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****  
** तृणधा य, डाळी, तेलिबया, खा  तेल, कादंा आिण बटाटा यांसारखी शेती 
उ पादन ंअ याव यक व त ूकाय ातून मु ;  शेतमाल िव साठीही 'एक देश, एक 
बाजार' धोरणास मजंुरी, देशात कठेही आिण कोणालाही शेतमाल िवक याची 
शेतक यानंा परवानगी 
** िनसग च वादळाचा म य महारा ातून ईशा य दशेला वास सु ;  ती ता 
कमी होत अस याची हवामान िवभागाची मािहती  
** रा यात काल एका दवसात १२२ कोरोना िवषाण ूबािधत णांचा मृ य,ू तर दोन 
हजार ५६० न या णांची भर  
** औरंगाबादम यहेी चार णांचा मृ य ूतर ५५ नवीन बािधत ण 
** नांदेडम य े २१ तर जालना, उ मानाबाद आिण लातूरम य े येक  सहा नवीन 
ण 

आिण 
** कोरोना िवषाण ू चाचणीसाठी खासगी योगशाळां या दर आकारणीवर िनयं ण 

थािपत कर यासाठी चार सद यीय सिमती थापन कर याचा रा य सरकारचा िनणय  
**** 
क ीय मंि मंडळान ंकाल अ याव यक व त ूकाय ात सुधारणा आिण कषी उ पादन े
यापार आिण वािण य ( ो साहन आिण सुिवधा) अ यादेशाला मंजुरी देऊन 



शेतक यां या िहताच ेआिण कषी े ात आमूला  बदल घडवणार ेिनणय घेतल ेआहेत. 
क ीय मािहती आिण सारण मं ी काश जावडेकर आिण कषीमं ी नर  िसंह तोमर 
यांनी मं ीमंडळ बैठक नंतर या िनणयाचंी वाताहरांना मािहती दली.  अ याव यक व त ू
काय ात सुधारणा क यामळु,े तृणधा य, डाळी, तेलिबया, खा तेल, कांदा आिण 
बटाटा यांसारखी शेती उ पादन ेअ याव यक व तूं या यादीतनू मु  झाली आहेत. या 
व तूं या सा ावर, िकमतीवर आता सरकारच ं िनयं ण नसेल. बाजारा या 
मागणीनुसार शेतक यानंा यां या उ पादनाचा यो य तो फायदा घेता येणार आह.े या 
िनणयामळु े शेतक यांना आपला शेतमाल चांग या दरान े िवक याचा पयाय खुला 
होईल, तसंच खासगी गुंतवणकुदारांचा ह त ेप कमी होईल. सरकार या या िनणयामळु े
शीतगृह, शतेमाल ि यते खासगी गुंतवणकु ला ो साहन िमळेल, असं क ीय मं ी 
काश जावडेकर यांनी सांिगतलं.  यामळु,े खाजगी गुंतवणकूदारांना, आता िनयमनांची 

आिण सरकारी ह त पेाची अवाजवी भीती असणार नाही,अस ंते हणाल.े 
 
कषी उ पादन े यापार आिण वािण य ( ो साहन आिण सुिवधा) अ यादेशाला मजंुरी 
देऊन सरकारन ं शतेमाल कषी उ प  बाजार सिमतीकड े िवक या या बंधनातून 
शेतक यानंा मु  कलं आह.े कषी उ प  बाजार सिमती या बाहेर या े ात अगदी 
दस या रा यातही शेतकरी आपला शेतमाल िवनासायास िवक शकतील, यासाठी 
यांना कठलाही कर भरावा लागणार नाही, असा बदल सरकारन ं काय ात कला 
आह.े शेतकरी आप या पसंतीनुसार, आप या सोयीनुसार हा माल देशात कठेही आिण 
कोणालाही िवक शकणार आहेत. यासाठी काही इले टॉिनक ॅटफॉमही सरकार 
उपल ध क न देणार अस याच ं कषी मं ी नर  िसंह तोमर यांनी सांिगतलं.  एक 
भारत, एक कषी बाजारपेठ या दशनेे ही वाटचाल अस याच ं यांनी सांिगतल.ं  
मा  जर, देशात यु , द काळ, असामा य दरवाढ आिण नैसिगक संकटांसारखी 
प र थती उ वली, तरच या सव कषी उ पादनावंर बंधन ं लाव याच े अिधकार 
सरकारन ंआप याकड ेकायम ठेवल ेआहेत.  
या सुधारणेमळु,े शेतकरी आिण ाहक दोघांनाही मदत होईल आिण व तूं या िकमती 
थर राहतील. तसेच, साठवणूक सुिवधां या अभावामळु े कषीमालाच ेहोणार ेनकुसान 

