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**** 

**कोरोना &ितबंधासाठी बीड िज23ात2या पाच शहरांत ये:या बारा 
तारखेपासून दहा >दवस टाळेबंदी 
*परभणीमधे आज मFयराGीपासून संचारबंदी 
*सातारा इथं कोरोना िवषाण ूसंसगL तपासणी &योगशाळा लवकरच- 
आरोOयमPंयांची मािहती  
आिण  
* कोरोना &ादQभाLव रोखRयाकरता औरंगाबादमधे उUापासून `सेरो 
सवVWण`  
**** 
बीड, अंबाजोगाई, परळी, क[ज आिण आ\ी शहरातली कोरोना िवषाणु̂ या _Oणांची 
संaया वाढत अस2यान ंया &ादQभाLवाला रोखRयासाठी ये:या १२ तारखेपासून दहा 
>दवसांसाठी ही पाचही शहरं पूणLपण ेबंद ठेवRयाचा िनणLय िज2हा &शासनान ंघेतला 
आह.े अकरा ऑगhट^या मFयराGीपासून  २२ ऑगhट^या मFयराGी पयiत ही टाळेबंदी 
राहाणार आह.े या कालावधीत खाजगी अhथापना तसंच बँका, इतर शासकkय 
कायाLलय, दQकान,ं  बंद राहणार आहेत. दlध, फळ-भाजीपाला आिण िपRयाच ंपाणी 
घरपोच वाटपासाठी सूट दRेयात आली आह.े औषधी दQकान ंआिण खाजगी 
nOणालयांसाठी परवाने >दल ेजातील तर मोबाईल कoपनी, गॅस िवतरण करणाqयानंी 



परवान ेकाढrन आिण गणवेश घालूनच आपलं काम करावं, अशा सूचना &शासनान ं
>द2या आहेत. वाढता संसगL रोखRयासाठी नाग>रकांनी सहकायL करावं, असं आवाहन 
बीड िज2हा &शासनान ंक[ल ंआह.े  
**** 
कोरोना िवषाणचुा &ादQभाLव रोखRयासाठी &ितबंधा:मक उपाययोजना sहणून परभणी 
महापािलका हt आिण पाच िकलोमीटर परीसरात आज मFयराGीपासून ये:या १४ 
तारखे̂ या मFयराGीपयiत संचारबदंी लाग ूकरRयाच ेआदेश परभणीचे िज2हािधकारी 
दीपक मुगळीकर यांनी जारी क[ल ेआहते. शासकkय कायाLलय कमLचारी आिण :यांची 
वाहन,ं शासकkय वाहन,ं शासकkय तसंच खाजगी _Oणालय,ं औषधी दQकान ंआिण 
वैUकkय कमLचारी, वैUकkय _Oणालयातील कमLचारी, शासकkय िनवारागृहात तसंच 
शहरात अx वाटप करणाqया hवयंसवेी संhथा आिण :यांची वाहन,ं अ:यावyयक 
सेवेसाठी परवान ेघेतललेी वाहन ंआिण zय{|ना या संचारबंदीतून वगळRयात आलं 
आह.े वैUकkय आप:काल आिण अ:यावyयक सेवा, &सार माFयमात कायLरत zय{k,  
पेट}ोलपंप िवतरक, कमLचारी यांनाही संचारबंदी^या काळात सवलत असेल. या 
कालावधीत दQध िव~[:यांना क[वळ सकाळी ६ ते ९ या वळेेत दQध िव~k करता येणार 
आह.े वैUकkय आपातकाल तसंच अ:यावyयक सेवेिशवाय नागरी भागात इतर 
कोणतीही zय{k अथवा वाहन ंआढळrन आ2यास :यां^यावर कारवाईचा इशाराही 
परभणी िज2हा &शासनान ं>दला आह.े  
**** 
को2हापरू आिण सातारा िज23ात कोरोना िवषाणु̂ या चाचRयांच ं&माण वाढवRयासाठी 
सातारा इथ ंनवीन &योगशाळा ता:काळ सु_ करRयात येणार अस2याची मािहती 
आरोOयमGंी राजेश टोप ेयांनी >दली आह.े हा संसगL रोखRयासाठी राबवले2या उपाय 
योजनांचा आढावा घेRयासाठी कराड इथं आज आढावा बैठक घेRयात आली. या 
बैठकkनंतर टोप ेयांनी पGकार प>रषदेत ही मािहती >दली. वैUकkय पायभूत सुिवधा 
उभारRयावर भर असून &ाथिमक आरोOय क�� आिण आरोOय िवभागात2या >र{ जागा 
ता:काळ भरRयात येत आहेत, असं ते यावेळी sहणाल.े जागा भरRयासाठी मराठा 
आरWण &�ी सव�� �यायालयात दाखल असले2या यािचक[ची अडचण येत आह.े 
:यातून मागL काढRयात येत असून  आिणबाणीची प>र�hथती sहणनू आरोOयाशी 



