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**** 
कोरोना िवषाण ू+,णां.या सं1येत पु6हा एकदा वाढ होत आह,े =यामळुे संपूण@ काळजी 
घेDयाच ंआवाहन Fो=यांना करDयात येत आह.े H=यके नागJरकान ंसव@ सुरKा उपायांच ं
पालन करावं आिण ४५ वषाPपेKा अिधक वय असलेSया नागJरकांनी, न घाबरता, 
लसीकरण क+न Uयावं. नाक आिण तVडाला माXक लावावा, एकमकेांपासून सुरिKत 
अंतर राखावं, वेळोवेळी साबणान ेहात धुवावते. हात आिण तVड Xव.छ ठेवावं. या 
सहज सुलभ उपायांचा अवलंब करा आिण सुरिKत रहा. 

**** 
** Hाणवाय ू पुरवठा, औषधं आिण उपल_ध खाटा, लसीकरणाची पaत यावर एक 
राbcीय धोरण तयार करDयाच ेसवde 6यायालयाच ेकfg सरकारला िनदhश  
** सव@ राjयानंा सुरिळत Hाणवाय ूपुरवठा सुिनिkत करDयाची पंतHधानाचंी सूचना  
** िवlापीठां.या परीKा ऑनलाईन घेणार- उe आिण तpं िशKण मpंी उदय 
सामतं  

आिण 
** परभणी िजSqात आठ Jदवसांत एक हजार खाटांची कोवीड उपचार कfg ं
उभारणार- पालकमpंी नवाब मिलक यांची मािहती 

**** 
देशातली कोरोना िवषाण ू संसगा@ची िचंताजनक पJरrXथती लKात घेऊन सवde 
6यायालयान ं एक Xवािधकारे - सुमोटो यािचका दाखल क+न कfg सरकारला एक 



नोटीस जारी कuली आह.े या यािचकuत देशातSया +,णालयामंvये Hाणवायू पुरवठा, 
औषधं आिण उपल_ध खाटा, लसीकरणाची पaत यावर एक राbcीय धोरण तयार कराव ं
असे िनदhश सवde 6यायालयान ंकfg सरकारला Jदल ेआहेत. सर6यायाधीश शरद बोबड े
यां.या अvयKतेखालील खंडपीठान ंआज हे िनदhश Jदले. देशात वेगवगेwया सहा उe 
6यायालयात या संबंधी यािचकांवर सुनावणी सुx आह.े =यामुळे या Hकरणात संJद,धता 
िनमा@ण होऊ शकत.े ही गोb लKात घेता या सव@ यािचका सवde 6यायालयाकडे वग@ 
करDयाच ेिनदhश या खंडपीठान ंJदले आहेत. या Hकरणी 6यायालियन िमp yहणनू jयेz 
िविधj{ हJरश साळवी यांची िनय|ु} करDयात आली आह.े  

**** 
ही आिणबाणीची पJरrXथती आह ेयाच ंतyुही भान ठेवायला हव ंअशा श_दात आज 
मुंबई उe 6यायालयान ं राjय सरकारवर ताशेरे ओढले आह.े कोरोनाकाळातSया 
अ�यवXथे.या िवरोधात दाखल करDयात आलेSया एक जनिहत यािचकu.या सुनावणी 
दरyयान 6यायालयान ंहे मत नVदवल ंआह.े 
कोिवड १९ .या संदभा@तSया सव@ माग@दश@क सूचना मिुgत माvयमांना आिण 
इले�टcॉिनक माvयमानंा lायला ह�यात यावर 6यायालयान ंभर देतांनाच समाजमाvयमं 
यात आणखी गVधळ घालत असSयाचंही मत 6यायालयान ं�य| कuल.ं  

