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• कोरोना बािधता�ंया सं�येतली वाढ मोठी झाली 

• िद लीत या मरकजमळेु कोरोना सकंटात वाढ 

• व$तू आिण सेवाकर संकलनात महारा)* अ,वल 

• 19 लाख शेतक1 यानंा कज2माफ4ची र6कम िमळाली 

• आजपासून $वयपंाकाचा गॅस $व$त होणार आिण 

• 9ये: लेिखका िवजया जहािगरदार यांच ंिनधन 

 
कोिवड 19 

देशात स;या 1 हजार 829 �=ण कोरोना बािधत असून 41 जणांचा म?ृयू झाला आहे. रा9यातला कोरोना बािधताचंा 
आकडा काल 335 वर पोहोचला. यातील 30 �=ण मुंबईचे, 2 पEुयाचे तर 1 बलुडाEयाचा आहे. रा9यात कोरोनामळेु 13 
जणांचा मृ?यू झाला आहे. 
 

रा9यात या कोरोनाF$तापैंक4 िनHमे Hहणजे 162 मुंबईतले आहेत. मुंबईतली �=ण स�ंया मोठ्या Kमाणात 
वाढEयाची श6यता रा9याचे आरो=यमंLी राजेश टोपे यानंी ,यM केली आहे. बािधता�ंया थेट सपंका2त आले या 5 हजाराहOन 
अिधक ,यMPना कोरोना िवषाणूचा ससंग2 होEयाची श6यता सवा2 िधक अस याने आरो=य RेLात या समुारे 4 हजार 
कम2चा1या�ंया मा;यमातून ?यां�यावर लR ठेवEयात आ याची मािहती ?यानंी िदली. 
 
त%लीगी जमात 

िद लीत हजरत िनझामSुीन इथं झाले या तUलीगी जमात मेळा,या�या पVरणामी कोिवड-19 संकटाची तीXता 
वाढली असून; या मेळा,यात सामील झाले या ,यMPचा तातडीनं शोध घेEयाचे िनद[श मंिLमंडळ सिचव राजीव गौबा यांनी काल 
िदले. गौबा यांनी सव2 रा9याचें म�ुय सिचव आिण पोलीस महासचंालकाशंी ]क^ा,य मा;यमातून सवंाद साधला. 
 

तUलीगी जमाती�या मेळा,यात सामील झाले या 18 हजार लोकांना िवशेष देखरेखी खाली ठेवEयात आलं असून; 
टाळेबदंी�या काळात अशा प_तीचे साव2जिनक काय2`म आयोिजत कa नये अस ंआवाहन आरो=य मंLालयाचे सयंMु सिचव 
लव अFवाल यांनी केलं आहे. कोरोना बािधताचंा वाढता आकडा बघता; रे वे�या वीस हजार डUयाचं ं�पांतर िवलगीकरण 
कRात करEयात येत अस याच ं?यानंी सांिगतलं. 
 

देशभरात 21 हजार चारशे 86 मदत िशिबर ं$थापन करEयात आली असून ?यातून पावणे सात लाखापेंRा जा$त 
लोकानंा मदत परुवEयात येत अस याची मािहती गहृ मLंालया�या सयंMु सिचव पEुयसलीला ^ीवा$तव यानंी िदली.   
 

आतापयcत देशात एकंदर 47,951 जणाचंी कोरोना तपासणी करEयात आली असून यासाठी 126 सरकारी आिण 51 
खासगी Kयोगशाळा काय2रत अस याच ंभारतीय वैfक4य सशंोधन सं$थेचे Kमखु शाgh रमण गंगाखेडकर यानंी सांिगतलं. 
 
 
 



त%लीगी-डॉ. �हैसकेर 
तUलीगी जमाती�या मेळा,यात सामील झाले या रा9यात या ,यMPचा शोध घेEयासाठी Kशासन तातडीन ं पावलं 

उचलत आहे. या मेळा,यात सामील झाले या पणु े िवभागात या 182 जणाचंी यादी Kशासनाला िमळाली असून ?यां�या 
gावा�या चाचणी अहवालानतंर पढुची काय2वाही केली जाईल; अशी मािहती पEुयाचे िवभागीय आयMु डॉ. दीपक Hहैसेकर 
यानंी काल िदली..... 
 
