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**** 

** पंत$धान नर)+ मोदी यांचं देशवािसयांना ह8तकला कारागीरानंी बनवल=ेया व8त ू
वापर?याच ंआवाहन  
** यंदाAया 8वातंBयCदन सोहDयाअंतगFत मािहती आिण $सारण मHंालयाAया वतीन ं
आजपासून देशभKL िफ=मोNसवाला $ारंभ  
** औरंगाबाद िज=Pात कोिवड बािधतांची संRया १५ हजार ८७७; उ8मानाबादेत 
दोघांचा मNृयू 
** परभणी िज=PाAया नागरी भागात ९ ऑग8टपयत̂ पु`हा संचारबंदी  
आिण  
** येNया रिववारी राaयात $Nयेक िज=PाAया Cठकाणी ‘रानभाजी महोNसवाच’ं 
आयोजन  
**** 
पंत$धान नर)+ मोदी यांनी देशवािसयानंा ह8तकला कारागीरानंी बनवले=या व8त ू
वापर?याच ंआवाहन कcलं आह.े आज राefीय हातमाग Cदनािनिमgान ंया hेHात काम 
करणाiयानंा Cदले=या शुभेAछा संदेशांत पंत$धानांनी, आप=या देशातली ह8तकला 
जीवतं ठेव?यात या सवF कलाकाराचंा कामगारांचा मोठा वाटा आहे, आNमिनभFर भारत 
अिभयानांतगFत या सवान̂ा सhम बनव?यासाठी $Nयेकान ंहातान ेबनवले=या व8तूंAया 
वापरावर भर lावा, असं एका िnट संदेशात oहटलं आह.े  
**** 



देशभरात=या िवणकरांसोबत िडिजटल संपकp 8थापन कर?याचा सरकारचा $यNन 
अस=याच,ं कr+ीय वsोlोग मHंी 8मृती इराणी यानंी oहटल ं आह.े आज राefीय 
हातमाग CदनाAया अनषुगंान ंसहाvया राefीय हातमाग समारोहाच ंउwाटन करताना Nया 
बोलत होNया. हातमाग hेHाला चालना दे?यासाठी एका मोबाईल ॲपचंही Nयांनी 
यावेळी लोकापFण कcलं. देशात दहा हातमाग {ाम िवकिसत कcले जाणार अस=याच ं
इराणी यांनी यावेळी सांिगतल.ं अशा$कारAया पिह=या हातमाग गावाAया उभारणीचा 
$ारंभही Nयांनी यावळेी कcला. 
**** 
यंदाAया 8वातBंयCदन सोहDयाअंतगFत मािहती आिण $सारण मHंालयाAया वतीन ं
आजपासून देशभKL िफ=मोNसवाला $ारंभ कर?यात आला. कr+ीय मािहती आिण 
$सारण मHंी $काश जावडेकर यांनी एका िचHिफतीAया मा|यमातून याबाबत मािहती 
Cदली. देशाAया 8वातंBयसिैनकांचा इितहास या मा|यमातून जनतेपय̂त पोहोचव?यात 
येणार आह.े ड~=य ू ड~=य ू ड~=य ू डॉट िसनेमा ऑफ इंिडया डॉट कॉम या 
संकcत8थळावर हा िफ=मोNसव मोफत पाहता येणार आह.े 
**** 
औरंगाबाद िज=Pात आज Cदवसभरात १०३ नवीन कोरोना िवषाण ू बािधत ��ण 
आढळले. याम|य ेमहापािलका ह�ीत=या ७८ आिण {ामीण भागात=या २५ ��णांचा 
समावेश आह.े िज=Pात=या एक�ण कोरोना िवषाण ूबािधतांची संRया आता १५ हजार 
८७७ झाली आह.े NयापकैL ११ हजार ६७६ ��ण बरे झाले असून तीन हजार ६८१ 
��णांवर उपचार सु� आहेत. 
दरoयान, औरंगाबाद िज=Pात आज सात कोरोना िवषाणू बािधत ��णांचा 
उपचारादरoयान मNृयू झाला. याम|य ेराजीव नगर मकु��दवाडी इथली ७० वष�य मिहला, 
बजाज नगरAया जय भवानी चौकातील २७ वष�य पु�ष, हडको टीvही स)टर इथली ६१ 
वष�य मिहला, एन - अकरा इथ=या ६५ वष�य पु�ष, टीvही स)टर इथ=या ६९ वष�य 
पु�ष, िशवाजी नगर गारखेडा इथ=या ७१ वष�य पु�ष तसंच गंगापूरAया ७० वष�य 
पु�ष ��णांचा समावेश आह.े िज=Pात आतापयत̂ ५२० कोरोना िवषाणू बािधत 
��णांचा मNृय ूझाला आह.े  
**** 



