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**** 
** द ीत या मरकज या पा भूमीवर रा यात कोण याही जाती धमाच ेसण, उ सव, 
मळेाव ेहोणार नाही याची खबरदारी घे याच ंमु यमं याचं ंआवाहन  
** तबिलगी जमात या काय मामळु े बािधतांची सं या वाढ याचा आरो य 
मं ालयाचा दावा; एकाच दवसात तीनश ेशहा शी नव े ण; रा यात सहा जणांचा 
मृ य ू 
** कोरोना िवषाणिूव या ल ात बेजबाबदारपणे वागणा यांची खैर नाही- 
उपमु यमं ी अिजत पवार यांचा इशारा 
** लॉकडाऊन या काळात र यावर िवनाकारण िफरणा यांिव  पोिलसांची धडक 
कारवाई; अनेकांची वाहन ेज  
** घरगुती वापरा या िवना अनुदािनत िसिलंडर या िकमतीत घट  
आिण 
** ये  ले खका आिण २० या अ खल भारतीय मराठी बालकमार सािह य 
संमेलना या अ य ा िवजया जहागीरदार यांच ंिनधन 
**** 
द ीत या मरकजमळु ेकोरोना िवषाण ूबािधतां या सं येिवषयी या िचतंेत वाढ झाली 
असून, महारा ात कोण याही जाती धमाच े सण, उ सव, मेळाव े होणार नाही याची 
खबरदारी घे याच ंआवाहन मु यमं ी उ व ठाकरे यांनी कलं आह.े मु यमं यानंी काल 
रा यातल ेिवभागीय आयु , िज हािधका यांशी दर य संवाद णाली या मा यमातून 



संवाद साधला. यावळेी यांनी कोरोना उपाययोजनांचा आढावा घेऊन, अिधक 
काळजी घे या या आिण मरकजमध या सहभागी य नी तातडीन े पुढ े येऊन 
आप या तपासणीसाठी सहकाय कर याच ं आवाहन कलं. बाजारांमधली गद  कमी 
कर यासाठी सव उपाययोजना करा, पररा यात या कामगारांची पूण काळजी या, 
आशा अंगणवाडी सेिवकांना आव यक िश ण देऊन यांची मदत या अशा सूचना 
मु यमं यांनी यावेळी क या. या सव प र थतीत उ रम र या काम करत अस याब ल 
महसूल यं णचे ंमु यमं यानंी कौतुक कल ंआहे.  

**** 
देशभरात गे या चोवीस तासात कोरोनाच ेतीनश ेशहा शी नव े ण आढळल ेअसून, 
एकण णांची सं या एक हजार आठश े चौितस झाली आहे. क ीय आरो य 
मं ालया या प कार प रषदेत ही मािहती दे यात आली. द ीत िनजामु ीन इथ ं
झाले या तबिलगी जमात या काय मामळु ेबािधताचंी सं या वाढ याच ंमं ालयाकडन 
सांग यात आल.ं देशभरात कोरोनामुळ े दगावले या ३९ जणापंैक  सुमार े २५ ट  
मृतांचा या काय माशी संबंध अस याच ं आढळन आ याच,ं पीटीआय या वृ ात 
हटल ंआह.े या तबिलगी जमात म य े सहभागी हो यासाठी इंडोनेिशया, मलेिशया, 

थायलंड, नपेाळ, यानमार, बांगलादेश, ीलंका, िकिगझ थान आदी स र देशांमधनू 
एकण दोन हजारापंे ा अिधक लोक जानेवारी मिह यापासून भारतात आले होत.े या 
पैक  एका परदेशी नाग रकासह दहा जणांचा कोरोना संसगामळु े मृ य ू झाला असून, 
सुमारे दोनश े८५ संशियत णांना णालयात दाखल कर यात आलं आह.े 
दर यान, देशभरातूनही अनके रा यातल े नाग रक मो ा सं येन ं या काय मात 
सहभागी झाले होत.े या नाग रकाचंा वेगान ंतपास करावा, अस ेिनदश क ीय मंि मंडळ 
सिचव राजीव गौबा यांनी दले आहेत. सव रा याचें मु य सिचव तसंच पोिलस 
महासंचालकांशी दर य णाली ार ेकाल झाले या बैठक त गौबा यांनी ही शोधमोहीम 
यु पातळीवर राबव याची सूचना कली. या तबिलगी जमातम य े सहभागी झाले या 
िवदेशी नाग रकांनी हसा िनयमांच ंउ ंघन क याच ंआढळन आलं आह.े या करणी 
संबंिधतांिवरोधात कारवाई कर यासही रा य सरकारांना सांग यात आलं आह.े   

