
Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad 
Date – 01 June 2020 

Time 7.10 AM to 7.20 AM 
Language Marathi 
आकाशवाणी औरंगाबाद  
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****  
** रा य सरकारच ं ‘िमशन िबगीन अगेन’ नव ं धोरण; तीन ट यात रा यात या 
टाळबेंदीची ती ता कमी कर याची घोषणा 
** रेड झोनमध या शहरातही दकान ेआिण अ य यवहार सु  कर यास परवानगी; 
मा  ितबंिधत े ात कोणतीही सवलत नाही 
** िव ापीठ तरीय पदवी, पदिवका, पद यु र िवषयां या अंितम स ा या प र ा 
र ; सेिम टरमध या गुणां या आधार ेसरासरी गुण देऊन उ ीण कर याचा िनणय 
** िव ा याच ंनकुसान टाळ यासाठी शाळा सु  कर यापे ा िश ण सु  कर यावर 
भर - मु यमं ी  
** रा यात दोन हजार ४८७ नवीन कोरोना िवषाण ू बािधत ण; उपचारादर यान 
८९ णांचा मृ य ू
** औरंगाबादम यहेी तीन जणांचा मृ य ूतर ४५ नव े ण 
** िहंगोली, जालना, परभणी, नांदेड आिण उ मानाबादम येही णां या सं येत 
वाढ 
** कोिवड १९ या साराला आळा घाल यासाठी अिधक खबरदारी घे याची 
गरज- पंत धान नर  मोदी 
**  िहंदी िच पट सृ ीतले न या दमाच ेसंिगतकार, गायक वािजद खान यांच ंमुंबईत 
िनधन  
आिण  



** रा यात मा सनूपूव पावसाच ंआगमन;  जालना आिण परभणी िज ात वीज 
अंगावर पडन दोन जणांचा मृ य ू 
**** 
क  सरकार माणचे रा य सरकारनंही रा यात ३० जूनपयत टाळेबंदी  कायम ठेव याचा 
िनणय घेतला आह.े मा , याचबरोबर नवी सु वात कर यासाठी ‘िमशन िबगीन 
अगेन’ नावान ं नव ं धोरणही राबव याचा ठरवल ं आह.े या धोरणानुसार आता तीन 
ट यात टाळेबंदीची ती ता कमी कर यात येणार आह.े  
चौ या टाळेबंदी या काळात रा य सरकारन ं रेड झोन वगळता अ य भागात िविवध 
यवहार आिण सेवा सु  कर यास परवानगी दली होती. यानंतर आता रेड झोनम य े

येणा या मुंबई महापािलकसह महानगर परीसर, औरंगाबाद, पुण,े सोलापरू, मालेगाव, 
नािशक, धुळ,े जळगाव, अकोला, अमरावती, आिण नागपूर या महानगरपािलकां या 
ह ीत यवहार ट याट यान े सु  कर याचा िनणय घेतला आह.े मा  ितबंिधत -
कटे मट झोनम य ेटाळेबंदीच ेकडक पालन कले जाणार असून, तेथ ेस या कोणतीही 
सूट दे यात आलेली नाही. 
 
िमशन िबगीन अगेनचा पिह या ट याची सु वात परवा 3 जून पासून होणार आह े
ट यात काही अट वर बीच सरकारी िकवा खासगी मैदान ं गृहिनमाण सोसाय ांच े
मैदान अशा ठकाणी सायकिलगं जॉिगंग धाव याचा यासारख े यायाम कर यास 
परवानगी असेल सकाळी 5 त े7 या वेळेत हा यायाम करता येईल समूहान ेकोणती 
कती करता येणार नाही एकमेकामं य ेअंतरा या िनयमाच ंपालन करत वयंरोजगाराचा 
यवसाय कायरत असले या ंबर इले टिशयन पे ट कटोल आिण तांि क 
यवसाियकांना आपल ं काम करता येईल वाहन द ती ची गॅरेज वकशॉप ही सु  

करता येतील पण त पूव  वाहन द ती बाबत ची पूवसूचना वाहनधारकांना ावी 
लागेल अ याव यक सेवेम य े येणारे सरकारी कायालय वगळन इतर सव सरकारी 
कायालयांम य े15 ट  िकवा कमीत कमी 15 कमचा यांवर काम सु  करता येईल  
 