देखील कमी होईल, अस ंतोमर हणाले. 



देशात गुंतवणकु ला ो साहन दे यासाठी मं ालय ं आिण िवभागामं य े प रयोजना 
िवकास सेल, तथा सिचवाचं ंदल थापन कर यासही मंि मंडळान ंमा यता दली आह.े   
आयुष मं ालयाअंतगत सहायक कायालया या पात भारतीय औषध आिण 
होिमओपॅथीसाठी फामाकोिपया आयोगा या पुन थापनेलाही मंि मडंळान ंमा यता दली 
आह.े  
कोलकाता पोट ट टच ंनाव बदलून शामा साद मुखज  पोट ट ट अस ंकर यालाही या 
बैठक त मा यता दे यात आली.  
**** 
िनसग च वादळान ंम य महारा ातून ईशा य दशेला कच कर यास ारंभ कला आह.े 
मा  या वादळाची ती ता कमी होत अस याच ं भारतीय हवामान िवभागान ं हटलं 
आह.े नािशकपासून ७० िकलोमीटर तर औरंगाबादपासनू ९० िकलोमीटर अतंरावर या 
वादळाचा क िबंद असून २७ िकलोमीटर ितघंटा या वेगान ं त े पुढ े सरकत आह.े 
यामळु े आगामी २४ तासात म य महारा , मराठवाडा, िवदभ आिण म य देश या 
दि ण भागात मुसळधार पाऊस हो याची श यता य  कर यात आली आह.े पणु े
िज ा या उ र भागात तसंच नािशक आिण औरंगाबाद िज ात काल रा ी 
वाढलेला वा याचा वेग आज पहाटे कमी झाला. खानदेशात ह ेवादळ वेश कर याची 
श यता ल ात घेऊन धुळ ेआिण नंदरबार िज ात सतकतेचा इशारा दे यात आला 
आह.े रा याच ेआ दवासी िवकासमं ी िविध  क.सी पाडवी यांनी नाग रकानंा सुरि त 
ठकाणी राह याच ंआवाहन कल ंआह.े 
दर यान, काल रायगड िज ात ीवधन, दव ेआगार भागात हे च वादळ दाखल 
झालं यानंतर ते उरण या दशेन े अ ेसर झालं. हे वादळ धडक यानंतर 
िकनारप ीलगतची अनके झाडं उ मळन पडली. अिलबाग प रसरात या अनके घरांवरच े
प े उडन गेल.े मुंबई- गोवा महामागावरही अनेक झाडं उ मळन पड यान ं या 
महामागावरची वाहतकू ठ प झाली. रेवदंडा आिण मु डला जोडणारा साळाव पलू 
वाहतुक साठी बंद कर यात आला होता. समु  िकना याकंड ेजाणारे र त ेबंद कर यात 
आल े तर िज ात थळ बाजार मध या दीड हजार म छमारांना सुरि त थळी 
हलव यात आलं होत.ं 



