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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad
Date – 04 August 2020
Time 1.00 to 1.05pm
Language Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
3ादेिशक बात9या
;दनांक – ०४ ऑग@ट २०२० दFपारी १.०० वा.
****
देशात आतापय)त कोरोना िवषाणू सं5मणातून बरे झाले:या ;<णांची एक@ण संAया १२
लाख ३० हजार ५०९ झाली आहे. ही संAया सLया कोरोना िवषाणू सं5मणावर
उपचार घेत असले:या ;<णांPया संAयेपQ
े ा दRSपट आहे. सLया देशात पाच लाख ८६
हजार २९८ W<ण उपचार घेत आहेत. दरXयान, देशात गे:या २४ तासात देशात कोिवड
१९ चे एक@ण ५२ हजार ५० नवे W<ण आढळले तर ४४ हजार ३०६ ;<ण बरे झाले
अस:याची मािहती आरो<य मं_ालयाकड`न देaयात आली आहे. देशात सLया या
िवषाणूने बािधत ;<णांची एक@ण संAया १८ लाख ५५ हजार ७४५ झाली आहे.
दरXयान, देशात गे:या २४ तासांत कोिवड १९ Pया सहा लाख ६१ हजार ८९२
नमूdयांची चाचणी घेaयात आली. ही संAया आतापय)त कeले:या चाचaयांPया
संAयेपैकg सवाhत जाiत आहे. आतापय)त देशात कोिवड-१९ Pया दोन कोटी आठ
लाख ६४ हजार चाचaया करaयात आ:या आहेत. सLया देशात या चाचaयांसाठी एक
हजार ३५६ lयोगशाळा असून यापैकg ९१७ lयोगशाळा सरकारी तर ४३९
lयोगशाळा खाजगी अस:याचं याबाबतPया वृnात Xहटलं आहे.
****
औरंगाबाद िज:qात आज सकाळी ९८ नवे कोरोना बािधत ;<ण आढळले. यात
महानगतरपािलका हrीत:या ३६ तर sामीण भागात:या ६२ ;<णांचा समावेश आहे.
िज:qात आता कोरोना िवषाणू बािधत ;<णांची एक@ण संAया चौदा हजार ९९२ झाली
आहे. यापैकg अकरा हजार २२९ ;<ण बरे झाले आहेत तर ४८७ ;<णांचा मृvयू झाला
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आहे. सLया तीन हजार २७६ ;<णांवर उपचार सुW अस:याचं िज:हा lशासनानं
कळवलं आहे.
****
अहमदनगर िज:qात आज दRपारी १२ वाजेपय)त कोरोना िवषाणूPया बािधत ;<ण
संAयेत २२ ने वाढ झाली. यामुळे उपचार सुW असणाxया ;<णांची संAया आता १
हजार ९२५ इतकg झाली आहे. दरXयान, िज:qात आज ३४० ;<णांना lकzती
सुधार:यानं ;<णालयातून सुटी देaयात आली. यामुळे िज:qात बरे झाले:या ;<णांची
संAया आता ४ हजार ३६५ इतकg झाली आहे.
****
मुंबईत काल रा_ीपासून कोसळत असले:या पावसामुळं जनजीवन िवiकिळत झालं
आहे. सखल भागात पाणी भर:यानं वाहतूक |यवiथा कोलमडली असून िहंदमाता,
दादर, क~लाh, माटंगा, ग|हाणपाडा, चबूर, अंधेरी अिशमन क, वस वा, दिहसर,
बोरवली, कांदवली, धारावी, वरळी या ठकाणी पाणी भरलं आहे. पुराPया पाaयात
अनेक गाा बंद पड:या असून मं_ालयासह शासकgय कायाhलयांना सुी देaयात
आली आहे. िमठी आिण पोयसर नदीPया पाणी पातळीत वाढ झाली आहे. vयामुळे
नदी लगतPया वivयात:या नागरकांचं सुरिQतiथळी iथलांतर करaयात आलं आहे.
दरXयान, मुंबई शहर आिण उपनगरात आजही मुसळधार पजhdयवृीची शयता आहे.
vयामुळे अvयावयक काम अस:यािशवाय घराबाहेर पड` नये असं आवाहन
महानगरपािलकeनं कeलं आहे.
****
रvनािगरी िज:qात काल रा_ीपासून मुसळधार पाऊस सुW आहे. रvनािगरी
तालुयात:या काजळी नदीला आले:या पुरामुळे चांदेराई बाजारपेठेत पाणी भरलं,
vयामुळे |यापाxयांची तारांबळ उडाली. रvनािगरी शहरासह िज:qात:या अनेक सखल
भागांमLये पाणी साचलं असून अनेक भागात पूरiथती िनमाhण होaयाची शयता आहे.
दरXयान, रvनािगरी िज:हात:या खेड इथ:या जगबुडी नदीनं धोयाची पातळी
ओलांडली आहे. रायगड िज:qातही पाऊस झा:याचं आमPया वाताhहरानं कळवलं
आहे. िसंधुदRगh िज:qातही कालपासून सवh_ मुसळधार पाऊस सुW आहे. या
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पावसामुळं पडझडीPया अनेक घटना घड:या असून. सखल भागात पाणी साचलं
आहे. झाडं पड`न काही ठकाणचा वीज पुरवठा आिण वाहतुक ठSप झाली आहे.
****
रायगड िज:qात काल रा_ीपासून मुसळधार पाऊस सुW आहे. आता पावसाचा जोर
कमी झाला असला तरी िज:qात:या सािव_ी, आंबा, क~डिलका, पाताळगंगा, उ:हास
या ना दRथडी भWन वाहत आहेत. सािव_ी आिण क~डिलका नदीनं धोयाची पातळी
ओलांडली आहे. सािव_ी नदीPया आसपासPया परसरातील नागरकांना िज:हा
lशासनानं सतकतेचा दला आहे. पुढील ४८ तासात रायगडसह कोकणात मुसळधार
पावसाची शयता हवामान खाvयानं वतhवली असून रायगड िज:qात रेड अलटh जारी
करaयात आला आहे.
****
यंदाPया सावhजिनक गणेशोvसवासाठी पुaयात:या ३०० lमुख गणेश मंडळांनी
नागरकांकड`न वगhणी मागायची नाही असा िनणhय घेतला आहे. शहर आिण
परसरात:या कोरोनाPया वाढvया lादRभाhवाPया पाhभूमीवर हा िनणhय घेaयात आ:याचं
या मंडळांकड`न सांगaयात आलं आहे.
****
गणेशोvसवासाठी रvनािगरी िज:qात येऊ इPछणाxया कोणालाही अिधकzत पासिशवाय
lवेश दला जाणार नस:याचं िज:हा पोलीस अधीQक lवीण मुंढे यांनी iप कeलं
आहे. िज:qात आ:यानंतर कोरोना िवषाणू संसगh lितबंधासाठी चौदा दवस
िवलगीकरणात राहावं लागणार अस:याचंही vयांनी सांिगतलं.
****
जXमू कामीरमLये पािकiताननं आज शसंधीचं उंघन कeल.ं िनयं_ण रेषेलगतPया
कzणा खोxयात आज सकाळी सात वाजेPया सुमारास पािकiतानकड`न गोळीबार आिण
उखळी तोफांचा मारा करaयात आला. याला भारतीय सैिनकांनी चोख उnर दलं.
****

