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१.  वधा� इथं ��त�दन ४० हजार रेमडीसीवीर इंजे�शन �न!म�ती करणारा �क$प  स'ु 

झा$याची क+ ,-य मं.ी �नतीन गडकर- यांची मा�हती.  

२.  रा1यातील कोरोना4या उ,ेकाला मे म�ह6या4या प�ह$या आठव9यापासनू 

 उतार पड;या4या व=ैा�नकांचा अंदाज.    

३.  भंडारा िज$Bयात वCैयकDय सामEुी खरेद- कर;यासाठG Hथा�नक Iवकास 

 �नधी अंतग�त ५० लाख 'पये खच� कर;या4या नाना पटोले या4ंया सचूना.  

आLण 

४.  Iवदभा�तील IवIवध िज$Bयात कोरोना 'Mण वाढ कायम. 

##### 

रेमेडमसेवीर �क$प स'ु   

	वदभा�त�या सव� िज��यात रेमेडमसेवीर इंजे�शनचा परुवठा सरुळीत %हावा यासाठ' 

व(या�त ४० हजार इंजे�शन +,त -दवस ,न.म�ती करणारा +क�प स1ु केला आहे, अशी 

मा-हती के67य र8त े वाहतकूमं:ी ,न,तन गडकर7 यांनी -दल7. त े काल नागपरू इथं 

%ह=डओ कॉ@फरं.सगंBया मा(यमातून बोलत होत.े नागपरू शहरात वाढFया कोरोना 

संGमणाBया पाHव�भमूीवर हा +क�प सIु के�याचं ते Jहणाले. 	वदभा�त�या सव� 

िज��यांना इंजे�शनचा परुवठा करायला आधी +ाधा@य असेल, Fया नंतर राLयात�या 

उव�Nरत िज��यांना Fयाचं 	वतरण केलं जाईल, असंह7 Fयांनी सांPगतलं. 	व	वध उQयोग 

समहूाकडून अशा संकटसमयी ,नधीची आवHयकता असनू, Fयासाठ' उQयोगांनी पढेु 

यावं, असं आवाहनह7 Fयांनी केलं. नागपरू इथं कोरोनाचा मकुाबला करSयासाठ' 

+शासन करत असले�या कामांची Fयांनी मा-हतीह7 -दल7. यावेळी महपौर दयाशंकर 

,तवार7 हे देखील उपि8थत होते. 

 

 



 

रेमOडसीवीर उPपादन वCृधी    

+द7घ� जाग,तक कोरोना संकटाBया सावल7त कोरोनाची वाढती तीWता आXण +सार 

लYात घेत कोरोना उपचारास आवHयक   रेम=डसीवीर औषधाBया  उFपादन वQृधीसाठ' 

क] 6 सरकार महFवाच े ,नण�य आXण काय� कर7त आहे. या संदभा�त मा-हती देताना 

क] 67य मं:ी मनसखु मांडवीया यांनी काह7 महFवाच े,नण�य नागNरकांसाठ' जाह7र केले. 

मा(यमांशी बोलताना मनसखु मांडवीया  Jहणाले  क^,  रेम=डसीवीर उFपादन वQृधीसाठ' 

आXण Fयांची _कंमत कमी करSयसाठ'  सरकार काय�रत आहे. दररोज 1.5 लY या 

+माणात औषधांची ,न.म�ती केल7 जात असनू येFया 15 -दवसात यात वQृधी कIन 3 

लYापयbत नेSयाचा मानस आहे. स(या काय�रत असले�या  उFपादन क] 6ांसह 20 नवीन 

क] 6ांना मंजूर करSयात आले अस�याच ेमनसखु मांडवीया यांनी यावेळी सांPगतले. 

 

�ाणवाय ू�क$प    

क] 6 सरकारनं मंजूर केले�या १६२ +ाणवाय ू+क�पांपकै^ ३३ +क�प पणू� झाले आहेत, 

अशी मा-हती क] 67य आरोjय मं:ालयानं आज -दल7. याम(ये महाराklामध�या पाच 

+क�पांचा समावेश आहे. चाल ू ए	+ल म-हनाअखेर आणखी ५९ +क�प काया�ि@वत 

होतील, असं मं:ालयानं 8पkट केलं आहे. उव�र7त ८० +क�पह7 मे अखेरपयbत पणू� 

होतील, असं आरोjय मं:ालयानं Jहटलं आहे. २०१ कोट7 ५८ लाख 1पये खच� क1न हे 

सव� +क�प उभारले जात आहेत.  

