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 आकाशवाणी औरंगाबाद   
ादेिशक बात या 

दनांक – ०५ जून २०२० सकाळी ७.१० िम. 
****  

** रा यात टाळेबंदी िशिथलतेचा दसरा ट पा आजपासून सु , सव कारची दकान ं
एक दवसाआड उघडता येणार. टॅ सी, कब, र ा वाहतुक लाही परवानगी 
** िनसग च वादळाचा जोर ओसरला, नकुसानीच े पचंनाम े दोन दवसांत सादर 
कर याच ेमु यमं यांच ेआदेश 
** महारा  आरो य िव ान िव ापीठा या १५ जुलैपासून परी ा घे यास रा यपाल 
भगतिसहं को यारी यांची मंजुरी  
** रा यात आणखी दोन हजार ९३३ कोरोना िवषाण ू बािधत णांची न द, १२३ 
जणांचा मृ य ू 
** औरंगाबाद िज ात चार जणांचा मृ य ूतर  नव े६५ ण. 
** जाल यातही एकाचा मृ य ू तर उ मानाबाद, नांदेड, िहंगोली आिण परभणीत 
णां या सं यते वाढ 

** रा यात १२ हजार ६६८ ामपंचायत या िनवडणकुा थिगत तर मुदत संपले या 
एक हजार ५६६ ामपंचायत वर शासक नमे याचा िनणय 
आिण 
** िस  िच पट द दशक बासू चॅटज  यांच ंिनधन    
**** 
रा यात टाळबेंदी िशिथलतेचा दसरा ट पा आजपासून सु  होत आह.े यानुसार सव 
कारची दकान ंएक दवसाआड एका बाजूची यानुसार सकाळी सात त े सं याकाळी 



पाच वाजपेयत उघडता यणेार आहेत. यािशवाय टॅ सी, कब, र ा वाहतकुही 
आजपासून सु  होईल. 
औरंगाबाद िज ातही आजपासून यापारी ित ान ं सु  होत आहेत. यािवषयां या 
िनयमांची िज हािधकारी उदय चौधरी यांनी मािहती दली. ते हणाले.  
 
जे काय माकट आह े याम ये मॉल सु  होणार नाही िसनेमा थेटर सु  होणार नाही 
िकवा मो ा बाजारपेठांम ये कॉ े स ते कॉ े स या ठकाणी सु  होणार नाही 
आिण या सेवा सकाळी नऊ सं याकाळी पाच पयत सु  राहतील आिण या ठकाणी 
गद  होऊ नय े याक रता शासनान े सािंगतललेा आह े क  आपण एक िनयम क न 
यायला पािहज ेआपण वतःवर बंधन घालायला पािहज ेजेणके न अचानक एका 

माकटम ये गद  होणार नाही एका लाईन चे दकान ले ट हँड साईडच े एका दवशी 
५०% सु  ठेवा आिण ते राईट हँड साईट च ेदकान आहेत ५०%  त ेएका दवशी सु  
ठेवा तर अशा प तीन ेज ेआह ेत ेदकान सु  क  शकतो 

दर यान, रा य शासना या या िनणयाला औरंगाबाद यापारी महासघंान ंिवरोध दशवला 
आह.े औरंगाबाद शहराची यापारी पेठ मुबंई, पुण,े नागपूर, नािशक माण ेसुिनयोिजत 
नस यान,ं कोण या बाजचू ं दकान सु  आह,े ह े ाहकाला नेमक कळण ं अवघड 
जाणार असून त ेगैरसोयीच ेठरेल असं यापारी महासंघाच ं हणणं आह.े शासनान ंहा 
िनणय यापा यावंर लादला तर याला िवरोध कर याचा आिण आव यकता भास यास 
आंदोलन कर याचा िनणय यापारी संघटनांनी घेतला आहे. 
दर यान, या अनुषंगान ं पोिलस आयु  िचरंजीव साद यांनी काल शहरात या 
पुंडलीकनगर आिण जवाहर कॉलनी प रसरात या नाग रकांची बैठक घेतली. 
शासना या िनयम आिण अट ना अधीन रा नच दकान ेसु  करावीत, असं आवाहन 
यांनी यावळेी यापा यांना कलं. 
**** 



