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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 09 August 2020 

Time 1.00 to 1.05pm 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – ०९ ऑग ट २०२० दपारी १.०० वा. 

**** 
पंत धान नर  मोदी यांनी आज धानमं ी िकसान योजनअेतंगत एक लाख कोटी 
पयां या िवशेष कोषाचा ारंभ कला आह.े ही योजना शेतक यानंा आ मिनभर 

बनवेल, असा िव ास यांनी यािनिम  य  कला आहे. कषी उ ोजक, टाटअप, 
कषी तं  े ात कायरत असले यानंा तसंच शेतकरी समहुाला याचा लाभ होणार 
आह.े पंत धान मोदी यांनी या काय मामध े धानमं ी िकसान स मान िनधी योजन े
अंतगत आठ कोटी पं ाव  लाखां न अिधक शेतक यानंा सहा या ह याच े सतरा 
हजार शंभर कोटी पयेही िवत रत कल.े     

**** 
देशात कोरोना िवषाणु या णांच ं बर े हो याच ं माण ६८ पूणाक ७८ शताशं ट  
आह.े या णांचा मृ यूदर घटन दोन पूणाक शू य एक शतांश ट  झाला अस याची 
मािहती क ीय आरो य मं ालयान ं दली आह.े काल या संसग तपासणीसाठी सात 
लाख १९ हजार ३६४ नमु यां या चाच या कर यात आ या असून आतापयत दोन 
कोटी ४१ लाख सहा हजार ५३५ नमु यां या चाच या कर यात आ या अस याची 
मािहतीही मं ालयान ं दली आह.े  

**** 
आं  देशमध या िवजयवाडा इथ ंआज एका कोवीड उपचार क ामध ेआग लाग यान ं
दहा णाचंा मृ य ूझाला आह.े एका खासगी णालयान ंएक तारांिकत हॉटेल कोरोना 
िवषाण ू ितबंधावर उपचार कर यासाठी घेतल ंहोत,ं ितथ ंही दघटना झा याची मािहती 
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िवजयवाडा पोिलस आयु ांनी दली आहे. या हॉटेलन ं सुर ेसंदभातील िनयमांच ं
उ ंघन कल ंअस याच ंसमोर आलं असनू या करणी चौकशी सु  कर यात आली 
आह.े आं देश सरकारन ं मृतां या नातेवाईकानंा यके  ५० लाख पयाचंी मदत 
जाहीर कली आह.े पंत धान नर  मोदी यांनी मु यमं ी एस. जगन मोहन रे ी 
यां याशी दर वनीव न संपक साधून दघटनचेी मािहती घेतली आिण आव यक या 
सव मदतीची वाही दली आह.े    

**** 
आज जागितक आ दवासी दन. मु यमं ी उ व ठाकर ेआिण उपमु यमं ी अिजत 
पवार यांनी यािनिम  शुभे छा द या आहते. ांितवीर िबरसा मुंडा यां या शौय, काय 
आिण यागाच ं मरण यांनी या संदेशात कलं आहे. आ दवासी बांधवांनी िनसगसपंदेच ं
संर ण - संवधन कलं, तसंच देशाच ं सां कितक वैभवही समृ  कल ं अस याच ं
उपमु यमं ी अिजत पवार यांनी हटलं आह.े  

**** 
औरंगाबादमध े कोरोना िवषाणचुी साखळी तोड यासाठी शहरात या यापारी, 
दकानदारांना कले या स या चाचणी प तीची क  सरकारन ं देशभरात 
अंमलबजावणी कर याचा िनणय घेतला आह.े औरंगाबाद महापािलका आयु  
आ तककमार पां  े यांची ही संक पना आह.े क ीय आरो य मं ालयाच े सिचव 
राजेश भूषण यांनी रा य आिण क शािसत देशांना पाठवले या प ात यापारी, 
दकानदारांची कोरोना िवषाण ूचाचणी कर याच ेिनदश दल ेआहेत.  

**** 
सातारा िज ात कोरोना िवषाणचु ेनव े२६३ ण आढळल ेअसून आठ णांचा मृ य ू
झाला आह.े िज ातली कोरोना िवषाणु या णांची सं या पाच हजार सहाश े
बेचाळीस झाली आह.े साता यात या दोन हजार ६१५ णांनी या संसगावर मात कली 
असून आतापयत १७१ णांचा उपचारांदर यान मृ य ूझाला आह.े 

**** 
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रायगड िज हय़ात काल कोरोना िवषाणुच े३६१ ण आढळल ेतर १२ णांचा मृ य ू
झाला आह.े िज ात आतापयत १४ हजार ३७८ ण उपचार घेऊन बर े झाले 
आहेत. तर ४९० णांचा मृ य ूझाला आह.े िज ात स या तीन हजार २६९ ण या 
िवषाण ूसंसगावर उपचार घेत आहेत.  

**** 
वािशम िज ात कोरोना िवषाणचु े३४ नव े ण काल आढळल.े तर २१ ण उपचार 
घेऊन बर ेझाले आहेत.  

**** 
लातूर िज ात टाळबेंदीमळुे यापारी, कामगार आिण सवसामा य जनतेच ेहाल होत 
असून, टाळेबंदी त काळ िशिथल कर याची मागणी भारतीय जनता प ाच े शहर 
िज हा य  गु नाथ मग े यांनी कली आहे. मगे यां या नेतृ वात शहरात या 
यापा यानंी काल या मागणीच ंिनवेदन िज हािधका यानंा सादर कलं.   

**** 
वाढ या कोरोना िवषाण ू संसगा या पा भूमीवर लातूर िज ात ३० ऑग टपयत 
सावजिनक मंगल कायालयात िववाह सोह यास परवानगी दली जाणार नाही, अस ं
िज हािधकारी जी. ीकांत यांनी प  कलं आह.े पारंपा रक िववाह सोह याऐवजी 
न दणी प ती या िववाह सोह याचा पयाय वीकारावा, अस ंआवाहनही यांनी कलं 
आह.े 

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