या वादळामळु े काल रायगड िज ात दोन जणांचा मृ य ू झाला. अिलबाग 
तालु यात या उमट ेइथ ंदशरथ वाघमार ेयांचा अंगावर वीज मंडळाचा डीपी पडन मृ य ू
झाला, तर ीवधन तालु यात या सोयगाव गवळीवाडा इथ ंअमर जावळकर या १६ 
वषा या मुलाचा अंगावर िभंत पडन मृ य ूझाला. अिलबाग  निजक रामराज इथ ंडीपी 
अंगावर पडन एक जण जखमी झाला.  
वादळान ंआपली दशा बदल यामळु ेमुंबई महानगर े  या या तडा यातून वाचलं. 
वादळापासून बचावासाठी बृह मुंबई महानगरपािलका े ात या सुमार े चाळीस 
हजारावर नाग रकानंा सुरि त थळी हलवल ंहोत.ं  
या च वादळामळु ेर नािगरी िज ात दापोली आिण मंडणगड या दोन तालु यामं य े
सवािधक नकुसान झालं आह.े दापोली इथ या काही इमारत वरच े यािशवाय समु  
सपाटी लगत असले या भागात या घरांवरचे प  ेउडन गेले, झाडे उ मळन पड यान ं
अनके ठकाणी वाहतूक बंद हो याच े कार घडले आहते. आबंाघाट इथ ं एक मोठ े
झाड कोसळ यान ं वाहतकू थांबली होती. तर गुहागर-खेड मागही बंद आह,े अशी 
मािहती र नािगरी शासनान ं दली आह.े दर यान र नािगरी या समु  िकना यावर 
भगवती बंदरातून अँकर तुट यान ंभरकटले या बोटीवर या १३ खलाशांना वाचव यात 
यश आल ंआह.े यात तीन परदेशी नाग रकांचाही समावेश आह.े दर यान िज ात  
कोण याही कार या जीिवतहानीच ंवृतत् नाही.  
**** 
या च वादळा या संभा य धो याचा सामना कर यासाठी नािशक िज ाचा आप ी 
यव थापन िवभाग स  झाला आह.े नािशक िज ात काल दपारनंतर ३५ ते ४० 

िकलो मीटर ित तास वेगान ं वार े वाहत होते, वादळी वा यामुळ े शहरात अनेक 
ठकाणी झाड ंउ मळन पडली तर वणी इथ ंघाट मागावर दरड कोसळ यान ंवाहतुक वर 
परीणाम झाला आह.े  
**** 
िनसग च वादळाचा प रणाम काल रा यभरात दसून आला. कोकण िकनारप ी, 
मुंबई, नािशक, पु यासह अनेक भागात वादळी वा यासह पाऊस झाला. औरंगाबाद 
शहरासह िज ात रा भर जोरदार वा यासह पाऊस पडला. अनके ठकाणी वीज 
पुरवठा खंिडत झाला होता.  



जालना शहरासह तालु या या काही भागात काल दपारी अधा तास पाऊस झाला. 
िहंगोली िज ा या अनके भागात वादळी वा यासह पाऊस झा याच ं आम या 
वाताहरान ंकळवल ंआहे. 
पुण ेआिण अहमदनगर िज ात या अकोल ेतालु यात काल जोरदार पाऊस झाला. 
जोरदार वाहणा या वादळामळु े खरिवर े िवभागात या िज हा प रषदे या िविवध 
शाळांच ंमोठ ंनकुसान झालं.  
**** 
च वादळामळु ेझाले या नुकसानीच ेतातडीन ं पंचनाम ेकर याच ेआदेश महसूल मं ी 
बाळासाहेब थोरात यानंी दल ेआहेत. शासन जनजीवन पूवपदावर आण यासाठी पूण 
य न करत अस याच ं यांनी हटलं आह.े  

**** 
रा यात काल कोरोना िवषाण ूसंसगामळु ेएका दवसात सवािधक १२२ णांचा मृ य ू
झाला. आतापयत रा यात या आजारान ंदोन हजार ५८७ जणाचंा मृ य ूझाला. काल 
रा यभरात दोन हजार ५६० न या णांची भर पड यान ंएकण बािधतांची सं या ७४ 
हजार ८६० झाली आहे. तर काल रा यभरात ९९६ जणानंा उपचारानंतर बरे झा यान ं
णालयातून सुटी दे यात आली. रा यात आतापयत ३२ हजार ३२९ जण कोरोना 

िवषाण ूमु  झाले आहेत. तर स या ३९ हजार ९३५ णांवर उपचार सु  आहेत.  
**** 
औरंगाबाद शहरात काल दवसभरात चार बािधत णांचा मृ य ूझाला. एका खासगी 
णालयाम य ेिसडको एन-फोरमधला ७४ वष य पु ष आिण अ य एका ८९ वष य 

