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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 07 August 2020 

Time 1.00 to 1.05pm 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – ०७ ऑग ट २०२० दपारी १.०० वा. 

**** 
‘नवीन क ीय शै िणक धोरण’ हे सवाना समान संधी देणार ं असून या धोरणात 
िश णाबरोबरच संशोधनावर भर दला अस याच ं पंत धान नर  मोदी यांनी हटल ं
आह.े रा ीय शै िणक धोरणाअंतगत ‘उ  िश णात प रवतना मक सुधारणांसबंंधी या 
संमेलना’च ंदर य संवाद णाली ार ेपंत धानां या ह त ेआज उ ाटन झाल,ं यावळेी 
कले या उ ाटनपर भाषणात पंत धान बोलत होत.े  
या धोरणा ारे िव ाथाना जागितक तरावरील िश ण दल ं जाणार असनू, यामुळ े
यांना मो ा माणात संधी उपल ध होतील. ाथिमक िश ण ह ेमातृभाषतेच दल ं
जाणार असून यामुळ े िव ाथाचा पाया प ा होईल असं ते हणाल.े ह े शै िणक 
धोरण भिव याचा िवचार क न तयार कलेलं असून, यात िश ण आिण संशोधनातली 
दरी कमी कर यात आली तसंच सजनशीलतेला तं ानाची जोड दली अस याच ंत े
हणाल.े आधुिनक भारता या पायाभरणीसाठी हे शै िणक धोरण अ यतं उपयु  

अस यान े या या अमंलबजावणीसाठी सवानी य न करावते अस ं आवाहनही 
पंत धानानंी यावळेी कलं. 

**** 
देशभरात गे या २४ तासांत कोिवड णां या सं येत ६२ हजार ५३८ न ेवाढ झाली. 
णसं येत ५० हजारापे ा वाढ हो याचा आजचा सलग नववा दवस आह.े यामुळ े

देशातली एकण णसं या २० लाख २७ हजार ७४ झाली आह.े यापैक  १३ लाख 
७८ हजार १०५ हणजेच ६७ पूणाक ९८ शतांश ट  ण आतापयत बर ेहोऊन घरी 
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गेल ेआहते. गे या २४ तासांत देशभरात ८८६ णांचा या संसगामळु े मृ य ू झाला, 
आतापयत या संसगान े झाले या मृ यूंची सं या ४१ हजार ५८५ झाली आह.े हा 
मृ यूदर आता २ पूणाक शू य ५ शतांश ट यापंयत खाली गेला आह.े स या देशात ६ 
लाख ७ हजार ३८४ णांवर िविवध णालयांमधनू उपचार सु  आहेत. दर यान, 
देशभरात आतापयत दोन कोटी २७ लाख ८८ हजार ३९३ नमु यांची कोिवड संसग 
चाचणी कर यात आली आह.े भारतीय आयुिव ान संशोधन सं थकेडन ही मािहती 
दे यात आली. 

**** 
बृह मुंबई महापािलकन ंिबहारच ेपोलीस अिधकारी िवनय ितवारी यांना िबहारला परत 
जा याची परवानगी दली आह.े पाट याच े पोलीस अधी क असलेले ितवारी गे या 
रिववारी अिभनेता सुशांतिसंह मृ य ू करणी चौकशीसाठी मुंबईत आल े होत.े मा  
मुंबईत येताच यां या हातावर िवलगीकरणाचा िश ा मारत १५ ऑग टपयत 
िवलगीकरणात पाठव यात आल ं होत.ं मा  िबहार पोिलसां या िवनतंीव न, 
िवलगीकरणाचा काळ पूण हो या या आठवडाभर आधीच यांना िवलगीकरणातून 
सोड यात आलं, असं बृह मुंबई महापािलककडन सांग यात आल.ं 
दर यान, सुशांतिसंह मृ यू करणी अिभने ी रया च वत  आज अमंलबजावणी 
संचालनालय - ईडीसमोर चौकशीसाठी हजर झाली. ही चौकशी पुढ े ढकल याची 
रयाची मागणी ईडीन ेफटाळन लावली होती. 

**** 
६५ वषापे ा अिधक वय असलेले अिभनते ेआिण तं  यांना काम कर याला म ाव 
करणारे महारा  सरकारच ेदोन िनणय मुंबई उ  यायालयान ं र बातल कले आहते. 
कोरोना िवषाण ू ादभावाचा धोका अिधक अस यान,ं ये  कलाकार तसंच तं ांना 
टिडओत िकवा टिडओबाहेर िच ीकरण आिण संबंिधत कामात सहभागी हो यास 

म ाव करणार ेदोन िनणय रा य सरकारन ेजारी कले होत.े ये  कलाकार मोद पांड े
तसंच इिंडयन मोशन िप चस ो ुसस संघटनने ं या िनणयाला यायालयात आ हान 
दल ंहोत.ं यावर आज िनणय देताना, कोिवड ितबंधासाठीच े िनयम सवाना सारख े
लाग ूअस याच ं यायालयान ं हटल ंआह.े  

**** 
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औरंगाबाद िज ात आज कोिवड संसग झालेले नव े ९६ ण आढळल.े यामुळ े
आतापयत िज ातील एकण कोरोना िवषाण ूबािधत णांची सं या १५ हजार ८७० 
झाली आह.े यापैक  ११ हजार ६७६ ण आतापयत बरे झाल े तर ५१३ जणांचा 
मृ य ू झाला आह.े स या िज ात ३ हजार ६८१ णांवर उपचार सु  अस याच ं
िज हा शासनान ंकळवल ंआह.े  

**** 
नांदेडच ेखासदार तापराव पाटील िचखलीकर यांना कोरोना िवषाणचूी लागण झाली 
आह.े यां यावर औरंगाबाद इथ ं एका खासगी णालयात उपचार सु  आहेत. 
आपली कती ठणठणीत असनू, कोणती िचंता क  नय ेअसं, खासदार िचखलीकर 
यांनी हटल ंआह.े दर यान, खासदार िचखलीकर यांच ेिचरंजीव िज हा प रषद सद य 
वीण िचखलीकर यां यावरही औरंगाबाद इथ ेकोरोना िवषाण ूसंसगावर उपचार सु  

होत,े ते या संसगातून मु  झाल ेअसून, उ ा यांना णालयातून सुटी दे यात येणार 
आह.े  

**** 
सांगली िज ात गे या चार दवसापंासनू पडत असले या मुसळधार पावसामळु ेवारणा 
धरण ८४ पूणाक ४४ शताशं ट  भरल ं आह.े यामळु े चार हजार चारश े घनफट 
ितसेकद वेगान ं पा याचा िवसग वारणा नदीपा ात सोड यात येत आह.े यामुळ े

िशराळा तालु यातील चार पूल पा याखाली गेल ेआहेत.  
**** 


