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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 31 July 2021 

Time 7.10AM to 7.20AM 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद  

ादेिशक बात या 
दनांक – ३१ जुल ै२०२१ सकाळी ७.१० िम. 

**** 
देशात १८ वषावरील सवाना कोिवड-19 ितबंधक लस मोफत दे यात येत आह.े 
त णांना आमचा स ा आह े क , यांनी ही लस अव य यावी आिण इतरांना 
लसीकरणासाठी मदत करावी. कोरोना िवषाण ूसंसगाचा धोका अ ाप संपलेला नाही. 
यामळु े सवानी संपूण काळजी घेणं आव यक आह.े मह वाच ं काम असेल तरच 
घराबाहेर पडाव,ं अस ं आवाहन ो यानंा कर यात येत आह.े सुरि त राह यासाठी 
नाका-त डावर मा क लावावा, एकमकेापंासून सुरि त अंतर राखाव,ं हात आिण चेहरा 
व छ ठेवावा. कोिवड-19 शी संबंिधत अिधक मािहती आिण मदतीसाठी आपण 

०११- २३ ९७ ८० ४६ आिण १०७५ या रा ीय मदतवािहनीशी िकवा ०२०- २६ 
१२ ७३ ९४ या रा य तरावर या मदत वािहनीशी संपक क  शकता.  

**** 
 संसदे या पावसाळी अिधवेशनाचा कालचा नववा दवसही िवरोधकां या 

गदारोळामळु ेबािधत. 
 सीबीएसई चा बारावीचा िनकाल जाहीर; ९९ पूणाक ३७ शतांश ट  िव ाथ  

उ ीण. 
 आपद तां या पुनवसनासाठी कठोर िनणय याव ेलागणार - मु यमं यांच ेसंकत. 
 शकेापच े ये  नेते माजी आमदार गणपतराव देशमुख यांच ंिनधन. 
 रा यात सहा हजार ६०० नव ेकोिवड त; मराठवा ात काल दहा जणाचंा मृ य ू

तर न या ३३७ बािधतांची न द. 
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 बीड िज ात आ ी, पाटोदा आिण िश र या तीन तालु यात कडक िनबध 
लाव याच ेपालकमं याचें िनदश. 

आिण 
 टो यो ऑिल पक पधत बॅडिमंटनपट पी ही िसंध ू आिण मु ीयो ा लवलीना 

बोरगोहेन उपां य फरीत दाखल. 
**** 

कषी काय ांना िवरोध तसंच किथत पेगासस हेरिगरीसह अ य िविवध मु ांव न, 
संसदे या पावसाळी अिधवशेनाचा कालचा नववा दवसही, िवशषे कामकाज न होता 
ग धळाचाच ठरला. िवरोधी प ा या सद यांनी गदारोळ क यान,ं लोकसभा तसंच 
रा यसभेच ं कामकाज दपारपयत वारंवार थिगत झा यानंतर अखेर सोमवारपयत 
तहकब झालं.  
लोकसभेत कामकाज सु  होताच, काँ ेस, तृणमलू काँ ेस, मकु आिण अ य िवरोधी 
प ा या सद यानंी घोषणाबाजी सु  कली. काँ ेस नते े अधीर रंजन चौधरी यांनी 
सरकारवर अडमठुपेणाचा आरोप करत, सरकार चचपासून पळ काढत अस याची 
टीका कली. िवरोधी प  मागणी करत असले या मु ांवर सरकारन ेचचा कर याची 
मागणी यांनी कली. या गदारोळातच सामा य िवमा कामकाज िवधेयक सदनासमोर 
सादर कर यात आलं. ो रा या तासात काही ांवर चचा झाली. मा  गदारोळ 
सु च रािह यान,ं अ य ांना कामकाज सोमवारपयत थिगत कराव ंलागल.ं  
रा यसभेतही कामकाज सु  झा यावर िवरोधकांनी गदारोळ सु  कला. या 
गदारोळातच नारळ िवकास मंडळ िवधयेक रा यसभेन ंचचिवना मजंूर कल.ं अथ रा य 
मं ी भागवत कराड यांनी, ‘ठेव िवमा आिण पत हमी महामंडळ सुधारणा िवधयेक, तर 
रा यमं ी राव इं जीत िसंह यांनी, मया दत जबाबदारी भागीदारी सुधारणा िवधेयक 
सदनासमोर सादर कलं. मा  गदारोळ वाढत गे यान,ं वारंवार या तहकबीनतंर 
उपसभापत नी कामकाज सोमवारपयत थिगत कल.ं 