**** 
सव@ राjयानंा Hाणवायुचा पुरवठा सुरळीत तसंच सुयो,य पaतीन ं होईल ह े सुिनिkत 
करावं असे िनदhश पंतHधान नर�g मोदी यांनी आज या संबंधी आयोिजत एका 
उeXतरीय बैठक}त Jदले आहेत. पंतHधानांनी या बैठक}त Hाणवाय ूउ=पादन वाढवण ं
तसंच पुरवठा सुरळीत करDयािवषयी िवचारिविनमय कuला. Hाणवायू पुरव�ात काही 
अडचणी येत असतील तर Xथािनक Hशासनांची जबाबदारी िनिkत करDयात यावी 
यावर पंतHधानांनी यावेळी भर Jदला. Hाणवायचुा बेकारदेशीर साठा करणा�यावंर 
राjयानंी कडक कारवाई करावी आिण Hाणवायु.या वाहतुक}संदभा@त ठोस �यवXथा 
करावी असंही पंतHधानांनी सांिगतलं. Hाणवायुची मागणी HितJदन तीन हजार ३०० 
मेटcीक टनन ंवाढत असून या मागणी.या पतू@तेसाठी देशभरात आरो,य यंpणे�यितJर| 
कोण=याही उlोगांना Hाणवाय ुJदला जात नसSयाच ंपंतHधान मोदी यांनी यावळेी Xपb 
कuल.ं  



**** 
राjयातSया १३ अक�षी िवlापीठा.या सव@ िवभागां.या सव@ पJरKा ऑनलाईन घेDयाचा 
िनण@य राjयसरकारन ंघेतला आह.े उe आिण तंp िशKण मpंी उदय सामतं यांनी आज 
या िवlापीठां.या क�लगु+�ची द�र��य संवाद Hणाली.या माvयमातून बैठक घेतली. 
=यांनतर त ेपpकार पJरषदेत बोलत होते. त ेyहणाल.े.. 
सवा$नमुत े असा िनण-य घेतललेा आह े क4, महारा78 रा9या:या तेराही अक<षी 
िव>ापीठामAये उव-रीत असलेCया सगEया परीFा Gा ऑनलाईन पJतीनचं घेMयात 
येतील. ऑनलाईन पJतीमधून या परीFा घेत असताना जर िव>ाRया$ना काही तांिSक 
अडचण िनमा-ण होणार असेल तर Vयाची पूत-ता करMया:या सूचना िव>ापीठा:ंया 
कWलगुX महोदयानंा कZलेली आहे. जेणकेXन या ऑनलाईन ए\झाम मधून कWठलहेी 
िव>ाथ_ वंिचत राहणार नाही याची दFता िव>ापीठान,े महािव>ालयान े आिण 
सं̀ थाचालकान ेघेतली पािहजे. 
कोिवड िवषाण ू संसगा@चा Hाद�भा@व कमी झाSयानंतर Hाvयापक भरती सु+ करDयात 
येईल अशी मािहतीही डॉ. सामंत यांनी यावळेी Jदली.  

**** 
औरंगाबाद शासक}य वैlक}य +,णालयात आज २५ कोिवड बािधतांचा 
उपचारादरyयान म=ृयू झाला. यामvय े औरंगाबाद िजSqातSया १९ +,णांचा समावशे 
असून अहमदनगर आिण जालना इथले H=येक} दोन तर िहंगोली, बीड इथSया H=यके} 
एका +,णाचा समावेश आह.े औरंगाबाद िजSqात कोरोना िवषाण ूसंसगा@न ंआतापयPत 
दोन हजार २७० +,णांचा म=ृयू झाला आह.े िजSqातSया एक�ण +,णांची सं1या आता 
एक लाख १३ हजार ३७ झाली असनू पंधरा हजार २१ +,णांवर उपचार सु+ आहेत. 

**** 
बीड िजSqात आज एक हजार १४५ नव े कोिवड बािधत +,ण आढळले. यामvय े
सवा@िधक २२६ +,ण हे बीड तालु�यातील असून अंबाजोगाई २०५, आbी १३८, कuज 
११९, गेवराई ११६, पाटोदा ९१, परळी ७७, माजलगाव ६५, धा+र ४३, िश+र ३३ 
आिण वडवणी इथSया ३२ +,णांचा समावेश आह.े  

**** 



राjयात कोरोना िवषाण ू संसगा@ची गंभीर आिण भयावह पJरrXथती लKात घेता कfg 
सरकारकड�न राjयाला Jदवसाला २६ हजारांऐवजी ५० हजार रेमडेिसवीर औषधाचा 
पुरवठा करावा, अशी मागणी राbcवादी काँ�सेच ेराbcीय Hव|u आिण अSपसं1याक मpंी 
नवाब मिलक यांनी कuली आह.े कfg सरकार कड�न राjयाला फ| २६ हजार  
रेमडेिसवीर िमळणार असSयाच ंसांिगतल ंगले ंअसSयामळु ेह ेसंकट अिधकच वाढेल, 
अशी भीती मिलक यांनी �य| कuली आह.े सvया राjयाला दररोज ३६ हजार 
रेमडेिसवीर Hा� होत असून न�या वाटपानुसार ती कमी कxन २६ हजार कuली जाणार 
असSयानं राjयातSया जनतेला ती पुरणार नाहीत असं नमुद करत मिलक यांनी कfg 
सरकार.या या धोरणावर ती  नाराजी �य| कuली आह.े  

