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काह� ठळक बात
या ................................  

 

•     १८ वषा� वर�ल नाग�रकां�या ला�सकरणाची न�दणी २८ ए"#लपासून सु' होणार. 

•  आज रा+ी ८ वाजतापासनू रा,यात कडक .नब/ध, "वनाकारण 2फरणा4यांवर   

कारवाईचा इशारा.  

•    रा,यातील सव� अकृषी "व:यापीठां�या पर�;ा ऑनलाईनच होणार, उ�च �श;ण म+ंी 

सामंत यांची ?प@टोBती.  

आCण 

•    अकोDयातील नदंखेड गावाने घातला आदश� , गावात एकह� कोर�ना HIण नाह�. 

 

न�दणी #JKया  

को"वड लसीकरणासाठL 18 वषा/वर�ल  सवा/साठL लसीकरण न�दणी #2Jया या 

मOहPया�या 28 तारखेपासून स'ु होईल. हे   पा+ RयBती  को-"वन पोट�ल - 

cowin.gov.in वर न�दणी क' शकतात. को"वड लसीकरणाचा .तसरा ट[पा  मे 

मOहPया�या पOहDया तारखेपासून स'ु होत आहे. 18  पे;ा जा?त वय असणा-या 

    लाभाथ^साठL कK 24 ए"#ल पय/त को"वन पोट�ल तयार केल े जाणार अ सDयाची 

माOहती क̀a�य आरोIय म+ंालयाने  Oदल� आहे.  

या ट[[यात,  शासकKय लसीकरण क̀aामbय े पूवc#माणेच आरोIय सेवा कामगार, dंट 

लाइन कामगार आCण   45 वषा/वर�ल सव� वयोगटातील पा+ लोकांसाठL लसीकरण स'ु 

राह�ल.  सदर  ट[[यात, लस उfपादक fयां�या मा�सक  लसपुरवठा  #माणात 50 टBके 

डोस क̀a सरकारला परुवतील आCण उव��रत 50 टBके डोस रा,य ेतसेच खुDया बाजारात 

पुरवतील. 

कोर�ना / लस-बाiधत  

देशात आतापय/त १३ कोट� २२ लाखांहून अiधक कोरोनालसीं�या मा+ा देkयात आDया 

आहेत. यामbये ९२ लाख आरोIय कम�चा4यांनी लसीची पOहल� तर ५८ लाख लोकांनी 

दसुर� मा+ा घतेल� आहे.           



दर
यान , देशात काल ३ लाख १४ हजार नRया HIणांची न�द झाल�. आतापय/त एका 

Oदवसात HIण सापडkयाचा हा उ�चांक आहे. fयामुळे देशातDया एकूण को"वड बाiधतांची 

सpंया, एक कोट� ५९ लाख झाल� आहे. काल दोन हजार १०४ HIणांचा उपचारादर
यान 

मfृय ू झाला, तर जवळपास ७८ हजार HIण बरे झाले. देशात आतापय/त या "वषाण ू

ससंगा�न ंएक लाख ८४ हजार HIणांचा मfृय ूझाला असून, एक कोट� ३४ लाखांहून अiधक 

HIण, कोरोना "वषाणू मBुत झाले आहेत. सbया देशभरात २२ लाख ९१ हजार HIणांवर 

उपचार सHु आहेत.  

मुबंई उ�च Pयायालय   

ह� आCणबाणीची प�र?थीती आहे याचे तु
ह� भान ठेवायला हवे अशा शsदात आज 

मुंबई उ�च Pयायालयाने रा,य सरकारवर ताशेरे ओढले आहे. कोरोनाकाळातDया 

अRयव?थे�या "वरोधात दाखल करkयात आलेDया एक जनOहत याiचके�या सुनावणी 

दर
यान Pयायालयान ंहे मत न�दवलं आहे.  

को"वड १९ �या संदभा�तDया सव� माग�दश�क सूचना या मुOaत माbयमांना आCण 

इलेBvॉ.नक माbयमांना :यायला हRयात यावर Pयायालयानं भर देतांनाच 

समाजमाbयमं यात आणखी ग�धळ घातल असDयाचंह� Pयायालयान RयBत केलं.  