**** 



द ीत या या काय मात सहभागी झाले या औरंगाबाद इथ या २४ जणांना काल 
शासक य णालयात तपासणीसाठी दाखल कर यात आलं. 
नांदेड िज ातल े११ लोक या काय मात सहभागी झाले होत.े यापकै  आठ जणांची 
तपासणी कली असून, एक जण पुण ेइथ या णालयात दाखल आह.े 
 उ मानाबाद िज ातले सात नाग रक या काय मात सहभागी झाले होत े यापैक  
चार जण उ मानाबाद िज ात परतले आहेत. या चौघांच े वॅब नमुन ेतपासणीसाठी 
पाठवल ेअसून, यात या एकाचा तपासणी अहवाल नकारा मक आला आह.े 
  
जाल यातले  सात नाग रक या काय मात सहभागी झाले होते. यापैक  दोनजण 
जाल यात परत आले आहते. यात या एकाचा कोरोना  िवषाणूचा तपासणी अहवाल 
नकारा मक आला असून दस याला िज हा णालयात या िवलगीकरण क ात दाखल 
कर यात आल ंआह.े उव रत पाचजण अ ाप द ीतच अस याची मािहती पोलीस 
अधी क एस.चैत य यांनी दली आहे. 
 
िहंगोली िज ातले १२ नाग रक या काय माला गले ेहोत,े यापैक  एक जण िहंगोली 
इथ ंपरतला आह.े याच ेनमनु ेऔरंगाबाद इथ ंतपासणीसाठी पाठव यात आले असून, 
खबरदारी हणनू याला िज हा सामा य णालयात िवलगीकरण क ात ठेवलं आह.े   
 
द ीत या या काय मातून अहमदनगर िज ात ४६ जण परतले असून यापैक  
दोघांना कोरोनाची लागण झालेली आह.े 

**** 
कोरोना िवषाणमूळु े रा यात काल एकाच दवशी सहा जणांचा मृ य ू झाला. पाच 
मुंबईतल,े तर पालघरमध या एकाचा मृ य ू झाला. याम य े मुंबईत या धारावी 
प रसरात या एकाचा समावेश आह.े तर काल रा यात ३३ नव े ण आढळल ेअसून, 
एकण णाचंी सं या ३३५ झाली आह.े मुंबईत या जसलोक णालयात या एका 
प रचा रकला कोरोनाची लागण झा याच ंसमोर आल ंआह.े काल मृ य ूझाले या सहा 
जणांना परदेश वासाचा कोणताही इितहास न हता, यामुळ े यां याशी संपक 
आले यांचा शोध घेण ंसु  अस याच ंआरो य यं णने ंसांिगतलं.  



**** 
कोरोना िवषाणू या पा भूमीवर रा यात या वयोवृ , अपगं आिण एकाक  राहणा या 
ये  नाग रकांना जीवनाव यक व तू सुलभतेनं उपल ध क न दे याचे िनदश मु यमं ी 

उ व ठाकरे यानंी सव िज हािधका यानंा दले आहे. शासनाने यासाठी एक कायप ती 
िनि त कली असून, यानुसार अशा य ना सामािजक सं थे या सहकायाने ही 
घरपोच सेवा िमळणार आह.े 