उ8मानाबाद िज=Pात आज  द�पारपय̂त १३० नवे कोिवड{8त आढळले. तर दोन 
��णांचा आज मNृय ूझाला. मतृामं|य ेएक कळंब शहरातील असून द�सरा उ8मानाबाद 
तालु�यातील आह.ेNयामळु े िज=Pात एक�ण ��ण संRया २ हजार ३० इतकL झाली 
आह.े यापैकL ६५२ जणांवर यश8वी उपचार क�न ��णालयातून सुटी दे?यात आली. 
१ हजार ३१५ जणावर उपचार सु� आहते तर ६३ जणांचा मृNयू झाला आह.े 
**** 
परभणी शहरासह िज=Pातील नागरी भागात आज सं|याकाळी ५ वाजेपासून रिववार ९ 
ऑग8टAया म|यराHीपयत̂ संचारबंदी लाग ू कर?यात आ=याच ेआदेश िज=हािधकारी 
दीपक मुगळीकर यांनी आज Cदल.े परभणी शहराAया पाच िकलोमीटर पCरसरात तर 
िज=Pातील नगर पािलका ह�ीत तीन िकलोमीटर पCरसरात संचारबंदीचा अंमल राहील 
असं या आदेशात oहटलं आह.े 
**** 
अमरावती शहर आिण िज=हात कोरोना िवषाणूAया वाढNया $ाद�भाFवामळु ेआजपासुन 
दर श�ुवारी सं|याकाळी सात वाज=यापासनु ते सोमवारी सकाळी सात वाजेपय̂त 
संचारबंदी लाव?याच े िनद�श िज=हािधकारी शैलेश नवाल यांनी Cदले आहेत. दरoयान 
संचारबंदी म|य े नागCरकांनी र8Nयावर िफ� नय े असे आवाहन िज=हा $शासनाAया 
वतीन ं कर?यात आलं आह.े. द�ध खरCेदसाठी सकाळी सात त े नऊ या वळेेत सुट 
दे?यात आली आह.ेदरoयान या काळात दवाखान ेआिण मेिडकल सु� राहणार आहेत. 
****  
कोिवड $ितबंधासाठी मुंबईसह राaयभरात कc=या जात असले=या उपाययोजनाबं�ल 
कr+ीय आरो�य सिचव लव अ{वाल यांनी समाधान vयK कcलं आह.े अ{वाल यांनी 
आज मRुयमंHी उ�व ठाकरे, उपमुRयमHंी अिजत पवार, आरो�य मHंी राजेश टोप े
यांAयाशी द�र��य संवाद $णाली�ार े बैठक घेतली, या बैठकLत बोलताना अ{वाल 
यांनी, एक�ण vयव8थबे�ल समाधान vयK करत, आणखी काही उपाययोजनांAया 
अंमलबाजावणीकडे बारकाईन े लh Cदल,ं तर कोिवड $ितबंधाAया बाबतीत संपूणF 
देशासाठी महाराef एक उदाहरण  िनमाFण क� शकतो, असा िव�ास vयK कcला. 
राaयातल ेिविवध िज=Pांच ेिज=हािधकारीही या बैठकLत सहभागी झाले. 
****  



