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**** 
 

 देशभरात गे या चोवीस तासात कोरोनाच ेतीनश ेशहा शी नव े ण आढळल े
असून, एकण णांची सं या सोळाश े सदतीस झाली आह.े क ीय आरो य 
मं ालया या प कार प रषदेत ही मािहती दे यात आली. द ीत िनजामु ीन इथ ं
झाले या तबिलगी जमातमळु े बािधतांची सं या वाढ याच ं मं ालयाकडन सांग यात 
आल.ं देशभरात कोरोनामळु े दगावले या ३९ जणांपैक  सुमार े २५ ट  मतृांचा या 
काय माशी संबंध आढळन आ याच,ं पीटीआय या वृ ात हटलं आह.े  
 

 दर यान देशभरातूनही अनके रा यातल ेनाग रक मो ा सं येन ंया काय मात 
सहभागी झाले होत.े या नाग रकाचंा वेगान ंतपास करावा, अस ेिनदश क ीय मंि मंडळ 
सिचव राजीव गौबा यांनी दले आहते. आज सव रा यांच ेमु य सिचव तसंच पोिलस 
महासंचालकांशी दर य णाली ारे झाले या बैठक त गौबा यांनी ही शोधमोहीम 
यु पातळीवर राबव याची सूचना कली. या तबिलगी जमात म य ेसहभागी झाले या 
िवदेशी नाग रकांनी हसा िनयमांच ंउ ंघन क याच ंआढळन आलं आह.े या करणी 
संबंिधतांिवरोधात कारवाई कर यासही रा य सरकारांना सांग यात आलं आह.े   

**** 
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 नांदेड िज ातल े ११ लोक या काय मात सहभागी हो यासाठी गेल े होत.े 
यापैक  आठ जणांची तपासणी कली असून एक जण पुण ेइथ या णालयात दाखल 
आह.े  
 

 उ मानाबाद िज ातल े सात नाग रक या काय मात सहभागी झाल े होत े
यापैक  फ  तीनच जण उ मानाबाद िज ात परतल ेआहेत. या ितघाचंी वै क य 
तपासणी क न यांना घरी िवलगीकरणात ठेव यात आलं आह.े 
 

 जालना िज ातल ेकाही नाग रक या काय मात सहभागी झा याची मािहती 
समोर येत आह.े या य ना ता यात घेऊन िवलगीकरण क ात ठेव यात येणार 
अस याच ंपोलीस अधी क एस. चैत य यांनी सांिगतल.ं 

  
या काय मातून अहमदनगर िज ात ४६ जण आल ेअसून यापकै  दोघांना 

कोरोनाची लागण झालेली आह.े 
**** 

 
 कोरोनािव या ल ात बेजबाबदारपण ेवागणा याचंी खैर नाही, असा इशारा 

उपमु यमं ी अिजत पवार यांनी दला आहे. जनतेने अनाव यक गद  करण ं सु च 
ठेवल ंतर अिधक कठोर उपाय योजाव ेलागतील, असंही पवार यानंी प  कलं आह.े 
जीवाची जोखीम प क न ‘कोरोना’िव  लढणा या सवा या यागाचा स मान करावा. 
भाजी खरेदीसाठी गद  करणं बंद कराव,ं असं पवार यांनी प  कलं आह.े 
भाजीखरेदीसाठी उसळणारी गद  पाहता ‘लॉकडाऊन’चा उ ेशच धो यात आला 
अस याच ं त े हणाले. रा यातले ब तांश नाग रक घरीच थाबंून कोरोनािव या 
ल ात योगदान देत अस याब ल यांनी या सवाच ेतसचं शासक य यं णेच ेआभार 
मानल.े 

**** 
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 कोरोना ितबंधासाठी काम करणारे ामपंचायत कमचारी, अंगणवाडी, िमनी 
अंगणवाडी कायक या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कायक या यांना िमळणा या 
िनयिमत वेतन, मानधना यित र  एक हजार पय े ो साहन र म दे याचा िनणय 
घे यात आला आह,े ामिवकास मं ी हसन मु ीफ यानंी ही मािहती दली. या 
कमचा याचंा ९० दवसांसाठी २५ लाख पयांचा िवमा उतरव यासही मा यता दे यात 
आ याच ंमु ीफ यांनी सांिगतलं. दोन लाख ७३ हजार कमचा यानंा या िनणयाचा लाभ 
होणार आह.े  
 

 दर यान नादंेड िज ा या अधापूर शहरात या अंगणवाडी सेिवका आिण 
मदतनीस, यांनी सरकारकडे मा क आिण सॅिनटायझरसह आव यक सुर ा सािह य 
पुरव याची मागणी कली आह.े  

**** 
 

 कोरोना या णांची सेवा करणा या रा यातले डॉ टस, नस आिण आरो य 
कमचा याचं ेआरो यमं ी राजेश टोप ेयांनी प ा ारे आभार मानत यांच ंअिभनंदन कलं 
आह.े समाजसेवेसाठी ह ेअतुलनीय शौय दाखवताना न थकता काम सु  ठवे याब ल 
या सवाना मानाचा मजुरा करत अस याच ंआरो यमं यांनी या प ात हटले आहे.  

**** 
 

 कोरोना पा भूमीवर बीड िज हा आरो य िवभागाकडन कर यात आले या 
उपाययोजनाचंा पालकमं ी धनजंय मुंड े यांनी आढावा घेतला. यासंदभात या उपाय 
योजनांसाठी ११ कोटी ८ लाख पय ेिनधी संबंिधत यं णेस िवत रत कर यात आला 
अस याची मािहती धनंजय मुंडे यांनी दली.  
 

 दर यान, लॉकडाऊन या काळात नाग रकानंी घराबाहेर पड नय,े यासाठी बीड 
िज ात कज तालु यात या टाकळी ामपंचायतीन ंिवनाकारण र यावर िफरणा यांना 
पाचश े पय े दंड ठोठाव याचा िनणय घतेला असून, ितस या वेळेस हा िनयम 
मोड यास, गाढवाव न िधंड काढली जाणार अस याच,ं जाहीर कलं आह.े 
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 औरंगाबाद शहरात िवनाकारण िफरणा या वाहनांवर पोिलसांनी आजपासनू 
कारवाई सु  कली आह.े शहरात या िविवध भागातून पोिलसांनी अनेक 
टवाळखोरां या दचाक  ज  क या आहेत. यामळु ेशहरात या र यांवर शकुशुकाट 
दसून आला.  
 

 नांदेड शहरातही आज ब याच माणात शांतता दसून आली. इतर रा यातल े
अडकन पडलेले कामगार, तसंच गरीब गरजूं या िनवास तसंच भोजना या सुिवधेसाठी 
अनके सं था, संघटना पुढ ेयते अस याच,ं आम या वाताहरान ंकळवल ंआह.े 
 

 िहंगोली िज ात यहेळगेाव इथ ं अडकन पडले या राज थानी कामगारानंा 
आमदार डॉ.संतोष टारफ आिण काँ ेस कायक याकडन अ धा याच ं वाटप कर यात 
आल.ं िहंगोली शहरात काही वसाहत मधनू होणारी वाहतुक पूणपण े बंद कर याचा 
िनणय संबंिधत वसाहतीत या रिहवाशानंी घेतला आह.े 

**** 
 

 लातूर िज ात या औसा िवधानसभा मतदारसंघात या २०० कटबंांना 
आमदार अिभम य ूपवार यां याकडन जीवनाव यक व त ूदे यात आ या आहेत.  

***** 
*** 


