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**** 
रा यात कोिवड-19 शी संबंिधत िनबध िशिथल जरी झाले असले तरी कोरोना िवषाण ू
संसगाचा धोका अ ाप कायम आह.े यामुळ ेसवानी संपणू काळजी घेण ंआव यक 
आह.े मह वाच ंकाम असेल तरच घराबाहेर पडाव,ं अस ंआवाहन ो यानंा कर यात 
येत आह.े सुरि त राह यासाठी नाका-त डावर मा क लावावा, एकमेकापंासनू सुरि त 
अंतर राखाव,ं हात आिण चेहरा व छ ठेवावा तसंच लसीकरण क न याव.ं 
कोिवड-19 शी संबंिधत अिधक मािहती आिण मदतीसाठी आपण ०११- २३ ९७ 
८० ४६ आिण १०७५ या रा ीय मदतवािहनीशी िकवा ०२०- २६ १२ ७३ ९४ या 
रा य तरावर या मदत वािहनीशी संपक क  शकता.  

**** 
** नव े र त े तयार करताना आधुिनक तं ानाचा वापर करावा - मु यमं याचं ं
आवाहन  
** ये  शकेाप नतेे माजी आमदार गणपतराव देशमुख यां या पािथव देहावर 
अं यसं कार  
** टो यो ऑिल पकम य ेबॅटिमंटन या उपां यफरीत पी. ही. िसंधूचा पराभव; उ ा 
कां य पदकासाठी सामना  

आिण 
** औरंगाबाद इथ ंआज तीन कोिवड णांचा उपचारादर यान मृ य ू

**** 



र त ेद त करताना तसंच नव ेर त ेतयार करताना अनेक िप ांसाठी टकतील अशा 
आधुिनक तं ानाचा वापर झाला पािहज ेअस ंआवाहन मु यमं ी उ व ठाकरे यांनी 
कल ंआह.े नागपूर - नागभीड रे व ेमागावरील उ ाण पुलां या भूिमपजून सोह यात, 
मु यमं ी उ व ठाकर े दर य णाली या मा यमातनू बोलत होते. या पुलाच ंआज 
क ीय र त े वाहतूक मं ी िनतीन गडकरी यां या ह ते भूमीपजून झालं. न या 
रे वेमागामुळ े िवदभातील ऊजा क पांना फ  दोन तासांम य े कोळशाची सुलभ 
वाहतूक होणार अस याच ंगडकरी यांनी यावेळी सांिगतल.ं सावजिनक बांधकाम मं ी 
अशोक च हाण यांनी समृ ी महामागाला जालना इथनू जोड याच ंआवाहन मु यमं ी 
उ व ठाकर ेयांना कल.ं 

**** 
आ दवासी िवकास िवभागा या शासन िनणयानुसार आ मशाळातील इय ा ८ वी त े
१२ वी च े वग सोमवार पासून सु  कर यात येणार अस याच ं आ दवासी िवकास 
आयु  िहरालाल सोनवण े यानंी िस ीप का ार े कळवल ंआह.े आ मशाळा सु  
कर यापवू  तसंच सु  झा यानंतर पा याला शाळेत आिण वसितगृहात पाठव याआधी 
पालकाचं ंसंमतीप  घेण ंबंधनकारक राहणार आह.े तसंच शाळा आिण वसितगृह ेसु  
झा यानतंर िव ा याची व छता आिण सुरि तता ठेवण,े शालेय वेळाप क तयार 
करण,े भोजन वेळेच े िनयोजन करण,े िव ा याम य ेसुरि त शारी रक अतंराच ंपालन 
करण े याबाबत या सव सूचना आ दवासी आयु  िहरालाल सोनवण े यांनी द या 
आहेत.  