िमशन िबगीन अगनेचा दसरा ट पा 5 जून पासून सु  होईल या म ये काही अट वर 
सकाळी नऊ त ेसं याकाळी पाच वाजेपयत सव दकान ेआिण बाजार सु  कर यास 
परवानगी दे यात येणार आहेत मा  याम ये माकट कॉ े स आिण मॉल यांना 
परवानगी नसेल सव दकान े आिण बाजारपेठा एक दवस एका बाजूची तर दस या 
दवशी दसरय्ा बाजूची आधारावर सु  कर यासाठी परवानगी असणार आह े
कप ां या दकानात या टायल मचा वापर करता येणार नाही तसचे एकदा खरदेी 
कलेल े कपड े बदल यासाठी ही परवानगी असणार नाही लोकांनी दकानावंर िकवा 
बाजारात जाताना पायी िकवा सायकल वर जाव ंश यतो जवळ याच दकानांचा वापर 
करावा अ याव यक असले या व तूंसाठी दरचा वास कर यास परवानगी नसेल 
िकवा यासाठी वाहनही वापरता येणार नाहीत एखा ा बाजारपेठेत एकमेकांपासून अंतर 
राख याचा िनयमांचा अवलंब कला जात नसेल तर सदर बाजार पैस े ता काळ बंद 
कर याच े अिधकार सबंंिधत अिधका यांना दे यात आल े आहते र ा,टॅ सी ये या 
शु वारपासनू सु  कर यात येतील एक चालक अ य दोन वाशांना यातून वास 
कर याची परवानगी असेल सव चारचाक  वाहनासाठी हाच िनयम राहील मा  
दचाक व न फ  एकच जण जाऊ शकल  
िमशन िबगीन अगेनचा ितसरा ट पा 8 जून पासून सु  होईल या खासगी कायालयात 
10% कमचा यांसह सु  करता येतील इतर कमचा यांना घ न काम कराव ंलागणार 
आह ेक ीय गृहमं ालयाकडन आप या मागदशक त वात 8 जून पासनू धािमक तसचे 
ाथना थळ, हॉटेल, रे टॉरंट सु  कर यास परवानगी दली असती तरी रा य सरकारन े

मा  यावर बंदी कायम ठेवली आह ेयािशवाय शाळा, महािव ालय, िश ण सं था, 
कोिचगं ासही बंदच राहणार आहेत आंतररा ीय िवमानसवेा, मेटो रे व,े िच पटगृह, 
यायाम शाळा, जलतरण तलाव, मनोरजंन ना गृह, े ागृह, मंगल कायालय बंद 

राहतील सामूिहक प तीन े साजर े होणार े सामािजक, राजक य, डा, सां कितक, 
धािमक काय मांनी बंदच राहणार आहेत यािशवाय कशकतनालय, यटुी पालर, 
पा सटरही 30 जून पयत बंद राहणार आहेत आंतर िज ामं य े रा य प रवहन 

महामंडळाची बस सेवा बंद राहील मा  िज हांतगत समते या 50% वाशांसह ती सु  
राहील यापूव  रा य सरकारन े जाहीर कले या सव सवलती यापुढेही कायम राहणार 



आहेत सवानी आरो य सेत ू ह े ॲप डाऊनलोड कर याचा स ाही सरकारन े आप या 
काय जारी कले या िनयमावलीला आह े
****  
रा यात पदवी, पदिवका, पद यु र िवषयां या अंितम स ा या प र ा तुतास र  
कर यात आ याच ं मु यमं ी उ व ठाकर े यांनी सांिगतल ंआह.े ते काल सामािजक 
संपक मा यमाव न जनतशेी संवाद साधत होत.े िव ा याना यापूव या सेिम टरमध या 
गुणां या आधार ेसरासरी गुण देऊन उ ीण कर यात येईल, अस ंते हणाल.े यािवषयी 
अिधक मािहती देताना ते हणाले, 
  
