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*द,ल)तील मरकजम.ये सहभागी झाले,या रा1यातील  नाग2रकांपय4त 

5शासन पोहचले असनू 8यानंा �वारंटाईनम.ये ठेव:यात येत आहे. 

या�शवाय रा1यात घो=षत लॉकडाऊनची पुरेपूर अंमलबजावणी कर:यात 

येईल असे मु@यमंAी उBधव ठाकरे यांनी आज पंत5धान नरDE मोद) 

याFंया समवेत झाले,या िHहडीओ कॉJफरJसम.ये सांLगतले.  सवM धमाMFया 

5मुख गुO व धा�मMक ने8यानंा  =वनंती कOन कोण8याह) प2रिPथतीत  गदR 

होणार नाह) तसेच सामािजक अंतर पाळले जाईल असे आवाहन करणे 

खूप गरजेचे आहे या मु@यमंSयांFया सूचनेचा उ,लेख कOन पंत5धानानंी 

सवM मु@यमंSयानंा आपाप,या रा1यातील धा�मMक गुOंशी तातडीने संवाद 

साधून तळागाळापय4त आवाहन कराव े असे सांLगतले. लॉकडाऊनFया 

काळात नाग2रकांचे मान�सक PवाPTय चांगले अस:यासंदभाMत मु@यमंAी 

या कॉJफरJसम.ये बोलले होते 8यालाह) पतं5धानानंी अधोरेUखत केले. 

लॉकडाऊनचा कालावधी संप,यानंतर रा1य सरकारानंी कशी प2रिPथती 

ठेवावी या=वषयीह) मु@यमंSयानंी मागMदशMन माLगतले. यावर पतं5धानानंी 

रा1य सरकारानंी 15 ए=5लपासून एकदम लॉकडाऊन न संपवता रा1यातीळ 

िPथतीनुसार टWXयाटWXयाने याचे Yनयोजन कराव ेव कुठेह) एकदम ल%ढे 

बाहेर *दसतील व सवM काह) HयविPथत सु" झाले आहे असे समजून लोक 

रP8यावर येतील असे न होऊ दे:याFया सूचना के,या. 

............. 



 *द,ल)त,या मरकजमुळे कोरोनाFया Lचतेंत वाढ झाल). महारा[\ात कोण8याह) 

जाती धमाMचे सण, उ8सव, मेळाव े होणार नाह) याची खबरदार) ]या, 5संगी मी 

Pवत: 8याFंया आयोजकांशी बोलेल पण कोरोनाचे संकट जाऊPतोवर कोण8याह) 

प2रिPथतीत आUण कोण8याह) Yन�म_ाने गदR होणार नाह) याची कटा`ाने 

काळजी ]या, असे मु@यमंAी उBधव ठाकरे यांनी आज सांLगतले. 

आज मु@यमंSयांनी रा1यातील =वभागीय आयु�त, िज,हाLधकार) यांFयाशी 

िHहडीओ कॉJफरJसBवारे कोरोना उपाययोजनांचा आढावा घेतला, 8यावेळी अLधक 

काळजी घे:याFया आUण मरकजमधील सहभागी Hय�तींनी तातडीने पुढे येऊन 

आप,या तपासणीसाठa सहकायM कराव,े असे आवाहनह) केले. 

................ 

देश भरात आतापय4त १९६५ Hय�तीनंा कोर%ना =वशनूची बाधा झाल) आहे.  

कD E)य आरो&य आUण कुटंुब क,याण मंAालयाने *दले,या मा*हती नुसार १५१ 

"&णांवर यशPवी उपचार कर:यात आले आहेत. आतापय4त एकूण ५० जणांचा 

म8ृयू कोर%ना =वषांनूFया ससंगाMने झाला आहे. दर�यान , भारतीय वैBयकhय 

संशोधन प2रषदेने १२६ शासकhय आUण ५२ खासगी 5योगशाळानंा कोर%ना 

=वषाणूFया संसगाMची चाचणी कर:याची परवानगी *दल) आहे. आतापय4त ४८ 

हजार जणांची चाचणी कर:यात आ,याची मा*हती प2रषदेचे 1ये[ठ संशोधक 

रमण गंगाखेडकर यानंी *दल) आहे.  

