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**** 

** औरंगाबाद पदवीधर मतदार संघासाठी दपारी ४ वाजेपयत सरासरी ५३ ट  
मतदान; कोिवड तांनी पीपीई क ट घालून बजावला मतदानाचा ह    
**  ल समारंभ आिण अं यसं कारासाठीची उप थतांची सं यामयादा इतर 
काय मानंा लागू होऊ शकत नाही- मुंबई उ  यायालयाकडन प    
** औरंगाबाद इथ ंएका कोिवड बािधताचा मृ य ू 
आिण 
** िनवडणकू कामात हलगज पणा दाखव या करणी नगर प रषदेच ेमु यािधकारी 
उमशे कोठीकर यां या िनलबंनाचा ताव  
**** 
औरंगाबाद पदवीधर मतदार संघासाठी आज मतदान घे यात आलं, मतदान ि या 
शांततेत पूण झाली, िवभागात दपारी ४ वाजेपयत सरासरी ५३ पूणाक ३० शतांश ट  
मतदानाची न द झाली. परभणी िज ात िवभागात सवािधक ५८ पूणाक ६३ शतांश 
ट  मतदान झालं, तर लातूर िज ात सवात कमी ४५ पूणाक ७० शतांश ट  
मतदान न दवलं गेलं. औरंगाबाद तसंच िहंगोली िज ात येक  सुमारे ५३ ट , 
जालना ५५ पूणाक ७९ शतांश ट , नांदेड ५५ पूणाक ३० शतांश ट , उ मानाबाद 
सुमारे ५५ ट , तर बीड िज ात दपारी चार वाजेपयत ५२ पूणाक ५० शतांश ट  
मतदानाची न द झाली. मतमोजणी परवा तीन तारखेला होणार आह.े 

**** 



डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठाच े कलगु  डॉ. मोद येवल े यां यासह 
िव ापीठातल े संवैधािनक अिधकारी, पदािधकारी यांनी औरंगाबाद शहरात िविवध 
मतदान क ांवर मतदानाचा ह  बजावला. कलगु  डॉ. शाम िशरसाट यांनी फलं ी 
इथ ंिज हा प रषदे या ाथिमक शाळे या मतदान क ावर मतदान कलं. 
शासक य वै क य महािव ालया या िमनी घाटी णालयात कोिवडवरील 
उपचारासाठी दाखल चार णांनी पीपीई क ट घालून मतदानाचा ह  बजावला. या 
णांना सायंकाळी चार ते पाच वाजेदर यान मतदानासाठी पाठव याच े िनदश होत,े 

अशी मािहती मािहती िज हा श य िचिक सक डॉ. संुदर कलकण  यांनी दली. 
**** 

ल समारंभ आिण अं यसं कारासाठी उप थतांची सं यामयादा इतर काय मानंा लाग ू
होऊ शकत नाही, अस ं मुंबई उ  यायालयान ं प  कल ं आह.े या दोन 
काय मां माण े इतरही छो ा - मोठया कायकमांसाठी उप थतांची सं यामयादा 
िनि त कर याची मागणी एका यािचक ारे कर यात आली होती, यावर या 
सुनावणीदर यान, यायमूत  सुनील शु  आिण यायमूत  अिवनाश घारोटे यां या 
पीठान,ं ही बाब प  कली. येक छो ा - मोठया काय माच ं व प आिण 
काय म थळाची मता ल ात घेऊन, उप थतां या सं येला परवानगी देणं यो य 
अस याच ं यायालयान ं हटलं आह.े 

**** 
रा यातले कोणतेही उ ोग बाहेर जाणार नाहीत, उलट तर इतर रा यातले उ ोजकही 
महारा ात उ ोगासाठी येतील, असा िव ास मु यमं ी उ व ठाकरे यांनी य  कला 
आह.े इंिडयन चबर ऑफ कॉमस - आयएमसीने वेब मा यमातून घे यात आले या 
काय मात ते बोलत होते. उ ोगमं ी सुभाष देसाई, आयएमसीचे अ य  राजीव पो ार 
यां यासह इतर उ ोजक या काय मात सहभागी झाले होते. यावेळी 'िमशन एंगेज' या 
पु तकचं तसेच िडजीटल आट या िडजीटल ॅटफॉमचं अनावरण कर यात आलं. 
सरकार आिण उ ोजकानंा एकि तपणे काम करताना िमशन एगंजे महारा  हे अिभयान 
उपयु  ठरेल. या अिभयानातून उ ोजकानंा महारा ाचा चेहरा हणूनही काम करता 
येईल, असं मु यमं यानंी नमूद कलं. 