**** 
क ीय मा यिमक िश ण मंडळ - सीबीएसई चा बारावीचा िनकाल काल जाहीर 
झाला. यात ९९ पूणाक ३७ शतांश ट  िव ाथ  उ ीण झाले आहेत. या परी ेत 
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मुल च ंउ ीण हो याच ं माण ९९ पूणाक ६७ शतांश ट , तर मलुांच ंउ ीण हो याच ं
माण, ९९ पूणाक १३ शतांश ट  इतक आह.े क ीय िव ालयाचा िनकाल १०० 

ट , तर जवाहर नवोदय िव ालयाचा िनकाल, ९९ पणुाक ९४ शतांश ट  इतका 
लागला आह.े यंदा कोिवड संसगा या पा भूमीवर परी ा न घेता, वैक पक 
मू याकंना या आधारावर हा िनकाल जाहीर कर यात आला. दर यान, रा य 
मा यिमक आिण उ  मा यिमक िश ण मंडळाचा बारावीचा िनकाल आज जाहीर 
हो याची श यता आह.े 

**** 
पूरबािधत े  तसंच दरडी कोसळ याचा धोका असले या व याचंं पुनवसन कर यावर 
सरकारचा भर असून, ह े सा य कर यासाठी कठोर िनणय याव े लागतील, अस ं
मु यमं ी उ व ठाकरे यांनी हटल ंआह.े ते काल को हापूर इथ ं पूर त भागाची 
पाहणी क यानंतर बोलत होते. दरडी तसंच खचणार े र ते ल ात घेता भूगभाचा 
अ यास क न, याबाबत उपाययोजना क या जातील तसंच नदीपा ातली अित मण ं
हटव या या आिण बांधकामानंा परवानगी न दे या या सूचनाही द या अस याच,ं 
मु यमं यांनी यावळेी सांिगतल.ं  

**** 
रा यात अितवृ ी, पूरप र थती तसंच दरड कोसळ या या घटनामंळु,े र यांच ंसुमार े
एक हजार ८०० कोटी पयांच ंनुकसान झा याचा ाथिमक अंदाज आहे. सावजिनक 
बांधकाम मं ी अशोक च हाण यांनी ही मािहती दली. सवािधक नकुसान एक ा 
कोकण िवभागात झालं असून, याखालोखाल पुण,े अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर 
आिण नािशक िवभागात नकुसान झालं आह.े २९० र ते वाहतुक साठी बंद झाल ेहोत,े 
४६९ र यांवरील वाहतूक खंिडत झाली होती, तर लहानमोठे १४० पूल पा याखाली 
गेल े होत.े अंितम पाहणी अहवालात नुकसाना या र मते वाढ हो याची श यता, 
च हाण यांनी वतवली. 

**** 
पूर त भागात िवज िबलास थिगती दे यात आली असनू, या भागात वीज िबलाची 
वसुली क  नका अस े प  आदेश दल ेअस याची मािहती, ऊजा मं ी िनतीन राऊत 
यांनी दली. सांगली िज ात पुरामुळ े वीज पारेषण आिण िवतरण कपनी या 
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नुकसानीची पाहणी राऊत यानंी कली. यानंतर त े सारमा यमांशी बोलत होत.े वीज 
िबल माफ कर याचा अिधकार आप याला नाही, याबाबत मिं मंडळात यो य तो 
िनणय घे यात यईेल, असंही यांनी यावळेी प  कल.ं 
दर यान, पूर त भागात वीजपुरवठा करणा या िव ुत उपक , वीज वािह या आिण 
रोिह  यांच ेअंदाज े३४ कोटी ६८ लाख पय ेइतक नुकसान झा याची मािहती, राऊत 
यांनी दली.  