पु षाचा मृ य ू झाला तर शासक य महािव ालय आिण णालयाम य े रहीम 
नगरमध या ४२ वष य पु ष आिण बायजीपु यात या इं दरा नगरमध या ५५ वष य 
मिहलेचा मृ य ूझाला. आतापयत एकण ८५ कोरोना िवषाण ूबािधतांचा उपचारादर यान 
मृ य ूझाला आह.े तर एक हजार ११३ बािधत ण बरे होऊन घरी गेल ेआहेत. स या 
५२६ णांवर उपचार सु  अस याच ंिज हा शासनान ंकळवल ंआह.े 
दर यान, औरंगाबाद िज ात काल दवसभरात ५५ नवीन कोरोना िवषाण ू बािधत 
णांची न द झाली. िज ात एकण णांची सं या आता एक हजार सातश ेवर गेली 

आह.े काल आढळले या णांम य ेिशवशंकर कॉलनी पाच, कलासनगर आिण िमल 



कॉनरम य े येक  चार, खोकडपुरा, समता नगर, समृ ी नगर, लेबर कॉलनी, 
भाविसंपुरा, आिण सुराणा नगर भागात येक  दोन ण आहते. जसवंतपुरा, संजय 
नगर मकुदवाडी, अिजं य नगर, िसडको एन-फोर, जय भवानी नगर, हमालवाडी, रे व े
टेशन, िपसादवेी रोड, कटकट गेट, िस खेाना, नूतन कॉलनी, बारी कॉलनी, उ का 

नगरी, िसडको एन-िस स संभाजी कॉलनी, शरीफ कॉलनी, कलास नगर, व न 
नगरी, गारखेडा प रसर, भवानी नगर, जनुा म ढा, पुंडिलक नगर रोड गारखेडा, करीम 
कॉलनी, इं दरा नगर, शाह बाजार, घाटी हॉ पटल प रसर, नागसेन कॉलनी 
बायजीपुरा, िकराडपुरा, कोिहनूर कॉलनी आिण रहीम नगर तसंच िव ािनकतन कॉलनी 
या भागात यके  एक, आिण अ य भागात तीन ण आढळल.े पठैण शहरात यशवंत 
नगर इथ ंतीन तर िस ोड इथ ंअ दलशहा नगरात एक ण आढळला आहे.  
**** 
नांदेड इथ ंकाल आणखीन २१ जणांना कोरोना िवषाणूचा संसग झा याचा अहवाल 
ा  झाला. यामुळ ेनांदेड िज ात एकण बािधताचंी सं या आता १७५ झाली आह.े 

काल आढळन आले या णांम य े शहरात या देगलूर नाका भागातले ११, 
िशवाजीनगर नई आबादी भागातले नऊ आिण देगलूर तालु यात या अमदापूर इथ या 
एका णाचा समावशे आह.े आता िज ात ४१ णांवर उपचार सु  असून, नांदेड 
िज ात आतापयत आठ णांचा संसगामळु ेमृ य ूझाला आह.े  
**** 
जालना िज ात काल आणखी सहा कोरोना िवषाण ू बािधत णांची न द झाली. 
जालना शहरात या मोदीखाना भागात या तीन, हाडा कॉलनी, नूतन वसाहत 
भागात या येक  एक तर मठंा शहरात एक ण आढळला आह.े यामुळ ेिज ाची 
एकण ण सं या आता १५९ झाली आह.े मोदीखाना भागातले ितघ ेबािधत एकाच 
कटंबातल ेअसून, ते यापूव  कोरोना िवषाणूमळु ेमरण पावले या य या संपकातल े
आहेत. दर यान, एका बािधत य या अं यिवधीस हजर असले या ४० नाग रकांना 
सं थातम्क िवलगीकरणात ठेव यात आलं आह.े तर या य या अं यिवधीस हजर 
राहणा या तीन नगरसेवकांसह, नगरपािलकच े काही कमचारी आिण अ य १०० 
नाग रकांिव द सदर बाजार पोलीस ठा यात गु हा दाखल कर यात आला आह.े  
**** 



