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**** 

**कांदा िललाव सु+, लासलगांवम/य ेि23टलला पाच हजार शंभर <पय ेभाव 
**जालना िज>?ात कोरोना िवषाण ूसंसगाEचे नवे ११३ <Hण तर चार <Hणांचा मJृय ू
**बचत खाJयातून Mयवहारासाठी श>ुक आकारल ंजाणार नस>याची कQR सरकारची 
मािहती  
आिण 
*डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िवVापीठाची एमफYल Zवेशासाठी २० 
नोMह]बरला प^र_ा 
**** 
नािशक िज>?ात>या लासलगावसह Zमखु बाजार सिमJयामं/ये कांदा िललाव सु< 
क>̀यानतंर आज पिह>या ^दवशी लासलगाव इथ ं सरासरी पाच हजार शंभर <पय े
ि23टल तर िवंचुर इथं पाच हजार ितनश े <पय े ि23टल भाव िमऴाला. कQR सरकारन ं
कांदा साठवणुकYवर मयाEदा आण>यान ं ग>ेया चार ^दवसापंासून Mयापाdयांनी कांदा 
िललाव बंद ठेवल े होत.े काल मeुयमंfी उhव ठाकरे यांiयाशी झाल>ेया चचkनंतर 
Mयापा-यांनी िललाव सु+ करावते अस ंमeुयमnंयांनी आवाहन क>̀यान ंआज सकाळीच 
लासलगाव बाजार सिमतीम/य े सहाश े मे̂ टpक टन कांVाची आवक Zाq झा>याच ं
आमiया वाताEहरान ंकळवलं आह.े 
**** 



जालना िज>?ात कोरोना िवषाण ूसंसगाEचे नव े११३ <Hण आज आढळले असनू एकsण 
<Hण संeया   
दहा हजार ७२९ झाली आह.े यातल ेनऊ हजार ५७० <Hण उपचार घेऊन बरे झाले 
आहेत. आज बरे झाले>या <Hणांची संeया १५८  असून Jयांना सुटी देzयात आली 
आह.े िज>?ात स/या ८७६ <Hणांवर उपचार सु+ आहेत. जालना िज>?ात या 
संसगाEवर उपचार घेत असल>ेया चार <Hणांचा आज मृJय ू झाला. िज>?ात या 
संसगाEमळु ेमJृयूमखुी पडले>या एकsण <Hणांची संeया आता २८३ झाली आह.े  
**** 
औरंगाबादम/य े शासकYय वैVकYय <Hणालयात कोरोना िवषाण ू संसगाEवर उपचार घेत 
असले>या दहा <Hणानंा आज उपचार घेऊन बरे झा>यानतंर सुटी देzयात आली. 
िज>?ात आतापय~त ३६ हजार २३९ <Hण या संसगाEवर उपचार घेऊन बरे झाले आहेत. 
िज>?ात>या एकsण <Hणांची संeया ३७ हजार ९१६ झाली असून एक हजार ६९ 
<Hणांचा या संसगाEमळु ेमJृय ूझाला आह.े  
**** 
सावEजिनक _ेfात>या बकँाकंड�न बचत खाJयातनू पैसे काढण ंआिण जमा करzयासाठी 
श>ुक आकारल ंजाणार अस>याiया वृ�ाच ंकQR सरकारन ंखंडन कलं̀ आहे. बँकानंी 
असा कोणताही िनणEय घेतला नस>याच ं पf सूचना कायाEलयान ं �प� कल̀ ं आह.े 
बकँ`त>या जनधन खाJयातनू नगदी र�म काढ>यास शंभर <पय ेश>ुक आकारलं जात,ं 
हे वृ�ही खोट ंअस>याचं पf सूचना कायाEलयान ं�प� कल̀ ंआह.े   
**** 
अिभनेता सुशांत िसंह राजपूत मJृय ू Zकरणी Zसार मा/यमांम/ये सु< असले>या 
वाता~कनावर मंुबई उ� �यायालयान ं नाराजी Mय� कल̀ी आह.े माजी पोिलस 
अिधका-यांनी दाखल कल̀>ेया यािचकव̀र सुनावणी करताना �यायमूत� दीपाकंर द�ा 
आिण �यायमूत� िगरीश क�लकण� यांiया खंडपीठान ं ही नाराजी Mय� कल̀ी.  
�यायालयाZमाण े वाता~कन करणा-या वृ�वािह�यावंरही बंधन ं असली पािहजेत,  
एखाVा तपासावर दबाव पडेल अशी बातमीदारी योHय नाही. मा/यमांiया दबावामळु े
तपास अिधकारी चुकYiया Mय�Yला अटक क+ शकतात अशी िचंताही �यायालयान ं
Mय� कल̀ी आह.े 