**** 
पंत धान नर  मोदी यांनी यां या वातं य दना या भाषणासाठी नाग रकांकडन आपल े
िवचार आिण मत ंमागवली आहते. नाग रकांनी माय जीओ ही पोटलवर आपल ेिवचार 
पाठवाव,े असं आवाहन कर यात आलं आह.े 

**** 
शेतकरी कामगार प ाच े ये  नेत ेतथा सांगो याच ेमाजी आमदार गणपतराव देशमखु 
यांच ंकाल िनधन झाल,ं त े९४ वषाच ेहोत.े सोलापरू िज ात या सांगोला या एकाच 
मतदारसंघातून ते सवािधक ११ वेळा िवधानसभेवर िनवडन आल ेहोत.े २००९ या 
िनवडणकु त िवजय िमळवून, क णािनधी यां या पाठोपाठ दहा यांदा आमदारक ची 
िनवडणकू िजकंणार ेदेशमखु हे देशातले दसर ेआमदार ठरले होते. अ यतं साधी राहणी 
असले या गणपतरावांनी त बल ५४ वष सागंो याच ं ितिनिध व कलं. यां या पािथव 
देहावर आज सांगोला इथ ंअं यसं कार होणार आहेत. 
राजकारणातील एक साध ेआिण सा वक यि म व हरपल ेअशा श दात मु यमं ी 
उ व ठाकर ेयानंी देशमखु यां या िनधनाब ल शोक य  कला आह.े उपमु यमं ी 
अिजत पवार, िवरोधी प नेते देव  फडणवीस, माजी आमदार नरस या आडम यानंी 
देशमखु यां या िनधनाब ल द:ख य  कलं आह.े 

**** 
िस  ले खका आिण यात मराठी िशि का सुषमा अ यंकर यांच ंकाल नािशक इथ ं

वृ ापकाळान ं िनधन झालं, या ९५ वषा या हो या. ‘सदाफली’ या बालना  
सं थेची थापना क न यांनी अनेक बालना  ं रंगभूमीवर आणली. या सं थेसाठी 
िलिहले या बालना ा या दोन संिहतांना, रा य शासनाच े उ क  वांङमय िनिमतीच े
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दोन पुर कार िमळाल ेआहेत. काल नािशक इथ ं यां या पािथव देहावर अं यसं कार 
कर यात आल.े 

**** 
रा यात काल सहा हजार ६०० नव ेकोिवड ण आढळले, यामळु े रा यभरात या 
कोिवड बािधतांची एकण सं या ६२ लाख ९६ हजार ७५६ झाली आह.े काल २३१ 
णांचा उपचारादर यान मृ य ूझाला, रा यात या संसगान ंदगावले या णांची एकण 

सं या, एक लाख ३२ हजार ५६६ झाली असनू, मृ यूदर दोन पूणाक १ दशांश ट  
झाला आह.े काल सात हजार ४३१ ण बरे झाल,े रा यात आतापयत ६० लाख ८३ 
हजार ३१९ ण, कोरोना िवषाण ूसंसगातून मु  झाले असून, कोिवडमु चा दर ९६ 
पूणाक ६१ दशांश ट  झाला आह.े स या रा यभरात ७७ हजार ४९४ णावंर उपचार 
सु  आहेत. 