**** 
शेतकरी कामगार प ाच े ये  नेत ेतथा सांगो याच ेमाजी आमदार गणपतराव देशमखु 
यां या पािथव देहावर सांगोला इथं आज दपारी शासक य इतमामात अं यसं कार 
कर यात आले. राजक य लोक ितिनध सह सवसामा य कायकत आिण नाग रकांनी 
देशमखु यांच ं अं यदशन घेऊन, ांजली अपण कली. देशमखु यांच ं काल रा ी 
सोलापूर इथ ं खासगी णालयात िनधन झालं. त े ९४ वषाच े होत.े सोलापूर 
िज ात या सांगोला या एकाच मतदारसंघातनू त ेसवािधक ११ वेळा िवधानसभेवर 
िनवडन आले होत.े २००९ या िनवडणकु त िवजय िमळवून, क णािनधी यां या 
पाठोपाठ दहा यांदा आमदारक ची िनवडणूक िजकंणार े देशमखु हे देशातल े दसर े



आमदार ठरले होत.े राजकारणातील एक साध ेआिण सा वक यि म व हरपले अशा 
श दात मु यमं ी उ व ठाकर े यांनी देशमखु यां या िनधनाब ल शोक य  कला 
आह.े  
गणपतराव देशमुख यां या पान े महारा ा या राजकारणातील भी म िपतामह आज 
हरपला, अशा श दात रा वादी काँ ेसच े देशा य  आिण जलसंपदा मं ी जयतं 
पाटील यांनी शोक य  कला.  
रा यपाल भगत िसंह को यारी, उपमु यमं ी अिजत पवार, िवरोधी प नते े देव  
फडणवीस, क ीय मं ी िनतीन गडकरी, माजी आमदार नरस या आडम यांनी देशमुख 
यां या िनधनाब ल द:ख य  कल ंआह.े 

**** 
शेतक यां या आिथक िवकासासाठी ामीण भागात प  र त ेअसण ंआव यक असून 
यासाठी येक गावात या पाणंद र याच े माती काम आिण मजबुतीकरण होण े
गरजेच ंअस याच ंमत रा यमं ी संजय बनसोडे यांनी य  कलं आह.े नादंेड िज ात 
कधार तालु यात या कारतळा या गावातील पाणंद र या या उ ाटन संगी ते बोलत 
होत.े पाणंद र या या मजबुतीकरणासाठी िनधीची कमतरता भास ू देणार नाही. 
गावातील पाणंद र त ेप  झा यास दळण-वळणाचा शेतक यानंा मोठा लाभ हो यास 
मदत होईल. यो य िनयोजन आिण आराखडा तयार क न शासना या वेगवगे या 
योजना गावा-गावात राबवा यात, यासाठी शासन य नशील आह,े असंही यांनी 
यावेळी सांिगतल.े 

**** 
नाग रकांनी शासक य वै क य सुिवधकेड े असले या सेवा ल ात घेवून शासक य 
णालयामं यचे उपचार घे याला ाधा य दे याच ंआवाहन पालकमं ी नवाब मिलक 

यांनी कल.ं ते आज परभणी इथ ं िज हा िनयोजन सिमती या बठैक त बोलत होत.े 
िज हयात या आरो य यं णा आिण आरो य सुिवधा अिधक स म कर या या ीन ं
अ पसं यांक िवभागाकडन णालयासाठी १८ कोटी पयांचा िनधी द याची मािहती 
पालकमं ी मिलक यांनी यावळेी दली. पावसामुळ े नकुसान झाले या शेतक यांना 
अिधकािधक याय दे याची रा य शासनाची भूिमका अस याचं पालकमं ी नवाब 
मिलक यांनी सांिगतल.ं 



**** 
टो यो ऑिल पकम य ेबॅटिमटंन या उपां यफरीत पी. ही. िसंधूचा िचनी तैपईे या ताई 
झ ू ियंन िहन े २१-१८, २१-१२ असा सरळ दोन से सम य े पराभव कला. उ ा 
िसंधूचा चीन या ही िबंग िजयो िह यासोबत कां य पदकासाठी सामना होईल. 
 
