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Language Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक – २२ एि ल २०२१ दपारी १.०० वा.
****
देशात या १४६ िज ांत कोरोना िवषाणूचा ादभाव सवािधक असून, या ठकाणचा
संसग िनयं णात आण यावर क सरकारनं ल कि त कलं आहे. याच वेळी देशाचा
कोिवड मृ यू दर कमी होत असून, स या तो एक पूणाक १७ शतांश ट आहे. क ीय
आरो य सिचव राजेश भूषण यांनी ही मािहती दली. महारा , उ र देश, कनाटक,
छ ीसगड आिण करळ या रा यात उपचाराधीन णांची सं या एक लाखापे ा जा त
आहे; या अनुषगं ानं आरो य सुिवधा वाढव यासाठी क आिण रा य सरकारं
एकि तपणे काम करत आहेत, असं भूषण हणाले. देशात लसीकरणाचा वेगही वाढत
असून आतापयत १३ कोटी २३ लाख ३० हजार ६४४ नाग रकांना लस दे यात
आली.
****
देशात काल तीन लाख १४ हजारां न अिधक न या णांची न द झाली. आतापयत
एका दवसात ण सापड याचा हा उ ांक आहे. यामुळे देशात या एकण कोिवड
बािधतांची सं या, एक कोटी ५९ लाख झाली आहे. काल दोन हजार १०४ णांचा
उपचारादर यान मृ यू झाला, तर जवळपास ७८ हजार ण बरे झाले. देशात आतापयत
या िवषाणू संसगानं एक लाख ८४ हजार णांचा मृ यू झाला असून, एक कोटी ३४
लाखां न अिधक ण, कोरोना िवषाणू मु झाले आहेत. स या देशभरात २२ लाख
९१ हजार णांवर उपचार सु आहेत.
****
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कोिवड णांची सं या जा त असणा या रा यांना रेमडेसीवीर औषधा या िवतरणासाठी
क सरकारनं एक कती आराखडा तयार कला. ये या ३० एि ल पयत हे िवतरण
होणार असून, उपल ध सा ातून रा यांची रेमडेसीवीरची गरज पूण कर यासाठी,
रा यांशी सम वय सु आहे. रा यांनी रेमडेिसवीर इंजे शनची मागणी सरकारी िवतरण
मा यमावर न दवावी, असं क सरकारनं सांिगतलं आहे. याचबरोबर या इंजे शनचा
पुरवठा आिण मागणी यासंदभात या बाब वर देखरेख ठेव यासाठी रा यांनी एका नोडल
अिधका याची िनयु करावी, असंही सांग यात आलं आहे.
****
देशात कोिवड १९चा ादभाव कमी कर यासाठी भारतीय हवाई दलाची मदत होत
आहे. हवाई दलानं सरकारची मदत कर यासाठी, ऑ सजन िसिलंडर, आव यक
औषधी, उपकरणे यासह आरो य कमचा यांना आप या िवमानातून वाहतूक कर यास
सु वात कली आहे. हवाई दलानं मुबं ई, कोिच, िवशाखाप णम आिण बंगळ इथ या
डॉ टरांना, द ीत या कोिवड णालयात सेवेसाठी पोहोचवलं आहे.
****
नािशक महानगरपािलक या डॉ.झाक र सेन णालयात ऑ सजन गळती झा यानंतर
२४ णांचा मृ यू झा या करणी, नािशक पोिलसांकडन अ ात य या िवरोधात
सदोष मनु यवधाचा गु हा दाखल कर यात आला आहे. याबाबतची मािहती नािशकचे
पोलीस आयु दीपक पांडेय यांनी दली. काल ही दघटना घडली होती. पोलीस
यं णा तपास करत अस याचं पांडेय यांनी सांिगतलं.
****
रा यात रेमडीिसवीर औषधाचा बेकायदा प तीने साठा क याचं आढळ यास
संबंिधतांवर कडक कारवाई कली जाईल, असा इशारा गृहरा यमं ी शंभूराजे देसाई
यांनी दला आहे. ते सांगली इथं बोलत होते. ाणवायू आिण रेमडीिसवीर औषधाचा
पुरवठा सुरळीत हो यासाठी, क सरकार या मदतीनं रा य सरकार य नशील आहे,
ये या काही दवसात याबाबतची प र थती सुधारेल, अशी अपे ा यांनी य कली.
****
रा यात कोरोनाची गंभीर प र थती ल ात घेता क सरकारने रा याला दवसाला २६
न हे, तर ५० हजार रेमडेिसवीर इंजे शनचा पुरवठा करावा, अशी मागणी रा वादी
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काँ ेसचे रा ीय व आिण अ पसं याक मं ी नवाब मिलक यांनी कली आहे. क
सरकारने नुकताच िविवध रा यांना वाटप कले या रेमडेिसवीर इंजे शनची आकडेवारी
जाहीर कली, यानुसार रा याला फ २६ हजार इंजे श स देणार अस याचे सांिगतले
आहे. यावर मिलक यांनी आ पे न दवला आहे.
****
रा यभरात या िश क, िश कतर कमचा यांचे पगार गे या दोन मिह यांपासून उिशरा
होत आहेत. एि ल मिहना संपत आला असतांना अजून माच मिह याचे पगार झालेले
नाहीत. िश ण िवभाग आिण िव िवभाग यां याम ये सम वय नस यानं पैसे येऊनही
िव िवभागानं िबलं नाकारली आहेत. याबाबतीत िश ण संचालकांनी प िलिहलं
आहे. परंतू अ ाप कोणतीही कायवाही झालेली नाही, अशी मािहती िश क भारतीचे
काया य सुभाष मोरे यांनी दली.
****
नांदेड िज ात या ११ खरेदी - िव क ावर एक मे पासून आधारभूत िकमत खरेदी
योजने अंतगत धा य खरेदी कर याचे आदेश िज हािधकारी डॉ.िविपन ईटनकर यांनी
काढले आहेत. एक मे ते ३० जून या कालावधीत या क ांवर भरडधा य, मका,
वारी, धान, हमी भावाने खरेदी कर यास परवानगी दे यात आली आहे.
****
अकोला िज ा या पातुर तालु यात या नांदखेड गावानं कोरोनाला वेशीवरच
रोख यात यश िमळवलं आहे. आजपयत गावात एकही कोरोना िवषाणू बािधत ण
आढळला नाही. माझे कटंब माझी जबाबदारी या उप मामुळे मोठी मदत झा याचं
ाम थांनी सांिगतलं. एक या जोरावर आिण जागृती या आधारे संपूण गाव कोरोनावर
मात कर यात यश वी ठरलं आहे.
****