**** 
कfg सरकारवर टीका करDयाऐवजी राjयातSया सरकारन ं या संसग@ काळात आरो,य 
सुिवधा वाढवDयासाठी नेमक� काय कuल,ं याची आकडेवारी सवाPसमोर ठेवली पािहजे, 
अशी टीका िवधान पJरषदेतले िवरोधी पK नेत े Hिवण दरेकर यांनी कuली आह.े  
आपल ंअपयश सांगता येत नाही yहणून कfgाकड ेबोट दाखवDयाचा कuिवलवाणा Hय=न 
राjय सरकारकड�न वारंवार कuला जात असSयाचा आरोपही =यांनी कuला आह.े 
Hाणवायूचा तुटवडा काही एका Jदवसात िनमा@ण झालेला नाही, +,ण वाढत असताना 
तुटवडा िनमा@ण होऊ शकतो, हे वेळीच ओळखनू जर सरकारन ं िनयोजन कuलं असत 
तर आज ही पJरrXथती िनमा@ण झाली नसती, असं दरेकर यांनी yहटलं आह.े  

**** 
परभणीत ५०० खाटाचंं तर आठ तालु�यां.या Jठकाणी H=यके} ५० खाटां.या Kमतेच ं
कोवीड उपचार कfg ये=या आठ Jदवसात उभारलं जाणार असSयाची मािहती िजSqाच े
पालकमpंी नवाब मिलक यानंी Jदली आह.े ते आज परभणीत पpकार पJरषदते बोलत 
होत.े या¡ार ेिजSqात एक हजार खाटांची Kमता वाढणार असनू या कfgांमधून वैlक}य 
अिधकारी आिण कम@चारी तसंच अ6य सुिवधा उपल_ध क+न JदSया जातील, अशी 
,वाही =यांनी यावेळी Jदली. िजSqातSया कोवीड कfgांमvय ेHाणवाय ूपुरवठा सुरळीत 
�हावा या�bीन ंिजSहा Hशासनान ंउपाययोजना अवलंबSया असSयाच ं=यांनी सांिगतलं. 
परभणी शहरासह िजSqातSया कोिवड कfgानंा पुरेसा रेमडेिस�हीरचा पुरवठा सुx आह,े 



आजच िजSqाला मोठया Hमाणात रेमडेिस�हीरचा साठा उपल_ध होईल, अशी 
मािहतीही मिलक यांनी यावेळी Jदली. 

**** 
औरंगाबाद िजSqातSया पठैण इथ ं आज चpै शaु दशमीला शािलवाहन शक ही 
कालगणना सु+ करणारे स¢ाट शािलवाहन राजाची जयंती साजरी करDयात आली. 
कोिवड Hितबंधा=मक िनयमांचं पालन करत मोज�याच जणां.या उपrXथतीत ही जयंती 
साजरी करDयात आली. यावळेी इितहास Hेमी नागJरकांनी संत {ाने£र उlानात पुराण 
वXत ूसं�हालय उभं करDयाची मागणीही कuली. 

**** 
परभणी इथSया पुDय¤ोक आिहSयादेवी होळकर िशKण संXथचे े अvयK राजक}य, 
सामािजक काय@कतh डॉ. िशवाजी दळणर यांचं आज द�पारी िनधन झालं.  ते ६६ वषाPच े
होत.े 
=यांनी िशवसेनेचे िजSहाHमुख, सह संपक¥ Hमुख yहणून काम कuलं होतं तसंच गंगाखेड 
िवधानसभा मतदार संघाची िनवडणकुही िशवसेने.यावतीन ं लढवली होती. गेSया 
लोकसभा िनवडणुक}त =यानंी राbcवादी काँ�से पKात Hवेश कuला होता. गSेया काही 
Jदवसांपासून =यां.यावर पणु ेइथं उपचार सु+ होत.े डॉ. दळणर यां.या पाथ¦व देहावर 
आज राpी आठ वाजता राणीसावरगाव इथं अं=यसXंकार करDयात येणार आहते. 

//*********// 
 


