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अन्न, नागरी पुरवठा चवभाग 
चिवभोजन योजना आता तालरु्ा स्तरावर  

पुढील 3 मचिने पाि रुपये िरात भोजन चमळर्ार 
 

चिवभोजन योजनेिा तालुर्ा स्तरावर चवस्तार र्रून पुढील तीन मचिने 5 रुपये इतक्या िरात 
चिवभोजन थाळी िेण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. र्ोरोनाच्या िािुभावामुळे 
मजुर, स्थलातंरीत, बेघर तसेि बािेरगाविे चवद्याथी व इतर लोर् यािंे जेवर्ाअभावी िाल िोऊ नये यासाठी 
िा चनर्कय घेण्यात आला.   

सध्या चजल्िा मुख्यालयी िी चिवभोजन र्ें दे्र िालचवली जातात.  आता तालुर्ा स्तरावर सुरु िोतील. 
पुढील तीन मचिन्यासाठी चिवभोजनाच्या िती थाळीिा िर 5 रुपये इतर्ा र्रण्यात आला आिे.   

चिवभोजन थाळीिी कर्मत ििरी भागात 50 रुपये िती थाळी असून ग्रामीर् भागात 35 रुपये इतर्ी 
आिे. ित्येर् ग्रािर्ार्डून चमळालेल्या 5 रुपये एवढ्या रर्मेहयचतचरक्त उवकचरत रक्र्म ििरी भागात िती थाळी 
45 रुपये आचर् ग्रामीर् भागात िती थाळी 30 रुपये असे अनुिान संबंचधत र्ें द्र िालर्ाला िेण्यात येईल.  

िी भोजनालये सर्ाळी 11 ते िुपारी 3 या र्ाळात सरुु राितील.  
या चिवभोजन र्ें द्र िालर्ानंा िेखील र्ोरोनाच्या पाश्वभकभमूीवर स्वच्छता ठेवरे्, चनजंतुर्ीर्रर् र्रून 

घेरे्, र्मकिाऱयानंी वारंवार साबर्ाने िात धुरे् तसेि मास्र्िा वापर र्ररे् अचनवायक र्रण्यात आले आिे.  
-----०----- 

 
अन्न, नागरी पुरवठा चवभाग 

रे्िरी चिधापचत्रर्ा धारर्ांना िेखील  
सवलतीच्या िरात धान्य 

मंचत्रमंडळ बैठर्ीनंतर मुख्यमंत्रयािंे पंतिधानानंा पत्र 
 

एपीएल (रे्िरी) चिधापचत्रर्ाधारर्ानंा सवलतीच्या िरात 3 चर्लो गिू आचर् 2 चर्लो तािूंळ िती 
हयक्ती िेण्याबाबत आज राज्य मंचत्रमंडळाने मान्यता चिली.  त्यानंा 8 रुपये िती चर्लो गिू आचर् 12 रुपये िती 
चर्लो तािूंळ अिा िरात धान्य चमळेल.  या संिभात मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यानंी पंतिधान नरेंद्र मोिी यानंा 
आजि पत्र चलिून संबंचधत मंत्रालयाला आवश्यर् ते चनिेि िेण्यािी चवनंती िेखील रे्ली.   

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतगकत समाचवष्ट्ट न झालेल्या 3 र्ोटी 8 लाख एपीएल चिधापचत्रर्ाधारर्ानंा 
यािा फायिा िोईल.  त्यासाठी सुमारे 250 र्ोटी खिक येर्ार असून मे आचर् जून या मचिन्यासाठी िे धान्य चिल े
जाईल.   

सध्या जे धान्य र्ें द्र सरर्ारर्डून चमळते त्या हयचतचरक्त 1 लाख 54 िजार 220 मेचरर् टन धान्यािी 
मागर्ी यासाठी र्रण्यात आली आिे.  र्ें द्राच्या नैसर्गगर् आपत्तीमध्ये चर्मान आधारभतू कर्मतीच्या िराने धान्य 
िेण्याबाबत जे धोरर् आिे त्याला अनुसरुनि सवलतीच्या िरात धान्य चमळाव े अिी मागर्ी पंतिधानानंा 
र्रण्यात आली आिे.  