को"वड उपचारासाठL�या अfयावxयक औषधां�या माOहतीसाठL एक पोट�ल असायला हवे 

असेह� Pयायालयानं 
हटलं आहे. मुpय Pयायाधीश द�पांकर दfता यां�या खंड"पठानं 

मुंबईतDया एका व2कलाने दाखल केलेDया एका जनOहत याiचके�या सुनावणीदर
यान 

ह� .न�र;ण न�दवल�.  

िजDहा #शासन तयार�  

ना�शक महानगर पा�लके�या डॉ. झाकKर हुसेन HIणालयात काल झालेDया ऑिBसजन 

दघु�टना #करणी ना�शक पो�लसांनी अ{ात RयBती"वH| सदोष मन@ुयवधाचा गPुहा 

दाखल केला आहे.  डॉ.झाकKर हुसेन 'Iणालयात काल सकाळी पावणे बारा वाजता 

ऑिBसजन टाकKतून गळती झाDयाने HIणांना #ाणवाय ूकमी पडला आCण fयामळेु २५ 

 HIणांचा मfृय ूझाला होता या घटनसेंदभा�त पो�लसांनी सदोष मन@ुयवधाचा गPुहा दाखल 

केला असून सहा}यक पोल�स आयBुत Oदपाल� खPना यां�याकड ेतपास सुपूद� केला आहे. 

रा,य / कडक .नब/ध  

महारा@v रा,यातDया कोरोना�या वाढfया #ादभुा�वाला रोखkयासाठL मुpयमं+ी उ|व 

ठाकरे यांनी काल रा,यात सbया लागू असलेले .नब/ध आणखी कडक केले. गद~ला 

अटकाव घालkयासाठL अfयावxयक सेवेतले कम�चार� वगळता #वासावर .नब/ध 

घालkयात आले आहेत. आज रा+ी आठ वाजDयापासून येfया 1 मे �या सकाळी सात 



वाजेपय/त हे .नब/ध लागू असतील. जीवनावxयक व?तू, फळे, भाजीपाला आद�ची 

दकुानं सकाळी सात ते अकरा वाजेपय/त सुH राहतील.तर साव�ज.नक वाहतूक 

Rयव?था,महानगरपा�लकांची प�रवहन सेवा, �र;ा या सारpया सेवाह� सुH असतील. 

मुंबईतील रेDवे सेवासु|ा केवळ अfयावxयक सेवेतील कम�चार� आCण ताfकाळ 

उपचाराची गरज असलेDया HIणांसाठLच सुH राह�ल. खासगी वाहनसंु|ा पPनास टBके 

;मतेनं चालवता येतील. मा+ फBत अfयावxयक कारणांसाठLच वाहनांचा वापर करता 

येईल. एका िजD�यातून दसु4या िजD�यात जाता येणार नाह� केवळ नातेवाईकांचं 

आजारपण 2कंवा अंfयसं?कार या कारणांसाठLच दसु4या शहरात जाता येईल. 

या .नयमांचं उDलंघन करणा4यांना दहा हजार Hपये दंड आकारkयात येईल. तर एका 

िजD�यातून दुस4या िजD�यात #वास करणा4यांना चौदा OदवसांसाठL गहृ "वलगीकरणात 

रहावं लागेल. कोरोना साथ .नय+ंण Rयव?थापनाशी संबंiधत काया�लय ंवगळता अPय 

सरकार� काया�लयांमbये फBत पंधरा टBकेच उपि?थतीला परवानगी देkयात आल� 

आहे. तर अfयावxयक सेवे�या काया�लयात पPनास टBके उपि?थती ठेवता येईल. तर 

लIन समारंभाला केवळ पंचवीस जणां�या उपि?थतीला आCण फBत दोन तास 

इतBयाच वेळेसाठL परवानगी देkयात आल� आहे. 