**** 
कोरोना िवषाण ू ितबंधासाठी कर यात येत असले या उपाययोजनांकरता पंत धान 
सहायता िनधी आिण मु यमं ी सहायता िनधीत अनेक जण मदत करत आहेत.  
भारतीय शेतकरी खत सहकारी संघटना अथात इफकोन ं पतं धान मदत कोषात २५ 
कोटी पयांची मदत दली आह.े इफकोन ंसंपूण देशात या िविवध भागात शेतक यानंा 
क जीवनस व आिण अ धा याच ंवाटप कलं आह.े खतांची कमतरता पड नय े हणनू 
इफको या खत िनिमती कारखा यामं य े तीन पा यामं य े खत िनिमती कली जात 
आह.े 
भारतीय टेट बँकच े दोन लाख ५६ हजार कमचारी आपलं दोन दवसांचं वेतन 
पंत धान मदत िनधीला देणार आहेत, कोरोना िवषाणशूी लढ यासाठी मदत हणनू हा 
िनधी वापरला जाणार आह,े मदतीचा हा आकडा जवळपास १०० कोटी पय े
अस याचं याबाबत या वृ ात हटलं आह.े भारतीय हॉक  संघटनेनंही पंत धान मदत 
िनधीत २५ लाख पय ेमदत दली आह.े 
औरंगाबादच ेखासदार इ तयाज जलील यांनी खासदार िनधीतनू एक कोटी पय ेिनधी 
िज हा शासनाकडे सुपूद कला आह.े यािवषयी अिधक मािहती देतानंा ते हणाल…े. 
 
मन ेMp Land Fund  म स ेएक करोड़ िपया वह औरंगाबाद क िड ट ट 
कले टर को मन ेसपोट िकया और उनस ेयह कहा ह ैयह एक करोड़ िपया मेिडकल 
फिसिलटी को बेहतर बनान ेक िलए िकया जाए इस तरह का एक मन ेिजलािधकारी का 
उदय चौधरी उनको िलख कर दया  ँ



 
 
क ड, गंगापूर, वैजापूर, खुलताबाद आिण सोयगावच े शासक य णालय तसंच 
शासक य वै क य महािव ालय आिण णालय- घाटीसाठी या आरो य सेवेत 
सुधारणा कर यासाठी हा िनधी वापरावा अशा सूचनाही यांनी िज हािधकारी उदय 
चौधरी यानंा क या आहेत. 
लातूर शहर महानगरपािलकत या काँ ेस प ा या सद यानंी यांच ंएक मिह याच ंवेतन 
मु यमं ी सहायता िनधीला दे याचा िनणय घेतला आह.े 
कोरोना िवषाण ूउपाययोजनामं य ेअ याव यक सेवा बजावणा यानंा नादंेड िज ात या 
उमरीच े माजी नगरा य  आिण आयवै य समाजाच े ये  समाजसेवक िवजयकमार 
उ रवार यांनी ११ लाख ५५ हजार पयाचंी मदत कली आह.े उमरी ामीण णालय, 
पोलीस िवभाग, होमगाड, आिण नगरप रषदेच ेिमळन १४३ कमचा यांना ही मदत सुपुद 
क याच ंउ रवार यांनी सांिगतल ं 

**** 
कोरोना िवषाणिूव या ल ात बेजबाबदारपणे वागणा यांची खरै नाही, असा इशारा 
उपमु यमं ी अिजत पवार यांनी दला आहे. जनतनेे अनाव यक गद  करणं सु च 
ठेवलं तर अिधक कठोर उपाय योजावे लागतील, असंही पवार यांनी प  कलं. 
जीवाची जोखीम प क न ‘कोरोना’िव  लढणा या सवा या यागाचा स मान करावा, 
भाजी खरेदीसाठी गद  करणं बंद कराव,ं असं पवार यानंी सांिगतलं. रा यातले ब तांश 
नाग रक घरीच थांबून कोरोना िवषाणिूव या ल ात योगदान देत अस याब ल 
यांनी या सवाचे तसंच शासक य यं णचे ेआभार मानले. 

