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**** 
कोरोना िवषाण ू णां या सं येत पु हा एकदा वाढ होत आह,े यामळुे संपूण काळजी 
घे याच ंआवाहन ो यांना कर यात येत आह.े यके नाग रकान ंसव सुर ा उपायांच ं
पालन करावं आिण ४५ वषापे ा अिधक वय असले या नाग रकांनी, न घाबरता, 
लसीकरण क न यावं. नाक आिण त डाला मा क लावावा, एकमकेांपासून सुरि त 
अंतर राखाव,ं वेळोवेळी साबणान ेहात धुवावते. हात आिण त ड व छ ठेवाव.ं या 
सहज सुलभ उपायांचा अवलंब करा आिण सुरि त रहा. 

**** 
** क  सरकारन ंमजंूर कले या १६२ ाणवाय ू क पांपैक  ३३ क प पूण  
** परळी या औ णक िव ुत िनिमती क ातून एक ाणवाय ू क प परभणीला 
ने यास मंजुरी 
** बीड िज ात भाजी, मांस तसंच बकेरीची दकान ंसकाळी ७ त े११ यावळेेतच 
सु  राहणार 
** औरंगाबाद इथ ंआज २१ कोिवड तांचा मृ य ू  
** आिशयाई भारो ोलन पधत ११९ िकलो वजन उचलून मीराबाई चानचूा 
जागितक िव म  

आिण 
** राफल िवमानाचंी आणखी एक तुकडी ये या २१ तारखेला ा स न भारताकड े
रवाना होणार  



**** 
क  सरकारन ंमंजूर कले या १६२ ाणवाय ू क पापंकै  ३३ क प पूण झाल ेआहेत. 
क ीय आरो य मं ालयान ंआज ही मािहती दली. याम य ेपाच क प म य दशेात, 
चार िहमाचल देशात, चंदीगड, गुजरात, आिण उ राखंडम य े येक  तीन, िबहार, 
कनाटक आिण तेलंगणाम य े यके  दोन तर महारा , आं देश, छ ीसगड, द ी, 
हरयाणा, करळ, पुदचेरी, पंजाब आिण उ र देशमध या येक  एका क पाचा 
समावेश आह.े चाल ू मिहनाअखेर आणखी ५९ क प काया वत होणार असून, 
उवरीत ८० क पही म े मिह याअखेरपयत पूण होतील, अस ं आरो य मं ालयान ं
सांिगतल ंआह.े २०१ कोटी ५८ लाख पये खच क न ह ेसव क प उभारले जात 
आहेत. आणखी असे १०० क प उभार यात यावेत, अशी रा याकंडन मागणी 
अस याच ंमं ालयान ं हटल ंआह.े  

**** 
बीड िज ात परळी इथ या औ णक िव ुत िनिमती क ातून एक ाणवाय ू क प 
परभणी इथं िज हा प रषदे या न या इमारतीत थलातं रत कला जाणार आह.े 
मु यमं ी उ व ठाकर ेयांनी यास मंजुरी दली असून ये या दोन दवसात तो काया वीत 
होणार आह.े परभणीचे आमदार डॉ. रा ल पाटील यांनी यासाठी मु यमं यांच ेआभार 
मानल े आहेत. परभणी िज ात स या कोिवड णांची सं या वाढत अस यामळु े
ाणवायूची मागणीही वाढली आह.े यामळु े िज ाला दररोज २५ िकलोलीटर 
ाणवायूची गरज भासत आह.े न यान ेकाया वत होणा या ऑ सजन क पातून ८० 

हजार लीटर िततास एव ा मतने ं ाणवाय ूिनिमती होणार आह.े  
 
दर यान, परळी या औ णक िव ुत क पातून अबंाजोगाईला हलवले या ाणवाय ू
क प उभार याच ंकाम सु  झालं असून, ये या दहा दवसांत या क पातून ाणवाय ू

िनिमती सु  होईल, असं सांग यात आलं आह.े  
**** 

जालना िज ात ामीण भागात वाढत असलेला कोरोना िवषाण ूसंसग रोख यासाठी 
तसंच कोिवड लसीकरण वाढव यासाठी िज हािधका यां या आदेशानुसार गाव ंिनहाय 
ाम द ता सिम या गठीत कर यात आ या आहेत. गावच े सरपंच या सिमतीच े