म,ुयमं-ी  

िद लीत या मरकजमळेु कोरोना�या िचतेंत वाढ झाली असून रा9यात कोण?याही जाती धमा2चे सण, उ?सव, मेळावे 
होणार नाहीत याची खबरदारी kया, असे िनद[श म�ुयमंLी उ_व ठाकर ेयांनी काल रा9यातले  िवभागीय आयMु, िज हािधकारी 
यानंा िदले. या सवाcसोबत ि,हिडओ कॉmफरmसnार े सवंाद साधत म�ुयमंoयानंी कोरोना बाबत�या उपाययोजनाचंा आढावा 
घेतला. िवलगीकरणाच ं पालन झालंच पािहजे याची काळजी kया असहंी ?यानंी सांिगतलं. रा9यात जीवनावpयक व$तुंचा, 
औषधाचंा अिजबात तटुवडा नाही, नागVरकानंी घाबaन जाऊ नये, ?यासाठी गदs कa नये, असे आवाहनही ठाकरे यानंी 
यावेळी केले. 
 
अिजत पवार 

कोरोना बािधतांची रा9यातली वाढती स�ंया िचतंाजनक असून अ?यावpयक व$तूं�या खरेदीसाठी बाजारात 
उसळणा1या गदsमुळे ‘टाळेबंदी’चा उSेशच धो6यात येत अस याच ं उपम�ुयमंLी अिजत पवार यांनी Hहटलं आहे. जनतेन ं
घरातच थाबूंन सरकार आिण Kशासनाला सहकाय2 करावं; कोरोना िव�_�या लढ्यात बेजबाबदारपण े वागणा1यांना आिण 
िनयम मोडणा1यांची आता खैर नाही अशा शUदात पवार यानंी इशारा िदला आहे. इटली, अमेVरका, $पेनमधील ‘कोरोना’ 
बळPपासून धडा िशकून जनतेने आतातरी शहाण ं,हावं. 
 
सायटेक यं- 

रा9यात या कोिवड -19 शी लढा देणा1या a=णालयांना िनजcतकु करEयासाठी पEुयात या एका $टाट2अप कंपनीनं 
नवीन तंLhान िवकिसत केलं आहे, ऐकूया या िवषयीची अिधक मािहती आम�या KितिनधPकडून...... 
 

पु0या1या सायटेक पाक2 मध4या एका कंपनीन,ं िनज6तुक7करणा1या नवीन त-ं8ानाचा एक �भावी तोडगा 
शोधून काढला आहे. बंिद<त आिण संसिग2त क=ात4या िवषाणंू1या �माणात तासाभरात ल=णीय घट करणा@या या 
यं-ा1या िनिम2तीसाठी िव8ान तं-8ान िवभागानं 1 कोटी Aपये िदले असून, अशी 1000 य-ं ं लवकरच राBयात4या 
िविवध ACणालयांमDये बसवली जाणार आहेत. ‘सायटेक एरॉन’ नावा1या या ऋण आयन जिन-ामळेु बंिद<त क=ातल े
िवषाणू, जीवाणू आिण बुरशीजFय संसगा2वर िनयं-ण िमळिव0यास मदत होऊ शकणार आहे. कोिवड-19 चे ACण आिण 
सशंियत यां1यामळेु संसिग2त होऊ शकणा@या बिंद<त =े-ातील हवा <व1छ कर0याचं तसचं ती =े- ेिनज6तुक कर0याचे 
काम या य-ंामळेु होऊ शकणार आहे. यामळंु िवलगीकरण क=ात अहोरा- काम करणार े  डॉIटस2, पJरचाJरका आिण 
कम2चा@यांची रोग�ितकारक शK7 आिण िवषाणूशी लढ0याची =मता वाढून, Lयां1याही आरोCयाची काळजी घेतली 
जाणार आह.े आकाशवाणी बात�यांसाठी योगेश रांगणेकर, पुणे. 
 
सामािजक उपNम  

आम�या िठकिठकाण�या वाता2हरानंी कोरोना सदंभा2त पाठवले या बातHयावंर आधाVरत वwृांत आता ऐकुया..... 
 

कोरोनाचा �ादुभा2व रोख0यासाठी आता शासक7य यं-णांबरोबर िविवध सामािजक स<ंथांही युQपातळीवर 
कामास लाग4या आहते. अमरावती यथेील खासदार नवनीत रवी राणा यांनी कोरोना िवषाणू1या लढाईत Lयां1या 
िनधीमधून कS T सरकारला 1 कोटी Aपये िदले आहते. बीड मDये िशवसनेनंे पोिलसांना कत2Uया1या िठकाणी रोज गरम 
जेवणाचा डबा पोहचव0याचा उपNम सVु केला आह.े जालना िज4Wात 42 मदत छाव0यां1या माDयमातून 2 हजार 
754 <थलांतरीत मजरुां1या िनवास आिण जेवणाची केली जात आह.े गडिचरोली िज4Wात आयोिजत रKदान िशबीरात 
67 पोलीस अिधकारी आिण कम2चा@यांनी रKदान केले.  