िश णाचा खळेखडंोबा हा होऊ ायचा नाही या मुलान ेअंितम परी ेपयत आपला 
अ यास म पूण कललेा आह ेकवळ आता परी ा घेऊ शकत नाही हणून आपण 
ठरिवलले ेआह ेया िव ा याना जेवढ ेसेिम टर झाल े याची सरासरी क न माक दऊेन 
पास करायच ंआिण जर पास क यानंतर जर कोणाला अस ंवाटत असले तर परी ा 
झाली असती तर मी आणखीन चांगल ेमाक िमळव ूशकलो असतो यांना – यानंा 
परी ेला बसून अिधक माक िमळव याची यांची इ छा असले यांची परी ा घे याच े
तयारी ठेवतो आहोत हणजे आपण यांना टे शन मधून मोकळ ंकरत आहोत 
 
िव ा याच ंनकुसान टाळ यासाठी शाळा सु  कर यापे ा िश ण सु  कर यावर भर देत 
अस याच ंमु यमं ी यावेळी हणाल.े कोरोना िवषाणूचा फलाव न झाले या रा या या 
दगम भागात या या शाळामं य े इंटरनेटची सुिवधा नाही, या शाळा सुरि त 
सामािजक अतंर राख याचा िनयम पळन उघडता येतील, कोरोना िवषाणूचा ादभाव 
असले या भागात या शाळांम य ेऑनलाईन िश ण प तीचा वापर करता येईल, अस ं
ते हणाल.े यासंदभात िवशषेत: ामीण भागात या शाळा सु  कर यासंदभात लवकरच 
िनणय घेतला जाईल, असं मु यमं यानंी सांिगतल.ं 
पावसाळी आप ीसाठी रा य पूणपण े स  अस याच ं ते हणाले. कोरोना िवषाण ू
संसगावर मात कर यासाठी रा य सरकारन ं कले या उपाययोजनाचंी मु यमं यानंी 
यावेळी मािहती दली. 



**** 
कोरोना िवषाणू त णावंर उपचार कर यासाठी अिधकािधक डॉ टर आिण 
प रचा रकानंा मानधन त वावर सेवेत घे यात याव,ं अस े िनदश वै क य िश णमं ी 
अिमत देशमुख यांनी दले आहेत. यानुसार ४५ वषापे ा कमी वया या िनरोगी आिण 
अंतवािसता पूण कले या न दणीकत डॉ टरांना मानधन त वावर कोिवड 
कालावधीसाठी गरजनेसुार घे यात यणेार आह.े या डॉ टरांना दरमहा ८० हजार पय े
मानधन दल ंजाईल. तसंच भूलत  आिण अतीव द ता त ांना दरमहा दोन लाख 
पय ेमानधन दे यात येणार आह.े 

मुंबईतली प रचा रकांची कमतरता भ न काढ यासाठी यांनाही मानधन त वावर 
तातडीन ंसेवेत घे यात येणार अस याच ंयाबाबत या वृ ात हटल ंआह.े 
**** 
रा यात काल दवसभरात दोन हजार ४८७ नवीन कोरोना िवषाण ू बािधत ण 
आढळले. यामळु े रा यात या एकण णांची सं या ६७ हजार ६५५ एवढी झाली 
आह.े दवसभरात उपचारादर यान ८९ ण मरण पावल.े यामळु े या आजारान ं
रा यात मृ य ू पावले यांची सं या आता दोन हजार २८६ एवढी झाली आह.े काल 
दवसभरात एकण एक हजार २४८ ण बरे होऊन घरी गेल ेआहते.  
मुंबईत एक हजार २४४ नवीन ण आढळले. यामळु ेमुंबईतली एकण णसं या ३८ 
हजार ४६४ झाली आह.े काल दवसभरात ५२ जणांचा मृ य ूझाला असून आतापयत 
मुंबईत या मृतांची एकण सं या एक हजार २७९ एवढी झाली आह.े काल ४३० ण 
बरे होऊन घरी गेले आहेत.  
**** 
औरंगाबाद िज ात काल आणखी ४५ कोरोना िवषाण ूबािधत णांची भर पडली. 
यामळु े िज ातली एकण णसं या एक हजार ५४३ झाली आह.े काल 
आढळले या णांम य े जुना म ातल ं भवानी नगरम य े चार, कलास नगर ग ी 
मांक दोन, िसडको एन सहा, िकराडपुरा इथ ं येक  तीन, जुना बाजार, मनिजत 