उ मानाबाद िज ात काल आणखी सहा कोरोना िवषाण ूबािधत णांची न द झाली. 
कसरजवळगा, धुता, सुचबा, कारी इथले येक  एक, तर कळंब तालु यात या 
अंदोरा इथल ेदोन ण आहेत.  
**** 
लातूर िज ात काल आणखी सहा कोरोना िवषाण ू बािधत ण आढळले. रेणापूर 
तालु यात या कामखडेा इथल ेआिण लातरू शहरात या संभाजी नगर इथले यके  
दोन, औसा तालु यात या िह परगा, औसा शहरात या कदार नगर इथ ं यके  एक 
ण आढळला आह.े  

दर यान, अहमदपूर तालु यात या पाटोदा इथ या एका य चा काल कोरोना िवषाण ू
संसगामळु ेमृ य ूझाला. 
****    
िहंगोली िज ात काल ४५ कोरोना िवषाण ू बािधत ण बरे झा यान ं यांना 
णालयातून सुटी दे यात आली. िज ात आता ३२ णांवर उपचार सु  आहेत. 

**** 
नािशक िज ात काल आणखी ५५ कोरोना िवषाण ू बािधत णांची भर पडली. 
मनमाड आिण मालेगावम य े येक  १५, नािशक ामीण पोिलस मु यालय वसाहतीत 
एक, तर नांदगाव, येवला, इगतपुरी इथ ं येक  दोन ण आढळले. सोलापरू शहरात 
४० नव े ण आढळन आले. यात महापािलक या मिहला पदािधकारी आिण यांच े
पती तसंच शहरात या एका आमदारां या बंधूंचा समावेश आह.े अमरावती इथ ंकाल 
आणखी ७ जणांना, तर सांगली, चं पूर आिण गडिचरोली िज ात येक  एका 
य ला कोरोना िवषाणूची लागण झा याच ंआढळन आल ंआह.े  

**** 
कोरोना िवषाण ू चाचणीसाठी खासगी योगशाळां या दर आकारणीवर िनयं ण 

थािपत कर यासाठी रा य शासनान ंचार सद यीय सिमती थापन कर याचा िनणय 
घेतला आह.े आरो य मं ी राजेश टोप े यांनी काल जळगाव इथ ं ही मािहती दली. 
रा य आरो य हमी सोसायटीच ेमु य कायकारी अिधकारी सुधाकर िशंद ेहे सिमती या 
अ य पदी असतील, अस ंते हणाले. खासगी योगशाळांम य ेतपासणीच ेदर पंधराश े
ते अठराश े पयापंयत कमी कर यात येतील, असं टोप ेयांनी सांिगतल.ं णांना सेवा 



दे यास नकार देणा या डॉ टरांवर मे मा अतंगत कारवाई करावी, तसंच यांच ेपरवान े
र  कराव,े अस ेआदेशही टोप ेयांनी दले आहेत.  
**** 
मुंबई उ  यायालयाचं नाव बदलून महारा  उ  यायालय कराव ं अशी मागणी 
करणा या यािचकवर काल सव  यायालयान ंक , तसंच महारा  आिण गोवा रा य 
सरकारला नोटीस जारी कली आह.े कामगार यायालयातल े िनवृ  यायाधीश ही. 
पी. पाटील यांनी दाखल कले या यािचकवर सर यायाधीश यायमतू  शरद बोबड े
यां या अ य तेखाल या पीठान ंसरकारला आपलं हणण ंमांड यास सांिगतल ंआह.े 
इतर रा यामंध या यायालयांनाही यां या रा यां या नावाव न ओळखल ं जाव ं
अशीही मागणी या यािचकत कर यात आली आह.े   
**** 
िनसग च वादळा या पा भूमीवर मराठवा ात महािवतरण यं णेन ेसतक रा न वीज 
ाहकानंा दजदार, सुरळीत आिण अखंिडत वीज पुरवठा कर या या सूचना 