उदय सामतं / पर�;ा  

कोरोनाचा वाढता संसग� आCण कठोर .नब/धांमुळं रा,यातील सव� १३ अकृषी 

"व:यापीठातील पर�;ा ऑनलाईन प|तीन ंघेतDया जाणार असDयाची घोषणा उ�च आCण 

तं+�श;ण म+ंी उदय सामतं यांनी केल� आहे. "व:यापीठां�या कुलग'ंुसोबत झालDेया 

बैठकKनतंर आयोिजत प+कार प�रषदेत सामतं यांनी ह� माOहती Oदल�. कोरोनाचा #ादभुा�व 

रोखkयासाठL रा,यात लाग ूकरkयात आलDेया .नब/धांमुळे ऑफलाईन पर�;ा घेणं शBय 

नसDयाच ं कुलग'ंुनी बैठकKत सांiगतल.ं  fयामुळे आता ऑनलाईन पर�;ेसाठL 

"व:यापीठांनी तातडीने य+ंणा तयार करावी असे .नद�श OदDयाचं ते 
हणाले. आगामी 

शै;Cणक वषा��या .नयोजनासाठL १५ Oदवसात पPुहा कुलग'ंुसोबत बैठकK घेतल� जाईल 

असंह� सामतं यांनी सांiगतलं. एकह� "व:याथc पर�;ेपासून वंiचत राहणार नाह�, अशी 

Iवाह� देतानाच "व:या�या�नी "व:यापीठात गद~ क' नये अस ंआवाहनह� fयांनी केल.ं 

"व:या�या/चं लसीकरण "व:यापीठामाफ� तच करkयाचा "वभागाचा मानस आहे. fयासाठL 

आपfती Rयव?थापन "वभागाशी चचा� करkयात येणार असDयाचं सामतं यांनी ?प@ट 

केलं.  



 "वदभ� – कोरोना  

नागपूर िजD�यात आज  7 हजार 334 नवे करोनाबाiधत आढळले असनू एकूण करोना 

बाiधतांची सpंया 3 लाख 50  हजार 933  इतकK झाल� आहे.   6 हजार  314   जण 

आज या आजारातनू बरे झाल ेअसनू बरे झालेDयांची सpंया 2 लाख  71 हजार 771 वर 

पोहचल� आहे.. या आजाराने आज  110 मfृय ू झाले असनू िजD�यातील एकूण 

मfृयमुुखींची सpंया 6  हजार 685  झाल� आहे तर भडंारा  िजD�यात आज   1568 

HIण बरे होऊन घर� गलेे आहेत. बरे झालDेया HIणांची संpया 29365 झाल� असून आज 

947 नवे कोरोनाबाiधत HIण आढळून आल ेआहेत. पॉCझOटRह HIणांची सpंया 41461 

झाल� आहे. HIण बरे होkयाचे #माण 70.82 टBके आहे. गडiचरोल�, िजDहयात 

  आतापय/त १६ हजार ९३६ जण कोरोनाबाiधत आढळून आले आहेत. fयातील २८० 

जणांचा मfृय ूझाला आहे, तर १२ हजार ७७३ HIण बरे झाले आहेत.  बुलडाणा शहरात 

सचंारबंद� दर
यान 2फरणा4या १९३ जणा"वH| पोल�स #शासनाने  कारवाई केल� 

आहे.तsबल ३ Oदवसामधील हा #शासनाचा आकडा समोर आला आहे. वाशीम िजD�यात 

 उ:या सकाळपय/त   २०० ज
बो �सल`डर, ६ त े८ �यरुा �सल̀डर #ा[त होणार आहेत. 

fयामुळे वा�शम िजD�यात #ाणवायचूा परेुसा साठा उपलsध आहे. 

िजDहा #शासन तयार�  

 भडंारा िजD�यात कोरोना HIणांची सतत वाढ होत असDयामळेु वाढfया कोरोना बाधीत 

HIणांची सेवा करkयाकर�ता मन@ुयबळ कमी पडत आहे. fयामुळे शासनाच े .नद�शानसुार 

कं+ाट� तfवावर व:ैयकKय अiधकार� एम.बी.बी.एस. १६ पदे, वै:यकKय अiधकार� आयषु 

यांची ११  पदे, ?टाफ नस�च े ८०  पदे तसेच आरोIय से"वकांची १४२  पदे भरkयात 

आलेल� आहे. कोरोनाचा वाढता #ादभुा�व पाहता HIणांना व fयां�या नातेवाईकांना माOहती 

पुर"वkयासाठL िजDहाiधकार� काया�लयात हेDपलाईन नबंर उपलsध क'न देkयात आला 

आहे. ०७१८४ – २५१२२२ या Jमांकावर फोन क'न को"वड उपचारासबंंiधत माOहती 

�मळ"वता येणार आहे.  