................ 

खोjया बात�यांचा 5सार थांबव:यासाठa यो&य उपाययोजना कर:याFया सूचना 

कD E)य गहृमंAालयानं सवM रा1यं आUण कD Eशा�सत 5देशांना *द,या आहेत. 

कD Eशासन या कामासाठa एक वेबसाईट बनवणार असून यामुळे खोjया 

बात�यांवर YनयंAण ठेवता येणार आहे. रा1य आUण कD Eशा�सत 5देशांनी 

आपआप,या Pतरावरह) यासाठa 5य8न कर:याचं आवाहन गहृमंAालयानं केलं 

आहे. 

को=वड १९ चा फैलाव रोख:यासाठa लागू केले,या संचारबंद)Fया 

पाkवMभूमीवर सीबीएसई अथाMत कD E)य �श`ण मंडळाFया  इय_ा १० वी आUण 

१२ वी केवळ २९ =वषयांची पर)`ा होणार आहे. उ_ीणM हो:यासाठa आUण 

उFच �श`णासाठa आवkयक अशाच =वषयांची पर)`ा घेतल) जाणार अस,याचे 



कD E)य मनु[यबळ =वकास मंAी रमेश पोख2रयाल Yनशंक यांनी सांLगतलं आहे. 

उवM2रत =वषयांचे गुण दे:याFया पBधती=वषयी लवकरच घोषणा केल) जाणार 

आहे. ९ वी आUण ११ वीFया पर)`ा होणार नाह)त. 8यांचे Yनकाल अंतगMत 

पर)`णाFया आधारे *दले जातील. 

................... 

कोरोनाचा सामना कर:यासाठa डॉ�टर, नसM आUण इतर आरो&य 

कमMचाmयानंा सवM 5कारFया मदतीची गरज अस,याचं कॉnेंस प`ाFया हंगामी 

अ.य`ा सोYनया गाधंी यानंी �हटलं आहे. आज दरूo[य 5णाल)Fया मा.यमातून 

कॉnेंस कायMकार) स�मतीFया बैठकhला सबंोLधत करताना 8या बोलत हो8या. 

खासदार राहुल गांधी यावेळी उपिPथत होते. सवM रा1यशासनानंी या अनुषगंाने 

वयोवBृध, फुpफुसाFया आजाराने nPत असलेले लोक, मधुमेह) आUण 

qदय"&णांसाठa =वशेष सूचना 5�सBध कराHया आUण 8यांची अLधक काळजी 

घेतल) जावी, अस ंराहुल गांधी �हणाले. 

................. 

नाग2रकांनी लॉकडाऊनचं काटेकोरपणे पालन कराव,ं लॉकडाऊनचा YनणMय 

अLधक कठोरपणे राबव:याचा YनणMय घे:यास भाग पाडू नये, अस ं आवाहन 

रा[\वाद) काnेँस प`ाचे अ.य` खासदार शरद पवार यानंी केलं आहे. ते आज 

सामािजक संपकM  मा.यमांवOन संवाद साधत होते. नाग2रकांनी Yनयमांचं 

काटेकोरपणे पालन के,यास, लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवावा लागणार नाह). 

स.या तर) चौदा तारखेपय4त नाग2रकानंी संयम पाळ:याचं आवाहन पवार यानंी 

केलं. खासगी वैBयकhय सेवा देणाmया डॉ�टरानंी आपले दवाखाने बंद ठेवू नयेत, 



असं आवाहनह) पवार यानंी केल ंआहे. आज रामनवमीचा सण नाग2रक घरातच 

tीरामाचं Pमरण कOन साजरा करत आहेत, पुढFया आठवuयात येणारा शब ए 

बारात तसंच ये8या चौदा तारखेला भारतर8न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची 

जयंती नाग2रकानंी घरात बसूनच साजर) कर:याचं आवाहन पवार यानंी केलं.  

....................... 