महािवतरण या औरंगाबाद ादेिशक कायालयाच े सह यव थापक य संचालक सुनील 
च हाण यांनी अिध क अिभयं यानंा द या आहेत. च हाण यांनी काल 
मराठवा ात या सव अिध क अिभयं यांशी दर य संवाद णाली या मा यमातून 
संवाद साधला. च वादळामळु े खंिडत झालेला वीज पुरवठा पूववत कर यासाठी 
अित र  सािह य उपल ध क याच ं यांनी सांिगतल.ं  
**** 
दवंगत क ीय मं ी भाजपा नते े गोपीनाथ मुंडे यांना यां या पु यितथी िनिम  काल 
आदरांजली वाह यात आली.  
यां या मिृत दनािनिम  सामािजक मा यमा ारे समथकांशी संवाद माजी मं ी पकंजा 
मुंडे यांनी आपण न या आ मिव ासान ं जनसेवा करणार अस याच ं हटल ं आह.े 
िवधान प रषद िनवडणकु नंतर आपण प  सोडणार अशा अफवा पसर या हो या, मा  
भारतीय जनता प  सोडणार नसून, आप याला कोण याच पदाची लालसा नाही, अस ं
यांनी प  कलं. कोरोना िवषाणूचा ादभाव संप यानंतर रा याचा दौरा करणार 
अस याची घोषणाही मुंडे यांनी यावेळी कली.  
**** 



सामािजक याय मं ी धनंजय मुंडे यानंीही गोिपनाथ मुंड ेयांना आदरांजली अपण कली. 
गोपीनाथ मुंडे यां या आयु याचा अिवभा य घटक असले या ऊसतोड मजूर, क करी, 
वंिचत उपेि त, दीन - दब याचंी सेवा करण ं ह े आपल ं आ  कत य अस याच ं
धनंजय मुंडे यांनी हटलं आह.े 
****  
लातूर इथ ंमहानगरपािलकच ेउपमहापौर चं कांत िबराजदार यां या ह ते मुंड े  यां या 
ितमेस पु पहार वा न अिभवादन कर यात आल.ं  

रेणापूर तालु यात या मौज े दवणगाव इथ ं मुंडे यां या नावान े बांध यात आले या 
वेश ाराच ंउदघाटन भाजपाच ेिज हा य  आमदार रमेश कराड यां या ह त ेझालं. 

उ मानाबाद इथ िज हा य  िनतीन काळ ेयां या ह त ेगोपीनाथ मुंढ ेयां या ितमेच े
पूजन क न अिभवादन कर यात आलं.  
परभणी इथंही भाजप या वतीन ंमुंड ेयांना अिभवादन कर यात आलं.  
मुंडे यां या पु यितथीिनिम  मराठवाडा युवक िवकास मंडळान ं काल ‘कोिवड १९ 
संघष यो ा संमेलन’ सामािजक मा यमा ार ेघेतल.ं या ऑनलाईन संमेलनाच ंउ ाटन 
करताना प भूषण डॉ अशोक ककड ेयांनी यां या मृत ना उजाळा दला. 
**** 
परभणी िज हा प रषदेन ं िज ात या एक हजार सातश ेअंगणवाडी या लाभा याची 
गैरसोय टाळ यासाठी तसंच यां या गरजा पूण कर यासाठी अिभनव उप म सु  
कला आह.े या सर्व लाभा याच े हॉटसॲप पु तयार क न यांना मागदशन कलं 
जात आह.े यािवषयी अिधक मािहती देतांना उपमु य कायकारी अिधकारी डॉ कलास 
घोडक हणाल े… 
 

या मा यमातनू दररोज या लाभा याना एक िलकं शेअर क न यांना पूव ाथिमक 
िश णाचे धड े दले तर या गरोदर आिण तनदा माता ह े यांना तनपान बाळाचा 
आहार िकवा याचंी कशी काळजी यावी याबाबतचे हिडओ या मा यमातून दररोज 
शेअर कल ेहोते तर कपोिषत बालकांसाठी घरगुती ाम बाल िवकास क  हणजेच 



यांना कपोिषनातून बाहेर काढ यासाठी घरात या पालकानंी कशा प तीन े काळजी 
घेतली जावी या प त च े दररोज हिडओ शेअर कल े गेल े आिण याचा अितशय 
फायदा झालेला आह.े  

अंगणवाडीताई योती जवळकेर यांनी या हॉटसॲप ुप या मा यमातनू लाभा याना 
होत असले या मदतीबाबत मािहती दली.  या हणा या..  
 