**** 
कोरोना िवषाण ू ितबंधासाठी काम करणारे ामपंचायत कमचारी, अंगणवाडी, िमनी 
अंगणवाडी कायक या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कायक या यांना िमळणा या 
िनयिमत वेतन, मानधना यित र  एक हजार पये ो साहन र म दे याचा िनणय 
घे यात आला आह,े ामिवकास मं ी हसन मु ीफ यानंी ही मािहती दली. या 
कमचा याचंा ९० दवसांसाठी २५ लाख पयांचा िवमा उतरव यासही मा यता दे यात 
आ याच ंमु ीफ यांनी सांिगतल.ं  



दर यान, नांदेड िज ा या अधापूर शहरात या अंगणवाडी सेिवका आिण मदतनीस, 
यांनी सरकारकड े मा क आिण सॅिनटायझरसह आव यक सुर ा सािह य पुरव याची 
मागणी कली आह.े  

**** 
कोरोना िवषाणू या पा भूमीवर बीड िज हा आरो य िवभागाकडन कर यात आले या 
उपाययोजनाचंा पालकमं ी धनजंय मुंड े यांनी आढावा घेतला. यासंदभात या उपाय 
योजनांसाठी ११ कोटी ८ लाख पय ेिनधी संबंिधत यं णेस िवत रत कर यात आला 
अस याची मािहती मुंडे यांनी दली.  
दर यान, लॉकडाऊन या काळात नाग रकांनी घराबाहेर पड नय,े यासाठी बीड 
िज ात कज तालु यात या टाकळी ामपंचायतीन ंिवनाकारण र यावर िफरणा यांना 
पाचश े पय े दंड ठोठाव याचा िनणय घेतला असनू, ितस या वेळेस हा िनयम 
मोड यास, गाढवाव न िधंड काढली जाणार अस याच,ं जाहीर कलं आह.े 

**** 
कोरोना िवषाणू या णांची सेवा करणा या रा यातले डॉ टस, नस आिण आरो य 
कमचा याचंे आरो यमं ी राजेश टोप ेयांनी प ा ारे आभार मानत यांच ंअिभनंदन कलं 
आह.े समाजसेवेसाठी हे अतुलनीय शौय दाखवताना न थकता काम सु  ठेव याब ल 
या सवाना मानाचा मजुरा करत अस याच ंआरो यमं यांनी या प ात हटले आहे.  

**** 
हे बातमीप  आकाशवाणी या औरंगाबाद क ाव न सा रत कलं जात आह.े 

**** 
परभणी िज ा या िसमेवर आठ ठकाणी नाकबंदी कर यात आली असून, कोण याही 
वाहनाला िज हा ह ीत िकवा ह ीबाहेर वेश दला जात नाही. तसंच भाजी मंडई, 
िकराणा दकानात गद  होऊ नय े हणनू यो य ती खबरदारी घे यात आली आह.े 
जमावबंदी आदेशाच े उ ंघन करणा यांिव  िज ात एकण ५३ गु ह े दाखल झाल े
असून, १२३ जणांवर रा ीय आप ी यव थापन कायदा आिण भारतीय दंड 
संिहतेनसुार कारवाई कर यात आली.  

**** 



िहंगोली िज ा या कळमनुरी तालु यात या िहवरा फाटा इथ या तपासणी ना यावर 
दोन दवसात २४७ राज थानातले मजूर व ड तांडा इथ या आ मशाळते या 
िवलगीकरण क ात ठेव यात आल ेआहते. ह े मजूर यवतमाळ, पुसद, हदगाव माग 
िहवरा या चके पॉ टवर पायी चालत असताना ता यात घे यात आल ेआहेत. यां या 
िनवास आिण भोजनाची यव था झाली असली तरी उपासमार, शारी रक थकवा 
आिण पोिलसानंी ठीक ठकाणी कले या अडवणकु मुळ े ते मानिसक ा िवचिलत 
झाले आहते. यांना १४ दवस थानब  करण ं अश य अस याच ं कळमनुरीच े
तहसीलदार कलाशचं  वाघमारे यांनी िज हािधकारी चेश जयवंशी यांना कळवल ं
आह.े व र  पातळीवर िनणय घेऊन यांना वगृही सोड याचा िवचार हावा असंही 
िल खत व पात कळव यात आलं आह.े 