**** 



कोरोना िवषाण ू संसगाचा ादभाव रोख यासाठी ि सू ीच ं पालन कर याच ं आवाहन 
नांदेड या महापौर मोिहनी येवणकर यांनी कलं आह.े   

**** 
मागासवग य समाजा या माग याकंड े दल  होत अस याचा आरोप करत, ओबीसी 
नेत े माजी खासदार ह रभाऊ राठोड यांनी ये या ५ िडसबरपासून मुंबईत आझाद 
मैदानावर बेमुदत उपोषणाचा इशारा दला आह.े त ेआज ठा यात प कार प रषदेत 
बोलत होत.े भटक िवमु  तथा १२ बलुतेदारांना ि िमिलअर सं ेमधनू वगळाव,ं 
अनुसूिचत जाती जमाती आिण भट या िवमु ांना बढतीत आर ण ाव,ं १२ 
बलुतेदारांसाठी आिथक िवकास महामंडळ िनमाण कराव,ं यासह अनके लंिबत 
माग यांबाबत सरकारन ं ४ िडसबरपयत िनणय न घेत यास बेमदुत उपोषणाचा इशारा 
राठोड यानंी दला आह.े 

**** 
अिभने ी उिमला मात डकर यांनी आज िशवसेनेत वेश कला. िशवसेना प मुख 
तथा मु यमं ी उ व ठाकरे यां या मातो ी िनवास थानी र मी ठाकरे यांनी िशवबंधन 
बांधनू उिमला मात डकर यांच ं िशवसेनते वागत कल.ं पयटन मं ी आ द य ठाकरे, 
मुंबई या महापौर िकशोरी पेडणकेर, िशवसेना सिचव आदेश बांदकेर, िशवसेना 
व या खासदार ि यंका चतवुदी यां यासह अनके मा यवर यावळेी उप थत होत.े 

िशवसनेा वेशानंतर प कार प रषदते बोलताना, उिमला मात डकर यांनी, महािवकास 
आघाडीसरकारच ंकाम कौतुका पद अस याच ंमत य  कलं 

**** 
ठा यात या िस  मामलेदार िमसळ अथात तहसील कचेरी उपाहार गृहाच े मालक 
ल मणशठे मुड र यांच ं आज सकाळी िनधन झाल.ं त े ८४ वषाच े होत.े गे या 
आठव ात कोिवडची लागण झा यापासून यां यावर ठा यात या एका खासगी 
णालयात उपचार सु  होत.े उपचारादर यान आज सकाळी यांच ंिनधन झालं.  

**** 
कोिवड लसीवर क  आिण रा य सरकारच ंिनयं ण असेल, येकाला लसीकरणा या 
ट यानुसारच लस लस दली जाईल, अस ंआरो यमं ी राजेश टोप ेयांनी हटलं आह.े 
ते आज जालना इथ ं वाताहरांशी बोलत होते. देशात या पाच कप यांकडन कोिवड 



लस िनिमतीसाठी काम सु  असून लस आ यानतंर ती कशा प तीन ं ायची याबाबत 
क  शासना या मागदशक सूचना ा  होत आहेत. लस उपल ध झा यानतंर पिह या 
ट यात डॉ टर, पोलीस आिण िविवध आजार असले या नाग रकानंा दे याच ंिनयोजन 
कल ंजात अस याच ं यांनी सांिगतल ंत े हणाले...  
 
