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**** 
** कोरोना िवषाणूचा धोका अ ापही कायम असून, नाग रकांनी खबरदारी घे याच ं
पंत धानाचं ंआवाहन  
** अितवृ ीमळु ेझाले या नकुसानाच ेत काळ सरसकट पंचनाम ेकर याची महसूल 
रा यमं ी अ दल स ार यांची शासनाला सूचना 
** औरंगाबाद िज ात तीन कोिवड तांचा मृ य ू 
** परभणी िज ात कोिवड तां या सं येत समाधानकारक घट 
आिण 
** आयपीएल ि कट साम यावंर स ा लावणा या िपता पु ांना औरंगाबाद इथ ं
अटक  
**** 
कोरोना िवषाणूचा धोका अ ापही कायम असून, नाग रकानंी खबरदारी घे याच ं
आवाहन पंत धान नर  मोदी यानंी हटल ंआह.े आगामी दसरा, दवाळी, ईद या 
सणां या पा भूमीवर ते आज देशवािसयानंा संबोिधत करत होत.े कोरोना िवषाण ू
ादभावा या या संकटकाळात िन काळजीपणा चालणार नाही, असं ते हणाले. इतर 

देशां या तुलनेत भारतात ण बरे हो याचा दर अिधक अस याचं यांनी नमूद कलं. 
देशात या िवषाणू या संसगावर उपचारासाठी अनेक लस वर संशोधन सु  आह,े लस 
तयार होईपयत नाग रकांना या िवषाण ू संसगापासून बचावासाठी खबरदारी घे याच ं
आवाहन पंत धानांनी कल.ं आगामी सणां या काळात नागरीकानंी वत:ची काळजी 



यावी, मा क लावण,ं हात धुण ं आिण एकमकेापंासून सुरि त अंतर राखण,ं या 
िनयमांचं पालन कराव,ं अस ं यांनी सांिगतलं. सार मा यमांनी कोरोना िवषाण ू
ितबंधाबाबत मो ा माणात जनजागृती करावी, असंही पंत धान हणाले 

***** 
महािवकास आघाडी सरकारचा शेतकरी िवरोधी चेहरा उघड झा याची टीका भारतीय 
जनता प ा या रा ीय िकसान मोचाच ेअ य , खासदार राजकमार चाहर यांनी कली 
आह.े ते आज मुंबई इथ ं भाजप देश कायालयात प कारांशी बोलत होत.े 
अितवृ ीमळु े रा यातली एक लाख हे टर शेती वाया गे यान ं शेतकरी अडचणीत 
सापडला आह.े अशा प र थतीतही रा य सरकारन ंअ ाप कोणतीच मदत शेतक यानंा 
जाहीर कली नाही, असं खासदार चाहर हणाल.े शेतकरी मदतीबाबत रा य सरकारन ं
अ ाप क  सरकारला कोणताही ताव दलेला नाही. रा यान ंकज काढन शेतकरी 
मदतीची घोषणा करायला हवी होती, असंही ते यावळेी हणाले. 
**** 
िपका या नकुसान भरपाईसोबत खरडन गेले या शेतजिमनीची ही नकुसान भरपाई ावी 
अशी मागणी िवधान सभेच ेिवरोधी प नेते देव  फडणवीस यानंी कली आह.े ते बीड 
िज ात अंबाजोगाई इथ ं शेतकरी संवाद काय मात बोलत होत.े यावळेी पीिडत 
शेतक यानंी आप या भावना य  क या. मदतीच े िनयम काय आहते, या पे ा 
शेतक याला मदत कर यासाठी कोण या कारच े िनयम आिण अटी करता करता 
येतील, या क न त काळ मदत करण ंआव यक अस याच ंफडणवीस हणाल.े   
दर यान, शेतक यांना िबयाण े दे यासाठी िबयाण े महामंडळाची सोडत प त अ यंत 
चकु ची अस याच,ं फडणवीस यानंी हटलं आह.े ते आज लातूर इथ ं प कारांशी 
बोलत होते. सातबारा असेल या शेतक याला िबयाण ं दल ंपािहजे, असं फडणवीस 
यावेळी हणाल.े  
फडणवीस यांनी औसा तालु यात अितवृ ीन े बािधत शेतीची आिण िपकां या 
नुकसानीची पाहणी क न तीन ठकाणी शेतक यांशी संवाद साधला. खासदार सुधाकर 
शृंगार,े आमदार अिभम य ू पवार, माजी मं ी संभाजी पाटील िनलंगेकर, भाजपा 
िज हा य  आमदार रमेश कराड यावळेी उप थत होत.े 
****  



