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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 30 October 2020 

Time 1.00 to 1.05pm 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

ादेिशक बात या 
दनांक – ३० ऑ टोबर २०२० दपारी १.०० वा. 

**** 
देशात कोरोना िवषाण ू संसगाच े ण बरे हो याचा दर ९१ पूणाक १५ शतांश ट  
झाला अस याची मािहती क ीय आरो य मं ालयान ं दली आह.े आज सकाळी आठ 
वाजेपयत या २४ तासांत कोरोना िवषाण ू संसगाच े ४८ हजार ६४८ नव े ण 
आढळ यामळु ेएकण णांची सं या ८० लाख ८८ हजार झाली आह.े यापैक  ७३ 
लाख ७३ हजार ण बरे झाले आहेत. आज सकाळी आठ वाजेपयत या २४ तासांत 
५७ हजार ण बर ेझाले असून या काळात ५६३ णांचा मृ य ूझाला आह.े मृ यूमखुी 
पडले या एकण णांची सं या एक लाख २१ हजार ९० झाली आह.े एकण ण 
सं ये या सात पूणाक ३५ शतांश ट  ण स या उपचार घेत असून यांची सं या ५ 
लाख ९४ हजार अस याची मािहती क ीय आरो य मं ालयान ं दली आह.े भारतीय 
वै क य संशोधन प रषदेन ं काल या संसग तपासणीसाठी ११ लाख ६४ हजार 
नमु यांची चाचणी कली. आतापयत दहा कोटी ७७ लाख चाच या झा याची 
मािहतीही या प रषदेन ं दली आह.े  

**** 
रा यात कोरोना िवषाण ूसंसगा या काल दवसभरात पाच हजार ९०२ णांची न द 
झाली, यामुळ ेरा यातली एकण णसं या १६ लाख ६६ हजार ६६८ झाली आह.े 
रा यभरात काल १५६ णांचा उपचारांदर यान मृ य ूझाला. मराठवा ात काल १३ 
कोरोना िवषाण ू बािधत णांचा मृ य ू झाला, तर न या ४७४ णांची न द झाली. 
औरंगाबाद िज ात आतापयत कोरोना िवषाण ू संसगाच े ३७ हजार ९१६ ण 
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आढळले आहते. यापैक  ३६ हजार २२९ ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. स या 
६१८ णांवर उपचार सु  असून िज ात या िवषाण ूसंसगान ंमृ य ूझाले या णांची 
सं या एक हजार ६९ झाली आह.े  

**** 
नािशक िज ात या लासलगावसह मखु बाजार सिम यामं य े आज सकाळपासून 
कां ांच े िललाव पूववत सु  झाले. क  सरकारन ं कांदा साठवणकु वर मयादा 
आण यान ंगे या चार दवसांपासून यापा यांनी कांदा िललाव बंद ठेवल ेहोत.े काल 
मु यमं ी उ व ठाकरे यां याशी झाले या चचनंतर यापा यानंी िललाव सु  करावेत 
अस ं मु यमं यानंी आवाहन क यान ंआज सकाळीच लासलगाव बाजार सिमतीम य े
सहाश ेमे टक टन कां ाची आवक झाली. लासलगाव इथ ंसरासरी पाच हजार शंभर 
पय ेि टल तर िवंचुर इथ ंपाच हजार ितनश े पय ेि टल भाव िमळा याच ंआम या 

वाताहरान ंकळवल ंआहे. 
**** 

रा या या शालेय िश ण िवभागान ं सव शाळांमधील िश क आिण िश कतर 
कमचा यांसाठी ५० ट  उप थतीचा शासक य संक प जाहीर कला आह.े िश क 
आिण अ य कमचा यानंा ‘ऑन लाईन’ आिण ‘ऑफ लाईन’ िश ण िकवा दर वनी ार े
समपुदेशनासंबंधी काय पूण करता याव,ं यासाठी हा आदेश दे यात आला आह.े 

**** 
ेिषत मोह मद पैगबंर यां या ज म दवसािनिम  असलेला ‘ईद-ए-िमलाद उन नबीचा’ 

सण आज साजरा होत आह.े रा पती रामनाथ कोिवदं, उपरा पती एम यकंया नायड, 
पंत धान नर  मोदी यांनी ‘ईद ए िमलाद उन नबी या’ शुभे छा द या आहते.  

**** 
कोजािगरी पौिणमिेनिम  उपमु यमं ी अिजत पवार यांनी शुभे छा देताना हा सण 
सवा या जीवनात धन, धा य, उ म आरो याची समृ ी घेऊन येवो, अशा स द छा 
द या आहेत.   

**** 
मराठा आर णावरची थिगती उठव यासाठी रा य शासन सव  यायालयात सव 
साम यान ंलढा देत अस याच ंमु यमं ी उ व ठाकरे यांनी हटलं आह.े या मु ावर 
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उ मानाबाद िज ात या उमरगा त ेमुंबई असा ५८० िकलो मीटर पायी वास क न 
आले या मराठा त णांची भेट घेत आर णासंदभात शासन करत असले या 
कायवाहीची मािहतीही मु यमं यानंी या त णांना दली. मराठा आर णावरची थिगती 
उठवावी या तसंच मराठा समाजा या िविवध माग यांसाठी उमरगा तालु यातील 
बाळासाहेब मान,े पकंज जगताप, अ य गायकवाड, साहेब जाधव, िनतीन जाधव 
आिण िव जीत चुंगे या युवकानंी उमरगा ते मुंबई असा ५८० िकलोमीटरचा वास 
पायी कला. यासाठी यांना १३ दवस लागल.े आज यांनी मु यमं यांची वषा 
िनवा थानी भेट घेऊन आपलं िनवेदन दल.ं 

**** 
सांगली िज ात झाले या अितवृ ीन ंशेतीच ं ३८ कोटी ३० लाख पयांच ं नकुसान 
झालं असून, ३४ हजार १९५ हे टर े  बािधत झा यामळु े ६३ हजार ९४ 
शेतक यां या शेताच ंनकुसान झालं आह.े िज हा शासनान ंयाचा अहवाल नकुताच 
रा य सरकारला पाठवला आह.े र नािगरी िज ात झाले या अितवृ ीमळु े६४ हजार 
शेतक यां या ११ हजार ८१२ हे टरवर या भात आिण नाचणी िपकांच ंनकुसान झाल.ं 

**** 