 

डॉ. �द-प आवटे   

राLयात को	वड महामार7Bया उ6ेकाला येFया मे म-ह@याBया प-ह�या आठवqयापासनू 

उतार पडले, असा राkl7य पातळीवरBया वrैा,नकांचा अंदाज अस�याचं राLय को	वड 

सवsYण अPधकार7 डॉ. +द7प आवटे यांनी सांPगतलं आहे. गेले काह7 -दवस राLयात 

दररोज ६० हजारापेYा जा8त नवे 1jण आढळत आहेत. प-ह�या लाटेत गे�यावषtBया 

सuट]बर मधे 1jणसंvयेत सवा�Pधक वाढ झाल7 होती. एका 	व.शkट कालावधीत 

1jणसंvया .शगेला पोचत ेआXण नंतर हळूहळू कमी होत ेअसं आतापयbत -दसनू आलं 

आहे. दसुwया लाटेत रोजची 1jणसंvया ६०-७० हजाराBया प.लकड ेगे�यानंतर आणखी 

वाढSयाची श�यता कमी आहे. मा: Fयासाठ' सवाbनीच को	वड +,तबंधासाठ'Bया 

,नयमांचं पालन करणं आवHयक आहे, असं त ेJहणाले.  

 



 

जेईईची मTुय पर-Uा  

अ.भयांz:क^ अ{यासGमासाठ'ची राkl7य सामाईक +वेश पर7Yा- जेईईची मvुय पर7Yा 

पढंु ढकलSयात आ�याचं राkl7य चाचणी सं8थेतफs  आज जाह7र करSयात आलं आहे. 

येFया २७, २८ आXण २९ ए	+लला ह7 पर7Yा होणार होती. स(याची कोरोना 	वषाण ू

संसगा�ची पNरि8थती लYात घेता हा ,नण�य घेSयात आला आहे, पर7Yेची नवी तार7ख 

अजून ,निHचत नसनू १५ -दवस आधी ती जाह7र केल7 जाईल असं सं8थेतफs  

सांगSयात आलं आहे. 

 

नाना पटोले  

स(या भंडारा िज��याम(ये मो|या +माणात कोरोनाचा +ादभुा�व वाढत आहे. यामळेु 

आरोjय यं:णेवर मोठा ताण आहे. Fयामळेु कोरोनाशी लढSयाकNरता आवHयक असलेल7 

साधनसाम}ी खरेद7 करSयासाठ' काँ}ेस +देशा(यY नाना पटोले यांनी आप�या 

8था,नक 	वकास ,नधीअंतग�त ५० लY 1पये खच� करSयाBया सचूना भंडारा 

िज�हाPधका-यांना -द�या आहेत. या ,नधीतून िज�हा +शासनाला ऑि�सजन 

कॉ@स@lेटस�, ऑ�सीजन .सल]डर, हॉि8पटल बेड, आय सी य ू बेड, एन आय सी य ु

%ह]-टलेटस�, इमज�@सी lॉल7, फामा�8य-ुटकल _�ज, %हॅि�सन बॉ�ससह इतर आवHयक 

उपकरणे व औषधे यांची खरेद7 करता येणार आहे. �ेक द चने अंतग�त +शासनाने 

घालनू -दले�या ,नयमांच ेकाटेकोरपणे पालन करSयाच ेआवाहन नाना पटोले यांनी केले 

आहे. 

 

नौसेना अकादमी4या पर-कUा   

संघ लोक सेवा आयोग Qवारा आज राkl7य रYा अकादमी आXण नौसेना अकादमीBया 

पर7Yेच े आयोजन करSयात आलेले होते. नागपरूात देखील या पर7Yेच े आयोजन 

करSयात आलेले होते. पर7Yाथtना आतम(ये +वेश देत असताना FयांBया शर7राच े

तापमान तपास�या जात होत े तसेच हात स,नटईज करSयास साPंगतले जात होत.े 

कुठ�याह7 +कारची अ	+य घटना होऊ नये यासाठ' क] 6ावर पो.लस बंदोब8त देखील 

लावSयात आलेले होत.े सकाळी आXण दपुारBया स:ात देखील पेपर होणार आहे. 