अितवृ ीन ं िपचले या शेतक यानंा येक  १० हजार पयांची मदत दे याची मागणी 
िवधान प रषदेच े िवरोधी प नेते वीण दरेकर यांनी कली आह.े दरेकर यांनी आज 
सोलापूर िज ात अितवृ ीन े झाले या नुकसानाची पाहणी कली. यानंतर त े
प कारांशी बोलत होते. मु यमं ी उ व ठाकर े यांनी काही वषापूव  नकुसान त 
बळीराजाला हे टरी २५ हजार त े ५० हजार पयांची मदत दे याच ंआ ासन दलं 
होत.ं याची यांनी पूतता करावी, भाजपचीही हीच मागणी आह,े असंही दरेकर  
हणाल.े अ दा यासाठी कज काढन मदत करायला काय अडचण आह,े असा ही 
यांनी उप थत कला.  
**** 
नुकसान त शेतक यांना आठ दवसात मदत न िमळा यास वािभमानी शेतकरी 
संघटना र यावर उत न आंदोलन करेल असा इशारा संघटनेच ेअ य  राज ूशे ी यांनी 
दला आहे. ते आज उ मानाबाद िज ा या तुळजापूर तालु यात नुकसानाची पाहणी 
क यानतंर प कार प रषदेत बोलत होते. रबी पेरणीसाठी तातडीन े पंचनाम े न करता 
हे टरी पंचवीस हजार पय े ावेत, अशी मागणीही यांनी कली.  
**** 
तलाठी, ामसेवक, कषी सहा यकांनी टाळाटाळ न करता नकुसानाच े त काळ 
सरसकट पचंनाम े कर या या सूचना महसलू रा यमं ी अ दल स ार यांनी द या 
आहेत. आज उ मानाबाद तालु या या जुनोनी प रसरात अितवृ ीमळु े नकुसान 
झाले या भागाची पाहणी क यानंतर ते बोलत होत.े नुकसान त शेतकरी, तसंच 
ाम थांशी रा यमं ी स ार यांनी यावळेी संवाद साधत, रा यशासन शेतकरी 

बांधवां या पाठीशी आह,े शेतकरी बांधवांनी खचनू जाऊ नय,े या श दांत दलासा 
दला. या भागात अितवृ ीमळु े पूणतः वा न गेलेल े र त े त काळ द त कर या या 
सूचना स ार यांनी शासनाला क या. यावळेी खासदार ओमराज े िनंबाळकर 
यां यासह िज ातल े शासक य अिधकारी उप थत होत.े 
**** 
आता ऐकया कोिवड जनजागृतीबाबत परभणी महापािलकच े आयु  देिवदास पवार 
यांनी कलेलं आवाहन    
**** 



मिहलां या त ार करणात तातडीन े ल  घालून सुनावणीसाठी रा य मिहला 
आयोगा या अ य ाची नेमणकू होण ं आव यक अस याच ं मत रा ीय मिहला 
आयोगा या अ य ा रेखा शमा यांनी य  कलं आह.े या आज मुबंईत स ा ी 
अितिथगृहावर प काराशंी बोलत हो या.             रा यातील मिहलांशी संबंिधत 
करणामं य े सुनावणीसाठी शमा गे या दोन दवसांपासनू मुंबई दौ यावर आहते. 

