महामुंबई

मुंबई । मंगळवार, १९ मे २०२० । mumbai.mtonline.in

रा यात ‘करोना’फलाव वाढताच
ठाणे शहरात ९१ नवे ण

२४ तासांत २,०३३ ण; रा यात ५१ मृ यू

म. टा. ितिनधी, मुंबई
महारा ात करोनाबािधत ण
बरे हो याचे माण वाढत असून,
सोमवारी ७४९ ण बरे होऊन घरी
गेले. आ ापयत ८ हजार ४३७ ण बरे
झाले आहेत. मा , करोनाचा फलावही
वाढता असून, गे या २४ तासांत दोन
हजार ३३ नवीन णांची न द झाली
आहे. रा यातील एकण णांचा आकडा
३५ हजार ५८ इतका झाला आहे.
िदवसभरात ५१ करोनाबािधत णांचा
मृ यू झाला असून, यात मुंबईतील
२३, नवी मुंबई आिण पु यातील
येकी आठ, जळगावम ये तीन,
नागपूर शहर, औरंगाबाद शहर आिण
अहमदनगर िज ातील येकी दोघांचा
समावेश आहे. यामुळ रा यातील
एकण करोनामृ यूंची सं या १ हजार
२४९ इतकी झाली अस याचे आरो य
िवभागाकडन सांग यात आले.
ठाणे िज ातील िभवंडी येथे एक
आिण पालघरम ये एका णाचा
मृ यू झाला असून, यािशवाय िबहार
रा यातील एका णाचा मुंबईत मृ यू
झाला आहे. आजपयत पाठिव यात
आले या २ लाख ८२ हजार १९४
नमु यांपैकी २ लाख ४७ हजार १०३
जणांचे योगशाळा नमुने करोनाकरीता
िनगेिट ह आले आहेत, तर ३५ हजार

िविधमंडळ पावसाळी
अिधवेशन अश य?
म. टा. ितिनधी, मुंबई
महारा
िविधमंडळा या २२
जूनपासून मुंबईत सु होणा या
पावसाळी
अिधवेशना या
कामकाजाबाबतचा िनणय पुढील जून
मिह यातच होणार आहे. िविधमंडळा या
उभय सभागृहांतील कामकाज स लागार
सिमती या बैठकीबाबत अिधसूचना
काढली नस यामुळ सोमवारी
िवधानभवनात बैठक होऊ शकली
नाही. प रणामी करोनामुळ पावसाळी
अिधवेशनावर सावट कायम अस याचे
बोलले जाते.
मु यमं ी उ व ठाकरे यां यासोबत
नविनयु त नऊ िवधानप रषद
आमदारांचा सद य वाचा शपथिवधी
झा यानंतर संसदीय कामकाज
स लागार सिमतीची बैठक होणार
होती. मा , बैठकीबाबत त डी
ठरले होते. यासंदभात अिधसूचना
िवधानभवन सिचव कायालयातून
काढ यात आली न हती. ही
अिधसूचना रिववारी जारी कली
असती तरी लॉकडाऊनमुळ कामकाज
स लागार सिमतीमधील सव सद यांना
मुंबईतील िवधानभवनात बैठकीला
अ पवेळत पोहोचणे मु कील झाले
असते. यामुळ सोमवारी दुपारी
पावणेदोन वाजता त डी ठरलेली बैठक
घे यात आली नाही. आता ही बैठक
जून या पिह या आठव ात होईल,
असे िवधानभवनातील सू ांनी सांिगतले.

असे झाले मृ यू

टीम मटा, ठाणे

मुंबई

नवी मुंबई

पुणे

जळगाव

नागपूर

औरंगाबाद

ठाणे शहरात सोमवारी ९१ न या
करोनाबािधतांची न द झाली असून
एकण णसं या १२६९ झाली
आहे. िठकिठकाणची ितबंिधत े े
बंद क नही ठा यात र तोर ती
मोठी वदळ िदसत अस याने आता
आठवडाभरासाठी ठा यातील जांभळी
नाका येथील िकराणा मालाचा घाऊक

२३
८
२

८
३
२

अहमदनगर िज हा २
िभवंडी

१

करोनाचा ादुभाव रोख यासाठी घोिषत कर यात आले या ‘लॉकडाऊन’चे
िनबध पाळले जात नस यामुळ जांभळीनाका येथील िकराणा मालाचे घाऊक
माकट बंद आठ िदवस बंद कर याचा िनणय महापािलका शासनाने घेतला.
यापूव लोकमा य-सावरकरनगर भाग अिन चत काळासाठी बंद कर यात
आला आहे, तर वागळ भाग आठ िदवसांसाठी बंद आहे.