नगर इथ ं येक  दोन ण आढळले आहते. जाफर गेट, संजय नगर, जसवंतपुरा, 
यंकटेश नगर, समता नगर, नवीन बायजीपुरा, अिहंसा नगर, िपसादेवी रोड, बजाज 

नगर, देवळाई प रसर,  नाथ नगर, बालाजी नगर, हमालवाडी, भोईवाडा, सुराणा नगर, 



आझम कॉलनी, सादात नगर, महमेुदपुरा, िनझामगंज कॉलनी, शहागंज, बीड बायपास 
रोड, व न नगरी, चंपा चौक, शता दी नगर इथ ं येक  एक ण आढळला आह.े 
अ य भागातल ेतीन ण आहते.  
दर यान, औरंगाबादम य े काल तीन बािधतांचा मृ य ू झाला. याम य े िनजामगंज 
कॉलनीतली ५२ वष य तर िकराडपुरा भागात या ६२ वष य मिहलेचा समावेश आह.े 
शिनवारी णालयात दाखल कर यात आले या जुना बाजारमध या ७५ वष य 
पु षाचाही काल मृ य ूझाला. या आजारान ंऔरंगाबादम य े एकण मतृांची सं या ही 
७२ झाली आह.े  
काल औरंगाबाद म य े १२ कोरोना िवषाण ू बािधत ण बरे होऊन घरी परतल.े 
िज ात आतापयत एक हजार २९ ण कोरोना िवषाण ू मु  झाले आहते. स या 
४४२ णांवर उपचार सु  आहेत.   
****  
िहंगोली िज ात काल पु हा आठ नव ेकोरोना िवषाण ूबािधत ण आढळन आले 
आहेत. यामुळ े िज ात एकण बािधत णांची सं या १८० झाली आह.े याम य े
वसमत, िगरगाव, कौठा, क दवाडी इथला येक  एक जण तर हयातनगर आिण 
पहेणीच े येक  दोघे जण आहेत. स या ७५ णांवर उपचार सु  असून आतापयत 
१०५ जण बरे होऊन घरी गेले आहेत. 
****  
जालना िज ात काल आणखी चार कोरोना िवषाण ू बािधत ण आढळन आले. 
यामळु े िज ात या णांची सं या १२७ झाली आह.े अंबड तालु यात या मठ 
िपंपळगाव आिण जालना तालु यात या गोलवाडी इथ या येक  एका मिहलेचा 
आिण गोलापांगरी इथ या एका अंगणवाडी सेिवकचा यात समावेश आह.े परतूर 
तालु यात या मापेगाव इथ या ४५ वष य य चा मृ यूनतंरचा अहवाल बािधत 
अस याचा आला आह.े  
जालना िज ात कोरोना िवषाण ूसंसगामळु ेझालेला हा पिहला मृ य ूआह.े  
****  
नांदेड िज ातही काल आणखी दोन कोरोना िवषाण ू बािधत ण आढळन आले. 
दो ही ण मुखेड तालु यात या भडेगाव इथले असून, त े मुंबई न नकुतचे परतल े



आहेत. आता िज ात एकण कोरोना िवषाण ू बािधत णांची सं या १४६ झाली 
आह.े आजपयत १०३ ण बरे होऊन घरी परतल ेआहेत, तर ३५ णांवर उपचार 
सु  आहेत.  
**** 
परभणी शहरात काल आणखी दोन जण कोरोना िवषाण ू बािधत आढळन आल.े 
मातो ी नगर आिण ि मतू  नगर इथला येक  एक ण आह.े यामळु े िज ातली 
एकण णसं या ८२ झाली आह.े 
**** 
उ मानाबाद िज ात काल आणखी दोन कोरोना िवषाण ूबािधत णांची न द झाली. 
सुंभा आिण नळदग इथ ं येक  एक ण आढळाला. यामळु े िज ातली एकण 
णसं या ७३ झाली आह.े  