मेळघाटात जीवनावXयक व<तंूचा पुरवठा कर0यासाठी धारणी Uहॉिलिंटअस2 नावाचा Yुप तयार कर0यात आला 
आह.े रायगड िज4Wासाठी, िज4हा वािष2क योजनतूेन 12 कोटी 9 लाख Vपयांचा िनधी िवतJरत कर0यास मजंुरी 
िमळाली आहे. नांदेडमDये भोकर इथ4या िनरा[ीत कुटंुबांना जीवनावXयक व<तुचं ेवाटप कर0यात आले. अमरावती इथं 
*अमरावतीकर, मात कAया कोरोनावर* ही आरोCय तपासणीची िवशेष मोिहम राबिव0यात येणार आह.े परभणी 
िज4Wात सAु असल4ेया सात मदत छाव0यांमधून पर�ांतीय आिण राBयातील <थलांतरीत कामगार आिण गरजंूना 
ठेवले आह.े मुंबई महानगरपािलकेन ंबेघरांना अFन आिण िनवासाची सिुवधा िमळावी, �हणून Lयां1या मदतीसाठी 1800 
22 1292 हा ह4ेपलाईन Nमांक सVु केला आह.े लातूर महानगरपािलकेतील काँYसे प=ा1या सद<यांनी एक मिहFयाचे 
मानधन म,ुयमं-ी सहायता िनधी कJरता दे0याचा िनण2य घतेला आह.े तर Yामदैवत [ी िसQे̂ र आिण रLने̂ र 
देव<थान यांनी िनरि[त UयK_1या 2 वेळ1या भोजनाची सोय केली आहे. पुण े महापािलकेतील भाजप1या 
नगरसेवकाकंडून कोरोना साठी एक कोटी 94 लाख Aपयांचा िनधी दे0यात आला आह.े पुणे महापािलका, फोस2 मोटस2 
आिण भारतीय जैन सघंटना यां1यावतीन े "डॉIटर आप4या दारी" हा उपNम राबव0यात येत आह.ेआम1या 
िठकिठकाण1या बातमीदारांसह िवजयकुमार लडकत, पुणे. 
 
कारवाई 

लातूर शहरात सकाळी संचारबदंी मोडून िफरणा1या 114 नागVरकांिव�_ एम आय डी सी पोलीस ठाEयात गmुहा 
नxदिवEयात आला आहे. परभणीम;ये जमावबदंी आदेशाच े उ लघंन करणार े 53 गmुहे दाखल झाले. 123 जणांवर रा)*ीय 
आपwी ,यव$थापन कायदा आिण भारतीय दंड संिहतेनसुार कारवाई करEयात आली. िसंधदुगु2  िज yात नागरी भागात 
र$?यावर दचुाक4 आणEयास पोिलसांनी बदंी केली आहे. धzुयाम;ये भाजीपाला खरेदीसाठी होत असलेली गदs लRात घतेा 
आजपासून भाजीपाला ,यापार बंद ठेवEयाचा िनण2य बाजार सिमतीन ं घेतला आहे. िहंगोली�या लाला लजपतराय नगरीत 
नागVरकानंी बाहेर�या नागVरकानंा Kवेशबंदी केली आहे. तर रायगडम;ये सामाmय �=णालयातून दोन डॉ6टरानंी राजीनामे 
देऊन पळ काढला. र?नािगरी िज yात सचंारबदंी�या काळात दचुाक4सह सव2 वाहनांना नागरी RेLामं;ये बदंी असूनही ितचं 
उ लंघन करणा1या ितनशेहOन अिधक वाहनचालकावंर गे या दोन िदवसात दंडा?मक कारवाई करEयात आली. िहंगोली िहवरा 
फाटा इथ या तपासणी ना6यावर थाबंवलेले राज$थानातले 247 मजूर व�ड ताडंा इथ या आ^मशाळेत या िवलगीकरण 
कRात ठेवEयात आले आहेत. 
 
कला �दश2न 

देशातील सपूंण2 बंदी�या वातावरणात रा)*ीय आधिुनक कला Kदश2न (एनजीएमए) सं$थेने  66 ,या वधा2पन 
िदनािनिमw कलाKेमPना कायम$वaपी व$तसुFंहालय बघता यावे Hहणून Kथमच आभासी फेरफट6याची ,यव$था केलीय. 
कशी, ते ऐकूया... 
 