रा यातून म य देशात गेले या िनसग च वादळाचा जोर ओसरला आह.े 
म य दशे या दि ण भागात काल ते पोहोचल.ं यामळु ेया भागात तसंच महारा ात 
िवदभ भागात पावसाच ं माण वाढलं आह.े  
दर यान, या च वादळामळु ेझाले या नकुसानीच ेपंचनाम ेदोन दवसांत सादर करावते 
हणजे शतेकरी आिण गावक यानंा तातडीन ंमदत करता येईल, अस ंमु यमं ी उ व 

ठाकरे यांनी हटल ंआह.े मु यमं यांनी काल दर य संवाद णाली या मा यमातून 
च वादळामुळ े झाले या नुकसानीचा आढावा घेतला, यावेळी त े बोलत होत.े 
िवशषेत: रायगड िज ात मो ा माणावर िवजेच ेखांब पडल ेअसून महािवतरणन े
तातडीन े वीज पुरवठा सु  करावा, यासाठी इतर ठकाणा न जा तीच ं मनु यबळ, 
साधन सामु ी उपल ध करावी असे िनदशही यांनी दल ेआहेत. 
िनसग च वादळाचा ीवधन, ह रहरे र भागात या आं यां या बागांना मोठा फटका 
बस याच ं आम या वाताहरान ं कळवल ं आह.े पालकमं ी अ दती तटकरे यांनी 
िज ासाठी िवशषे आिथक पकॅजची मागणी कली  आह.े 
िसंधुदग िज ात मालवण तालु यातही या च वादळामुळ े मोठ ं नकुसान झालं. 
िवजेच े खांब कोसळ यान ं खंडीत झालेला वीजपुरवठा सुरळीत कर यासाठी 
महािवतरणच े य न सु  अस याच,ं अधी क अिभयंता िवनोद पाटील यानंी 
सांिगतल.ं  
**** 
महारा  आरो य िव ान िव ापीठामाफत घे यात येणा या वै क य िव ा या या प र ा 
ये या १५ जुलैपासून घे यात येणार आहेत. प र ेसंदभात िव ापीठान ंसादर कले या 
आराख ाला रा यपाल भगतिसंह को यारी यांनी मंजुरी दली आह.े वैदयक य िश ण 
मं ी अिमत देशमुख यांनी काल रा यपालांची भेट घेऊन िव ापीठ प र ा घे यास 
अनकुल अस याच ं सांिगतलं. िव ापीठाकडन प र ांच ं वेळाप क लवकरच जाहीर 
कर यात येईल, अस ंदेशमखु यांनी सांिगतल.ं महारा  आरो य िव ान िव ापीठामाफत 
पद यु र वै क य िव ाशाखे या एम.डी, एम.एस. पद यु र दंत, आयुवद, 
होिमओपॅथी, प रचया आिण त सम सव पदवी िव ाशाखां या परी ा घे यात येणार 
आहेत. 
**** 