-----०----- 
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सावकजचनर् आरोग्य चवभाग 

र्ोरोना िािुभाव रोखण्यासाठी 
िचतबंधात्मर् उपाययोजनानंा मान्यता 

 
 र्ोरोना िािुभावामुळे िोत असलेला संसगक आटोक्यात आर्ण्यासाठी राज्यात तातडीने चवचवध 
उपाययोजना, अचधसुिना व आिेि र्ाढण्यात आले.  या उपाययोजनानंा मंचत्रमंडळािी मान्यता घेण्यात आली.  

 13 मािक 2020 च्या अचधसिुनेनुसार राज्यात साथरोग र्ायिा 1897 लागू रे्ला.  
 उपाययोजनासंाठी मुख्य सचिवाचं्या अध्यक्षतेखाली 13 मािक रोजीि उच्िस्तरीय सचमती स्थापन 

र्रण्यात आली.  
 14 मािक 2020 रोजी मिाराष्ट्र र्ोचवड-19 उपाययोजना चनयम 2020 अचधसूिना लागू झाली.  

त्याअंतगकत अलगीर्रर् व चवलगीर्रर् याबाबतिे चनयम ठरचवण्यात आले.  तसेि अफवा 
पसरचवर्ाऱयांवर र्ारवाई, खाजगी रुर्ालयामध्ये चवलगीर्रर् र्क्ष स्थापन र्ररे् याबाबी या 
चनयमावलीमध्ये आिेत.  

 गिीमुळे िोर्ारा संसगक टाळण्यासाठी चवचवध उपाययोजना र्रण्यात आल्या.   
 आपत्र्ालीन पचरव्स्थतीत औषधे व यंत्रसामुग्री व उपर्ररे् खरेिी र्रण्यासाठी आरोग्य सेवा आयुक्त 

तथा संिालर् राष्ट्रीय आरोग्य अचभयान त्याििमारे् संिालर्, वदै्यर्ीय चिक्षर् व औषधी द्रहये याचं्या 
स्तरावर सचमती गठीत र्रून त्यानंा र्ािी अटी व ितीनुसार खरेिी र्रण्यास मुभा िेण्यात आली.   

वदै्यर्ीय चिक्षर् व औषधी द्रहये चवभाग 
 वदै्यर्ीय चिक्षर् व औषधी द्रहये चवभागाने गेल्या र्ािी चिवसात चवषार् ुसंिोधन व चनिान ियोगिाळा, 

चवचवध पचरषिाचं्या नोंिर्ीरृ्त वदै्यर् हयवसाचयर्, सुश्रुषा सेवा, परावदै्यर् हयवसाय र्रर्ाऱया हयक्ती 
याचं्या सेवा अचधग्रिीत र्ररे्.  

 र्ोरोन चवषार्चु्या अनुषंगाने सवक िासर्ीय व खाजगी रुग्र्ालयात स्वतंत्र चवलगीर्रर् इमारत / र्क्ष 
चनमार् र्रण्याच्या मागकििकर् सूिना िेरे्. 

 र्ोचवड आजारािा िािुभाव रोखण्यासाठी पचरसर चनजंतुर्ीर्रर् र्ररे्. 
-----०----- 
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इतर वृत्त :  
मंचत्रपचरषिेिी बैठर् व्हिचडओ र्ॉन्फरसींगद्वारे 