वॅ सीनशेन कर याच ं फार मोठ ं मॅनेजमट करण े अपेि त आह.े यासाठी क  
सरकार या काही मागदशक सूचना येत आहेत. आिण याम ये टारगेटडे पिहल ं ज े 
आह े त े डॉ टरस आिण पोलीस िवभाग याचबरोबर आ हाला जे सांिगतल ं आह े त े
प ास वषाच े वरच े कोमॉरबीड असललेी पॉ यूलशेन आिण नंतर मग िसनीअर 
िसटीझ स मवारीन ं हा सगळा डेटा तयार कर याच ंकाम आम याकडन स या सु  
आह.े 

**** 
औरंगाबाद शासक य वै क य णालयात आज क ड इथ या एका ७० वष य कोिवड 
बािधताचा मृ य ू झाला. तर सात जणांना आज उपचारानंतर सुटी दे यात आली. 
िज ात आतापयत एक हजार १४९ जणांचा या िवषाण ूसंसगान ंमृ य ूझाला आह.े 
आतापयत ४१ हजार २४७ ण बरे होऊन घरी परतल ेअसून स या ९८१ णांवर 
उपचार सु  आहेत. औरंगाबाद िज ात या एकण णांची सं या ४३ हजार ३७८ 
इतक  झाली आह.े 

**** 
िहंगोली िज ात या कळमनुरी नगर प रषदेच े मु यािधकारी उमशे कोठीकर यांना 
िनवडणकू कामात हलगज पणा दाखव या करणी िनलंिबत कर याचा ताव 
तहसीलदार द  ूशवेाळे यांनी िज हािधका याकंडे सादर कला आह.े कोठीकर यांची 
शहरी भागाकरता मु य आचारसंिहता तसंच कायदा सु यव था पथक मखु हणनू 
िनयु  कर यात आली होती. मा  उपिवभागीय अिधकारी शातं खेडेकर, तहसीलदार 
द  ू शेवाळ े यांनी िज हा प रषद शालेत या मतदान क ाला भेट दली असता, 
कोठीकर गैरहजर अस याच ं दसून आलं. कोठीकर हे मागील चार दवसांपासून 
िवनापरवानगी गैरहजर अस यान,े यांना त काळ िनलंिबत क न िवभागीय चौकशी 



तािवत कर यात यावी, अस ंतहसीलदार शेवाळ ेयांनी िज हािधकारी चशे जयवंशी 
यांना सादर कले या अहवालात हटल ंआह.े 

**** 
परभणी िज ात बनावट नोटा करणी पोिलसांनी चार जणानंा अटक क न, यां या 
ता यातून दोनश े पय ेदशनी मू या या ४८ नोटा पोिलसांनी ज  क या. दैठणा पोिलस 
ठा या या ह ीत वडगाव सु  इथ ं काल रा ी कले या कारवाईत तीन जणानंा तर 
माजलगाव इथनू दोन जणांना पोिलसानंी ता यात घेतलं, यापकै  एकजण अ पवयीन 
अस याच,ं आम या वाताहरान ंकळवल ंआहे. 

**** 
नांदेड अमतृसर सचखंड ए स ेस पुढ या दोन दवसांपासून अंशत:  र  कर यात 
आली आह.े नांदेड न अमतृसरला जाणारी गाडी उ ा द ी त ेअमृतसर दर यान र  
कर यात आली असून, परवा चार तारखेला ही गाडी अमृतसर ते द ीदर यान र  
कर यात आली असून, द ी नच नांदेडला परतणार अस याच ं रे व े िवभागाकडन 
कळव यात आलं आहे. 

**** 
'जागितक ए स िनमलुन' दनािनिम  आज िविवध सामािजक सं था संघटनां या 
वतीन ंजनजागृतीपर िविवध उप म राबव यात आल.े उ मानाबाद इथ ंिववकेानंद युवा 
मंडळातफ शासक य णालयातं मािहती प क तसंच िभ ीप क वाटन नाग रकांम य े
एचआय ही ए सबाबत जनजागृती कर यात आली.  

**** 
नांदेड अमृतसर सचखडं ए स ेस पुढ या दोन दवसांपासून अंशत: र  कर यात आली 
आह.े नांदेड न अमृतसरला जाणारी गाडी उ ा द ी ते अमतृसर दर यान र  कर यात 
आली असून, परवा चार तारखेला ही गाडी अमतृसर त े द ीदर यान र  कर यात 
आली असून, द ी नच नांदेडला परतणार अस याच ं रे व े िवभागाकडन कळव यात 
आल ंआह.े 

//***********// 
 
 