**** 
मराठवा ात काल ३३७ नवीन कोिवड बािधतांची न द झाली, तर दहा जणांचा 
उपचारादर यान मृ य ू झाला. मृतामं य े औरंगाबाद िज ात या पाच, बीड 
िज ात या चार, तर परभणी िज ात या एका णाचा समावेश आह.े  
बीड िज ात काल कोिवड संसग झालेले नव े१८० ण आढळले. उ मानाबाद ७२, 
लातूर ४१, औरंगाबाद २८, जालना नऊ, िहंगोली तीन, तर परभणी आिण नांदेड 
िज ात यके  दोन ण आढळल.े 

**** 
बीड िज ात कोरोना िवषाण ू त णांची सं या आटो यात आण यासाठी आ ी, 
पाटोदा आिण िश र या तीन तालु यात कडक िनबध लावावेत असे आदेश, पालक 
मं ी धनंजय मुंड ेयांनी दल ेआहेत. बीड िज हािधकारी कायालयात काल झाले या 
आढावा बैठक त ते बोलत होत.े या तालु यांचा थेट नगर िज ाशी संबंध येत 
अस यामळु,े तालु यां या सीमेवरच नाग रकांची कोरोना िवषाण ू चाचणी क नच 
वेश दे याची सूचना कर यात आ याच,ं यांनी सांिगतलं. त े हणाल े– 

नगर िज ा या बॉडरवरती आता बीड िज ा या शासना या वतीन,े 
आरो य िवभागा या वतीन ेआिण पोिलस शासना या वतीन ेअँ टीजेन 
टे ट जाणा या येणा यांची िनि त क यानतंर न च सं या ही मो ा 
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माणात कमी होईल. ितसरी लाट आलीच तर बीड िज हा सव यव थेन ं
सुस  आह.े ओट बेड पासनू, नॉन कोिवड बेड पासनू, ओट बेड, नॉन 
ओट बेडपासून, हटीलेटरपासून सव यं णा बीड िज ा या आज तयार 
आहेत.  

**** 
कोिवडमळु े मृ य ू झाले या णां या कारणांचा अ यास क न, आव यक 
उपाययोजनांबाबत आरो य यं णांनी कायवाही करावी, अस ंऔरंगाबादच ेिज हािधकारी 
सुनील च हाण यांनी हटल ंआह.े ते काल आढावा बैठक त बोलत होत.े कोिवड या 
संभा य ितस या लाटेचा सामना कर यासाठी िज ात बालकांसाठी ६३१ खाटा 
राखीव ठेव यात आ या असून, याम य े ४५ ह टलेटरयु  णखाटांचा समावेश 
अस याच ंिज हािधकारी च हाण यांनी सांिगतलं.  

**** 
टोिकयो ऑिल पक पधत भारतीय बॅडिमटंनपट पी ही िसंधून ं उपां य फरीत वेश 
कला आह.े काल झाले या उपा यपूव साम यात जपान या अकान ेयामागुची िहला 
िसंधून ं२१-१३, २२-२० असं सरळ दोन से सम य ेपराभूत कलं.   
मु ीयो ा लवलीना बोरगोहेन िहन ं उपा य फरीत वेश कला आह.े काल झाले या 
साम यात ितन ेचीनी तैपईे या चेन िनन चेन िहचा चार - एक असा पराभव कला.  
भारतीय मिहला हॉक  संघान ं उपा य पूव फरीत वेश कला आह.े काल झाले या 
साम यात भारतीय संघान ंआयलडचा एक - शू य असा पराभव कला. आज भारतीय 
मिहला संघाचा शेवटचा गट सामना दि ण आि किव  होणार आह.े   
भारतीय पु ष हॉक  संघान े जपानला शेवट या गट साम यात पाच-तीन न े पराभूत 
कल.ं पु ष संघान ेयाआधीच उपां यपवू फरीत आपलं थान प  कलं आह.े  
 
थाळीफक पधत सीमा पुिनया सहा या माकंावर रािहली. तीरंदाजीत दीपीका 
कमारीला उपा य फरीत दि ण को रया या आन सान कडन शू य - सहा असा 
पराभव प करावा लागला.  
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नेमबाजीत मिहलां या २५ मीटर एअर िप टल कारात मन ु भाकर आिण राही 
सरनोबत अंितम फरीत थान िमळव ू शक या नाही. मन ु १५ या, तर राही ३५ या 
थानावर रािहली. 