**** 
योHय Zि�या न करता शहरातल ं सांडपाणी, घनकचरा आिण �ा�टीक थेट समRुात 
िमसळ>यामळु े झाले>या पयाEवरण हानी Zकरणी रा�pीय ह^रत लवादान ं मुंबई 
महापािलकल̀ा २९ कोटी ७५लाख <पयांचा दंड ठोठावला आह.े मुबंई शहरातनू 
समRुात, खाडीत अनके ^ठकाणी Zि�या न करता सांडपाणी सोडल ंजात अस>यान ं
पाzयाच ंZद�षण वाढ>याiया पा�Eभूमीवर वनश�Y या पयाEवरण _ेfात>या सं�थचे ेडी. 
�टािलन यांनी २०१८ म/य ेरा�pीय ह^रत लवादाम/य ेयािचका कल̀ी होती. Jयाव+न हा 
दंड ठोठावzयात आला आह.े    
**** 
भाषावार Zांत रचनेमळु े बेळगाव हा रा�याचा भाग कनाEटकम/ये ग>ेयान ंएक नोMह]बर 
हा काळा ^दवस पाळला जातो. Jया पा�Eभूमीवर रा�याच ेसीमाभाग सम�वयक मfंी 
एकनाथ िशंदे आिण छगन भुजबळ यांनी सीमाभागात>या जनतेसाठी पf िल�न 
आप>या भावना Mय� क>̀या आहेत.  
सीमाभागातला सवE जाती -धमाEचा मराठी बोलणारा माणूस महारा�p आपला मानतो, 
Jयामळु ेया सवा~च ेराजकYय, आिथEक, सां�क�ितक आिण सामािजक सहभागाच ेआिण 
ZितिनिधJवाचे Z� आप>याला अJयतं महJवाच ेवाटतात. Jयासाठीची आव�यक ती 
सवE पावलं उचलzयाची आिण उपल�ध Mयव�थते सवE मयाEदा ल_ात घेऊन 
धोरणाJमक िनणEय घेzयाची शासनाची भूिमका अस>याच ं Jयानंी या पfात �हटलं 
आह.े या सवE बाबतीतला तपशील आपण आप>याला वळेोवळेी कळवत रा�च. �या 
^दवशी हा भाग महारा�pात येईल, Jया ^दवशी सीमाभागात>या जनतेचच नMह;े तर 
महारा�pात>या बारा कोटी जनतचे ं �व�न पूणE होईल, असंही मfंी िशंदे आिण मfंी 
भुजबळ यांनी या पfात नमुद कलं̀ आह.े  
**** 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठावाडा िवVापीठात संशोनाथ� एमिफल, पीएचडी 
संशोधनासाठी रा�यातल े सवाEिधक िवVाथ� असून, िवVा�या~ची मागणी आिण 
गौरववृ�ीच ंZमाण पाहता या श_ैिणक वषाEत एमिफल अ�यास�मासाठी Zवेश सु+ 
ठेवzयाचा िनणEय क�लगु< डॉ. Zमोद येवले यांनी घेतला आह.े या संदभाEत डॉ 
बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िवVापीठाiया िवभागZमखुांची क�लगु+ डॉ Zमोद 