‘कोरोना’पासून बचावासाठa ‘होम �वारंटाईन ्’ wकंवा ‘हॉिPपटल �वारंटाईन ्’ हे 

दोनंच पयाMय आज उपलxध आहेत. ‘कोरोना’ संसगाMनं ‘हॉिPपटल 

�वारंटाईन ्’ हो:यापे`ा नाग2रकांनी PवेFछेनं ‘होम �वारंटाईन ्’ Hहावं, Pवत:चं आUण 

कुटंुबाचं संर`ण कराव,ं अस ंआवाहन उपमु@यमंAी अिजत पवार यानंी केलं आहे. 

जे आज घरात थाबंणार नाह)त त ेकाह) *दवसांनी हॉिPपटलम.ये *दसतील, असा 

इशारा  8यांनी *दला आहे. 

गावगंुडांकडून पो�लसांवर ह,ले होत आहेत. या समाज=वघातक घटनांची 

शासनाने गंभीर दखल घेतल) आहे. ‘कोरोना’संदभाMतील Yनयम मोडणाmयानंा 

तु"ंगाची हवा खावी लागेल, 8याची  सु"वात काल झाल) आहे, असेह) 

उपमु@यमंSयानंी Pप[ट केले आहे. 

रा1यात 

अJनधाJयाचा, खाBयतेलाचा, दधु, भाजीपा,याचा, औषधांचा, इंधनाचा मुबलक साठा 

आहे. *द,ल)तील ‘मरकज’ घटनेपासून धडा घेऊन यापुढे कुठलाह) सामुदाYयक 

मेळावा आयोिजत क" नये, 8याला परवानगी *दल) जाणार नाह), असेह) 

उपमु@यमंSयानंी Pप[ट केले. आज रा1यात रामनवमी भ�तीभावानं, साधेपणाने 

साजर) के,याबBदल उपमु@यमंSयानंी  जनतेचे आभार मानले आहेत. यापुढेह)  सवM 

सण, उ8सव साधेपणानं साजरे Hहावेत, असं आवाहनह) 8यानंी केलं आहे. 

..................... 

करोणाFया आजाराने सवMA भीतीचे वातावरण असून यावर  5भावी उपचार 

उपलxध नाह)त अशा प2रिPथतीत जनतेम.ये भीती व गैरसमजामुळे मान�सक 

ताण तणाव YनमाMण हो:याची श�यता आहे अशा प2रिPथतीत असले,यांसाठa 

‘डॉ�टर मला बोलायचं आहे’ या अ�भनव उप�माFया   मा.यमातून शहरातील 



  मानसोपचार त{ आप,या शंकाचे तसेच यामुळे YनमाMण झाले,या  मान�सक 

तणावा बाबत मागMदशMन करणार आहेत .नागपूर सायके*\क असो�सशन व 

सावMजYनक आरो&य =वभाग नागपूर मंडळ यांFया  संयु�त =वBयमाने ‘डॉ�टर 

मला बोलायचं आहे’ हा अ�भनव उप�म सुO कर:यात आ,याची मा*हती 

आरो&य उपसंचालक डॉ�टर संजय जयPवाल यांनी *दल). सदर कायM�मांतगMत 

नाग2रकांना मानसोपचार त1{ांFया *दले,या वेळेवरच दरू.वनीवर  समुपदेशन व 

मागMदशMन  �मळणार आहे,   

................. 

मंुबई आतापय4त कोर%नाचे एकूण १६२ "&ण आढळले असून 8यांची 

सं@या मो|या 5माणात वाढ:याची श�यता रा1याचे आरो&यमंAी राजेश टोपे 

यांनी Hय�त केल) आहे. 8यांFया थेट संपकाMत आले,या ५ हजाराहून अLधक 

Hय�तींना कोरोना =वषाणूचा संसगM हो:याची श�यता सवाMLधक अस,याने 

आरो&य `ेAात,या सुमारे ४ हजार कमMचाmयांFया मा.यमातून 8यांFयावर ल` 

ठेव:यात आ,याची मा*हती 8यांनी *दल). मंुबई ५ सरकार) "&णालये आUण 

संPथा आUण ७ खासगी लॅबFया मा.यमातून *दवसाला २ हजार नमुJयांची 

सु=वधा उपलxध अस,याचे टोपे यांनी सांLगतले.  

