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ादेिशक बात या 
दनांक – ०१ एि ल २०२० दपारी १.०० वा. 

**** 
कोरोना उ केाचा सामना कर यासाठी औषधांचा तुटवडा अिजबात भासणार नाही असं 
क ीय रसायन आिण खत मं ालयान ं नमदू कल ं आह.े चीनम य े कोरोना िवषाण ू
संसगाचा उ के झा यापासूनच देशात या औषधिनिमतीवर सात यान ंआिण बारकाईन ं
ल  ठेवून अस याच,ं तसंच लॉक डाऊन या काळातही औषध ं आिण वै क य 
उपकरणांची िनिमती िवनाअडथळा कशी सु  राहील याचीही काळजी घेत अस याच ं 
मं ालयान ं सांिगतलं आह.े औषध ंआिण वै क य उपकरणांची उपल धता, िवतरण 
आिण पुरवठा सुरळीत सु  ठेव याकडेही क  सरकारच ेइतर संबंिधत िवभाग, रा य 
आिण क शािसत दशेां या सहकायान ं कटा ान ं ल  ठवेून अस याचंही आरो य 
िवभागान ं प  ंकल ंआह.े या सव बाब ची पूतता कर यासाठी, मालवाहतूक आिण 
इतर संबंिधत सुिवधांम य े सम वय राख याकरता, मं ालयान ं क ीय िनयं ण क  
उभारला असून क ीय औषध मू य िनयामक ािधकरणान ंहे पलाईन मांक उपल ध 
कला आह.े १८०० ११ १२ ५५ हा हे पलाईन माकं जनतेसाठी चोवीस तास 
उपल ध राहणार आह.े 

**** 
भारतीय टेट बँकच े दोन लाख ५६ हजार कमचारी आपल ं दोन दवसांच ं वेतन 
पंत धान मदत िनधीला देणार आहते, कोरोना िवषाणशूी लढ यासाठी मदत हणनू हा 
िनधी वापरला जाणार आह,े मदतीचा हा आकडा जवळपास १०० कोटी पय े



अस याच ंयाबाबत या वृ ात हटलं आह.े भारतीय हॉक  संघटनेनंही पंत धान मदत 
िनधीत २५ लाख पय ेमदत दली आह.े 

**** 
महा मा योितबा फले कजमु  योजनेअतंगत आतापयत रा यात या १८ लाख ८९ 
हजार ५२८ शेतक यां या खा यात एकण ११ हजार ९६६ कोटी २१ लाख पयांची 
र म जमा कर यात आली आह.े उपमु यमं ी अिजत पवार यांनी ही मािहती दली. 
काल मंगळवारपयत िज हा सहकारी बकँां या मा यमातनू १० लाख ४० हजार ९३५ 
शेतक यां या खा यात पाच हजार ४०७ कोटी १३ लाख जमा कर यात आले. तर, 
यापारी बकँां या मा यमातनू आठ लाख ४८ हजार ५९३ शेतक यां या खा यात सहा 

हजार ५५९ कोटी ८० हजार पय ेजमा कर यात आ याच ंपवार यांनी सांिगतल.ं  
**** 

कोरोना िवषाणू या ादभावा या पा भूमीवर अकोला टपाल िवभागामाफत ये  
नाग रक आिण या कटंबात त ण नाहीत अशा कटंबांना पो ट ऑिफसमाफत बकँाचंी 
सेवा दान कली जाणार आह.े रा ीयकत बँकम य े यांची खाती आहते यांना दहा 
हजार पयापंयतची र म वतः पो टमन काढन देतील असं टपाल िवभागान ेसांिगतल ं
आह.े संबंिधत ाहकानंा टपाल खा या याही िविवध सेवा आिण िकराणामाल आणनू 
दे याची सेवाही दली जाणार आह.े या सेवा अकोला आिण वािशम या दो ही 
िज ात पुरव या जाणार अस याची मािहती, अकोला इथ या वर अधी कांनी 
दली आह.े 

**** 
को हापूर इथल ं छ पती िमला राज े शासक य णालय आजपासून फ  
कोरोना तांसाठी राखीव ठेव यात आलं आह.े या णालयातल ेअ य आजारांच े ण 
को हापूर शहरात या २४ खाजगी णालयात थलांत रत कर यात आल े आहेत, 
या ठकाणी यां यावर श ि यांसह सव औषध उपचार मोफत कर यात येणार आहेत. 

**** 
को हापूर िज ात या हातकणंगले तालु यात या नरंद ेइथ या शरद सहकारी साखर 
कारखा याच ेकायकारी संचालक संतोष िड जे यांनी काल कारखा यावरच ेऊस तोडणी 
मजूर आिण इतर कमचा यानंा प  देऊन यां या गावी जा यासाठी परवानगी दली, 



यामळु े यां या िव  फौजदारी गु हा दाखल कर याच ेआदेश िज हािधकारी दौलत 
देसाई यानंी दले आहेत. याआधारे िड ज े यां यािवरोधात हातकणगंल े पोिलस 
ठा यात गु हा न दव यात आला आह.े रा याच े आरो य रा यमं ी राज  पाटील 
यडावकर स या या कारखा याच ेअ य  आहेत. 
दर यान, संचार बंदीचा आदेश झुगा न देत सामुिहक नमाज पठण करत अस याब ल 
को हापूर िज ात या इचलकरंजी इथ ं जणांिव  गावभाग पोिलस ठा यात काल 
गु हा न दव यात आला. ह े नाग रक दोन ठकाणी एक  जमनू नमाज पठण करत 
अस याब ल पोिलसांनी ही कारवाई क याच ंआम या वाताहरान ंकळवल ंआह.े 

**** 
कोरोना िवषाणू या पा भूमीवर नांदेड िज ात हातावर पोट असलेले बाहेर या 
रा यातल ेअनेक कटंब अडकन पडले आहते. गरीब मजूर, तसंच र यावर पाल टाकन 
राहत असले या िनराि तांना आधार दे यासाठी भोकर तालु यातलं यापारी मंडळ, 
सावली ित ान, सेवा समपण यासार या अनेक सेवाभावी सं था पुढे आ या आहेत.  
मा र इथ या रेणूकादेवी सं थानन ंदेखील आपली मदत िकराणा माला या व पात 
दली. ६२ िनराधार कटंबांना या मदतीच ं वाटप काल भोकरचे िज हा यायाधीश 
मुजीब शखे यां या ह ते कर यात आलं. 

**** 
अमरावती या खासदार नवनीत राणा यानंी आप या खासदार िनधीतून क  सरकारला 
कोरोना िवषाणू या पा भूमीवर एक कोटी पयांची मदत आिण आपल ंएक मिह याच ं
वेतन दल आह.े 

**** 
परभणी इथ ंवसंतराव नाईक मराठवाडा कषी िव ापीठा या  वेश ारासमोर बसले या 
भाजीपाला िव यानंा महानगर पािलक या आिधका यांनी सुरि त अंतर ठेवून 
भाजीपाला िवक याच े िनदश दल.े नाग रकही याच ंपालन करत अस याच ंआम या 
वाताहरान ंकळवल ंआहे..  

**** 
 


