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**** 
** देशात कोरोना िवषाण ूसंसगा3च े56ण बरे हो9याच ं;माण ९० ट@A 
** कोरोना िवषाण ूसंसगा3च ेनांदेडमCय े१०१ तर जालGयामCय े६९ नवे 56ण  
** अतीवृLीMNत शतेकOयांसाठी मRुयमSंयांनी आणखी उदारता दाखवावी - पंकजा 
मुंडे यांची मागणी  
आिण  
** कोरोना िवषाण ू संसगा3Yया पाZ3भूमीवर िवजयादशमीचा सण तसंच ध]मच^ 
;वत3न _दन साधपेणान ंसाजरा  
**** 
देशातला कोरोना िवषाण ूसंसगा3च े56ण बरे हो9याचा दर ९० ट@A झाला आहे. देशात 
एकcण 56णसंRयेYया ८ पूणाeक ५ दशांश टggयापंhेा कमी 56ण सCया उपचार घेत 
असून ही संRया ६ लाख ६८ हजार आहे.आज सकाळी आठ वाजेपयeतYया २४ 
तासांत सुमारे ६२ हजार 56ण कोरोना िवषाण ूसंसग3मmु झाnयानं oयांना 56णालयातनू 
सुटी दे9यात आली असून ५० हजार 56णांची वाढ झाली आह.े देशभरात आता पयeत 
७८ लाख ६४ हजार ८११ कोरोना िवषाणूबािधत 56ण आढळले असून  ७० लाख ७८ 
हजारांrन अिधक 56ण या संसगा3वर उपचार घेऊन बरे झाले आहेत.  
**** 
नांदेड िजntात  १०१ कोरोनािवषाण ू बाधीत u6ण आढळvन आल.े िजntातली 
56णसंwया आता १८ हजार ७५३  झाली आह.े कोरोनािवषाण ूसंसग3 बाधेमळु ेआज 



एका u6णांचा मoृय ू झाला oयामळु े िजntातली मृतांची संRया आता ५०० झाली 
आह.े आतापयeत िजntातले एकcण १७ हजार २१९ 56ण बरे झाले आहते. नांदेड 
िजntात सCया ९०५ u6णांवर उपचार सु5 आहेत. 
**** 
जालना िजntात कोरोना िवषाण ूसंसगा3च े६९ नवे 56ण आढळल ेआहेत. िजntातली 
एकcण  56णसंRया आता दहा हजार ३६५ झाली आह.े  यातले आठ हजार ७७८ 56ण 
या संसगा3वर उपचार घेऊन बरे झाले असून संसग3मmु झालेnया १७९ 56णांना आज 
सुटी दे9यात आली. जालना िजntात सCया १ हजार ३१८ 56णांवर उपचार सुu 
आहेत. 
**** 
कोरोना िवषाण ूसंसग3 ;ादyभा3वाYया पाZ3भूमीवर ;ितबंधाचे िनयम पाळ9याच ंआवाहन 
माजी मzंी आिण राळगेावच ेआमदार ;ाचाय3 अशोक उईकA यांनी कAल ंआह.े   
**** 
अतीवLृीचा शेतकOयानंा मोठा फटका बसला असनू मRुयमzंी उ}व ठाकरे यानंी 
oयांYयासाठी _दलेल ं दहा हजार कोटी 5पयांच ं पॅकAज पुरेसं नसnयान ं oयांनी आणखी 
उदारता दाखवावी, असं भारतीय जनता पhाYया राL�ीय सिचव पंकजा मंुड ेयांनी ]हटलं 
आह.े बीड िजntातnया सावरगाव घाट इथnया भगवान भm�गडावर दसरा मळेा�यात 
oया आज बोलत होoया. उसतोड कामगारांYया समNया कायम आहेत असं नमुद 
करताना उसतोड कामगार महामंडळ कधी होणार, असा ;� oयांनी यावेळी उप�Nथत 
कAला. कोरोना िवषाण ू संसगा3Yया ;ादyभा3वामळु े िनमा3ण झालेnया संकटाचा उ�ेख 
करताना या संसगा3मळु े जनसंप�ी कमी होऊ नय,े हेच आपलं देवाकड े मागण ं
असnयाच ंमुंड ेयावळेी ]हणाnया.  
**** 
वंिचत ब�जन आघाडीच ेअCयh ;काश आबंेडकर यांनी आज बीड िजntात भगवान 
गडाYया पाय�याशी ऊसतोड कामगाराचंा मळेावा घेतला. ऊसतोड कामगारांची मोठी 
अडचण होत असून oयांYया समNया सोडव9यासाठी दबावगट िनमा3ण होण ं गरजेच ं
असnयाच ंते यावळेी ]हणाल.े रा�यात िशवारांमCय ेिशवारामंध ेअजूनही पाणी साचलेलं 