**** 
बीड िज ात काल १४ कोरोना िवषाण ू बािधत णांना बरे झा यान ं णालयातून 
सुटी दे यात आली. िज ात आतापयत २९ जण या आजारातून बर ेझाले आहेत. 
स या २७ णांवर उपचार सु  आहते.  
**** 
कोिवड १९ या साराला आळा घाल यासाठी अिधक खबरदारी घे याची गरज 
अस याच ं धानमं ी नर  मोदी यांनी हटलं आह.े आकाशवाणी या मन क  बात 
काय मात ते काल देशवािसयांशी संवाद साधत होते. कोिवड १९ ची महामारी आिण 
टाळेबंदी या काळातले अनुभव देशाला वावलंबा या वाटेवर पुढ े जायला उपयु  
ठरतील अस ंसांगून पंत धानानंी अनेक ेरणादायी उदाहरणांचा उ ेख कला. याम य े
नािशक िज ात या सटाणा इथ या राज  जाधव या शेतक यान ं तयार कले या 
सॅिनटायझर फवारणी यं ाचहंी पंत धान मोदी यानंी कौतुक कल.ं आप या 
संशोधनाब ल मािहती देतांना जाधव हणाल.े... 
 
कोरोनावर मात आपण एखा ा मशीन करावा अस ंमा या डो यात मशीन बनव याच े
मा या डो यात क पना आली तर ह ेआिण मशीन सॅिनटायझर ग कर यासाठी बनवल े
या याम य ेआ हाला खूप अडचणी आ या या यावरती आिण बरच मटेरियल जमा 



क न सािह य आणनू ह े तयार कलेल े मशीन आहेत लोक र यान े ये-जा करतात 
काही कोरोनाबािधत लोकांचे ज े काही वाहनांना िकवा दरवाजानंा जाता-येताना जो 
संसग होतो या यासाठी ह ेकोरोनाच ेजंतू न  हो यासाठी ा मशीन चा उपयोग होऊ 
शकतो 
 
स या या कोरोना िवषाणू या संकटातून बाहेर पड यासाठी सरकारन ं कले या काही 
उपाययोजनाचंी मािहतीही पंत धानानंी यावळेी दली.  
पाणी ही आपली जबाबदारी असून, ये या पावसा यात गावागावात सो या पारंप रक 
उपायानंी पाणी िजरवल ं पािहज,े अस ंआवाहन करत पंत धानांनी, ये या पाच जनू 
रोजी 'पयावरण दना'िनिम  येकान ं आपाप या प रसरात काही झाडं लावावीत, 
तसंच उ णता वाढत अस यामळु ेप यांसाठी पा याची यव था करावी असं सांिगतल.ं 
**** 
परभणी महानगरपािलकन ं ३१ मे पयतचा थक त मालम ा आिण पाणीप ी कर 
एकरकमी भरणा क यास, मालम ा करा या िवलबं शा तीवर ५० ट  तर पाणीप ी 
करा या िवलबं शा तीवर शंभर ट  सूट दे याची मुदत ३० जून पयत वाढवली आह.े 
याआधी ही मुदत ३१ म ेपयत होती.  
**** 
णांची वाढती सं या ल ात घेता िहंगोली िज ातही कोरोना िवषाण ू तपासणी 
योगशाळा सु  कर यात यावी अशी मागणी खासदार राजीव सातव यानंी कली आह.े 

िज ात णांचा आकडा ल णीय असून इथ या णांच ेतपासणीच ेनमुन ेऔरंगाबाद 
िकवा नांदेडला पाठवाव ेलागतात. यामळु ेआरो य यं णेवर मोठा ताण येत अस यान ं
िहंगोलीत योगशाळा सु  हावी, अशा मागणीच ं प  सातव यांनी वै क य िश ण 
मं ी अिमत देशमुख यांना पाठवल ंआह.े  
**** 
िहंदी िच पट सृ ीतले न या दमाच ेसंिगतकार, गायक वािजद खान यांच ंआज पहाट े
मुंबईत िनधन आल.ं त े४२ वषाच ेहोत.े िकडनीशी संबंिधत जंतु संसगामळु े कतीत 
िबघाड झा यान,ं यांना िसटी हॉ पटलम य ेउपचारासाठी दाखल कर यात आल ंहोत.ं 