अ य  असतील तर ामसेवक, तलाठी, कषीसहायक, पोलीस पाटील, अंगणवाडी 
सेिवका, आशा वयंसेिवका यांचा सिमतीम य े समावेश आह.े लसीकरण क न 
घे यासाठी गावक याचं े बोधन करण,ं कोिवड चाचणी क न घे यासाठी आरो य 
यं णेला मदत करण,ं ताप-सद -खोकला-घशात खवखव, आ द ल ण ंअसले या 
य च ंसव ण कर यासाठी गठीत कले या पथकांना मदत करण,ं या जबाबदा या या 

सिमतीला पणू करा या लागणार आहते.  
**** 

नांदेड िज ात आज स ाहांत संचारबंदीला उ फत ितसाद िमळाला. औषधी तसंच 
दध िव  क  वगळता, अ य सव दकान ं बंद होती. दर यान िज हािधकारी डॉ. 
िविपन ईटनकर यानंी उ ापासून ३० एि लपयत भाजीपाला, बाजार, िकराणा, िमठाई 
तसंच फळांची दकान,ं बेकरी आदी सकाळी ८ ते दपारी १ या वेळात चालू ठेवता 
येतील, असे आदेश काढले आहेत.  

**** 
औरंगाबाद िज ात आजपासून अ याव यक व त ू तसंच सेवा देणा या आ थापना 
दपारी एक वाजेपयत सु  ठेव याच ेआदेश शासनान ं दल ेहोत,े यानुसार दपारी एक 
वाजेनंतर दध, भाजीसह सवच दकान ं बंद दसून आली. णालय,ं औषधी दकान,ं 
तसंच पेटोल पपंांना मा  या िनयमातून सूट दे यात आली आह.े  

**** 
बीड िज ातील भाजीबाजार, फळबाजार तसंच मटन िचकनची आिण बेकरीची दकान ं
उ ापासून सकाळी ७ ते ११ यावळेेतच सु  राहणार आहेत. िज हािधकारी रिवं  
जगताप यांनी याबाबतच ेआदेश आज जारी कल ेआहेत. सायंकाळी ५ त े७ यावेळेत 
कवळ हातगा ांवर िफ न फळांची िव  करता येणार आह.े 

**** 
औरंगाबाद इथ या शासक य णालयात आज २१ कोरोनािवषाणू बािधतांचा मृ य ू
झाला. या पकै  तीन जण जाल यातल े तर नांदेड आिण जळगाव इथ या येक  
एकाचा समावशे आह.े उव रत १६ ण औरंगाबाद िज ातल ेआहेत. दर यान आज 
सकाळी शासक य वै क य महािव ालय णालय घाटीत नव े ८६ कोरोना 
िवषाणूबािधत ण दाखल झाले. 



**** 
आिशयाई भारो ोलन पधत भारता या मीराबाई चानू िहनं जागितक िव म न दवला 
आह.े रिशयात ता कद इथं होत असले या या पधाम ये स वीस वष य चाननू ं
मिहलां या एकोणप ास िकलो वजनी गटात एकशे एकोणीस िकलो वजन उचलून हा 
िव म न दवला आहे. 

**** 
अ याधुिनक राफल िवमानांची आणखी एक तुकडी ये या २१ तारखलेा ा स न 
भारताकडे रवाना होणार आह.े वायुसेना मखु एअर चीफ माशल आर क एस 
भदौ रया हे या िवमानांना िहरवा झडा दाखवून रवाना करतील. सहा िवमानां या या 
तुकडीमुळ े भारतीय वायुसेने या ता यात राफल िवमानांची सं या २० होणार आह.े 
पाच राफल िवमानांची पिहली तुकडी २९ जुल ै२०२० ला भारतात पोहोचली होती. 
यानंतर यके  तीन राफल िवमानां या तीन तुक ा अनु म े नो हबर २०२०, 
जानवेारी २०२१ आिण ३१ माच २०२१ रोजी भारतात पोहोचल ेआहेत. सव श ांनी 
सुस  ही राफल िवमान ंभारता या उ र, पि म तसंच ईशा य सीमांवर तैनात आहेत. 
डसॉ ट ए हधशन कपनीसोबत झाले या करारा माण े एकण ३६ पैक  २० िवमान ं
भारताला िमळाली असून, आणखी १६ िवमानाचंी ती ा आह.े यापैक  स या एक 
िवमान ा सम य े िश णासाठी भारता या ता यात आह,े तर आणखी पाच िवमान ं
लवकरच भारताला िश णासाठी दली जाणार अस याच,ं याबाबत या वृ ात हटलं 
आह.े 

