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ादेिशक बात या 
दनांक – ०२ एि ल २०२० दपारी १.०० वा. 

**** 
देशभरात कोरोनाबािधतांची सं या एक हजार ९६५ झाली आह.े यापकै  प ास जणांचा 
मृ य ू झाला असून, सुमार े दीडश े णांना उपचारानतंर कतीत सुधार झा यान े
णालयातून सुटी दे यात आली आह.े स या देशभरात या णालयांम य ेएक हजार 

७६४ णांवर उपचार सु  आहेत.  
**** 

कोरोनाबािधतांवर उपचार आिण ितबंधा मक उपाययोजनाबंाबत देशभरात या 
थतीचा आढावा घे यासाठी पंत धान नर  मोदी आज दर य णाली ारे सव 

रा यां या मु यमं यांशी संवाद साधत आहेत. या उपाययोजनां या 
अंमलबजावणीदर यान रा या रा यामं य ेयेणा या अडचणी तसंच इतर बाबी पंत धान 
जाणनू घेत अस याच ंयाबाबत या वृ ात हटलं आह े

**** 
गृहमं ालयान ं सव रा य आिण क शािसत देशांना खो ा बात यांचा सार 
थांबव यासाठी यो य उपाययोजना कर या या सुचना द या आहेत. क शासन 
याकामासाठी एक वेबसाईट बनवणार असून यामळु ेखो ा बात यांवर िनयं ण ठेवता 
येणार आह.े रा य आिण क शािसत देशांनी आपआप या तरावही यासाठी य न 
कर याच ंआवाहनही गृहमं ालयान ंकल ंआहे.  

**** 



कोरोनाचा सामना कर यासाठी डॉ टर, नस आिण इतर आरो य कमचा यानंा सव 
कार या मदतीची गरज अस याच ं कॉं ेस प ा या हंगामी अ य ा सोिनया गांधी 

यांनी हटल ंआह.े आज दर य णाली या मा यमातून कॉं ेस कायकारी सिमती या 
बैठक ला संबोिधत करताना या बोलत हो या. खासदार रा ल गांधी यावेळी उप थत 
होत.े सव रा यशासनांनी या अनषुगंान ेवयोवृ , फ फसा या आजारान े त असलेल े
लोक, मधमुेही आिण दय णांसाठी िवशषे सूचना िस  करा या आिण यांची 
अिधक काळजी घेतली जावी, असं रा ल गांधी हणाल.े 

**** 
नाग रकांनी लॉकडाऊनचं काटेकोरपणे पालन कराव,ं लॉकडाऊनचा िनणय अिधक 
कठोरपण े राबव याचा िनणय घे यास भाग पाड नय,े अस ंआवाहन रा वादी काँ ेस 
प ाच े अ य  खासदार शरद पवार यांनी कल ं आह.े त े आज सामािजक संपक 
मा यमांव न संवाद साधत होते. नाग रकांनी िनयमांच ं काटेकोरपण े पालन क यास, 
लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवावा लागणार नाही. स या तरी चौदा तारखेपयत 
नाग रकांनी संयम पाळ याच ंआवाहन पवार यांनी कल.ं खासगी वै क य सेवा देणा या 
डॉ टरानंी आपले दवाखान े बंद ठेव ू नयेत, अस ंआवाहनही पवार यांनी कलं आह.े 
आज रामनवमीचा सण नाग रक घरातच ीरामाच ं मरण क न साजरा करत आहेत, 
पुढ या आठव ात येणारा शब ए बारात तसंच ये या चौदा तारखेला भारतर न डॉ 
बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती नाग रकांनी घरात बसूनच साजरी कर याच ं
आवाहन पवार यांनी कलं. द ीत िनजामु ीन इथला काय म हायला नको होता, 
अस ंमतही यांनी य  कलं 

**** 
दर यान, यवतमाळ िज ातून िनजामु ीन इथ या या काय मात सहभागी झाले या 
३४ लोकांची मािहती शासनाला ा  झाली आह.े या पैक  २८ जणानंा िवलािगकरण 
क ात दाखल कर यात आल ं आह.े सहा लोक अ ापही िज ात परत आलेल े
नाहीत. मा  ह ेसहाजण या गावांना गेलेल ेआहते, ितथ या िज हा शासनासोबत 
संपक साधला असून या लोकाचंी मािहती घे यात येत अस याच ंआम या वाताहरानं 
कळवल ंआह.े 

**** 



धुळ े शहरात सकाळी िफर या या यायामासाठी घराबाहेर पडणा या ३२ जणांवर 
संचारबंदी मोड या करणी पोिलसानंी कारवाई कली. याम य े दोन मिहलाचंा सु ा 
समावेश आह.े 

**** 
कोरोना संसगाची ितबंधा मक उपाययोजना न करता, औरंगाबाद शहरात दचाक व न 
िवनाकारण िफरणा या अकरा जणांिवरोधात गु हे दाखल कर यात आले आहेत. या 
सवािवरोधात आप ी यव थापन कायदा तसंच जमावबंदी उ घंन करणी कारवाई 
कर यात आली. मांस िव च े दकान सु  ठेवून गद  जमव याब ल एका 
दकानदारािवरोधातही गु हा दाखल कर यात आला आह.े  

**** 
जालना िज हा णालया या जवळ या इमारतीम य े  कोरोना तांसाठी वतं  
णालय तयार कर यात येत आह.े स या या ठकाणी िव तुीकरण, रंगरंगोटी, 

िवलगीकरण क  उभारणी यासह अ य काम ंवेगान ेसु  आहेत. 
**** 

सोलापरू िज ात एका ाम सेवकान े तबलगी जमात म य े सहभागी झाले या सात 
जणांची तपासणी कर याचा आ ह क यामळु े सात जणानंी याला मारहाण कली. 
यामळु े यां यािवरोधात वैराग पोिलस ठा यात गु हा दाखल कर यात आला आह.े या 
सातही जणांची चाचणी कर यात आलेली असून यांचा अहवाल नकारा मक आला 
अस याची मािहती िज ाच ेपोिलस िन र क मनोज पाटील यांनी पीटीआयला दली 
आह.े  

**** 
उ मानाबाद िज ात उमरगा तारलू यात भाजी खरेदीसाठी नाग रकांनी गद  कली 
होती. लॉकडाउन मळु े नाग रकानंा भाजी खरेदी कर यासाठी सकाळी काही ठरािवक 
वेळ दे यात आला अस यामळु ेनाग रकांनी गद  क याच ंवाताहरान ंकळवलं आह.े 
दर यान, नांदेड शहरात या तरोडा बु क भागात घराघरात जतूंनाशक औषधीची 
फवारणी कर यात आली. 

**** 
 