कोिवड ादभावा या पा भूमीवर कान, नाक आिण घशा या आजारापासून वत:चा 
बचाव कर यासंदभात या मागदशक सूचना क ीय आरो य मं ालयान ं काल जारी 
क या. डॉ टर आिण वै क य कमचा यामं य ेकोिवड संसगाला ितबंध करण,ं हा या 
मागचा उ ेश आह.े  
**** 
देशात कोरोना िवषाणू तांच ं बर े हो याच ं माण ४७ पूणाक ९९ शतांश ट  एवढं 
झालं आह.े देशातली या संसगाची ण सं या दोन लाख १६ हजार ९१९ झाली 
असून, आतापयत एक लाख चार हजार १०७ ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. या 
आजारामुळ ेआतापयत सहा हजार ७५ णांचा मृ य ूझाला आह.े 
**** 
रा यात काल आणखी दोन हजार ९३३ कोरोना िवषाण ूबािधत णांची न द झा यान ं
एकण णांची सं या ७७ हजार ७९३ झाली आह.े काल या आजारान ं१२३ णांचा 
मृ य ूझाला. रा यात आतापयत दोन हजार ७१० जणांचा मृ य ूझाला आह.े तर काल 
रा यभरात एक हजार ३५२ णांना उपचारानंतर घरी सोड यात आलं. रा यात एकण 
३३ हजार ६८१ ण कोरोना िवषाण ूमु  झाले आहेत.  
मुंबईत काल एक हजार ४४२ नव े ण आढळले, तर ४८ णांचा मृ य ू झाला. 
पु यात २४३ नव े ण सापडले तर १३ जणांचा मृ य ूझाला.  
**** 
औरंगाबाद िज ात काल चार कोरोना िवषाण ूबािधत णांचा मृ य ूझाला. याम य े
रोशन गेट इथला ८५ वष य पु ष आिण ५० वष य मिहला, समता नगरमधला ४३ 
वष य पु ष आिण कसर कॉलनीतला ६४ वषीय् पु षाचा समावेश आह.े िज ात 
आतापयत या आजारान ं९२ णांचा मृ य ूझाला आह.े  
दर यान, औरंगाबाद िज ात काल दवसभरात ६५ कोरोना िवषाण ूबािधत णांची 
वाढ झा यान ंएकण णांची सं या एक हजार ७६९ झाली आह.े काल आढळले या 
णांम य ेिसडको एन सहा मध या संभाजी कॉलनीत सहा, िशवशकंर कॉलनीत पाच, 

राजा बाजार चार, िसडको एन सात मध या आंबेडकर नगर तसंच गारखेडा 
प रसरात या अिजं य नगरम य े यके  तीन, बेगमपुरा, रोशन गेट, चेतना नगर, 
िसडको एन फोर मधलं समृ ी नगर, आिण गणेश कॉलनीत येक  दोन ण आहेत. 



लेबर कॉलनी, पडेगाव, बायजीपुरा, हसुल, भारतमाता नगर, मकुदवाडीतलं संजय 
नगर, देवळाई चौक, समथ नगर, िशवाजी कॉलनी, सईदा कॉलनी, िसडको एन-सात, 
एन-ट मधलं िव ल नगर, िवनायक नगर, जवाहर कॉलनी, बारी कॉलनी, 
गारखे ातलं हनमुान नगर, िवजय नगर, मील कॉनर, िसडको एन फोर, ातंी नगर, 
अयो या नगर, य ू हनमुान नगर, कलास नगर, िसडको एन वन, पडेगावमधल ंसुंदर 
नगर, कटकट गेट, नेह  नगर, जय भवानी नगर या भागात येक  एक ण 
आढळला. अ य भागातल ेसहा ण आहेत.  
दर यान, काल औरंगाबाद इथ ं१३ ण उपचारानंतर बरे होऊन घरी परतल.े िज ात 
आतापयत एक हजार १२६ जण कोरोना िवषाण ू मु  झाले आहेत, ५५१ णांवर 
स या उपचार सु  आहेत. 
**** 
जालना िज ात काल आणखी १६ कोरोना िवषाण ूबािधत णांची न द झाली. मठंा 
तालु यात या नानशी इथले आठ, कधळी इथल ेदोन आिण वै  वडगाव इथ ंएक, 
जालना शहरात या मोदीखाना इथ ं चार, खासगी णालयात एक, तर जालना 
तालु यात एक ण आढळला. िज ात या एकण णांची सं या आता १७५ झाली 
आह.े 
दर यान, जालना शहरात या ल मीनारायणपरुा भागात या कोरोना िवषाण ूबािधत साठ 
वष य मिहलेचा काल मृ य ूझाला. यामुळ े िज ात या आजारान ंमृ य ूझाले याचंी 
सं या आता तीन झाली आह.े 
*** 
उ मानाबाद िज ात काल आणखी दहा कोरोना िवषाण ू बािधत ण आढळले. 
उ मानाबाद शहरात या काका नगर इथले सात, कळबं तालु यात या िशराढोण इथले 
दोन, तर भूम तालु यात या सो ेवाडी इथला एक ण आह.े यामळु ेिज ात एकण 
णांची सं या १०४ झाली आह.े ४६ जण बरे झाले असून, तीन जणांचा मृ य ूझाला 