कोिवड सटर म य ेलिगक अ याचार, िवनयभंग, तसंच छेडछाडीची ११ करण ंक ीय 
मिहला आयोगा या िनदशनास आणून दे यात आली होती. याअनुषगंान े मािहती 
घेऊन, अशा घटना रोख यासाठी रा या या मािणत कायप तीसोबतच अ य 
उपाययोजनाचंी काटकेोर अमंलबजावणी होणं, आव यक अस याच ंशमा यांनी नमदू 
कल.ं मिहलावंरील अ याचार करणात मदत, समपुदशेन आदी सहा य कर यासाठी 
स या कायरत असलेली वन टॉप सटस चांग या प तीन े काम करत असून 
रा यात या उव रत १९ िज ात वन टॉप सटस कायरत कर याची गरज यांनी य  
कली. दर यान, रेखा शमा यांनी आज राजभवनात भगतिसंह को यारी यांची भेट घेऊन 
िविवध िवषयांवर चचा क याच ंवृ  आह.े  
**** 
धानमं ी मातृवंदना योजनअेंतगत रा यात या िसंधुदग िज ात या १३ हजार गभवती 

ि यांना पाच कोटी पयाच ं िवतरण कर यात आलं आह.े िज हा आरो य 
अिधका यानंी या योजनअेंतगत १३ हजार ७०६ गभवती ि यांना आतापयत पाच 
कोटी ७६ लाख पय ेदे यात आ याच ंसांिगतल.ं 
**** 
दसरा- दवाळी सणां या अनषुंगान ं िमठाई या ड यांवर िमठाई वापराची अंितम मुदत 
दशनी भागावर प  िलिह याच े िनदश अ  सुर ा मानक ािधकरणान ं दले आहते. 
एक ऑ टोबरपासून लाग ूझाले या या िनदशानुसार औरंगाबाद िज ात या जवळपास 
५० िमठाई उ पादकांची तपासणी कर यात आली, यापकै  काही दकानदारांना 
सुधारणेची नोटीस दे यात आली अस याच,ं अ  आिण औषध शासन िवभागाच े
सह-आयु  िमिलंद शहा यांनी सांिगतलं. या उपरही दकानदारांनी सुधारणा न 
क यास, अ  मानक काय ानुसार कारवाईचा इशारा शहा यांनी दला. यासंदभात 
त ार अस यास ाहकांनी अ  औषध शासना या कायालयात लेखी त ार करावी 



िकवा 1800 222 365 या िन:शु क माकंावर संपक कर याच ंआवाहन यांनी 
कल ंआह.े 
**** 
शारदीय नवरा  महो सवािनिम  तुळजापरू इथ ं आज लिलत पंचमीिनिम  ी 
तुळजाभवानी देवीची रथ अलंकार महापजूा बांध यात आली. याआधी काल रा ी ी 
तुळजाभवानी देवीची नंदी वाहनाव न छिबना िमरवणकू काढ यात आली. उ ा 
देवीची मुरली अलकंार महापजूा बांध यात येणार अस याच ं आम या वाताहरान ं
कळवल ंआह.े 
**** 
औरंगाबाद िज ात या तीन कोिवड बािधतांचा आज उपचारादर यान मृ य ू झाला. 
िज ात या एकण मतृांची सं या आता एक हजार ३९ झाली आह.े िज ात या 
एकण णांची सं या ३६ हजार ६८९ झाली असून एक हजार ८४९ णांवर उपचार 
सु  आहेत. दर यान, औरंगाबाद इथ या शासक य णालय घाटीत या १९ जणांना 
आज उपचारानंतर घरी सोड यात आलं. यामळु े या िवषाण ू संसगमु  झाले या 
णांची सं या ३३ हजार ८०१ झाली आह.े  

**** 
परभणी िज ात कोिवड तांची सं या समाधानकारक र या कमी होत आहे. 
िज ातील नऊ कोिवड क ात स या एकही ण नसून, १५ णालयामं य ेनऊपे ा 
कमी ण आहते. स या िज ात २६७ णांवर उपचार सु  आहते. िज हा 
शासक य णालयान े दले या आकडेवारीव न ही बाब प  झा याच,ं आम या 
वाताहरान ंकळवल ंआहे.  
**** 
आयपीएल ि कट साम यावंर स ा लावणा या िपता पु ांना औरंगाबाद इथ ं अटक 
कर यात आली आह.े पोिलस आयु  कायालयान ं िस ी प का ारे ही मािहती 
दली. नेमीचंद कासलीवाल आिण आकाश कासलीवाल अशी या दोघांची नाव ं
असून, आरोप कडन ७० त े ८० लाख पयांच े यवहार झा याची कागदप  ंआिण 
िविवध कप याच ेमोबाईल ज  कर यात आल ेअस याच,ं या िस ी प कात हटलं 
आह.े 



**** 
 