कायम<वVपी व<तुसYंहालय बघ0यासाठी कला�मेी �Lय= ितथं जाऊ शकत नाहीत. �हणून एनजीएमएने 
66  Uया वधा2पन िदना1या िनिम�ान े रिववारी गलॅरीत कायम<वVपी व<तुसYंहालयाचा फेरफटका मार4याचा आनदं 
देणा@या आभासी दश2नाची Uयव<था सAु केली. कायम<वVपी व<तुसYंहालयात सज2नशील आिण आधिुनक 
कलाकारां1या कुशाY बुQीतून तयार झाले4या अिdतीय व<तंूच ेभांडार आहे अस ेस<ंथेच ेमहासचंालक अdैत गडनायक 
यांनी सांिगतले. आभासी फेरफटका मारताना �=ेकांना अनेक नवनवीन कलाव<तू1ंया सeदया2चा शोध लागत जाईल, 
मौ4यवान सYंहातील अनके कलाव<तूमंधील लपललेी सeदय2<थळे िनदश2नास यतेील. हा आभासी फेरफटका �हणज े
आ�ही आधिुनक कलाकारांना केललें अिभवादन असून संYहालयाचे दश2न घेत4यानतंर �=ेक िश4पकला, िच-कला 
आिण छापील कलांमDय ेसज2क माDयम �हणून रस घेऊ लागतील अस ेते �हणाले. आभासी फेरफटIयासाठी कला�मेी 
http://www.ngmaindia.gov.in/index.asp ही िलंक वापV शकतात: आकाशवाणी बात�यांसाठी आरती मेhी पुण.े 
 
रामनवमी 

रा9यपाल भगतिसहं कोpयारी यानंी रामनवमीिनिमw जनतेला शभेु�छा िद या आहेत. यदंा आपण एका 
आ,हाना?मक पVरि$थतीतून जात अस यामळेु रामनवमीचा सण आप या घरीच भM4भावाने साजरा करा अस आवाहन ?यानंी 
केल आहे. 



 
कोरोनामळेु रामनवमीला अयो;येत जाEयाचा हजारो रामभMांचा िनण2य K?यRात येऊ शकणार नसला; तरी या रामभMां�या 
मागणीनसुार रामल लाच ं अयो;येतून ऑनलाईन दश2न घेEयाची सिुवधा ^ीराम जmमभूमी तीथ2RेL *$टन ं उपलUध कaन 
िदली आहे. यापढेु राम ल ला�या शृंगार दश2नाचा आिण यािठकाणी होणा1या K?येक आरतीचा लाभ भािवकानंा घरबस या 
होऊ शकणार आहे. राम नवमी नतंरही हे  दश2न स�ुच राहणार आहे.  
 
र4ेवे इंिजन 

भारतीय रे वे�या पि�म बंगालमधील िचwरजंन इथ या कारखाmयाने गे या आिथ2क वषा2त 431 र ेवे इंिजनाचंी 
िनिम2ती क�न एक नवा िव`म K$थािपत केला आहे. रे वे मLंालयाने Kिस_ीस िदले या पLकातच या िव`मी कामिगरीची 
मािहती देEयात आली आहे. 
 
िवजया जहागीरदार िनधन  

9ये: लेिखका आिण िवसा,या अिखल भारतीय मराठी बालकुमार सािह?य संमेलना�या अ;यRा िवजया जहागीरदार 
याचं ंकाल सोलापूर इथ ंव_ृापकाळान ं िनधन झालं. ?यां�या पािथ2व देहावर काल मोदी $मशानभूमीत अ?ंयस$ंकार करEयात 
आले. 

िवजया जहागीरदार यानंी का,यसंFह, कादंबरी, कथा आिण बाल सािह?य अशा सािह?या�या िविवध Kकारात िवपलु 
लेखन केलं. आकाश मोगरा, gी नRL, रातवा, गीत गीता, क पवRृाची फळे, गीत मेघदूत-शाकंुतल हे ?याचं े का,यसFंह 
गाजले. कम2योिगनी, रणयोिगनी, ययाितकmया माधवी, मनगुफंा, या कादबं1या तर केसरपRी, व�धळी, अि=नRण, कालच`, 
शािपत गलुमोहर, हे कथासंFह ?या�ंया नावावर आहेत. 
 
हवामान  

गेले काही िदवस रा9यात कुठे ना कुठे होणारा वादळी पाऊस थाबूंन कालपासून रा9यात सव2L $व�छ ऊन पडलं. 
आजही संपूण2 रा9यात असचं कोरडं हवामान अपेिRत आहे. उfा माL पmुहा िवदभ2माग[ पाऊस रा9यात िशरकाव करEया�या 
बेतात आहे. 

 