आह.े  
****  



लातूर िज ात काल १३ कोरोना िवषाण ूबािधत ण पूणपण ेबर ेहोऊन घरी परतल.े 
यािवषयी अिधक मािहती देत आहते िवलासराव देशमुख शासक य वै क य िव ान 
सं थेच ेअिध ाता डॉ. िगरीष ठाकर.  
 

िवलासराव देशमुख शासक य वै क य िव ान सं था लातूर इथून १३ कोिवड 
positive ण यां यावर यश वी उपचार क न यांना काल discharge  कलले ं 
आज ही आप याकड े२५ ण आहेत ते  treatment घेत आह ेया णांची कती 
चांगली आह.े यामधील ८ त े१० णांना ऑ सीजन लागत बाक  सगळ े यव थत 
आहेत वै क याम ये आ ही २८ या २८ य च े sample negative आलले े
आहेत 

**** 
नांदेड िज ात काल सात कोरोना िवषाण ूबािधत ण आढळन आल.े िज ातली 
एकण ण सं या १८२ झाली आह.े िज ात १२६ ण उपचारानंतर बरे झाल े
आहेत, तर या संसगामळु ेआतापयत आठ णांचा मृ य ू झाला. स या ४८ बािधत 
णांवर उपचार सु  आहेत.  

**** 
िहंगोली िज ात काल आणखी तीन कोरोना िवषाण ू बािधत णांची न द झाली. 
सेनगाव तालु यात या च डी खुद इथ ंएक, तर वसमत तालु यात या हयातनगर इथ ं
िवलगीकरण क ात असले या दोन जणांच ेअहवाल काल बािधत अस ेआले. यामुळ े
िहंगोली िज ात एकण णांची सं या १८६ झाली आह.े  
दर यान, िज ात काल दहा ण बरे झा यान ं यांना काल णालयातनू सुटी दे यात 
आली. िज ात आतापयत १६१ ण िवषाण ूमु  झाले आहेत.  
**** 
परभणी िज ात काल आणखी तीन बािधत णांची न द झाली. यामळु े परभणी 
िज ात या कोिवड तांची सं या आता ८९ झाली आह.े या न या णांम य े



परभणी शहरात या िमिलंद नगर इथला एक, पाथरी तालु यात या रामपुरी इथ ंएक, 
तर सोनपेठ तालु यात खपाटिपं ी इथ या एका णाचा समावेश आह.े रामपुरी तसंच 
खपाटिपं ी या दो ही ामपंचायत ना िज हा शासनान ं ितबंिधत े  हणनू जाहीर 
कल ंआह.े  
**** 
सोलापूर म य े६४, सांगली म य ेचार, सातारा आठ, वािशम तीन, धु यात आणखी 
१८ कोरोना िवषाण ूबािधत णांची न द झाली.   
**** 
सावजिनक बांधकाम मं ी अशोक च हाण यांना काल कोरोना संसगातून मु  झा यान ं
णालयातनू सुटी दे यात आली. िवषाण ू संसग झा याच ं प  झा यानतंर यांना  

