेत.  

**** 
बीड िज ात काल आणखी २०३ कोरोना िवषाण ूबािधत णांची न द झाली. याम य े
अँ टजेन चाचणीतून १०४ जण बािधत आढळले. यामुळे िज ातली एकण णसं या 
एक हजार ६६७ झाली आहे. आतापयत िज ात या आजारानं ५१ जणांचा मृ य ूझाला 
आहे.   

**** 
लातूर िज ात काल आणखी १८१ कोरोना िवषाणू बािधत ण आढळल.े यामुळे 
िज ातली एकण णसं या तीन हजार ३४८ झाली आहे. तर काल १९ जण बर े
झा यानं यांना घरी सोड यात आलं. िज ात आतापयत एक हजार ८७१ ण बरे झाले 
असून, १३६ जणांचा मृ य ूझाला आहे. लातूर िज ात स या एक हजार ३४१ णांवर 
उपचार सु  आहेत.  

**** 
परभणी िज ात काल आणखी ८१ कोरोना िवषाणू बािधत ण आढळले. िज ात 
आतापयत एकण ९९६ ण आढळले आहेत. यापैक  ४४० णांना आतापयत 
णालयातून सुटी दे यात आली आहे. िज ात स या ५०८ ण उपचार घेत आहेत. तर 

४८ णांचा आतापयत या संसगाने मृ यू झाला आह.े  
दर यान, परभणी महानगरपािलकनं काल शहरात या २७२ यापा यांची रॅपीड अँटीजन 
चाचणी कली. यात १५ यापा यांना कोरोना िवषाणूची लागण झा याचं आढळलं. िजंतूर 
तालु यात बोरी या गावी कोरोना िवषाणू बािधत ण मो ा माणावर आढळन 
आ या या पा  वभूमीवर िज हा शासनाने ामपंचायत ह  तसंच लगत या तीन 
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िकलोमीटर कालपासून संचारबंदी लागू कली आह.े १६ ऑग ट या म यरा ीपयत ही 
संचारबंदी लागू असेल. 

**** 
मुंबईत काल दवसभरात एक हजार ३०४ नव ेकोरोना िवषाण ूबािधत ण आढळन आले 
तर ५८ जणांचा उपचारादर यान मृ य ूझाला. पुण ेिज ात दोन हजार ६३९ नव े ण, तर 
७० मृ यूंची न द झाली. नगापूर िज ात ६५९, अहमदनगर ६४६, नवी मुंबई ४४५, 
रायगड ३६१, सातारा २६३, सांगली २५२, पालघर २२२, अमरावती ७७, वािशम ३४, 
तर गडिचरोली िज ात काल आणखी १८ कोरोना िवषाण ूबािधत णांची न द झाली.      

**** 
अिभनेता अिभषेक ब न कोिवड संसगातून मु  झा यान,ं काल याला णालयातून सुटी 
दे यात आली. ११ जुलैला अिभषेक आिण याचे वडील अिमताभ ब न यांना नानावटी 
णालयात दाखल कर यात आलं होतं. अिमताभ ब न यांना गे या आठव ात 
णालयातून सुटी दे यात आली होती, अिभषेक ब न यानं काल णालयातून घरी 

परत यापूव  डॉ टर तसंच वै क य कमचा यांचे आभार मानले. 
**** 

कोरोना िवषाणू संसगा या पा भूमीवर टाळेबंदी हे संकट न मानता अंबाजोगाई 
तालु यात या िडघोळअंबा गावात या गतीशील मिहला शेतकरी िव ा ा  यांनी, 
स ीय शेती ारे आदश ठेवला आहे. या उ म िव  यव थे ारे मराठवा ा या पाच 
िज ांत हळद पावडरची िव  करत रोजगारही उपल ध क न देत आहेत. यािवषयी 
अिधक मािहती देताना िव ा ा  हणा या..  
 
मागील पंचवीस वषापासनू स ीय शेती करत आह.े िनघाले या उ प ावर ि या क न 

ा  ऑगिनक या ँड खाली हळद पावडर, डाळी, ग , वारी यांची िव  कली. 
थािनक ठकाणी आिण इतर ठकाणी या कललेा माल आ ही पाठवत आहोत. 

एवढच ं नाही तर मला मा या यवसायात चार कटंबीयांना रोजगार देऊ शकले. यामुळ े
आ हाला वािभमानान ंजगता आलं. ए हढचं नाहीतर मला क  सरकारचा जगिजवन राम 
पुर कार देखील िमळाला. 

**** 
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परभणी िज ात कोिवड णांची सं या दवस दवस वाढत आहे. या िवषाणूचा ादभाव 
रोख यासाठी परभणी िज हा शासनाने ‘माझी हे थ मा या हाती एम एच एम एच – 
परभणी’ हे मोबाईल ॲप काया वत कलं आह.े सदर ॲप गुगल े- टोअरवर िवनामू य 
उपल ध असून, या ारे नाग रकां या आरो याबाबत मािहती शासनाकडे संकिलत होते. 
परभणी शहरात या नाग रकांनी या ॲपचा वापर करावा, तसंच महानगरपािलकमाफत 
कर यात येणा या सव णादर यान कमचा यांना अचूक मािहती देऊन सहकाय कराव,ं असं 
आवाहन कर यात आलं आह.े 

**** 
लातूर महापािलकने कोिवड उपचार आिण ण सं येबाबत अ यावत मािहती देणारा 
डॅशबोड - मािहती फलक िवकिसत कला आहे. काल महापौर िव ांत गोजमगंुडे, 
उपमहापौर चं कांत िबराजदार यां या उप थतीत या मािहतीफलकाचं अनावरण झालं. 
पालकमं ी अिमत देशमुख यांनी मांडले या संक पनेनुसार, लातूर इथले रिहवासी िशवकमार 
महाजन यांनी हा मािहतीफलक िवकिसत कला आहे. या सुिवधेमुळे ण आिण यां या 
नातेवाईकांची संभा य धावपळ थांब यास मदत होणार आहे. 

**** 
बीड िज ा या अंबाजोगाई तालु यात या काळवीट तांडाजवळ काल रा ी वाळचा टपर 
आिण दचाक ची समोरासमोर धडक होऊन झाले या अपघातात तीन जणांचा मृ य ूझाला. 
ह ेितघेही वानटाकळी इथले रहीवासी होत.े  

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