**** 
औरंगाबाद शहरात वाहन वापर यावर पोिलस आयु ांनी बंदी घातली असतांना 
शहरात या िविवध भागातून वाहनावर िफरणा या टवाळखोरांवर काल कारवाई 
कर यात आली. शहरात एकण २३४ गु ह े दाखल क न २४ वाहन े ज  कर यात 
आली. तसंच िवनाकारण बेकायदेिशर िफरणा या ७३४ वाहनांवर गु ह े दाखल कले 
अस याची मािहती सहा यक पोिलस आयु  डॉ.नागनाथ कोड ेयांनी दली आह.े  
परभणी िज ात १२३ जणांिवरोधात रा ीय आप ी यव थापन काय ानुसार कारवाई 
कर यात आली. िवनाकारण िफरणारी दचाक , तीनचाक  तसंच चारचाक  अशी एकण 
१७६ वाहन ंपोिलसांनी ज  कली आहेत. िज ात या सात मदत िशबीरांम य े२२९ 
थलांत रत कामगारांची यव था कर यात आली आह.े सेलू इथ ं रे व े मागाव न 

आ ाला जाणा या आठ कामगारांचीही काल या िशबीरात रवानगी कर यात आली. 
नांदेड शहरातही काल ब याच माणात शातंता दसून आली. इतर रा यातल ेअडकन 
पडलेले कामगार, तसंच गरीब गरजूं या िनवास तसंच भोजना या सुिवधेसाठी अनके 
सं था, संघटना पुढे येत अस याच,ं आम या वाताहरान ंकळवलं आह.े 
िहंगोली िज ात यहेळेगाव इथ ं अडकन पडले या राज थानी कामगारानंा आमदार 
डॉ.संतोष टारफ आिण काँ ेस कायक याकडन अ धा याच ं वाटप कर यात आलं. 
िहंगोली शहरात काही वसाहत मधनू होणारी वाहतकु पूणपण े बदं कर याचा िनणय 
संबंिधत वसाहतीत या रिहवाशानंी घेतला आह.े 



**** 
कोरोना िवषाणूची लागण नाग रकांना होऊ नय े हणनू सरकार यो य ती खबरदारी घेत 
आह.े थलांतरीत मजुरांना आह े ितथ े थांब याच े आदेश दे यात आले आहेत. 
राज थान आिण म य देशातील जवळपास १०५ मजुरांना औरंगाबाद िज ा या 
सीमवेर पोिलसांनी कारवाई क न यांना बीड बायपासवर यशवंतराव च हाण आयवुद 
महािव ालय इथ या शासक य िनवा याम य ेठेवल ंआह.े ह ेसव हातावर पोट असणार े
मजूर पालघर आिण पणेु इथ या लोहगावात मोलमजुरी क न गुजराण करणार ेआहेत. 
यांना आव यक या सोयी सुिवधा उपल ध क न दे यासाठी िज हा शासनान ं
उपिवभागीय अिधकारी डॉ ाने र बाणापुरे आिण तलाठी योगेश पंिडत यांची िनयु  
कली आह.े यािवषयी उपिवभागीय अिधकारी डॉ बाणापुर े यांनी मािहती दली. त े
हणाल…े 

 

मजूर maximum जे आहेत एम पी आिण राज थानचे आहेत पालघर आिण ते 
पालघरव न काही येत होते पु याव न येत होते way औरंगाबाद यां यावर यावेळी 
पोिलसानंी कारवाई क न आप याकड े यांना सोपिवल ेमहािव ालय आह ेझालता 
फा ाला तेथे सव िमळन १०५ लोक आहेत सव िमळन यांची तपासणी करतात 
कोरोना या अनुषंगान ेतेथे आपण यां या जवेणाची राह याच े यव था कललेी आह े
आिण social distancing मटेन कर याचा भरपूर य न कलेला आह े

जालना िज ातही ४२ कप या मा यमातून दोन हजार ७५४ थलांतरीत मजुरां या 
िनवास आिण जेवणाची यव था कर यात आली आह.े शासन, िविवध वयंसेवी 
सं था, दानशुर य या सहकायान ं यांना मदत कर यात येत आह.े पररा यात या 
मजुरानंी वास न करता शासनाशी संपक साधावा. अस ं आवाहन िज हािधकारी 
रव  िबनवड ेयांनी कलं आह.े त े हणाल…े 
 