दर�यान को=वड-19 =व"BधFया अ�भयानात रा[\)य छाA सेना अथाMत 

एनसीसीनं, एनसीसी योगदान अ�भयानांतगMत 5शासनाला मदतीचा हात पुढे 

केला आहे. एनसीसीचे =वBयाथ� हे,पलाइन, कॉल सDटरचे HयवPथापन, मदत 

पुरवठा, औषधं, अJन, आवkयक वPतंूचं =वतरण आUण सावMजYनक *ठकाणी 

लोकांना रांगा लावून उभे राह:याची HयवPथा आUण रहदार) HयवPथापन 

यासार@या उप�मात 5शासनाला मदत करणार आहेत. 

..................... 

 =वदेशातून परतले,या नाग2रकानंंतर आता *द,ल)तील YनजामुBद)न येथे तबल)ग 

जमातFया मरकजमधून अकोला िज,�यात  दाखल झाले,या नाग2रकांवर आरो&य 



=वभागानं ल` कD *Eत केले आहे.  आतापय4त िज,�यात एकह)  कोरोना बाLधत 

"&ण नसला तर) 24 संशYयत "&ण नHयाने "&णालयात दाखल झाले आहेत. 

8याम.ये वाडगेावातील 18 जणांचा सहभाग असून, *द,ल)तील YनजामुBद)न 

येथील तबल)ग मरकजमधून त े परत आ,याचे सागं:यात येते. तर 5लं�बत 

अकरापैकh आठ जणांचे 2रपोटM Yनगे*टHह आ,याची मा*हती सव�पचार 

"&णालयानें *दल). दर�यान चंEपूर िज,�यात एकूण २०४ नाग2रकांना 

Yनर)`णाखाल) ठेव:यात आले आहेत. याम.ये ४१ नाग2रक इिJPटjयूशनल 

कॉरोJटाईनम.ये आहेत. १५२ नाग2रकांचे आतापय4त १४ *दवसाचे Yनर)`न  पणूM 

झाले आहेत. आतापय4त िज,�यात एकह) नाग2रक कोरोनाबाLधत नाह). 

........................ 

*द,ल) येथील YनजामुBद)न भागात तब�लगी जमातFया धा�मMक कायM�मात 

सहभागी झाले,या नाग2रकांची ओळख पट=व:यात येत आहे. यवतमाळ 

िज,�यातून या कायM�मात सहभागी झाले,या ३४ लोकांची मा*हती 5शासनाला 

5ाWत झाल) आहे. या पैकh २८ जणानंा =वलाLगकरण क`ात दाखल कर:यात 

आलं आहे. सहा लोक अBयापह) िज,�यात परत आलेले नाह)त. माA हे सहाजण 

1या गावानंा गेलेले आहेत, Yतथ,या िज,हा 5शासनासोबत संपकM  साधला असून 

या लोकांची मा*हती घे:यात येत अस,याचं आमFया वाताMहरानं कळवलं आहे.  

YनजामुBद)न रे,वनेे 5वास केले,या गडLचरोल) िज,�यातील तीन जणांFया 

कोरोना चाचणीचे नमुने Yनगेट)Hह आ,याची मा*हती 5शासनाने *दल) आहे. 

िज,�यातील तीन नाग2रकांनी गे,या म*हJयात YनजामुBद)न Pटेशन व YनजामुBद)न रे

,वेने 5वास के,याने 5शासनाकडून 8यांना 8याच वेळी होम �वारंटाइन कर:यात आले 

होते.    

 

दर�यान,  सोलापूर िज,�यात एका nाम सेवकाने तबलगी जमात म.ये सहभागी 

झाले,या सात जणांची तपासणी कर:याचा आnह के,यामुळे सात जणांनी 8याला 

मारहाण केल). 8यामुळे 8यांFया=वरोधात वैराग पो�लस ठा:यात गुJहा दाखल 

कर:यात आला आहे.  
 

परभणी शहरातील 3 Hय�तीनंा िज,हा "&णालयातील =वलगीकरण क`ात दाखल 

कर:यात आले होते. या सवा4Fया Pवबॅचे नमुJयांचा अहवाल पुणे येTल◌ूृन 

Yनगे*टHह आला असून याबाबतची मा*हती अशी मा*हती िज,हाLधकार) द)पक 



मुगळीकर यानंी *दल). परभणीत अBयाप एकह) कोरोनाnPत "&ण आढळलेला 

नाह).  नवी *द,ल)त,या YनजामुBद)न भागात झाले,या धा�मMक मेळाHयात 

कोकणातले २०० जण सहभागी झाले होत,े अशी मा*हती 5शासनाला �मळाल) 

आहे.  