मी योती मुंजाजी जवळेकर अंगणवाडी कायकत  बाबुळगाव मांक तीन िवभाग 
जाम दोन क प परभणी दोन तीन त े सहा वयोगटातील मुलां या पालकांच े
हॉटसॲप ुप क न यांना दैिनक अॅ टिवटी दऊेन ती घरी क न घे यास लावल े

तसेच गरोदर व तनदा मातांना हॉटसॲप पु या मा यमातून यानंा आहार आरो य व 
तनपानािवषयी मािहती दली कपोिषत मुलांच े ुप क न यांना आहार आरो य 
व छता िवषयी मािहती दऊेन अंगणवाडी या सेवांची व योजनांची गाव पातळीवर 
भावीपण ेअंमलबजावणी कली याला पालकांचा उ फत ितसाद िमळाला. 

**** 
लातूर िज ात दवेणी इथ या पोलीस कमचा याला काल दहा हजार पय े लाच 
घेताना रंगेहाथ अटक कर यात आली. मुरलीधर मारोतीराव दंतराव अस ं या 
कमचा याच ं नाव असून, त ारदारा या िवरोधात पोलीस ठा यात असलेल े करण 
िमटव यासाठी यान ं लाच मािगतली होती. लाचलुचपत ितबंधक पथकान ं वलांडी 
पोलीस चौक त काल सापळा रचून याला अटक कली.  
नांदेड िज ातही मुदखेड तालु यात एका पोलीस कमचा याला काल पाच हजार 
पयांची लाच वीकारताना अटक कली. याम अजुनराव काळे अस ंया पोिलसाच ं

नाव असनू, आरोपीला जामीन िमळवून दे यासाठी यान ंही लाच मािगतली होती.  
****  



औरंगाबाद शहरात या बाजारपेठा उ ापासून सु  होत आहते. मा , बाजारपठे सु  
कर यासाठी दकानदारांवर घातले या अटी िशिथल कर याची मागणी िज हा यापारी 
महासंघान ं कली आह.े या मागणीच ं िनवेदन महासंघा या वतीन ं काल महापािलका 
शासक तथा आयु  अ तककमार पांडेय यांना सादर कर यात आल.ं सम िवषम 

तारखेला बाजारपेठ सु  करण,ं यके दकानदारान ंथमल आिण ऑ सीमीटर ठेवण,ं 
आदी अटी र  कर याची मागणी या िनवेदना ारे कर यात आली आह.े 
**** 
लातूर िज ा या रेणापूर तालु यात या भोकरंबा इथ या हरभरा खरेदी क ािव  
चार दवसात कारवाई कली नाही तर आंदोलन कर याचा इशारा भारतीय जनता प ान ं
दला आह.े या क ावर शेतक यांची फसवणकू होत अस याची त ार क यानंतरही 
अ ाप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, आमदार रमेश कराड यांनी याबाबत 
िज हािधका याकंड ेत ार क न कारवाई कर याची मागणी कली होती.  
**** 
परभणी िज ा या पाथरी इथ ं िवनाअनुदािनत त वावर काम करणा या ा यापकानंी 
अनुदान िमळ या या मागणीसाठी अ याग आंदोलन सु  कलं. या ा यापकांची 
काल आमदार मोहन फड यांनी भेट घेतली. या ावर तोडगा काढ यासाठी 
शासनाकडे पाठपुरावा कर याच ंआ ासन फड यांनी यावळेी दलं.  
**** 
उ मानाबाद िज ातले डा या िवचारसरणी कायकत अ ण शेळक यांच ंकाल बाश  
इथ ंककरोगान ंिनधन झालं. १९७२ साली ते भारतीय िव ाथ  प रषदेत सहभागी झाल.े 
१९७४ पासून ते कळंब इथ ंरा यशा ाच े ा यापक हणून कायरत होत.े मा सवादी 
क युिन ट प ा या उ मानाबाद िज ाच ेत ेबराच काळ िज हा सिचव हणून कायरत 
होत.े यां या पािथवावर आज सकाळी नऊ वाजता अं यसं कार होणार आहते. 
**** 
 
 