असnयाची मािहती देताना कोnहापूर, सांगली, साताOयात गंभीर प_रNथीती िनमा3ण 
झाली असnयाचं आंबेडकर यावळेी ]हणाल.े     
**** 
रा�यातnया अितवLृीMNतांना मदत कर9यासाठी क��सरकारन ंभरीव मदत �ावी, अशी 
मागणी क��ीय 
रा�यमzंी रामदास आठवले यांनी पंत;धानाकंडे  पzा�ार े कAली आह.े या संदभा3त 
लवकरच क��ीय अथ3मzंी आिण क�षीमंSयाचंीही आपण भेट घेणार असnयाच ं oयांनी 
सांिगतल.ं रा�य सरकारन ंजाहीर कAलेली मदत अoयतं तुटपुंजी  आह,े असंही oयांनी 
]हटल ंआह.े  
**** 
कोरोना िवषाण ूसंसगा3Yया पाZ3भूमीवर िशवसेनेचा पारंपा_रक दसरा मेळावा यावष� दादर 
इथnया NवातंSयवीर सावरकर राL�ीय Nमारक सभागृहात होणार असnयाची मािहती 
िशवसनेा नेत,े खासदार संजय राऊत यांनी आज ;सारमाCयमाशंी बोलताना _दली. 
िशवसनेा पh;मुख आिण मRुयमंzी उ}व ठाकरे आज संCयाकाळी साडेसहा वाजता  
िशवाजी पाक� इथnया िशवसेना;मुख बाळासाहबे ठाकरे यांYया NमिृतNथळाला 
अिभवादन करतील. oयानंतर सात वाजता oयांYया भाषणाला सु5वात होईल. मोजकAच 
नेत,े पदािधकारी यावेळी उप�Nथत राहणार असून उव3_रत िशवसेना काय3कत� 
`ऑनलाईन` सहभागी होतील, असंही राऊत यांनी सांिगतलं.  
**** 
रा�यात कोरोना िवषाण ू संसग3 िनयंzणात येत असnयाYया पाZ3भूमीवर सरकारन ं
रा�यातnया �यायामशाळा सुu करायला परवानगी _दली असून आजपासून या 
संदभा3तnया िनयम आिण अटी पाळvन अनके �यायामशाळा सुu झाnया. नांदेडच े
िजntािधकारी डॉ. िविपन ईटनकर यांनी या संदभा3तल े आदेश जारी कAल े असून 
िजntातnया ;ितबंिधत hेzात असलnेया भागातnया �यायामशाळा सु5 करता येणार 
नाहीत, असं या आदेशात NपL कर9यात आलं आह.े  
**** 
कोरोना िवषाण ूसंसगा3चं सावट कायम असतानाच शासनान ंम_ंदर उघडायला परवानगी 
_दली नसnयामळु े भािवकांतफ� सव3z िवजयादशमीचा सण आज  साधपेणान ं साजरा 