 
 
 



 

अं�तम मदुतवाढ   

को	वड -19  Bया पाHव�भमूी व अडचणी ,नमा�ण होऊन 	वQया�याbना महाडीबीट7 

+णाल7वर अज� सादर करSयास  	वलंब होत आहे. Fयामळेु अनेक 	वQयाथt .शkयव�ृी 

व _�.शपBया लाभापासनू वंPचत राहू नये, यासाठ' संबंPधत  +वगा�तील 

	वQया�याbकNरता महाडीबीट7 +णाल7वर अज� सादर करSयासाठ' -द. 30 ए	+ल 2021 

पयbत अं,तम मदुतवाढ देSयात आ�याच े इतर मागास बहुजन क�याण मं:ी 	वजय 

वड�ेट7वार यांनी साPंगतले. 
 

वा!शम िज$हा पWरषद   

वा.शम िज�हा पर7षदेम(ये असले�या एकुण ५२ सद8यांपकै^ ओबीसी +वगा�तील १४ 

सद8यांची पदे सव�Bच @यायालयाने रQद क1न Fयाजागी सव�साधारण +वगा�तील 

उमेदवार ,नवडूण देSयाच े आदेश -दले होते. @यायालयाBया आदेशानसुार राLय 

,नवडणकू आयोगाने तशी +_Gया स1ु केल7 होती. मा: गे�या काह7 -दवसापासनू 

राLयात कोरोना संसग� वाढत अस�याने सदर ,नवडणकूा घेSयासाठ' ६ म-हSयाचा 

कालावधी Qयावा अशी मागणी राLयशासनाकडून करSयात आ�याच े समजत.े 

राLयशासनाने केले�या मागणीचा 	वचार होतो काय याकड े संबंधीतांच े लY लागले 

आहे. 
 

गडYचरोल-  

गडPचरोल7 िज��यातील धानोरा ताल�ुयातील मौजा मरकेगाव या -ठकाणी लjन 

समारंभाBया वेळी 25 पेYा जा8त %य�तींची संvया आढळून आ�याने Fया -ठकाणी 

8था,नक कृ,तस.मतीने लjनसमारंभातील वध-ूवरांBया आई-व=डला	ंवरोधात तGार 

दाखल केल7. िज��यात कोरोना संसगा�ची संvया मो|या +माणात वाढत असताना 

िज�हाPधकार7 यांनी यापवूtच गद� न करSयाबाबत 	व	वध आदेश ,नग�.मत केले होते. 

यानसुार FयांBयावर आप�ी %यव8थापन व जमावबंद7 आदेश यानसुार वेगवेगळे ग@ुहे 

दाखल करSयात आले आहेत. 
 

समाज क$याण Iवभाग   

वंचीत घटकांBया 	वकासासाठ' योजनांBया अंमलबजावणीत समाज क�याण 	वभाग 

अ}ेसर अस�याच े-दसनू आले.कोरोनाBया कालावPधत अनेक अडचणी असतांना देखील 



 

सामािजक @याय 	वभागाने उ�म कामPगर7 बजावल7 आहे. 2020-21 या आPथ�क वषा�त 

राLय8तर7य योजनांBया 91 ट�के ,नधी तर अनसुPूचत जाती घटक काय�Gम व िज�हा 

वा	ष�क योजनेचा +ाuत झालेले ,नधी 99.53 ट�के खच� 	वभागाने केला आहे. गे�या 

पाच वषा�तील 	वभागातील खचा�चा उBचाकं आहे. 
 