िनगिडत >र{ पदं भरRयास िनयामािधन रा�न सूट िमळावी अशी मागणी सव�� 
�यायालयात करRयात येणार अस2याच ंआरोOयमंGी टोप ेयांनी सांिगतल.ं  
**** 
जालना िज23ात आतापयiत २ हजार ७७५ कोरोना बािधत _Oण आढळrन आल े
आहेत. या िवषाणुचा संसगL झालेले ८१ ट�[ _Oण जालना शहरातले तर उवL>रत �ामीण 
भागातल ेआहते. िज23ातले सुमारे १ हजार सातश ेपxास _Oण या आजारातनू बरे 
झाले असून, सzवा नऊश े_Oणांवर सFया उपचार सुn आहेत. िज23ात आतापयiत ८६ 
_Oणांचा या संसगाLमळु ेम:ृय ूझाला अस2याची मािहती &शासनान ं>दली आह.े या 
_Oणांचा शोध, चाचRया आिण उपचार यावर &शासनान ंअिधक भर Uावा, ता:काळ 
चाचRयाचंी संaया वाढवावी या आरोOयमंGी राजेश टोपे यां^या िनदVशांनसुार �ामीण 
भागातही ता:काळ चाचRया मो�ा &माणात करRयात येत अस2याच ंजालना िज2हा 
&शासनान ंsहटल ंआह.े   
**** 
अहमदनगर िज23ात कोरोना िवषाणुवर उपचार घेऊन बरे झालेले ३८४ _Oण आज घरी 
परतले. िज23ात बरे झाले2या _Oणांची संaया आता सहा हजार दोनश ेपxासवर गेली 
आह.े _Oण बरे होRयाची ट�[वारी िज23ात ६७ पूणाiक ३४ शतांश ट�[ आह.े 
िज23ात कोरोना िवषाणुच ेनवे  ४१ _Oण आढळ2यामळु े अहमदनगर िज23ात 
उपचार सुn असणाqया _Oणांची संaया आता दोन हजार ९३१  झाली आह.े  
**** 
अमरावती िज23ात कोरोना िवषाणुचे नवे ४८ _Oण आज आढळल ेअसून आता एक�ण 
_Oणांची संaया २ हजार ९९७ झाली  आह.े काल राGी उपचारादरsयान एका _Oणाचा 
म:ृय ूझा2यान ंिज23ातली एक�ण म:ृयुसaंया ८७ झाली आह े. आतापयiत िज23ातले 
१ हजार ९२३ _Oण या आजारातून बरे झाले आहेत. सFया अमरावती िज23ात ९३९ 
कोरोनाबािधत _Oणांवर उपचार सु_ आहेत.  
**** 
~ांती >दनािनिम� रा�यात2या िनवडक दहा hवातंPयसैिनकांच ेस:कार संबंिधत िज23ात  
िज2हािधकाqयां^या हhत ेकरRयात येत आहते. देशा^या hवातPंय सं�ामात सहभागी या 
जे� hवातPंय सैिनकांचा स:कार >द�ी इथं करRयात यतेो, माG यावष� कोरोना िवषाण ू



&ादQभाLवामळु ेhवातंPय सं�ामात योगदान देणाqया hवातंPय सैिनकांचा स:कार :यां^या 
घरी जाऊन िज2हा&शासना^या वतीन ंकरRयात आला. या अंतगLत लातूर िज23ात2या 
उदगीर इथल ेगोवा hवतंPय सं�ामात योगदान असणारे ८७ वष�य तुकाराम चामल ेयांचा 
स:कार िज2हा &शासना^या वतीन ंउदगीरच ेउपिज2हािधकारी &वीण मेगश�े ेयांनी 
क[ला. 