 
 आज र्ोरोना चवषार् ूिािुभावामुळे मंचत्रपचरषिेिी बठैर् व्हिचडओ र्ॉन्फरसींगद्वारे घेण्यात आली. वषा 
या िासर्ीय चनवासस्थानािून या र्ॉन्फरन्समध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे, मंत्री सवकश्री बाळासािेब थोरात, छगन 
भजुबळ, जयंत पाटील,  एर्नाथ कििे, आचित्य ठार्रे िे मंत्री उपव्स्थत िोते.  
 मंत्रालयातून उपमुख्यमंत्री अचजत पवार, मंत्री सवकश्री सुभाष िेसाई,  चिलीप वळस े पाटील, नवाब 
मचलर्, अचनल िेिमुख, राजेि टोपे, िा.वषा गायर्वाड, डॉ. चजतेंद्र आहिाड, अस्लम िेख, ॲङ अचनल परब 
उपव्स्थत िोते.  तर इतर मंत्री तसेि राज्यमंत्री आपापल्या चजल्यािून या बैठर्ीत सिभागी झाले.  
 या बैठर्ीत िारंभी र्ोरोना साथीला रोखण्यासाठी राज्य िासन र्रीत असलेल्या ियत्नािंी माचिती 
िधान सचिव डॉ. ििीप हयास तसेि मंुबई मिापाचलर्ा आयुक्त िचवर् परिेिी यानंी चिली. ित्येर् चजल्यामंध्य े
िािर्ी सुचवधा उपलब्ध र्ररे्, वदै्यर्ीय उपर्रर्ािंी उपलब्धता, अन्न धान्य पुरवठा, लॉर्डाऊन, र्म्युचनटी 
चर्िन यावर मंत्रयानंी ििा र्रून सिुना रे्ल्या. यावळेी मुख्यमंत्रयानंी जलि िािर्ीिी गरज चजथे चजथे आिे 
चतथे िाथम्याने र्रण्यात येईल असे साचंगतले.  िोमगाडकबाबत चजल्िाचधर्ाऱयानंा अचधर्ार िेण्यात आले असून 
भाजीपाला व इतर आवश्यर् िुर्ानाबंाबत स्थाचनर् पातळीवर चनर्कय घ्यावा असे त्यानंी साचंगतले.   
 14 एचिलनंतर लॉर्डाऊन उठचवण्याबाबत पचरव्स्थती पािून योग्य त्यावळेी योग्य तो चनर्कय घेण्यात 
येईल असेिी मुख्यमंत्री म्िर्ाले.  इतर राज्यातील मजूर, र्ामगार स्थलातंरीत अिा 5.50 लाख हयक्तींना 
िररोज सर्ाळिा नास्ता, िुपारिे जेवर् व रात्रीिे जवेर् िेण्यात येत आिे अिी माचितीिी त्यानंी चिली.  
 र्ोरोना : मिाराष्ट्रािी सद्य:व्स्थती 

 मिाराष्ट्रात आजचमतीस 868 रुग्र् असून 52 मृत्यू आिेत. मृत्यूिर िेिात सवाचधर् म्िर्ज े
5.99 इतर्ा आिे. मरर् पावलेल्या 11 रुग्र्ामंध्ये इतर रु्ठल्यािी आजारािंी लक्षरे् नहिती.   

 एरू्र् 17563 सॅम्पल्स तपासले असून 15808 चनगेचटहि आिेत.   
 मिाराष्ट्रामध्ये र्ोरोनािे गाभंीयक लक्षात घेऊन वळेीि पावले उिलल्यामुळे पचरव्स्थती 

चनयंत्रर्ात आिे. 
 मंुबईमध्ये सवाचधर् 525 रुग्र् असून 34 मृत्यू आिेत.  त्या खालोखाल पुरे् येथे 131 रुग्र् व 5 

मृत्यू तसेि ठारे् चवभागात 82 रुग्र् व 5 मृत्यू आिेत.  
 मिाराष्ट्रातील एरं्िर 11 र्ोटी 19 लाख 66 िजार 637 लोर्संख्येपैर्ी 868 र्ोरोनािे रुग्र् 

आढळले असून ित्येर् 10 िजार लोर्संख्येमागे 0.077 असे रुग्र् आिेत.  
 आढळलेल्या रुग्र्ामंध्ये 63 टक्रे् पुरुष आचर् 37 टक्रे् मचिला आिेत.  मृत्यू पावलेल्यामंध्य े

39.75 टक्रे् पुरुष आचर् 13.25 टक्रे् मचिला आिेत.  
 ििाहया आठवड्यात भारतात 4125 रुग्र् आढळले.  इतर िेिािंी ििाहया आठवड्यातील 

तुलना रे्ली तर अमेचररे्त 1 लाख 22 िजार 653, फान्समध्ये 37 िजार 145, जपानमध्ये 1 
िजार 693 आचर् िीनमध्ये 81 िजार 601 अिी आर्डेवारी आिे.  

 सध्या राज्यात 3 लाख 2 िजार 795 एन-95 मास्र्, 41 िजार 400 पीपीई, 10 िजार 317 
आयसोलेिन बेड, 2 िजार 666 आयसीयू बेड आचर् 1 िजार 317 हिेंचटलेटसक आिेत.  
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