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ादेिशक बात या 
दनांक २ एि ल २०२० सायंकाळी ६.०० 

**** 
 

   औरंगाबाद इथ ंदोन नवीन कोरोनाबािधत ण आढळल ेआहते. याम य ेएक 
मिहला तसंच एका पु षाचा समावशे आह.े आरेफ कॉलनी तसंच िसडको एन फोर 
प रसरात राहणा या या दोघांवर शहरात या शासक य वै क य महािव ालया या िमनी 
घाटी म य े उपचार सु  अस याची मािहती िज हा श यिचिक सक डॉ संुदर कलकण  
यांनी दली. 
 

  दर यान,  िहंगोली िज हा णालयात ३१ माचला दाखल झाले या पाच 
कोरोना संशियत णांपकै  ४९ वष य णाचा अहवाल सकारा मक आला आह.े 
बुलडाणा शहरात ३१ णां या तपासणी अहवालापंैक  तीन जणांच ेअहवाल ा  झाले 
असून याम य ेएक णाचा अहवाल सकारा मक आला असून दोघांच ेनकारा मक आल े
आहेत.  

**** 
 

 कोरोना संसगाला ितबंध कर यासाठी संशियतांचा शोध, तपासणी, आिण 
िवलगीकरण यावर अिधक भर देण ंआव यक अस याच ं पंत धान नर  मोदी यांनी 
हटल ंआह,े ते आज दर य णाली ारे सव रा यां या मु यमं यांसोबत झाले या 

बैठक त बोलत होत.े सामुिहक य नातून आपण या संकटावर मात क , असा 
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िव ास पंत धानानंी यावळेी य  कला. कोरोना तांवर उपचारासाठी वतं  
णालयाचंी गरजही पतं धानांनी य  कली. वै क य उपचारांसंदभात मािहती 

दे यासाठी ऑनलाईन िश ण आयोिजत कराव,ं तसंच िनमवै क य कमचारी, रा ीय 
छा  सेना - एनसीसी आिण रा ीय सेवा योजना - एनएसएस या वयंसेवकांची मदत 
घे याची सूचना पंत धानानंी कली.  
 
   मु यमं ी उ व ठाकरे मुंबईतून या बैठक त सहभागी झाले. मुंबईत या 
णालयामं य ेिवलगीकरण क ाची मयादा दोन हजार शंभर णश यापयत वाढव यात 

आली असून पु यातही कोिवड णालय उभार यात येत अस याच ं मु यमं यानंी 
सांिगतल,ं वै िकय उपकरणांसाठी थािनक पातळीवरील उ ोगांना ो साहन ाव ं
असंही मु यमं ी हणाले. 

**** 
 

 आरो यमं ी राजेश टोप े यांनी या बैठक नतंर प कारांना मािहती देताना, 
थलांत रत कामगारांची पूण काळजी घे याच ं आ ासन दलं. या कामगारां या 

िनवास, भोजन तसंच मनोरंजनाची काळजी घे याची यव था कर याच े िनदश 
िज हािधका यानंा दले अस याचं यांनी सांिगतल.ं एन ना टी फाई ह मा क तसंच 
हँ टलेटरच ं उ पादन वाढवल ं जाणार अस याची मािहती टोप े यांनी दली. संसग 

टाळ यासाठी गद  टाळावी अस ंआवाहनही यांनी कल.ं 
**** 

 
 पुण े िज ात बारामती इथ ं लॉकडाऊनच ं उ ंघन क य करणी थािनक 

यायालयान ंतीन जणानंा येक  तीन दवस कारावास िकवा पाचश े पय ेदंड अशी 
िश ा सुनावली आह.े पुण े िज ात लॉकडाऊन िनयमांच ं उ ंघन क या करणी 
अडीचशपेे ा अिधक नाग रकांिवरोधात गु ह ेदाखल कर यात आल ेआहते.  

**** 
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 नांदेड िज ात कोरोना णां या उपचारासाठी दोन णालयांना रा य 
सरकारन ंआज परवानगी दली आह.े िज हा शासक य णालय आिण मखुेड इथ या 

णालयात यके  प ास खाटांची मा यता दली आह.े  
 

 नांदेड शहरात ग ीबोळातील र ते रहदारीस बंद कर यात आल ेआहेत. यामळुे 
र यावर िवनाकारण वाहन ेघेउन िफरणा यांवर आळा बसला आह.े  

 
दर यान, बंदी या पा भूमीवर नांदेड शहरात गरजूं या मदतीसाठी तृतीय पंथी 

लोकही पुढाकार घेत आहेत.  
**** 

 
 परभणी िज ात या पाथरी शहरात भाजी बाजारात यो य सामािजक अंतर न 

पाळता नाग रक गद  करताना दसून येत आह.े सूचनांच ं पालन होत नस यामळु े
शासनाला या संदभात कडक पावल ेउचलावी लागणार आहते. 

 
 दर यान, परभणी िज ातून द ीत िनजामु ीन इथ या धािमक काय मात 

सहभागी झाले या तीन  य ना िज हा णालयात या िवलगीकरण क ात दाखल 
कर यात आले होत.ं ितघाचं ेतपासणी अहवाल नकारा मक आले अस याची मािहती 
िज हािधकारी दीपक मुगळीकर यांनी दली.  

 
दर यान या तीन जणां या संपकात आले या पाच य ना घरी िवलगीकरणात 

ठेव यात आल ंआह.े  
**** 

 
 िहंगोली िज ात या वसमत तालू यात िशवभोजन थाळीची सु वात कर यात 

आली असून या क ाकडन सकाळी ११ ते दपारी ३ वाजेदर यान दररोज दडश ेभोजन 
थाळी िवत रत कली जाणार आह.े पिह या दवशी ६५ नाग रकानंी या थाळीचा लाभ 
घेतला. 
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उ मानाबाद इथ या भारतीय टेट बकँ या शाखेमाफत शभंर कटंबासाठी 

आव यक अशा िकराणा सािह या या िपश या दे यात आ या आहेत. िज हािधकारी 
दीपा मुधोळ - मुंड ेयां याकड ेहे सािह य सुपूद कर यात आल.ं 

**** 
 

 जालना आिण औरंगाबाद िज ात सु  असलेल ं बाळासाहेब ठाकर ेसमृ दी 
महामागाच ंकाम स या बंद अस यामळु ेइथ या पर ांतीय कामगारां या िनवास आिण 
भोजनाची जबाबदारी संबंिधत कपनीवर सोपव यात आली आह.े कामगारांच ं थलांतर 
होणार नाही याची खबरदारी कपनी यव थापनासह र त े िवकास महामंडळाकडन 
घेतली जात अस याची मािहती महामंडळाच ेकायकारी अिभयंता रामदास खलस ेयांनी 
दली. 

***** 
*** 