........................... 

कोरोना =वषाणूची बाधा झालेला एका संशYयत "&णाचे �ोj Pवबँ नमुना अहवाल 

पॉUझ*टHह आला असून आता *हगंोल) िज,�यातह) कोर%नाची लागण झाल) आहे. 

िज,हा "&णालय *हगंोल) येथे पाच कोरोना संशYयत "&ण दाखल झाले असून 

चार "&णांचे �ोट Pवबँ अहवाल येणे 5लं�बत आहे. एक "&ण पॉUझ*टHह 

आढळ,यामुळे आता *हगंोल)ची आरो&य यंAणा अLधक त8पर झाल) आहे. 

कोरोनाची लागण झालेला हा "&ण 49 वष� वयाचा आहे. 31 माचM रोजी तो 

संशYयत �हणनू आयसोलेशन वाडM म.ये दाखल झाला होता.  

........................ 

धुळे शहरातील सा�hरोडवर)ल मोगलाई प2रसरात चार जण बाहेरगावाहून आले 

असून 8यानंी Pवतःची ओळख लपव:याचा 5य8न चालवला अस,याची मा*हती 

शहर पो�लसांना आज सकाळी �मळाल). 8यानंतर त8काळ धुळे शहर पो�लस 

ठा:याFया अLधकाm यानंी मो|या बंदोबPतासह घर झडती कर)त चौघा त"णानंा 

ताxयात घेतले. 8याचंी िज,हा "&णालयात आरो&य तपासणी कर:यात आल), 

8यांना १४ *दवसांसाठa होम कॉरJटाईन राह:यास डॉ�टरानंी सांLगतले असून 

दोघानंा अLधक चौकशीसाठa शहर पो�लस ठा:यात थांबव:यात आले.  

या चार त"णांपैकh दोन जण मालेगाव येथून तर दोघे जण धुळे तालु�यातील 

अस,याचे पो�लस चौकशीत Pप[ट झाले आहे.  

....................... 
 

कोरोनाFया वाढ8या 5ादभुाMवाFया पाशMवभूमीवर आज राम नवमीचा सण  

सवMA साधेपणाने आUण घरातच पूजा अचMना कOन साजरा कर:यात आला.  

रा1यपाल भगत �सहं कोkयार), मु@य मंAी उBधव ठाकरे यानंी जनतेला  

राम  नवमीFया शुभेFछा *द,या आहेत. नागपूरFया 5�सBध पोBदारेkवर 

मं*दरासमोर भHय रागंोळी काढून कोरोनाचं संकट लवकरात लवकर टाळावं अशी 

5ाथMना कर:यात आल). लोकानंी केवळ बाहेOनच  मं*दराचे दशMन घेऊन सोशल 



�डPटं�सगं पळाले. दर�यान, राम नवमी रा1यात सवMA घरात राहूनच साजर) 

कर:यात आ,याचं आमFया ठaक *ठकाणFया 5YतYनधीनंी कळवलं आहे.   

................ 

रा1याची उपराजधानी असले,या नागपुरात लॉक डाऊन चे पालन कसोशीने केले 

जात आहे. याचाच प2रणाम �हणज े नागपुरात एकह) नवीन "&ण आढळून 

आलेला नाह). शहरातील एकूण संशYयत "&णांची सं@या १ हजार १८ इतकh 

आहे. दर�यान, आज ८४ संशYयत "&णानंा अलगीकरण क`ात दाखल कर:यात 

आले आहे. शहरात आतापय4त १६ जणानंा कोर%नाची लागण झाल) असून 

8यांFयापैकh १० जणावंर इं*दरा गांधी शासकhय वैBयकhय "&णालयात तर आUण 

६ जणांवर मेयो "&णालयात उपचार सुO आहेत. =वशषे �हणजे उपचारानंतर पूणM 

बm या झाले,या ४ "&णानंा सूjट) दे:यात आल) आहे.  

.................. 