उपचारासाठी मुंबईत या खासगी णालयात दाखल कर यात आलं होत.ं  
**** 
रा यात ये या जुलै ते िडसबर दर यान होणा या १२ हजार ६६८ ामपंचायत या 
िनवडणकुा थिगत कर यात आ या अस याच ं ामिवकास मं ी हसन मु ीफ यांनी 
सांिगतल.ं िनवडणकुां या तयारीसाठी मो ा माणावर गद  हो याची श यता 
अस यान ं या िनवडणकुा पुढे ढकल याची मागणी रा य शासनान ं रा य िनवडणकू 
आयोगाकड ेकली होती, यानुसार आयोगान ं हा िनणय घेतला. या ामपंचायत ची 
मुदत संपेल या ामपंचायतीवर शासकाची नेमणूक कर याची सूचना आयोगान कली 
आह.े यानुसार एि ल, म े आिण जून म य े मुदत संपले या एक हजार ५६६ 
ामपंचायत वरही शासक नमे याचा िनणय रा य शासनान ंघेतला अस याच ंमु ीफ 

यांनी सांिगतल.ं   
**** 
िसदध् िच पट द दशक बास ूचॅटज  यांच ंकाल मुंबईत िनधन झालं, ते ९३ वषाच े

होत.े वृ ाव थमेळु ेगे या काही दवसापंासून ते अ व थ होत,े काल पहाट ेझोपेतच 
यांच ं िनधन झालं. यां या पािथवावर सांता झ इथ या मशानभमूीत अं यसं कार 
कर यात आले. म यमवग यां या दैनं दन जीवनातला संघष आप या िच पटातून 
सजीव करणारे बास ूचटॅज  यांनी एका दैिनकात यंगिच कार हणनू ारंभी काम कलं, 
राजकपूर आिण विहदा रहमान अिभनीत 'तीसरी कसम' या िच पटाच े सहायक 



द दशक हणनू काम कले या चॅटज  यांनी द दिशत कलेले, िचतचोर, िपया का घर, 
ख ा िमठा, बात  बातोम आदी िच पट आिण यातली सुमधरू गाणी आजही 
रिसकां या मरणात आहेत. बासू चॅटज  यां या िनधनाब ल पंत धान नर  मोदी, 
मािहती सारणमं ी काश जावडेकर यां यासह अनकेांनी द:ख य  कल ंआह.े 
**** 
लातूर िज ा या औसा तालु यात या उंबडगा इथं मंगळवारी वादळी वा यासह 
पावसान ं झाले या नकुसानीची औशाच ेआमदार अिभम य ू पवार यांनी काल पाहणी 
कली. या पावसामळु े अनके शेतक यां या घरातलं बी िबयाण ं आिण खतां या 
झाले या नुकसानीचा पंचनामा क न पुढील कारवाई कर या या सूचना यांनी द या 
आहेत. 
**** 
औरंगाबाद शहर आिण प रसरात काल दपारी मुसळधार पाऊस झाला. 
दर यान, औरंगाबाद िज ात परवा रा ीपासनू काल पहाटेपयत वाहत असले या 
वादळी वा यांमळु ेअनेक ठकाणी झाडं उ मळन पडली. िस ोड तालु यात कासोद इथ ं
िवजचे े खांब कोसळल.े अनेक घरांवरच े प  े उडाल,े यात काही जनावरांना मार 
लागला, मा  सुदैवान ेजीिवत हानी झाली नाही.  
क ड तालु यात अंधानेर इथंही िव तु खांब तसंच झाडं पड याच ंवृ  आह.े 
औरंगाबाद शहरातही िविवध भागात आठ झाड ं पडली, यामळु े काही चारचाक  
गा ांच ं तसंच घरांच ं नुकसान झालं. दोन ठकाणी िवजे या खांबावंर झाडं 
कोसळ यान,ं िव ुत परुवठा खंडीत झाला  
**** 
बुलडाणा िज ात या खामगाव इथ ं बोगस िबया याचंी िव  करणा या दोघांना 
पोिलसांनी कषी िवभागा या मदतीन ं ता यात घेतल ंआह.े या दो ही आरोप ना दोन 
दवस पोलीस कोठडीत ठेव याच ेआदेश खामगाव यायालयान े दले आह े. 
**** 
रा य प रवहन महामंडळान ं बसमधनू वासी वाहतुक  सोबतच मालवाहतकूही 
कर याचा िनणय घेतला आह.े उ मानाबाद िज ात या कळबं, उ मानाबाद, भूम, 
परांडा, तुळजापूर, उमरगा या सहा आगारात या काही बसमधली आसन ंकाढन यातनू 