येवल े यांiया अ/य_तेखाली झाले>या बैठकYत हा िनणEय घेzयात आला. एमिफल 
अ�यास�म Zवेशासाठी `ऑनलाईन` सामाियक Zवेश परी_ा २० नोMह]बर रोजी होणार 
असून, यासाठी एक ते दहा नोMह]बर दर�यान ऑनलाइन न¡दणी करता यईेल. या 
परी_चेा िनकाल २१ नोMह]बर रोजी जाहीर करzयात यणेार आह.े  
**** 
परभणी िज>?ात>या पूणाE इथ>या रे>वे पुलाचं काम संथगतीन ं सु+ असनू, ह ेकाम 
जलदगतीन ंपूणE Mहावं, असं रा�याच ेसावEजिनक बांधकाम मfंी अशोक चMहाण यांनी 
�हटल ंआह.े नांदेड इथनू पूणाEमागk परभणीला येत असताना चMहाण यांनी रे>वेपुलाiया 
कामाची पहाणी क+न मािहती घेत>यानतंर या संदभाEतल ेिनदkश ^दले आहते. 
**** 
धुळे िज>?ात कोरोना िवषाण ू संसगाEiया नMया २८ +Hणांची आज न¡द झाली. 
िज>?ात>या एकsण <Hणांची संeया आता १३ हजार ३८६ वर पोहोचली आह.े उपचार 
घेऊन बरे झाले>या ३४ <Hणांना आज घरी सोडzयात आ>यान ंिज>?ात या संसगाEतून 
म�ु झाले>या <Hणांची संeया १२ हजार ७०८ झाली आह.े धळु ेिज>?ात स/या ३०४ 
<Hणांवर िविवध <Hणालयांत उपचार सु+ आहेत.  
**** 
कोरोना िवषाण ू संसगE Zितबंधाबाबत िनयम पालन करzयाच ं आवाहन सामािजक 
कायEकतk आिण Zहार संघटनेचे औरंगाबाद िज>हा/य_ भाऊसाहेब शेळक ̀यांनी कलं̀ 
आह.े  
**** 
उ�मानाबाद इथं `ईद  ए िमलाद उ£बी` िनिम� आज र�दान िशिबर घेzयात आल.ं 
यात साठ दाJयांनी सहभाग घेतला. तहसीलदार गणेश माळी, उपिवभािगय पोिलस 
अिधकारी मोतीचंद राठोड यािनिम� आयोिजत कायE�माला Zमखु उप¤�थत होते.  
**** 
औरंगाबाज िज>?ाiया वैजापुर तालु¥यात>या िवरगाव पोिलस ठाzयाचा हवालदार  
खंड� महादेव मोरे याला दोन हजार <पयाचंी लाच घेतांना आज लाचलुचपत िवभागान ं
अटक कल̀ी. त�ारदारा कड�न मVाचं अवधै द¦कान सु+ ठेवzयासाठी मािसक हqा दोन 
हजार <पयांची मागणी कल̀ी होती. 



**** 
गडिचरोली िज>?ात दा<बंदी कायम ठेवzयासाठी िज>हाभरातली गावं सरसावली 
आहेत. काल पय~त ७१३ गावांनी दा<बंदीiया समथEनाथE ठराव घेऊन ते मुeयमंfी 
उhव ठाकरे यांना पाठवले आहेत.  िज>?ात १९९३ पासून दा+बंदी लाग ूअसनू बंदी  
उठवzयाiया हालचाली राजकYय नेJयाकंड�न होत अस>याiया पा�Eभुिमवर ह े ठराव 
घेzयात आले अस>याच ंआमiया वाताEहरान ंकळवल ंआह.े  
**** 
कQR सरकारन ंमंजूर कले̀लं शेतकरी िवरोधी िवधेयक र§ Mहावं, शेतकरी, शेतमजूर, 
हमाल, मापाडी आिण कामगारांना ^दलासा Vावा, या मागणीसाठी जळगाव शहरात 
कॉं¨ेस प_ातफ© �वा_री अिभयान राबवzयात आल.ं 
**** 