**** 
औरंगाबाद िज ात या अिजंठा-वे ळ या ले या जागितक वारसा थळां या यादीत 
तर आहेतच, पण वे ळ इथल ंकलास लेण ंह ेजागितक आ या या यादीत असायला 
हव,ं असं मत ाचीन भारतीय इितहास आिण पुरात व िवभागा या मखु डॉ. माया 
पाटील यांनी य  कलं आह.े जागितक वारसा दना या अनषुगंान ं या बोलत हो या. 
जागितक वारसा थळां या यादीत सातारा इथ या कास पठारची न द हो याचा 

तावही पाठव यात आला अस याच ं यांनी सांिगतल.ं 
**** 



महािवकास आघाडी सरकारन ेक  सरकारवर बालीश आरोप करणं बंद करावं आिण 
कोिवड संकटाकड ेल  ावं, अस ंभारतीय जनता प ाच े देशा य  चं कांत पाटील 
यांनी हटल ं आहे. रा याच े अ पसं याक िवकास मं ी नवाब मिलक यां या 
िवधाना या अनुषगंान ंपाटील बोलत होत.े क  सरकारन ंसोळा कप यानंा महारा ाला 
रेमिडिसवर िवक यास मनाई कली अस याच ं मिलक यांनी कलेला आरोप बालीश 
आिण ह या पद असून खोटा अस याचंही पाटील हणाले. वत:च ं अपयश 
लपव यासाठी सतत क  सरकारवर आरोप करायच े आिण वाद िनमाण क न 
कोिवड या संकटापासून जनतेच ेल  िवचिलत करायच,ं असं राजकारण महािवकास 
आघाडीकडन सु  अस याचा आरोप पाटील यांनी कला. 

**** 
क  सरकारकड े बोट दाखवनू महािवकास आघाडी सरकार वत:च ं अपयश लपव ू
शकत नाही, अस ं रप लकन प ाच ेरा ीय अ य  क ीय सामािजक याय रा य मं ी 
रामदास आठवले यांनी हटलं आह.े त ेआज मुंबईत बोलत होत.े क  सरकारकडन 
महारा ाला कोिवड लस, ाणवाय,ू रेमडेसीवर सह सव औषधांचा पुरवठा कर यात 
येत अस याच ंआठवले यांनी सांिगतलं. कोिवडचा कहर रोख याची जबाबदारी रा य 
सरकारची सु ा आह.े यामळु े या प र थतीत आरोपांच े राजकारण कोणी क  नय े
अस ंआवाहनही आठवल ेयांनी कलं आह.े  

**** 
रा यातील महािवकास आघाडीच ेनेत ेकोरोना लस उपल ध नस याचा आव आणत 
राजकारण करत असून य ात थती वेगळी अस याच,ं नांदेडच ेखासदार तापराव 
पाटील िचखलीकर यानंी हटलं आह.े िचखलीकर यांनी लसीसंदभात क ीय आरो य 
मं ी डॉ. हषवधन आिण आरो य मं ालयाच ेअित र  सिचव दप हलदर यां याशी 

य  संवाद साधनू लस उपल धतेिवषयी मािहती जाणनू घेतली. रा य तसंच नांदेड 
िज ासाठी लागेल तेवढी लस उपल ध क न दे याची वाही क  शासनान े दली 
अस याचंही िचखलीकर हणाल.े  

**** 
कोिवडमळु ेिव ा याना महाडीबीटी णालीवर अज सादर कर यास िवलंब होत आह.े 
यामळु े िव ाथ  िश यवृ ी तसंच ि िशप या लाभापासून वंिचत रा  नय,े यासाठी 



िवमु  जाती आिण भट या जमाती, इतर मागास वग आिण िवमु  मागास वगातील 
िव ा याक रता महाडीबीटी णालीवर अज सादर कर यासाठी ३० एि लपयत अंितम 
मदुतवाढ दे यात आ याच ं इतर मागास ब जन क याण मं ी िवजय वडे ीवार यांनी 
सांिगतल ंआह.े 

//*********// 