िज ात २४४
णांची वाढ

पालघर

१

०५८ जणांचे तपासणी अहवाल
पॉिझिट ह आले आहेत. स या रा यात
३ लाख ६६ हजार २४२ लोक होम
वारंटाईनम ये असून, १८ हजार ६७८
लोक सं था मक वारंटाईनम ये आहेत,

घाऊक माकट ८ िदवस बंद

अशी मािहती आरो य मं ी राजेश टोपे
यांनी येथे िदली आहे.
मुंबई महापािलक या ह ीत करोना
बािधत णांची सं या २१ हजार
३३५ असून, मुंबईतील करोनाबािधत
णांची मृ यू सं या ७५७ आहे, तर
पुणे महापािलका ह ीत ३ हजार ७०७
करोना बािधत ण असून, १९६
जणांचा पु यात मृ यू झाला आहे. आज
झाले या एकण ५३ मृ यूपैकी २१ ण
हे ६० वष िकवा यावरील वयोगटातील
आहेत. ४० ते ५९ वष या वयोगटातील
१९ ण असून, ४० वषाखालील ११
णांचा मृतांम ये समावेश आहे, असे
टोपे यांनी सांिगतले.

व िकरकोळ बाजार आठ िदवसांसाठी
बंद ठव याचा िनणय ठाणे महापािलकने
घेतला आहे. नवी मुंबईतील करोनाचा
ादुभावही वेगाने पसरत असून सोमवारी
तेथे ६ मृ यू झाले व बािधतांची सं या
७४ने वाढली.
ठाणे िज ातील करोनाबािधतांची
सं या आता २४४ने वाढन ३९२८
झाली आहे. यात ठाणे महापािलका
ह ीतील १२६९, नवी मुंबईतील १२६४,
क याण-ड िबवलीतील ५३० िमराभा दर ३५९, उ हासनगर १२६, िभवंडी
४३, अंबरनाथ ३६, बदलापूर ११६
आिण ठा या या ामीण भागात १८५
णांची न द झाली आहे. आ ापयत
१२१ णांचा मृ यू झाला आहे,

तर बाराशेहून अिधक णांना घरी
सोड यात आले आहे.
नवी मुंबईतील करोनाबािधतांची
सं या ठा याहून अिधक झाली
होती, आता पु हा ठा याची सं या
नवी मुंबईपे ा वाढली आहे. मा ,
या दो ही शहरांनी हजाराचा ट पा
ओलांडला असून फार थोडा फरक
एकमेकांम ये आहे. नवी मुंबईतील
करोनामृ यूंची सं या ३७ आहे, तर
ठा यातील करोनामृ यू ५० झाले
आहेत. नवी मुंबईचा मृ यूदर दोन
ट यांव न तीन ट यांवर पोहोचला
आहे. नवी मुंबईत आ ापयत ४८३
जण बरे झाले आहेत, तर स या

िमकां या रे वे ितिकटांवर सवलत नाही

म. टा. ितिनधी, मुंबई

महारा ासह िविवध रा यात
अडकले या थलांत रत िमकांना
यां या मूळ रा यात जा यासाठी
िवशेष रे वेचे ८५ ट क वास भाड
क सरकारने िद याचा पुरावा ावा,

क सरकारवर
काँ ेसचा आरोप
अ यथा भाजप ने यांनी देशातील
क टकरी िमक जनतेची माफी
मागावी, अशी मागणी देश काँ ेसने
सोमवारी कली. वास भाड देणे दूरच,

‘ िमकांना आ मिव वास ावा’

थलांत रत िमकांची उपल धता रा या या िवकासासाठी आव यक असून,
क सरकार यांना आ मिव वास देत नसेल तर तो रा य सरकारने ावा.
यामुळ रा यातील उ ोग वेगाने सु होतील’, असेही सावंत हणाले.

‘करा या वा ाबाबतचा दावा चुकीचा’

क ाचे उ प न कमी झाले असताना क ा या कर महसुलातून ४६ हजार ३८
कोटी पयांचा वाटा रा यांना दे यात आला आहे, हे क ीय मं ांचे िवधान
चूक असून, हा रा यांचा अिधकारच आहे, असे सावंत यांचे हणणे आहे.
पण संकटात सापडले या िमकां या
ितकीट भा ावर ५० पये अिधभार
लाव याचा उ ोग भाजप सरकारने
क याचा आरोपही देश काँ ेसचे

व ते सिचन सावंत यांनी कला.
क ीय अथमं ी िनमला सीतारामन
आिण भाजपचे देशा य चं कांत
पाटील यांनी सात याने खोट बोल याचा

उ ोग सु ठव याचा आरोप सावंत
यांनी कला आहे. ‘मजुरांना यां या
घरी जा यासाठी भारत सरकार रे वे
ितिकटाचे ८५ ट क खच करीत आहे
याचा पुरावा चं कांत पाटील यांना ावा
अ यथा जनतेची माफी मागावी’, असे
थेट आ हान सावंत यांनी िदले आहे.
‘क सरकारने असंवेदनशीलतेचा
कळस गाठन िमक रे वे या वास
भा ावर ए ेस या
लीपर
ितिकटा या आधी या दराबरोबर ३०
पये सुपरफा ट चाज आिण २०
पये अित र त चाज असा एकण ५०
पयांचा अिधभार लावला आहे’, असे
सावंत हणाले.