भारतीय मिहला हॉक  संघान ेदि ण आि का संघावर ४-३ अशी मात कली. वंदना 
कटा रयान े तीन आिण नेहा गोयलन े एक गोल कला. वंदना कटा रया ऑिल पक 
साम यात हॅट टक करणारी पिहली भारतीय मिहला खळेाड ठरली. या िवजयामळु े
भारतीय मिहला हॉक  संघा या उपां यपवू फरीत दाखल हो या या अपे ा कायम 
आहेत. 
थाळीफक म य े भारता या कमल ीत कौर िहन े ६४ मीटर थाळीफक करत अंितम 
फरीसाठी पा  ठरली आह.े थाळीफक म येच सीमा पुिनया ित या गटात सहा या 
मांकावर रािहली. या गटात कोण याही पधकाला पा तेसाठी आव यक असलेला 

६४ मीटरचा ट पा ओलांडता न आ यान ं अंितम १२ म य े थान िमळव या या 
सीमा या आशा कायम आहेत. 

**** 
ये  ॲथलीट मान कौर यांच ंआज पंजाबम य ेमोहाली इथ ं दयिवकारा या ध यान ं

िनधन झालं, या १०५ वषा या हो या. वया या ९३ या वषापासून ॲथले ट स 
पधाम य े सहभागी होत असले या मान कौर यांनी, यांच े पु  गु देव यां या 

मागदशनात, ये  नाग रकांसाठी या रा ीय तसंच आंतररा ीय पधाम य े १७ न 
अिधक सुवणपदक पटकावली आहेत. २०१९ साली पोलंडम य ेझाले या ॲथेले ट स 
पधत गोळाफक, भालाफक तसंच ६० मीटर आिण २०० मीटर या पधत यांनी 

पिहला माकं पटकावला होता. गे या वष  यांना क  सरकारचा नारी श  पुर कार 
देऊन गौरव यात आलं होत.ं  

**** 
औरंगाबाद इथ ंआज तीन कोिवड णांचा उपचारादर यान मृ य ूझाला. िज ात या 
संसगान े दगावले यांची सं या तीन हजार ४९८ झाली आह.े दर यान िज ात 



आतापयत या संसगान े बािधत झाले या एक लाख ४७ हजार ३७२ णांपकै  एक 
लाख ४३ हजार ५८६ ण बरे झाले आहेत. 

**** 
जालना िज ात आज दवसभरात १२ नवीन ण आढळन आल.े िज ाची एकण 
णसं या आता ६१ हजार ४५६ झाली आह.े कोरोना िवषाणूमु  झाले या सात 
णांना आज सुटी दे यात आली. आजपयत िज ातल े ६० हजार १८९ ण या 

आजारातनू बरे झाले आहेत. तर स या बािधत असले या ८८ णांवर उपचार सु  
आहेत. 

**** 
बीड िज ात आज कोिवड संसग झालेले १९८ ण आढळले. याम य े बीड 
तालु यात ६१, आ ी तालु यात ४७, िश र २१, गेवराई १८, पाटोदा १६, 
अंबाजोगाई, वडवणी तसंच कज तालु यात येक  ९, धा र ६, तर माजलगाव 
तालु यात दोन ण आढळल.े परळी तालु यात आज एकही ण आढळला नाही.  

**** 
जालना शहरात या कादराबाद ते छ पती िशवाजी महाराज चौक र यावरील 
िनजामकालीन मूत वसेचा काही भाग आज सकाळी कोसळला. यामुळ े संभा य 
दघटना टाळ यासाठी या र यावरील वाहतूक आठवडाभर बंद ठेव यात यणेार आह.े 
नाग रकांनी वाहतकु साठी छ पती िशवाजी महाराज चौकापासून मंगळबाजारकडे 
जाणा या र याचा वापर करावा, अस ं आवाहन नगरपािलका शासना यावतीन ं
कर यात आल ंआह.े 

**** 
परभणीच े िज हािधकारी दीपक मुगळीकर आज शासना या सेवेतून िनवृ  झाल.े 
िज हा शासना यावतीन े पालकमं ी नवाब मिलक यां या ह ते यांचा स कार 
कर यात आला. कोिवडसार या आ हाना मक काळात मुगळीकर यांनी दलेलं 
योगदान ह ेलाख मोलाच ंआह ेया श दात पालकमं यांनी यांचा गौरव कला.  

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