मालवाहतकु कली जाणार आह.े या बसमधनू शेतमाल, फळ ं तसंच िकराणा 
यापा यां या मालाची वाहतूक रा यात कली जाणार अस याच,ं आम या वाताहरान ं

कळवल ंआह.े 
**** 
लातूर शहर महानगरपािलका आरो य िवभागा या वतीन ंसहा िनयं ण े ात या सव 
नाग रकांची ऑ समीटर ार े तपासणी कर यात यते आह.े ऑ समीटरचा वापर 
क यान े अिधक भावी सव ण करता येत अस याची मािहती महापौर िव ांत 
गोजमगुंड ेआिण उपमहापौर चं कांत िबराजदार यांनी दली. 
**** 
औरंगाबाद शहराचा पाणीपुरवठा पुढील काही दवस िव कळीत होणार अस याच ं
महापािलकन ंजारी कले या िस ी प ात नमूद कलं आह.े न वाडी पंपगृह इथला 
आिण िसडको एन ५ पपंगृह इथला िव ुत पुरवठा वादळी पावसान ंसुमारे अकरा तास 
खंडीत झा यान ंपाणी उपसा बंद झाला होता. यामळु ेपाणी िवतरणावर प रणाम होणार 
अस याच ंकळव यात आलं आह.े 
**** 
लातूर शहरात या सव मो ा ना यांची सफाई काम ंये या दोन दवसात पूण कर याच े
िनदश महापौर िव ांत गोजमगंुड े आिण उपमहापौर चं कांत िबराजदार यांनी दल े
आहेत. काल यासंदभात झाले या बैठक त यांनी पावसा यापूव  करावया या 
उपाययोजनाचंा आढावा घेतला. नालेसफाईसाठी अिधक मनु यबळ वाढवनू काम ं
त काळ पूण कर याच ेिनदश यांनी दले.  
**** 
परभणी िज ात आगामी पावसा यात वृ  लागवड मोिहम राबव यात येणार आह.े 
यािवषयी अिधक मािहती देत आहेत आमच ेवाताहर.  
 
परभणी िज हयात वृ  लागवडी मोहीम राबिव यात येणार असून वन िवभाग व 
सामािजक वनीकरण िवभागा यावतीन े िविवध कारची २५ लाख रोप  उपल ध 
कर यात आली आह ेयासंदभात िवभागीय वनािधकारी िवजय सातपुते हणाल े 



महारा  शासनान े यावष  सहा कोटी वृ  लागवडीच े उ  ठेवल े आह े यामुळ े
देशांतगत परभणी िज ासाठी २० लाख ६४ हजार रोपांची लागवड कर याच ेउ  
ठरवून दलेला आह े या यासाठी वन िवभाग व सामािजक वनीकरण िवभागान े
अितशय चागं या कार ेरोपांची िनिमती क न लागवड कर यासाठी उपल ध क न 
दलेला आह े२५ ल  एवढ े रोपांची िनिमती क न आज सवासाठी उपल ध क न 
दलेला आह ेतया वष  पावसाळा सु  होतात वृ  लागवडीचा काय म हाती घऊेन 
यात गितमानता आण या या िनयोजन कलले ेआह ेरोपाचंी लागवड कर यासाठी पूण  

िज हा प रषदेचे उपमु य कायकारी अिधकारी ओम काश यादव हणाल े 

सन २०२० –२१ या वषाम य ेवसंतराव नाईक ह रत महारा  अिभयान अंतगत परभणी 
िज ातील एकण ७०४ ामपंचायती म ये यके ामपंचायतीम ये  १ हजार २० 
झाडाची लागवड कशा माण ेसात लाख १८ हजार वृ ांची लागवड यावष  कर यात 
येणार आह ेयावष  लागवडीची पूवतयारी येक ामपंचायत म ये सु  असनू वृ ाची 
मागणीसु ा सामािजक वनीकरण िवभागाला कर यात आललेी आह े