या क पस म य ेशासना या वतीन ेतसेच िविवध एनजीओ वयंसेवी सं था आिण 
दानशूर य  यां या मा यमातून लोकांसाठी दोन वेळच ेजेवण दे यात यते ेतरी 
शासना या वतीन ेआप या सग यानंा आवाहन कर यात येत आह ेक  कपया अशी 

कोणतीही पररा यांतील मजरू आप या भागात आढळन येत असतील यां या 
जेवणाची आव यकता माझी िनवा याची यव था र याची आव यकता असेल 
शासनास तर कळवा 

नांदेड िज ात बी िबयाण,ं खत ंआिण क टकनाशक यांच े उ पादन-िव -वाहतकू  
तसंच साठवणूक यांना बंदमधनू वगळ यात आल ं आह.े िज हािधकारी डॉ िविपन 
इटनकर यांनी ही मािहती दली. कषी उपयोगी सािह याच े उ पादन, साठवणकू, 
वाहतूक तसंच िव  चाल ूठेव याच ेआदेश दे यात आले आहते. 

**** 
 नांदेड िज ात या गोरगरीब, गरज,ु मजुरांना वेगवेग या वयंसेवी सं था, गु ारा 
लंगर साहेब, लाय स ब, दानशूर य , नगर पािलका, महापािलका आिण 
िज ात या सतरा तहसील कायालयां या वतीन ंएकण सात हजार चारश ेस चेाळीस 
लोकांना जेवण, ना ता पुरव यात आला आह.े िज हा शासना या वतीन ं िस ी 
प का ारे ही मािहती दे यात आली.  
 

परभणी िज ात या िजतंूर इथ ं जनिहत फाऊडेशन या वतीन ं शहरातल े गोरगरीब, 
अपगं, अंध आिण मतीमंद लोकांना दोनवळेा भोजनाची यव था कर यात येत आह.े  
 
औरंगाबाद इथं काल ीयश ित ान तफ औरंगाबाद महानगरपािलक या चतुथ ेणी 
कमचा यानंा िकराणा िकट वाटप कर यात आल.ं ित ानतफ दोन हजार ६०० 
कमचारी आिण सफाई मजुरांना िकराण िकटच ं वाटप कर यात येणार अस याच ं
ित ानच ेअ य  बसवराज मंग ळे यांनी सांिगतलं. 

 



लातूर िज ात या औसा िवधानसभा मतदारसंघात या २०० कटबंांना आमदार 
अिभम य ूपवार यां याकडन जीवनाव यक व तू दे यात आ या आहेत. तीन ामीण 
णालयात ३० लाखांच े४ हँ टलेटर आमदार फडातून दल ेजाणार आहेत.  

लातूर इथ ं ी िस े र आिण र ने र देव थानन ं बेघर लोकां या राह याची आिण 
जेवणाची सोय कली आह.े  
 
बीड िज ात संचारबंदी या काळात कत यावर असले या पोिलस अिधकारी-
कमचा यानंा िशवसेने या िज हाशाखकेडन जेवणाच े डब े पोहोचवल े जाणार आहेत. 
माजी िज हा मुख अिनल जगताप यांनी ही मािहती दली. 

**** 
उ मानाबाद िज ात धा य सावजिनक िवतरण यव थेमाफत एि ल, म ेआिण जून या 
तीन मिह याच ंधा य वाटप कर यात येणार आह.े रा ीय अ सुर ा योजना धानमं ी 
गरीब क याण योजना अं योदय तसंच  ाधा य कटबं योजनेअंतगत िज ात या पा  
लाभा याना ह ेधा य िवतरीत कल ंजाणार आह.े तसंच िज ात या धानमं ी उ वला 
गॅस योजनअेंतगत पा  नऊ हजार २६१ लाभा याना तीन गॅस िसलडर मोफत दल े
जाणार आहेत अस ंिज हािधकारी दीपा मुधोळ मुंड ेयांनी सांिगतल.ं 

**** 
लातूर िज ात मेिडकल, पॅरामिेडकल, नॉन मेिडकल, आिण वयंसेवी सं थामं य े
कायरत असणा यानंा सुयो य िश ण दे याच ंकाम िज हा शासनान ं तातडीन ं सु  
कर याच ेिनदश पालकमं ी अिमत देशमुख यांनी दल ेआहते. कोरोना िवषाण ूसंदभात 
आप कालीन प र थती उ व यास आरो य े ात कायरत असणा या मनु यबळाची 
गरज मो ा माणात लाग ूशकत,े यामुळ ेहे िश ण दे याचा िनणय क ीय आरो य 
आिण कटंब क याण मं ालयान ंघेतला आहे.  