मनुगंट-वार 

कोरोना महामार7B या या संकटाचा सामना एक:ीतपणे करत ब� लारपरू शहराला को	वड 

�^ करS याB या �k ट7ने ब� लारपरू शहरातील डॉ� टस�नी ब� लारपरू मेडीकल 

असो.सएशनB या मा( यमातुन पढुाकार � यावा असे आवाहन 	वधीमंडळ लोकलेखा 

स.मतीच े +मखु तथा माजी अथ�मं:ी आ. सधुीर मनुगंट7वार यांनी केले. ब� लारपरू 

शहरातील खंडलेवाल यांB या हो8 टेलम( ये को	वड हॉ8 पीटल उभारS यासाठ' ब� लारपरू 

मेडीकल असो.सएशनने पढुाकार � यावा, F यासाठ' शासन मा@ यतेसाठ' आपण सहकाय� 

कI याबाबत आ. मनुगंट7वार यांनी आH व8 त केले.  

 

Iवदभ� कोरZना    

	वदभा�तील बहुतांश िज��यात कोरोना 1jणवाढ कायम आहे. गडPचरोल7 िज�हयात 

आज  524 नवीन कोरोना बाPधत आढळून आले. तसेच आज 226 जणांनी कोरोनावर मात 

के�याने Fयांना Ijणालयातून घर7 सोडSयात आले. यामळेु िज�हयातील कोरोनाम�ुत झालेल7 

संvया 11692 वर पोहचल7. िज�हयातील कोरोना Ijण बरे होSयाच े +माण 77.90 ट�के, 

स_Gय Ijणांच े+माण 20.68 ट�के आहे. भंडारा िज��यात आज 1040 1jण बरे होऊन 

घर7 गेले आहेत. बरे झाले�या 1jणांची संvया 24 हजार 193 झाल7 असनू आज 1 

हजार 244 नवे कोरोनाबाPधत 1jण आढळून आले आहेत. पॉXझ-ट%ह 1jणांची संvया 

37 हजार 599 झाल7 आहे. 1jण बरे होSयाच े+माण 64.34 ट�के आहे. कोरोनाचा 

वाढता +ादभुा�व पाहता वQैयक^य यं:णेवर आधीच मो|या +माणात ताण आहे. अशातच 

1jणांच े काह7 नातेवाईक डॉ�टर व नस� यांBयासोबत हुLजत घालतात कधी कधी 

मारहाण सQुधा करतात, ह7 बाब योjय नसनू अशा घटना घड�यास संबंPधतांवर कठोर 

कारवाई करSयात येईल असा इशारा भंडाwयाच ेिज�हाPधकार7 संद7प कदम यांनी -दला 

आहे. बलुडाणा िज��यात आज कोरोणाBया न%या १०१८ 1jणांची न�द झाल7 असनु 

िज�हयातील कोरोणाबाधीतांची संvया ५२हजार २९९ वर पोहोचल7 आहे तर -दवसभरात 

६ कोरोणा}8तांचा ऊपचारादरJयान मFृय ृ झाला आहे. स(या चं6परू िज��यात 



 

लसीकरण ठuप झा�याची ि8थती झाल7 आहेत. िज��यात कोवीशी�ड आXण कोविॅ�सन 

लसींचा साठा पोचला नस�याने ह7 क] 6े आज -दवसाअखेर बंद होणार आहेत अशी 

मा-हती आमBया +,त,नधीने -दल7 आहे.  

 

Iवदभ� कोरZना   

नागपरुात आज ७ हजार १०७ नवीन 1jण आढळले असनू एकूण 1jण संvया ३ लाख 

२३ हजार १०६ इतक^ आहे. आज ३ हजार ३८७ 1jण बरे झाले असनू एकूण बरे 

झाले�यांची संvया २ लाख ४७ हजार ५९० इतक^ झाल7 आहे. आज नागपरू िज��यात 

८५ मFृय ूझाले आहेत. अकोला िज��यात गे�या चोवीस तासात अको�यात ११५१ न%या 

1jणांची न�द झाल7 असनू पंधरा जणाचंा मFृय ू झाला आहे. िज��यातील आता 

सQयि8थती ४ हजार ७९९ स_Gय 1jणांवर उपचार सIु आहे. वा.शम िज��यात  474 

कोरोना बाPधत  1jण आढळले. तर िज��यात 196 कोरोना 1jणांना =ड8चाज� देSयात 

आला दरJयान  सहा  जणांचा मFृय ू  झाला असनू स(या 4 हजार 44 स_Gय 

1jणांवर उपचार सIु आहे. 


