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वारः शशनवार

कोशवड-19 शवरुद्ध प्रशतबांधक लसीच्या 150 कोटींहून अशधक मात्रा पूणण करण्याच्या शदशेनां देश अग्रेसर आहे.
कोरोनाचा नवा प्रकार सापडल्यामळ
ु े शचांता शनमाणण झाली आहे. या पार्श्णभूमीवर आम्ही श्रोतयाांना आवाहन
करत आहोत की शक्य शततक्या लवकर लसींच्या दोन्ही मात्रा पूणण कराव्या आशण इतराांनाही लस घेण्यासाठी
प्रोतसाहन द्यावे. मख
ु पट्टी, सामाशजक शठकाणी सुरशित अांतर, हात आशण चेहऱ्याची स्वच्छता या तीन सोप्या
उपायाांचां पालन करा. कोशवडसांबांधी कोणतीही माशहती आशण मागणदशणनासाठी राष्ट्रीय हेल्पलाईन क्रमाांक
011- 23 978 046 आशण 1075 या क्रमाांकाांवर सांपकण साधावा.

ठळक बातम्या
1. ओममक्रॉन मिरुद्ध लढण्यासाठी देशात आिश्यक त्या सिव उपाययोजना तैनात असल्याची कें द्रीय
आरोग्यमंत्रयांची लोकसभेत ग्िाही
2. टाळे बदं ी मशमथल झाल्यानंतर पणु े मजल्यातील कारखानयांचे उत्पादन 90 टक्क्यांपयंत सरू
ु
3. राज्यात 7 हजार उपचाराधीन रुग्ण; अनेक मजल्यांमध्ये उपचाराधीन रुग्णांची संख्या नगण्य
4. पण्ु याच्या ग्रामीण भागातल्या प्राथममक शाळा सोमिारपासून सरू
ु होणार
आमण
5. लसीकरण िाढिण्यासाठी मिमिध मजल्हा प्रशासनांच्या प्रभािी उपाययोजना
माांडवीय-लोक सभा चचाण
कोरोनाच्या उत्पररितीत ओममक्रॉन या मिषाणूमिरुद्ध लढण्यासाठी आिश्यक ती सिव उपाययोजना
के ली जात असल्याची ग्िाही कें द्रीय आरोग्यमंत्री डॉक्टर मनसख
ु मंडिीय यांनी काल लोकसभेत
मदली. लोकसभेत काल कोमिड मिषयक दीघव चचाव झाली, त्यात मांडिीय बोलत होते. कनाव टकात
आढळून आलेल्या ओममक्रॉनचा संसगव झालेल्या दोनही रुग्णांचे नमनु े जनक
ु ीय क्रममनधाव रणासाठी
अथाव त जेनोम मसक्िेमनसंग साठी पाठिण्यात आले असून, त्यांच्या संपकाव त आलेल्या व्यक्तींची