उपचारादर यान यांचा आज पहाट े यांचा मृ य झाला. यांनी सािजद खान 
यां यासोबत सािजद-वािजद या नावान ं अलीकड या काळात लोकि य झाले या 
दबंग, वाँटेड, एक था टायगर अशा िच पटांना यांनी संगीत दल ंहोत.ं 
****  
रा यात काल ब तांश भागात मा सूनपवू पावसाच ंआगमन झालं. रोिहणी न ावर या 
हा पाऊस होता. मराठवा ात औरंगाबाद, िहंगोली, नांदेड आिण उ मानाबाद, 
िज ांत वादळी वा यासह जोरदार पाऊस झाला तर, जालना, बीड, परभणी आिण 
लातूर िज ातही दमदार पावसाची न द झाली. या पावसाम य े वीज अंगावर पडन 
दोन जणाचा मृ य ूझाला.   
औरंगाबाद शहरात काल रा ी दहा वाजे या सुमारास चांगला पाऊस झाला. िस ोड 
तालु या या अनके भागात तसंच फलं ी तालु यात या वडोद बाजार इथंही काल 
दपारी वादळी वारा, मेघ गजनेसह पाऊस झाला.  
जालना िज ात या भोकरदन तालु यात या राजूर, प रसरात सुमारे अधा तास वादळी 
वा यासह पाऊस झाला. टभुण सह चंदनझीरा इथंही पाऊस झाला. काही ठकाणी 
झाडंही उ मळन पडली. िज ा या जाफराबाद तालु यात आळंद इथ ं शेतात काम 
करत असणा या एका युवकावर वीज पड यान ं याचा मृ य ू झाला. भोकरदान 
तालु यात खामखेडा इथ ं वीज पडन एक दचाक  खाक झाली. जालना तालु यात 
पळसखेडा ठोबरे इथ ंघरावरील प ं उडा यान ंनऊ जण जखमी झाले.   
बीड शहरासह  धा र, कज, परळी, अंबाजोगाई  आिण माजलगाव तालु यात 
सं याकाळी पाऊस झाला. 
परभणी िज ात पाथरी, गंगाखेडसह िजंतूर, पालम, मानवत, सेलू तालु यात काही 
ठकाणी तुरळक तर काही भागात सं याकाळी वादळी पाऊस पडला. मानवत 
तालु यात  को हावाडी तर, बोरी इथ ंघरावरील प ,ं शेतातल ेशेड, िव ुत िवतरणाच े
खांब यांच ंनकुसान झाल.ं  
िहंगोली िज ात काल सं याकाळी सहा या सुमारास सोसा ाचा वारा आिण 
िवजां या कडकडाटासह पाऊस झाला. अनके ठकाणी झाडं उ मळन पडली. 
पावसामळु ंब याच ठकाणाचा िव ुत पुरवठाही खंडीत झाला होता. िशरडशहापूर इथ ं
एका नारळा या झाडावर वीज पड यान ं यान ंपेट घेतला. सेनगाव तालु यात हाताळा, 