राaय शासनाAया क�षी िवभागाAया वतीन ं परवा रिववारी नऊ ऑग8टला राaयभर 
$Nयेक िज=PाAया Cठकाणी ‘रानभाजी महोNसवाच’ं आयोजन कcलं आह.े औरंगाबाद 
िज=Pात पैठण महामागाFवर असले=या क�िष िव ान कr+ाम|ये सकाळी ११ वाजता या 
रानभाजी महोNसवाला सु�वात होणार अस=याची मािहती िज=हा क�षी अिधकारी 
डॉ.तुकाराम मोट ेयांनी Cदली आह.े या रानभाaयाचंी ओळख पुढAया िपढीला vहावी 
oहणनू या Cठकाणी रानभाaयािंवषयी मािहती, िव�L आिण NयांAया पाकक�त¢च े
$Nयािhकही दाखिवल ं जाणार आह.े नागCरकांनी या महोNसवाला $Nयh भेट lावी 
अथवा सामािजक मा|यमावंर सहभागी हो?याच ंआवाहन मोटे यांनी कcलं आहे. 
**** 
देशात=या पिह=या िकसान रे=वे सेवेला आज सु�वात झाली. कr+ीय क�िषमंHी नर)+िसंग 
तोमर यानंी द�र��य संवाद $णाली�ार े या गाडीला िहरवा झ)डा दाखवला, नािशक 
मध=या देवळाली पासून िबहार मध=या दानापूर पय^त ही गाडी जाणार आह.े 
**** 
अकोला िज=Pात सोयाबीनचं िबयाण ं न उगव=या $करणी िज=हा पCरषदेAया क�षी 
िवभागामाफpत महाबीजसह अ`य चार क�प`यांिव�� िबयाण े कायlाअंतगFत खटल े
दाखल कर?यात आले आहेत. िज=हाभरातनू िबयाण े उगवल े नस=याAया त�ारी 
आ=या होNया. यात शेतकiयानंी नकुसानभरपाई oहणनू एकरी उNपादन खचाFची मागणी 
कcली होती. माH या क�प`याकंड£न शेतकiयाAंया नकुसान भरपाईसाठी टाळाटाळ होत 
होती. oहणनु ही कारवाई कcली अस=याच ंआमAया वाताFहरान ंकळवल ंआह.े  
**** 
टाळेबंदीAया काळाम|ये नागCरकांना आिण vयापाiयानंा वाढीव र¤मचेे देयक 
Cद=या$करणी औरंगबाद िज=हा vयापारी महासंघाAया वतीन ंआज महािवतरणAया सह 
vयव8थापकLय संचालक सुिनल चvहाण यांना िनवेदन दे?यात आल ंआह.े vयापारी 
महासंघाच ेअ|यh जग¥ाथ काळ ेआिण सिचव ल¦मीनारायण राठी यांAयासह चार 
जणांAया िशeमंडळान ं ह े िनवदेन Cदलं. aया {ाहकांनी वाढीव बील भरली असेल 
Nयांना पुढAया येणाiया िबलात सूट िमळायला हवी, आले=या वीज देयकाच े ह§ े
पाड£न तीन मिह`यात दे?याची सुट lावी यासह अ`य माग?या या िनवेदनातून कर?यात 
आ=या आहेत. 



**** 
मुसळधार पावसामळु े कोकण रे=वे मागाFवर िसंधुद�गाFत=या मड̈रे आिण गोvयात=या 
पेडण े8थानकांAया दरoयान असले=या बोगlात=या काल पडले=या संरhक िभंतीAया 
द��8तीच ंकाम सु� झालं आह.े ह ेकाम साधारण २० ऑग8टपय̂त सु� राहील अशी 
मािहती कोकण रे=वे $शासनान ंCद=याच ंआमAया बातमीदारान ंकळवल ंआह.े यामळु े
पनवेल©न रNनािगरी मागाFन ंगोvयाकडे जाणाiया आिण याच मागाFन ंदिhणेतून येणाiया 
सवF गाªा रNनािगरीऐवजी िमरज-पुण ेमागाFन ंवळव?यात आ=या आहेत.  
**** 
लातुर शहरात टाळेबंCदAया काळात सावFजिनक वाहतूक vयव8था बंद अस=यामुळे 
पालकमHंी अिमत देशमुख यांAया सूचनेनुसार शहरातील  िनवgृीवतेन धारकानंा पे`शन 
घरपोच  दे?यासाठी लातूर िज=हा  म|यवत� सहकारी  बकँcन े सुरवात कcली आह.े 
Nयासाठी बँकcAया वतीन े अिधकारी िनयKु कर?यात आल े असुन ह े अिधकारी 
िनवृgीवेतन धारकानंा घरपोच पे`शन देणार आहेत अशी मािहती बँकcAया $शासिकय 
िवभागाकड̈न द?ेयात आली आह.े 
**** 
औरंगाबाद इथ=या भारतीय जनता पhाAया कायFकNयाव̂र दाखल कcलेले गु`ह े ह े
राजकLय हेतून ेकcले अस=याचा आरोप भाजपच ेशहरिज=हा|यh संजय कcणेकर यांनी 
कcला आह.े Nयांनी या संदभाFत आज पHकार पCरषद घेवून ही मािहती Cदली. ह ेगु`ह े
दाखल कर?यामाग े िशवसेनेच े 8थािनक नेते जबाबदार अस=याच ं त े oहणाल.े या 
दडपशाही िवरोधात आंदोलन करणार अस=याची मािहतीही Nयांनी यावळेी Cदली. पाच 
ऑग8ट रोजी आयो|यते झालेला रामज`म भुमीपजूनाचा जोष संपूणF देशभरात होता. 
या Cदवशी रामाची पजूा आिण रामाAया नावान ेघोषणाबाजी करण ेगु`हा अस=याच ंया 
क�तीतून Cदसत आह.े हे िशवशाही सरकार नसून िनझामशाहीचं सरकार अस=याच ं
आमदार अतुल साव ेयावळेी oहणाल.े 
**** 
    
   
 



 