पयावरणाचा समतोल राखला जावा हणनू वृ  लागवड मोहीमेम ये सवजण सहभागी 
होताना दसून येत आह ेआकाशवाणी बातम्यासाठी परभणी न िवनोद कापसीकर  

**** 
कजाची परतफड कर यासाठी तगादा लावणा या िव पुरवठा कप यांवर कारवाई 
करावी, अशी मागणी, भारतीय क यिुन ट प ान ं कली आह.े या मागणीच ं िनवेदन 
भाकप या वतीन ंकाल औरंगाबादच े िज हािधकारी उदय चौधरी यांना दे यात आलं. 
कोरोना िवषाण ू ादभावा या पा भूमीवर कजाच े ह  े वसूल न कर याच े िनदश 
पंत धान नर  मोदी आिण भारतीय रझ ह बँकनं दले असूनही, संबंिधत कप या ह े
िनदश मान यास तयार नस याच ंया िनवेदनात हटल ंआह.े 
**** 



औरंगाबाद महानगरपािलका े ात कोरोना िवषाणू या सारास रोख याकरता सव ण 
अिधकारी, कमचा यांची नमेणकू कर यात आली असून, ह ेकमचारी घरोघरी जाऊन 
आरो य तपासणी करणार आहेत. सव ण करणा या कमचा यास नाग रकांनी सहकाय 
कर याच ं आवाहन अ पर आयु  डॉ. िवजयकमार फड यांनी कल ं आह.े सातारा 
प रसर वाड कायालयात काल या सव ण कमचा यांना थमल गन, प स 
ऑ समीटरबाबत िश ण दे यात आलं, यावेळी ते बोलत होते.  
**** 
नांदेड िवभागात या गतवष या ऊस उ पादक शेतक यानंा साखर कारखा याकंडन 
िमळणारी रा त आिण िकफायतशीर रककम दे याची मागणी िशवसेनचे े शेतकरी नते े

हाद इगंोल े यांनी साखर सहसंचालकांकडे कली आह.े सहसंचालकांनी  साखर 
कारखा यानंा ही थिकत र म दे यास भाग पाडाव,ं अ यथा दहा जूनपासनू ादेिशक 
साखर सहसंचालक कायालयासमोर आंदोलन कर याचा इशारा इगंोले यांनी दला 
आह.े 
**** 
लातूर या माजी खासदार पा पाटील िनलंगकेर यां या वाढ दवसािनिम  काल र दान 
िशिबर घे यात आल.ं यावळेी ५१ जणांनी र दान कल.ं   
**** 
नांदेड शहरात या रयत आरो य सेवा मंडळान ंमु यमं ी सहा यता िनधीस एक लाख 
अकरा हजार पयाचंी मदत कली आह.े या मदतीचा धनादेश मंडळाच े उपा य  
सुधाकर टाक धानोरकर आिण नगरसेवक बापूराव गजभार े यानंी िज हािधकारी डॉ 
िविपन ईटनकर यां याकड ेकाल सुपुद कला. 
**** 
परभणी शहरात हार जनश  प ा या वतीन ं िविवध वतमानप ा या कायालयात 
काम करणार ेसेवक आिण संगणक चालकांना धा य आिण िकराणा सािह याच ंवाटप 
कर यात आल.ं 
**** 
कापूस खरेदीसह शेतक यां या अनके ांकडे शासनाच ंल  वेध यासाठी परभणी इथ ं
भारतीय जनता प ा या वतीन ं काल िज हािधकारी कायालया या प रसरात कापूस 



टाकन ठ या आंदोलन कर यात आल.ं आमदार मेघना बोड कर यांनी आंदोलनाच ं
नेतृ व कल.ं कापसाचा  आठ दवसात माग  लावणार अस याच ं आ ासन 
िज हािधकारी दीपक मुगळीकर यांनी द यानंतर आंदोलन माग ेघे यात आल.ं  
**** 
 
 
 
 