कर9यात येत आहे. उoसाह कायम असला तरी साव3जिनक काय3̂ म टाळ9यात आले 
आहेत. परभणी शहरातnया बालाजी म_ंदरात यंदा दरवष� ;माण े गद� न�हती. 
नािशकमधे दसOयाला सीमो�ंघनासाठी वणी इथली स��ंृगी देवी तसंच चांदवड इथं 
रेणुका देवी आिण नािशक शहरात �ी कािलका देवी म_ंदरात नाग_रक आप�ाची पान ं
अप3ण कuन नाग_रक सीमो�ंघनाची परंपरा आह.े माz यंदा या परंपरेला फाटा दे9यात 
आला. दसOयाYया मrुता3वर खरेदीसाठी बाजारात माz गद� असनू घर खरेदीYया 
न�दणीसाठी दy�यम न�दणी काया3लयं सुu ठेव9यात आली होती.  
**** 
नागपूरYया पिवz दीhाभूमीवर ६४ वा ध]मच^ ;वत3न _दन आज साधपेणान ंसाजरा 
कर9यात आला. कोरोना िवषाण ू संसगा3Yया पाZ3भूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
Nमारक सिमतीन ंसव3 साव3जिनक काय3̂ म र  कuन ध]म अनुयायांना आपnया घरीच 
राrन डॉgटर बाबासाहेब आंबेडकर आिण भगवान गौतम बु}ांना मानवंदना  अप3ण  
कर9याच ं आवाहन कAलं होत.ं आज सकाळी  दीhाभूमीYया प_रसरातnया तथागत 
गौतम बु} आिण भारतरoन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांYया पुत¢याला तसंच 
मCयवत� Nतुपातnया डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांYया अ�Nथकलशाला माnयाप3ण 
Nमारक सिमतीच े अCयh भदGत आय3 नागाजु3न सुरई ससाई यांYया हNते पु£पांजली 
अप3ण कर9यात आली.  
****  
कोरोना िवषाणचूा ;ादy3भाव कधी संपेल हे सांगता येत नाही oयामळु ेआता सवाeनी 
oयाYयासोबतच ं जगण ं िशकाव ं लागणार आह,े असं राL�ीय Nवयंसेवक संघाच े 
सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी ]हटलं आह.े ते आज, नागपूरमCय े रेशीमबाग 
प_रसरात डॉ. हेडगेवार Nमृित म_ंदर प_रसरात िवजयादशमी आिण श¤पूजनाYया 
िनिम�ान ंआयोिजत उoसवात ऑनलाईन बोलत होते. आपnया भाषणात oयांनी कोरोना 
िवषाणूचा संसग3 आिण oयामळु ेउoप¥ झालेnया अडचण¦वर भर _दला. Nथलांतरामळु े
अनकेांचा रोजगार गेला. अनकेांना नवीन रोजगार िमळवायचा आह,े माz oयांना 
;िशhण नाही. oयामुळ े रोजगारांचे िनमा3ण आिण ;िशhण यावर िवशषे भर �ावा 
लागेल, असे मत सरसंघचालकांनी �यm कAलं.  
**** 



औरंगाबाद िजntातnया बालानगर ते ढोरक�न रNoयावर सुमारे १ लाख १५ हजार 5पय े
िकमतीचा अवधै गुटखा आिण वाहतूक कर9यात येणारं वाहन असा एकcण सुमारे ३ 
लाख 5पयाचा म ुमेाल औरंगाबाद Mामीण पोलीसांYया िवशेष पथकानं ता©यात घेतला 
आह.े काल मCयराzीYया सुमारास पोलीसांनी ही कारवाई कAली.  
**** 
नांदेड शहरातnया �ीनगर भागात भूकªपाच े२ सौ]य ध@A जाणवल.े या भूकªपाची ती«ता 
_रLर NकAलवर ० पूणाeक ६ आिण ० पणूाeक ८ अशी न�दव9यात आली.  
**** 

 


