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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 

Date – 19 September 2020 

Time 1.00 to 1.05pm 

Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद 

3ादेिशक बात8या 
;दनांक – १९ स@टEबर २०२० दHपारी १.०० वा. 

**** 
एकिवसा'या शतका,या गरजांना पूण5 कर6यासाठी िश9ण :णालीला पुनिज5िवत करण ं
हा रा>?ीय िश9ण धोरणाचा उDेश असGयाच ं रा>?पती रामनाथ कोिवंद यांनी Kहटल ं
आह.े ‘नवीन उO िश9ण धोरण २०२०’ संदभा5त आयोिजत पSरषदेच ंदUरVWय संवाद 
:णालीXार ेउदघाटन करताना ते आज बोलत होत.े नव ंधोरण क[वळ आपGया युवकाचं ं
भिवWय मजबूत करणार नाही तर देशाला आ]मिनभ5र बनव6यातही सहकाय5 करेल, 
असंही रा>?पती यावळेी Kहणाले. 

**** 
रा>?ीय तपास सं_था – एनआयए नं अलक`दा,या नऊ दहशतवाbांना अटक क[ली 
आह.े आज पहाट ेक[रळमधील एणा5कcलम आिण पिdम बंगालमधील मुिश5दाबाद इथ ं
एकाच वेळी कारवाई करत या दहशतवाbांना अटक कर6यात आलं आह.े देशात 
पिdम बंगाल आिण क[रळसह िविवध Sठकाणी पािक_तान :ायोिजत अलक`दा या 
दहशतवादी संघटन,ेया कारवाया सुg असGयाची मािहती ‘एनआयए’ला िमळाली 
होती, ]यानुसार छाप ेटाकiन ही अटक कर6यात आGयाच ंअिधकाjयांनी Kहटलं आह.े 
यातGया तीन दहशतवाbांना क[रळमधनू तर सहा दहशतवाbांना पिdम बंगालमधनू 
अटक कर6यात आली आह.े देशातGया महkवा,या Sठकाणी हlा कgन िनरपराधांची 
ह]या कर6याचा ]यांचा कट होता आिण यासाठी िनधी िमळव6यात ते सmnय होत,े 
असहंी अिधकाjयानंी सांिगतल.ं अटक कर6यात आलGेया दहशतवाbांकडpन मोqा 
संrयेन ं िडिजटल उपकरण,ं द_तावेज, िजहादी सािह]य, धारदार शs, _वदेशी 
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बनवाटी,या बंदtका, _थािनक बनावटीच ं िचलखत तसंच घरामधे िव_फोटकw तयार 
कर6यासंदभा5तल ेलेख आिण सािह]य ]यां,याकडpन जx कर6यात आले आहेत.     

**** 
जKम ू काyमीरमधGया राजौरी िजG{ात दहशतवाद िवरोधी कारवाई अंतग5त आज 
सकाळी तीन संशयीत दहशतवाbांना अटक कर6यात आलं असGयाची मािहती 
पोिलसांनी Sदली आह.े अटक कर6यात आलेले एकोणीस त ेपचंवीस वष| वयोगटातले 
असून ]यां,याकडpन शsाsाचंा मोठा साठा जx कर6यात आला आह.े  

**** 
देशात कोरोना िवषाण ूसंसगा5,या न'या }~ण संrय�ेन अिधक }~ण या संसगा5वर उपचार 
घेऊन बरे झाल ेअसGयाची मािहती क��ीय आरो~य म�ंालायन ंSदली आह.े या संसगा5च े
नव े �या6णव हजार ितनश े सदोतीस }~ण आज सकाळी आठ वाजपेय�त,या चोवीस 
तासांमध ेआढळल ेअसून या काळात ९५ हजार ८८० }~ण उपचार घेऊन बरे झाले 
आहेत. देशातली या संसगा5,या }~णांची एकiण संrया ५३ लाखापं9ेा जा_त झाली 
आह.े देशात या संसग5 तपासणीसाठी कालपय�त सहा कोटी २४ लाख ५४ हजार २५४ 
नमुन े तपास6यात आल े असून यातल े आठ लाख ८१ हजार ९११ नमनेु काल 
तपास6यात आल ेअसGयाच ंवैbकnय संशोधन पSरषदेन ंKहटल ंआह.े   

**** 
मुंबईत गेGया चोवीस तासांत सुमारे दोन हजार दोनश े६७ न'या कोरोना िवषाण ूबाधीत 
}~णांची न�द झाली आह.े एकiण }~ण संrया आता एक लाख �शी हजार ५४२ झाली 
आह.े एक लाख सदोतीस हजार ६६४ }~ण उपचारानंतर बरे होऊन घरी परतले आहते. 
या संसगा�मळु ंआतापय�त आठ हजार तीनश े७२ }~णांचा मुंबईत म]ृय ूझाला आह.े 

**** 
औरंगाबाद महापािलक[न ंशहर :वेश ना�यांवर कोरोना िवषाण ूसंसगा5साठी घेतलेGया 
२१२ चाच6यांमध े१९ नव े}~ण आज आढळले आहेत. िजG{ात हा संसग5 झालेGया 
}~णांची संrया आता ३० हजार २१३ झाली आह.े  

**** 
अहमदनगर िजG{ात आज कोरोना िवषाण ूसंसगा5च े१ हजार ५५ }~ण उपचार घेऊन 
बरे झाले आहेत. यात अहमदनगर महापािलका 9े�ातले ३५२ तर उव5रीत }~ण �ामीण 
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भागातल े आहते. अहमदनगर िजG{ात ३१ हजार १९१ }~ण आतापय�त संसग5म�ु 
झाले आहेत. 

**** 
पैठण,या नाथसागरातGया पा6याचा िवसग5 आज सकाळी कमी कर6यात आला आह.े 
आता छ�प� हजार सहाश े�या66व घनफiट :ितसेकwद वेगान ंपाणी नदीपा�ात सोड6यात 
येत आह.े स�या धरणात स�ाव� हजार २१४ घनफiट :ितसेकwद वेगान ं पा6याची 
आवक होत आह.े धरणामध े ९७ पूणा�क ७४ शतांश ट [ पाणीसाठा असGयाची 
मािहतीही :शासनान ंSदली आह.े  

**** 
िहंगोली िजG{ात सतत,या पावसान ंसवा5िधक :माणात लागवड असलेGया सोयािबन 
िपकाच ं मोqा :माणात नुकसान झालं आह.े वसमत, सेनगाव, कळमनुरी 
ताल�ुयातील अनके भागातील शेतकjयां,या उ¡या िपकाला क�ब फcटGयामळु ं ]याच ं
मोठ ं नकुसान झालं आह.े काल झालGेया पावसान ं असना, त�डपुसी ओढा आिण 
उघडी नदीला मोठा पूर आGयान ंनदीकाठ,या शेतात पाणी साचलेल ंआह.े  

**** 
भाजपच ेमाजी आमदार सरदार तारािसंह यांच ंआज सकाळी मुंबईत :दीघ5 आजारान ं
िनधन झाल.ं त े८१ वषा�च ेहोत.े ]यांनी मुलंुंड िवधानसभा मतदार संघाचं :ितिनिधkव 
क[ल ंहोत.ं  

**** 