अकोला –कोवीड स`टर 

अकोला िजDहा प�रषदेन ेकम�चार� भवन यथेे 50 बेडचे ऑिBसजन यBुत को"वड केअर 

स`टर स'ु केले आहे. या सट̀रच े उ:घाटन वंiचत बहुजन आघाडीचे अbय; #काश 

आंबेडकर यांनी आज  केले. "वशेष 
हणजे, रा,यातील ह� पOहल� िजDहा प�रषद आहे, 

िजने को"वड केअर स̀टर स'ु केले असDयाचा दावा वंiचतने केला आहे. कोरोना HIणांची 

सpंया वेगान ेवाढत आहे. fयामुळे शासकKय य+ंणेवर ताण यते आहे. शासकKय वै:यकKय 

HIणालयात अशीच प�रि?थती आहे. fयामुळे िजDहा प�रषद अकोला ह� 50 बेडचे को"वड 



केअर स`टर स'ु करेल, असे वंiचतच े अbय; #काश आंबेडकर यांनी सांiगतले होते. 

fयानसुार fयांनी या को"वड केअर स̀टरचे उ:घाटन िजDहा प�रषद कम�चार� भवन येथे 

केले. 

आशा सावदेकर .नधन    

मळू�या नागपूरकर आCण सु#�स| साOहिfयक आCण  समी;क डॉ. आशा सावदेकर यांचे 

 आज नागपूरात सकाळी .नधन झाल.े fया ७२ वषा��या होfया.  १९७५ साल� fयांना 

पीएच.डी. ह� पदवी �मळाल�. ‘क"ववय� भा.रा.तांबे यां�या क"वतचेा iच2कfसक अ�यास’ हा 

fयां�या #बंधाचा "वषय होता.  fयांचे क"वता"वषयक महffवाचे सपंादन 
हणज े ‘क"वता 

"वदभा�ची’  या �थंात fयांनी "वदभा�तील .नवडक कवीं�या वै�श@�यपूण� क"वतांच ेसकंलन 

केले. डॉ."व.वा.#भदेुसा��या सहकाया�ने ‘आजच ेमराठL साOहfय’ हा �ंथह� fयांनी �लOहला. 

दर
यान  आशाता�नी अ.तशय "वपूल लेखन केले. fयांनी आपDया ?तंभलेखनातनू 

अनेक साOहिfयक, लेखक, कवी समाजापढेु उलगडून दाखवल.े आशाता�च े .नधन ह� 

साOहfय "वxवाची आCण मराठLची अप�र�मत हानी आहे, अशी शोकसंवेदना रा,य 

"वधानसभेचे "वरोधी प;नेत ेदेव̀a फडणवीस यांनी RयBत केल� आहे.  

कोरोना #.तबंध  

अकोला िजD�यासह पातुर तालBुयात कोरोना पॉCझOटRह HIणांची संpया झपा�याने वाढत 

असताना नांदखडे गावांमbय े कोरोनाला वशेीवरच रोखkयात यश �मळ"वल ेआहे. आज 

पय/त गावात एकह� कोरोना बाiधत HIण आढळला नाह�. गावक4यां�या एकजुट�मुळे 

कोरोना गावात #वेश क' शकला नाह�. माझे कुटंुब माझी जबाबदार� या उपJमामुळे 

मोठL मदत झाDयाच े �ाम?थांनी सांiगतले. एकK�या जोरावर आCण जागतृी�या आधारे 

सपंणू� गाव कोरोनावर मात करkयात यश?वी ठरल ेआहे. 

या मोOहमेअतंग�त �ाम?थांनी �ामपंचायतीने गावात सव�;ण, नाग�रकांची कोरोना 

चाचणी, अनेक लोकां�या संपका�त यणेारे दकुानदार आद�ंवर भर Oदला. �ाम?थांची एकता 

ह� मोठL ताकद ठरल� असून fयाचा फायदा कोरोना सकंट काळात झाला आहे. कोरोना 

दतू घरोघर� जाऊन सव�;ण कर�त होत े एखा:या RयBतीला ताप, खोकला, घशात 

खवखवण,े थकवा, xवास घेkयास +ास, अशा #कारचा +ास होत आहे काय याची fव�रत 

दखल घतेDया जात होती.  नाग�रकांना कोरोना "वषयी माOहती देkयात यते होती. 

नाग�रकां�या एकKने आCण कोरोना "वषयक घेतलेDया काळजीन े नांदखेड वा�सयांनी 

कोरोनाला वेशीवर रोखल ेआहे. 

The End 