चाचणीही करण्यात येत असल्याचं त्यांनी यािेळी सांमगतलं. या संसागाव िर उपचार करण्यासाठी
देशाच्या प्रत्येक मजल्यात अद्ययाित समु िधा असलेलं मकमान 50 खाटांचं रुग्णालय उपलब्ध करून
देण्यात येईल. त्याच बरोबर रेम्डीझीव्हीर आमण व्हेंटीलेटर सारख्या महत्िाच्या औषधं आमण
उपकरणांचं उत्पादन दप्ु पट करण्यात आलं असल्याची मामहती आरोग्यमंत्रयांनी या चचेला उतर
देताना मदली. कोमिड 19 आजाराशी लढा देण्यात अग्रेसर असलेल्या आरोग्य कमव चारी आमण कोमिड
योदध्् यांची मांडिीय यांनी या िेळी प्रशंसा के ली.कोमिड19 प्रमतबंधक लसींची िधव क मात्रा अथाव त
बूस्टर डोस देण्याबाबत तज्ांचं मत घेतल्यानंतरच मनणव य घेतला जाईल, असं त्यांनी यासंदभाव तल्या
एका प्रश्नाला उतर देतांना सांमगतलं.
राज्य-कोशवड आकडेवारी
राज्यात काल कोरोनाच्या 664 निबामधतांची नोंद झाली, तर 915 रुग्णांनी कोरोनािर मात के ली.
काल 16 कोरोना बामधतांच्या मत्ृ यूची नोंद झाली. राज्यातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 7,132
आहे. अनेक मजल्यांमधून काल एकही निबामधत आढळून आला नाही. गडमचरोली, भंडारा, िाशीम
आमण धळ
ु े मजल्यात उपचाराधीन रुग्ण संख्या एक मकं िा दोनच आहे.
मबुां ई ओमीक्रॉन
ओमीक्रॉनचा प्रभाि असलेल्या दमिण आमिके सह यरु ोपीय देशांमधून आलेल्या नऊ पैकी सात
प्रिाशांच्या ‘एस-मजन’ चाचणीचा अहिाल मनगेमटव्ह आला आहे.
या प्रिाशांना कोरोना व्यमतररक्त इतर कोणत्याही मिषाणूची लागण झालेली नाही, अशी मामहती मबंु ई
महानगर पामलके चे अमतररक्त आयक्त
ु सरु शे काकाणी यांनी काल मदली. उिव रीत दोघांचे अहिाल अजून
येणं बाकी आहे, असंही काकाणी यांनी सांमगतलं. या बामधतांिर स्ितंत्रपणे करण्यासाठी त्यांच्यासाठी
स्ितंत्र मजला सज्ज ठेिण्यात आला आहे. तसच मंबु ई हॉमस्पटल आमण ब्रीच कँ डी हॉमस्पटलमध्येही
खाटा सज्ज ठेिण्याचे मनदेश देण्यात आले असल्याची मामहती काकाणी यांनी मदली.
पुणे - ओशमक्रॉन
गेल्या काही मदिसांत पणु े मजल्याच्या मिमिध भागात परदेशातून आलेल्या एकं दर 66 जणांची मामहती
प्रशासनाला ममळाली आहे. कोरोनाच्या ओममक्रॉन मिषाणू संसगाव च्या पार्श्वभूमीिर या सिाव ना शोधून,
त्यांची आरटीपीसीआर चाचणी करण्याचे मनदेश देण्यात आले आहेत.
पुणे- टाळे बदां ी
कोरोना संसगाव मळ
ु े लािण्यात आलेली टाळे बदं ी उठल्यानंतर पणु े मजल्यातील कारखानयांचं उत्पादन
90 टक्क्यांपयंत सरू
ु झालं आहे.तर 91 टक्के कमव चारी सध्या कायव रत आहेत. मराठा चेंबर ऑफ

कॉमसव च्या ितीने टाळे बंदीनंतर 20 िी पाहणी नक
ु तीच करण्यात आली. यामध्ये 150 कारखाने
सहभागी झाले होते. पाहणीमध्ये सहभागी झालेल्या कारखानयांपैकी 48 टक्के कं पनयांचं उत्पादन
पूिवित सरू
ु झालं असून, 42 टक्के कारखानयांचं उत्पादन पूिवित होण्यासाठी अजून 6 ममहने
लागतील, तर 10 टक्के कारखानयांना पूिवपदािर येण्यासाठी 6 ममहनयांहून अमधक कालािधी
लागण्याची शक्यता आहे.
पुणे शाळा
राज्यातील बहुतांश मजल्यातील पमहली ते चौथीच्या िगांना प्रत्यि प्रारंभ झाला असून सोमिारपासून
पणु े मजल्यातील ग्रामीण भागातही पमहली ते चौथीचे िगव भरणार आहेत. याबाबतचे आदेश पणु े मजल्हा
पररषदेच्या मशिण मिभागानं काल काढले. शासनाने घालून मदलेल्या मागव दशव क सूचनेनस
ु ार शाळा सरू
ु
कराव्यात असे मनदेश देण्यात आले आहेत.
VC - महंगोली Intro - कोरोना मिषाणूचा संसगव थोपिण्यासाठी सिव च मजल्यात लसीकरण िाढिण्यािर भर देण्यात
येत आहेत. लसीकरणाचा िेग िाढिण्यासाठी कुठे कारिाईची भीती तर कुठे बिीस योजना
राबिण्यात येत आहे. ऐकुया महंगोली मजल्हा प्रशासन करत असलेल्या उपाययोजनांबाबतची मामहती,
आमच्या प्रमतमनधीकडून....
Script –
शहांगोली शजल्यात कोरोना प्रशतबांधक लसीकरणाचे प्रमाण वाढशवण्यासाठी प्रशासनातर्फे शवशवध उपाययोजना राबशवण्यात येत आहेत. सवण शासकीय
अशधकारी, कमणचारी आशण तयाांचे कु टु ांबीय याांनी लसीकरणाचे प्रमाणपत्र सादर के ल्याशशवाय तयाांचे वेतन करू नये असे आदेश शजल्हाशधकाऱ्याांनी शजल्हा
कोषागार अशधकारी याांना शदले आहेत. शहांगोली नगर पररषदेचे मुख्याशधकारी डॉ. अजय कु रवाडे याांनी तर लस घेणाऱ्या नागररकाांसाठी 'बांपर लसीकरण ड्रॉ '
ही बिीस योजना राबवली आहे. 2 शडसेंबर ते 24 शडसेंबर या कालावधीत लस घेणाऱ्या नागररकाांची लकी ड्रॉ आधारे शनवड होणार आहे.शजल्हा प्रशासनातर्फे
सुरू असलेल्या शवशवध उपक्रमाांमळ
ु े लसीकरणाचा टक्का नक्कीच वाढे ल.आकाशवाणी बातम्याांसाठी रमेश कदम शहांगोली.