आजेगा प रसरात वा यामळु ं अनके घरांवरील प  ं उडाली. औंढा, क ा बु क, 
कहाकर, ताकतोडा, वलाना, नरसी नामदवे, येहळेगाव सोळकं या भागातही पाऊस 
झाला. 
नांदेड शहरात हलका ते म यम तसंच कधारसह लोहा इथंही चांगला पाऊस पडला. 
लातूर िज ात लातूरसह, िनलंगा आिण औसा िश र तालु यात रमझीम पाऊस 
झाला. 
उ मानाबाद िज ात िविवध ठकाणी  कमी -अिधक माणात पावसान ं हजेरी 
लावली. िज ात येडशी इथ ं वा यामळु ं अनके घरांसह दकानावरील प  ं उडाली. 
अनके ठकाणी िवजां या तारा तुटन िवज पुरवठा खंडीत झाला. भूम तालु या या 
काही भागातही काल जोरदार पाऊस झाला.  
लातूर तालु यात िचकलठाणा इथ ं शतेात काम करणा या एका मिहले या अंगावर  
वीज कोसळ यान ंती गंभीर जखमी झाली. मा , उपचारापूव च ितचा मृ य ुझाला. 
स या अरबी समु ात कमी दाबाच ं  े  िनमाण होत अस यान ं परवा तीन जूनपयत  
महारा ासह गुजरात िकनारप ीवर वादळ धडकणार अस याच ं हवामान िवभागान ं
सूिचत कलं आह.े या या प रणाम व प पुढच े दोन दवस मराठवा ात जोरदार 
पावसाची श यतचेा अदंाज  परभणी या वसंतराव नाईक मराठवाडा कषी 
िव ापीठा या हवामान िवभागानही  वतवला आह.े  
*** 
िहंगोली िज ात िहगंोली आिण वसमत इथ ं काल पोिलस दलातले अिधकारी 
कमचा यांसाठी आरो य िशिबर घे यात आल.ं या िशिबराम य ेमधुमहे, दयरोग, थमल  
गन या सा ान ेतापाची तपासणी, ऑ सजन पातळी, र दाब, अ थीरोग, वचारोग 
अशा रोगासंबंधी तपास या त  डॉ टरांकडन कर यात आ या. पोलीस मु यालयाच े
४८ अिधकारी आिण ८४१ कमचा यांची यावेळी वै क य तपासणी कर यात आली.  
**** 
लातूर िज ात या उदगीर त े रावनकोळा या नांदेड िज ा या सीमपेयत या 
र या या कामाचा ारंभ रा यमं ी संजय बनसोड ेयां या ह त ेकाल झाला. क ीय 
र ता िनधीतनू होत असले या या १८ िकलोमीटर या र या या कामावर ६ कोटी 
पय ेखच होणार आहते. 



**** 
बीड शहरातले िस  सामािजक कायकत यापारी आिण बालाजी मं दर ट टच े
अ य , िहरालाल सारडा यांच ंकाल दीघ आजारान ंिनधन झालं ते ८५ वषाच ेहोत.े 
नगरसेवक, मं ी बँक, िहरालाल चौक यापारी महासंघ, राज थानी सेवा समाजाच ं
अ य पद यांनी भूषिवल ंहोत.ं यां या पािथवावर आज सकाळी १० वाजता बीड 
शहरात या अमरधाम मशानभमूीत अं यसं कार कले जाणार आहते.  
****  
उ मानाबाद िज ात बाहेर िज ातून येणा या नाग रकाचंी  आरो य तपासणी करताना 
शरीरातल ंतापमान मोज या सोबतच ऑ सीमीटर ार े तपासणी हावी, तसंच आरो य 
कमचारी, आशा कायक या, ामपंचायत कमचारी, कोरोना क ात काम करणार े
कमचारी, यांना आसिनक अ बम थट च ंवाटप कलं जाव ंअसा आदेश उ मानाबाद 
िज हा प रषदे या अ य ा अ मता कांबळ े यांनी आरो य िवभागाला दला आह.े 
कांबळ े यांनी काल उ मानाबाद तालु यात या संुबा या गावाला भेट देऊन 
गावक यांशी चचा कली. यावेळी आमदार राणाजगिजतिसंह पाटील यां या वतीन ं
मा क, तसंच सॅिनटायझरच ंवाटप कर यात आलं.  
**** 
अ खल भारतीय ा ण महासंघाची नायगाव तालुका कायका रणी जाहीर कर यात 
आली असून, अ य पदी सुिनता कळकण  यांची िनयु  कर यात आली आह.े 
काया य पदी ितलो मा नायगावकर तर कोषा य पदी रोिहणी जोशी यांची िनवड 
झाली आह.े  
**** 
उ मानाबाद िज ात तुळजापूर इथ ं कषी िव ान क , मिहला आिथक िवकास 
महामंडळ आिण रलाय स फाउंडेशन या वतीन ं मिहला शेतक यांसाठी ऑिडओ 
कॉ फर सच ं आयोजन कर यात आलं होत.ं घरगुती िबयाण ं वापरत असताना 
करावयाची बीज ि या, एकरी वापराव ंलागणार ं िबयाण,े िबया यांची उगवण मता 
यावर यावळेी मागदशन कर यात आल.ं  
**** 

 