७४४ जणांवर उपचार सु आहेत.
करोनाबािधतांची वाढती सं या ल ात
घेऊन पावसा यापूव ठाणे शहरातील
िवलगीकरण क ांची मता वाढव याचे
िनदश पालकमं ी एकनाथ िशंदे यांनी
सोमवारी महापािलका आयु त िवजय
िसंघल यांना िदले. मुं ा, िकसननगर,
सीपीतलाव, लोकमा यनगर, राबोडी
येथील दाट व ती या भागात णसं या
वाढत अस याने हे िनदश दे यात आले
आहेत. शहरातील आयसीसीयू आिण
ऑ सजन युिनट असले या बे ची
आव यक असून गरोदर मिहलांसाठी
वतं यव था कर याचे आदेश
दे यात आले आहेत.

िति येसाठी mtantare@gmail.com। महारा टाइ स

७

बालभारतीची पु तक
िव ीसाठी उपल ध

म. टा. िवशेष ितिनधी, मुंबई

लॉकडाउन या काळात शाळा
कधी सु होतील हे अिन चत
असले तरीही या अवधीत ऑनलाइन
वग भरव याची तयारी शाळांनी
सु कली आहे. िव ा याना वेळत
पा पु तक उपल ध हावीत या
उ ेशाने सोमवारपासून बालभारतीने
पा पु तकांचे िवतरण सु कले
आहे. सव िश ा अिभयानातील
पु तकांबरोबरच िकरकोळ िव ीसाठीही
पा पु तक उपल ध आहेत.
बालभारतीचे संचालक िववेक गोसावी
यांनी ही मािहती िदली. मंडळा या
सव भांडारांमधून पा पु तकां या
िवतरणाला सु वात कर यात आली
अस याने सव कमचा यांनी वतःची
यो य ती काळजी घेऊन काम कर याची
सूचना िश ण मं ी ा. वषा गायकवाड
यांनी सवाना कली आहे.
ऑनलाइन न दणी
रा यातील संचारबंदी या काळात
मंडळा या भांडारात पा पु तक
खरेदीसाठी गद होऊ नये, हणून
मंडळाकड न दणीकत असलेले
पु तकिव ते व शै िणक सं थांक रता
ऑनलाइन प तीने पु तकांची मागणी
न दिव यासाठी पा पु तक मंडळाने
यं णा िवकिसत कली आहे. याचे
ा यि क सोमवारी िश णमं ांना
दाखिव यात आले. पु तकिव ते

८१ लाख पीडीएफ
डाऊनलोड

रा याम ये
लॉकडाऊन
अस यामुळ
इय ा पिहली
ते
इय ा
बारावी या
सव पा पु तकां या पीडीएफ
फाइल मंडळा या वेबसाइटवर
िव ा यासाठी उपल ध कर यात
आ या आहेत. आ ापयत
इय ा बारावी या २० लाख ५४
हजार १९४ व इय ा पिहली ते
अकरावी या ६१लाख २०हजार
७५३ पीिडएफ डाउनलोड कर यात
आ या आहेत. असे असूनही
मो ा माणात पा पु तकांची
मागणी होत अस याने दहावी
या मह वा या इय े या
पा पु तकांची रा यातील सव
भांडारांमधून िव ी सु कर यात
आली आहे, असेही सांग यात
आले.
व शै िणक सं थांना भांडारात न
येता ऑनलाइन प तीने २४ तासांत
क हाही मंडळाकड पु तकांची मागणी
मंडळा या sales.ebalbharati.in या
संकत थळावर न दिवता येणार आहे.

सीबीएसई परी ा १ जुलैपासून

म. टा. िवशेष ितिनधी, मुंबई

माच मिह यात सु झाले या
लॉकडाउनमुळ पुढ ढकल यात
असले या क ीय मा यिमक िश ण
मंडळा या (सीबीएसई) दहावी-

मंडळाकडन
वेळाप क जाहीर
बारावी या परी ा आता १ जुलै ते
१५ जुलै या कालावधीत घे यात
येणार असून यासाठी सोमवारी
मंडळाकडन न याने वेळाप क जाहीर
कर यात आले. लॉकडाउन या काळात

परी ा काळात िवशेष िनयम

परी ा क ात येणा या येक िव ा याने सोबत सॅिनटायझर ठवणे
बंधनकारक आहे. चांग या दजाचा मा क घालणे, आिण येक िव ा याम ये
अंतर ठवणे असेही आदेश दे यात आले आहेत. परी ां या कालावधीत
पालकांना परी ा क आिण या प रसरात ये यास म जाव कर यात येणार
आहे. हॉलितकीट दशनी भागावर िदसेल अशा प तीने ग यात घालणे
आव यक आहे.
रािहले या सव परी ा घे यात येणार
अस याचेही मंडळाने कळवले आहे.
सीबीएसई या िद ली िवभागातील
काही परी ांचे वेळाप क अ ाप
प ट कर यात आले नसून याबाबत
लवकरच िनणय घेतला जाईल. मा ,

देशभरातील िवभागीय मंडळा या
परी ा घेत या जाणाार असून, यावेळी
थािनक प र थती ल ात घेऊन िनणय
घेतले जातील, असेह मंडळाचे परी ा
िनयं क डॉ. संयम भार ाज यांनी
सांिगतले.