**** 
औरंगाबाद िज23ात कोरोना िवषाणचुा &ादQभाLव रोखRयाकरता तसंच उपाय योजना 
करायला &शासनाला मदत zहावी या�\ीन ंशा�ो{ प�तीन ंकरRयात येणाqया 'सेरो' 
सवVWणाला उUापासून &ारंभ होत असून नाग>रकांनी यात सहभागी zहावं, असं 
आवाहन िज2हािधकारी उदय चौधरी यांनी क[लं आह.े  यासंदभाLत घेRयात आले2या  
बैठकkत आज ते बोलत होत.े ये:या १८ तारखेपयiत ह ेसवVWण  होणार आहे. या 
अंतगLत  शहरात2या ४ हजार २३५ तर �ामीण भागात2या सुमारे २००० नाग>रकां^या 
र{ाच ेनमनु ेघेRयात यणेार अस2याची मािहती िज2हािधकारी चौधरी यांनी या बैठकkत 
>दली.   
 
**** 
‘जागितक आ>दवासी >दनािनिम�’ वनमंGी संजय राठोड यांनी रा�यात2या आ>दवासी 
बांधवांना शुभे^छा >द2या आहते. समाजाला वन तसंच वनWेG याबाबत >दलेल े
संिवधािनक ह� आिण अिधकार यांच ंसंरWण करRयास सरकार वचनब� आह.े 
सामुिहक वन ह� zयवhथापनातनू मो�ा &माणावर रोजगार िनिमLती करRयाचा 
आप2या िवभागाचा मानस असनू, आ>दवासी भागात रा�य योजनेतून तसंच िज2हा 
योजनेतून पाणलोट WेG िवकास, वृW आिण फळबाग लागवड, व�यजीव तसंच 
जैविविवधतचे ंसंरWण याबाबत वनिवभाग काम करत अस2याच ंवनमGंी राठोड यांनी 
आप2या शुभे^छा संदेशात sहटल ंआह.े 
**** 
पालघर िज23ात2या िव~मगड तालु¤यात २७ गावामंध ेमा¤सLवादी कsयुिनhट पWान ं
रा�य आिण क�� सरकार^या िवरोधात काल िनदशLन ंक[ली. �ामीण भागात कोरोनाचा 



िवळखा बस2यान ंआ>दवासी,शेतकरी, शेतमजूर आिण रोज काम कnन कमावनू पोट 
भरणाqया अनकेांचा रोजगार जाऊन :यां^यावर उपासमा>रची वेळ आली आह.े 
:यासाठी :यांना `खावटी कजL̀  देRयात याव ंतसंच  बकँामंध ेसबिसडीन ंकजL देRयाची 
सुिवधा उपल¥ध zहावी, अशी मागणी यावळेी आंदोलकांनी क[ली.  
**** 
सांगली िज23ातली संभाzय पूर�hथती टाळRयासाठी उपायोजना करRयात आ2या असून 
कनाLटक सरकारशी महारा\}ान ंयोOय तो सम�वय राखला अस2याची मािहती 
जलसंपदामंGी जयंत पाटील यांनी >दली आह.े याआधारे पूर�hथतीवर मात करRयाचा 
िव¦ासही :यांनी zय{ क[ला आह.े सांगलीत क§¨णा नदी काठावर यांिGक नौक[च ंपूजन 
क[2यानतंर ते आज &सार माFयमांशी बोलत होत.े सांगली आिण को2हापूर 
िज23ात2या धरणांमधनू सFया पाणी सोडRयात येत आह े:याचा प>रणाम होऊ नये, 
यासाठी कनाLटक सरकारशी सम�वय राखRयात आला अस2याच ंजलसंपदामGंी पाटील 
यांनी यावळेी सांिगतलं.  
**** 
गडिचरोली िज23ा^या पूव��र भागात काल राGी दमदार पाऊस पडला. आज 
सकाळपासून पु�हा पाऊस सु_ अस2यानं जनजीवन िवhकळीत झालं आह.े िज23ात 
सरासरी २० िमलीमीटर पाऊस पडला असून म_ुमगाव इथं सवाLिधक ५७ पणूाiक ४ 
िमलीमीटर पावसाची न©द झाली. आज दQपारी १ वाजता गोसेखुदL धरणाच े१७ दरवाजे 
अधाL मीटरन ंउघडRयात आल ेअसनू, :यातून १ हजार ८८७ ¤यमू¤ेस पाणी सोडRयात 
येत आह.े 
**** 