ॲथले ट स म य े मिहलां या १०० मीटर धाव या या शयतीत भारतची ुती चंद 
सात या थानावर रािहली. पु षां या ४०० मीटर अडथ यां या शयतीत एम पी जबीर 
देखील सात या थानावर राहीला.  
नेमबाजीत आज मिहलां या ५० मीटर रायफल कारात पा ता फरीत तेज वीनी सावतं 
आिण अजंूम मौदगील खळेणार आहेत. तर मु ीयु  कारात अिमत पंघाल आिण 
पूजा राणी यांच ेसामन ेहोणार आहेत.  

**** 
अहमदनगर िज ात बनावट दध तयार करणारं रॅकट पोिलसांनी उघडक स आणलं 
आह.े जामखेड तालु यात खडा तसंच नागोबाची वाडी इथ ंथेट कारवाई क न, दध 
तयार कर याच ेअ  ेउ व त कर यात आले. दध संकलन क ातलं सुमारे दोन हजार 
११८ लीटर बनावट दध न  कर यात आलं असून, दध तयार पावडर, रसायन ंतसंच 
अ य सािह य,ं असं सुमारे दोन लाख पयांच ं सािह य ज  कर यात आल ंआह.े 
पोलीस िनरी क संभाजी गायकवाड यां या नेतृ वात अ  आिण औषध िवभागान ंही 
कारवाई कली. 

**** 
थािनक वरा य सं था तसंच शासना या सुिवधांचा अिधकािधक कशलतेन ेवापरावर 

भर दला पािहज,े असं परभणीच ेपालकमं ी नवाब मिलक यांनी हटलं आह.े िजंतूर 
नगर प रषदेन ं उभारले या ब उ ेशीय सभागृहाच ं उ ाटन मिलक यां या ह त े काल 
झालं, यावेळी ते बोलत होत.े या सं थां या मो ा वा त ू वषातून फ  काही 
दवसापुर याच वापर याऐवजी, युवकां या गरजेनु प िश णासाठी उपयोगात आ या 
पािहजेत, अस ं मिलक हणाले. दर यान, िजंतूर तालु यात देवगाव फाटा इथ या 
नुकसान त शेतकरी रमेश तांब ेयां या शेतातील पीक नकुसानीची, पालकमं ी मिलक 
यांनी काल पाहणी कली. इतर भागात झाले या पीक नुकसानीची यांनी मािहती 
घेतली.  

**** 
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जालना इथ ं शालेय पोषण आहार कामगार संघटने यावतीन ं काल िज हा प रषद 
कायालयावर मोचा काढ यात आला. पोषण आहार कामगारांना ितमाह ११ हजार 
पय ेमानधन देऊन सेवत कायम कराव,ं सटल िकचन प दत र  करावी, यासह अ य 

माग यांसाठी काढ यात आले या या मोचात, पोषण आहार कामगारांनी मो ा सं यने ं
सहभाग घेतला. िश णािधका यानंी संघटने या िश मंडळाकडन माग यांच ं िनवेदन 
वीकारलं. 

**** 
उमेद वयंसहा यता समुहांना उ ोग उभारणीसाठी बँकांनी आिथक आिण बौि क मदत 
करावी, अस ंआवाहन, उ मानाबाद िज हा प रषदेच ेमु य कायकारी अिधकारी रा ल 
गु ा यांनी कल.ं त े काल िज हा तरीय बँक अिधका यां या बैठक त बोलत होत.े 
वयंसहा यता समहुातील मिहलांना उपजीिवक या वेगवगे या संधी शोधनु 

उ प वाढीसाठी मदत करावी अस ंआवाहनही यांनी यावळेी कलं. 
**** 