पणु े मजल्हा-लसीकरण मयाव दा
कें द्र सरकारने 'हर घर दस्तक' या मोमहमेची मदु त िाढिल्यानंतर पणु े मजल्हा प्रशासनानेही 100 टक्के
लसीकरणाची आपली कालमयाव दा आता 15 मडसेंबर पयंत िाढिली आहे.या काळात मजल्यातील सिव
पात्र नागररकांना कोरोना प्रमतबंधक लसीची मकमान पमहली मात्रा मदली जाणार आहे. मजल्यातील
समु ारे 1 लाख 82 हजार लोकांनी अजून लसीची एकही मात्रा घेतलेली नसल्यानं त्यांना शोधून मकमान
एक मात्रा तरी त्यांना देण्यासाठी आता 15 मडसेंबर ही मदु त देण्यात आली आहे.यापूिीच्या
मनयोजनानस
ु ार 30 नोव्हेंबर पयंत हे लक्ष्य पूणव के लं जाणार होतं .

जळगाव-लसीकरण-वेतन
जळगाि मजल्यातील जे शासकीय अमधकारी आमण कमव चारी िैद्यकीय कारणास्ति कोरोना प्रमतबंधक
लस घेऊ शकत नाहीत, अशांना पात्र डॉक्टरांच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे िेतन देण्यात यािे अशा
सूचना मजल्हामधकारी तसंच मजल्हा आपती व्यिस्थापन प्रामधकरणाचे अध्यि अमभमजत राउत यांनी
जळगािच्या मजल्हा कोषागार अमधकाऱयांना मदल्या आहेत.
कोमिड प्रमतबंधात्मक एकही मात्र न घेतलेल्या शासकीय अमधकारी तसंच कामाव चायांना िेतन देण्यात
येऊ नये अशा सूचना मजल्हा प्रशासनाने जारी के ल्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीिर हे मनदेश देण्यात आले
आहेत.
अकोला शजल्हा-लसीकरण
अकोला मजल्याने कोरोना प्रमतबंधक लसीकरणाचा 15 लाख मात्रांचा टप्पा गाठला आहे. मजल्यातील
अंदाजे 19 लाखांिर नागररक लसीकरणासाठी पात्र असून, या िषीच्या जानेिारीपासून झालेल्या
लसीकरण मोमहमेत आतापयंत 15 लाखांहून अमधक नागररकांचं लसीकरण झालं आहे. यात, 10
लाख 32 हजार 803 नागररकांनी लसीची पमहली मात्रा घेतली असून, 4 लाख 74 हजार 999
नागररकांनी दोनही मात्र घेतल्या आहेत.
परभणी - लसीकरण
परभणी महानगरपामलका प्रशासनाने संपूणव शहरात लसीकरण मोमहम यध्ु द पातळीिर हाती घेतली
आहे. आतापयंत पामलका हद्दीतील एकं दर 2 लाख 62 हजार 468 नागरीकांचे लसीकरण झाले
असल्याची मामहती महानगरपामलके चे आयक्त
ु देमिदास पिार यांनी मदली.
ओशमक्रॉन - शशडी खबरदारी
कोरोनाच्या उत्पररितीत ओममक्रॉन मिषाणूचा संसगाव च्या पार्श्वभूमीिर मशडी मिमानतळािर कोरोना
मिषयक मनयमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना कोपरगािचे तहसीलदार मिजय बोरुडे यांनी
लेखी आदेशाद्वारे मदल्या आहेत. मिमानतळािर येणाऱया प्रिाशांची कोरोना चाचणी करण्यासाठी
कोपरगाि आमण राहाता पंचायत सममतीच्या तालक
ु ा आरोग्य अमधकाऱयांच्या नेतत्ृ िाखालील आरोग्य
पथकाची मिमानतळािर नेमणूक करण्यात आली आहे. कोरोना चाचणीत पॉझीटीव्ह आढळून
आलेल्या व्यक्तीच्या मिलगीकरणासाठी स्ितंत्र व्यिस्था करण्याचे आदेशही तहसीलदारांनी मदले आहे.

आकाशवाणी पुणे कें द्रावरचां कोरोना महाराष्ट्र हे शवशेष बातमीपत्र सांपलां, नमस्कार.