**** 
लातूर िज ात िकराणा दकान ंआजपासून सांयकाळी पाच वाजेपयतच उघडी ठेव यात 
येणार अस याची मािहती िज हािधकारी जी ीकांत यांनी दली आह.े र यावर स या 
होत असले या तुरळक गद लाही अटकाव कर याचा िज हा शासन य न करत 
अस याच ं ते हणाले. कोण या भागात गद  होत आह े याची मािहती घे यासाठी 



डोनचा वापर कला जात असून, जनतने ं पोिलसांना सहकाय कराव,ं कठोर िनणय 
घे यास भाग पाड नय,े अस ंत े हणाले.  

**** 
परभणी िज ातल ेपोलीस अिधकारी, कमचा यानंा मा क आिण सिॅनटायझर वरीत 
दे यात यावेत अशी मागणी िज हा पोलीस अिध क क णकांत उपा याय यांनी कली 
आह.े यासंदभात यानंी काल नांदेड या िवशेष पोलीस महािन र कांना प  पाठवल ं
आह.े  

**** 
परभणी इथं वसंतराव नाईक मराठवाडा कषी िव ापीठा या वेश ारासमोर बसले या 
भाजीपाला िव यानंा महानगर पािलक या आिधका यांनी सुरि त अंतर ठेवून 
भाजीपाला िवक याच े िनदश दल.े नाग रकही याच ंपालन करत अस याच ंआम या 
वाताहरान ंकळवल ंआहे.  

**** 
नांदेड िज ात णांची न े आण कर यासाठी एकण ४० णवाहीका उपल ध 
आहेत. णवािहक या चालक, मालकाच ं नाव, गाव दर वनी माकं, गाडी नंबर 
आदी मािहती िज हा शासनान ं िस ीस दली आह.े  

**** 
देशात या पेटोिलयम कप यानंी घरगुती वापरा या िवना अनुदािनत िसिलंडरची िकमत 
६१ पये ५० पैशांची कमी कली आहे. यामळुे मुंबईत हे िसिलंडर आता ७१४ 
पयांना िमळेल. माचपासूनची ही सलग दसरी दर कपात आहे. यावसाियक 

वापरा या िसिलंडर या दरात ५३ पयांची कपात कर यात आली असून मुंबईतला 
नवा दर १ हजार २३४ पये एवढा आहे.  

**** 
ये  ले खका आिण २० या अ खल भारतीय मराठी बालकमार सािह य संमलेना या 

अ य ा िवजया ीिनवास जहागीरदार याचं ंकाल वाध यान ंसोलापरूम य ेिनधन झाल.ं 
या ८७ वषा या हो या. िविवध िवषयांवर यांनी िवपलु लेखन कलं असून कथा- 
कादंबरी, किवता आिण बालसािह यात यांच ं मोलाच ं योगदान आह.े  आकाश 
मोगरा, ी न , रातवा, गीत गीता, क पवृ ाची फळे, गीत मेघदत - शाकतल हे 



यांच े का यसं ह तर कमयोिगनी, रणयोिगनी, ययाित क या माधवी, मनगुंफा, 
आ मसा ी, अधिवराम, उ के, टाचलेलं फलपाख , वा तु - जुई, रंगणभूल या 
यां या कादबं या तर कसरप ी, वधळी, अि ण, कालच , शािपत गुलमोहर, 
िनवडंगाचा मोहर, ितन ेकाय कराव?े, िबनपानाचंी झाडं ह ेकथासं ह यां या नावावर 
आहेत. सोलापूरम य े झाले या िवसा या अ खल भारतीय बालकमार सािह य 
संमेलनाच ं अ य पद यांनी भूषवल ं होत.ं सािह य े ात या कामिगरीब ल यांना 
िविवध पुर कारान ंगौरव यात आल ंहोत.ं 

**** 
 
 


