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वारः शनिवार

आधी एक शवनांती....
18 वषाांवरील सवाांसाठी कोरोना प्रशतबांधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली आहे. लसीकरण करून घ्या.
नांतरही काळजी घ्या. मख
ु पट्टी वापरा, सरु शित अांतर राखा, हात, चेहरा वारांवार स्वच्छ धवु ा. कोशवड
प्रशतबांधासाठीचे नवे शनबांध पाळा. शवनाकारण घराबाहेर पडून गावात गदी करू नका. कोशवड-19 बद्दल
काही प्रश्न असतील तर 011-23 978 046 आशण 1075 या राष्ट्रीय; तसांच 020-26 127 394 या
महाराष्ट्रासाठीच्या हेल्पलाईन क्रमाांकाांवर सांपकक साधा.
1. बालकाांसाठी कोविड प्रविबांधक लस लिकराि लिकर विकवसि करण्याची उपराष्ट्रपिी एम. िेन्कै य्या नायडांची
िैज्ञावनकाांना विनांिी
2. ठाणे विल्ह्यािील कोविड योदध् याांचा राज्यपालाांच्या हस्िे परु स्कार देऊन सन्मान
3. राज्याि काल 7 हिार 431 कोरोना रुग्ण बरे झाले, िर 6 हिार 600 निीन कोरोनाबावधि आवण
4. नाविक विल्ह्याि कोरोना रुग्णाांना गृहविलगीकरणाची परिानगी न देिा, थेट रुग्णालयाि दाखल करून
घेण्याच्या सचना
उपराष्ट्रपती
उपराष्ट्रपिी एम. िेन्कै य्या नायड याांनी, बालकाांसाठी कोविड प्रविबांधक लस लिकराि लिकर विकवसि
करण्याची विनांिी िैज्ञावनक िगिाला के ली आहे. भारि बायोटेक कां पनीच्या हैद्राबाद इथल्ह्या िीनॉम व्हॅली प्रकल्ह्पाला
काल तयाांनी भेट वदली. तयानांिर सांस्थेच्या िैज्ञावनक आवण कमम चारयाांिी सांिाद साधिाना िे बोलि होिे. कोरोना
सांसगाम पासन िाचण्यासाठी लसीकरणावििाय पयाम य नसन, आपल्ह्याला आवण आपल्ह्या ििळच्याांना सांरक्षण देण्याचा
हाच एक मागम आहे असां तयाांनी नमद के लां. देिाि आवण देिाबाहेरील लसीकरण मोवहमेि महतिपणम योगदान वदल्ह्याबद्दल
तयाांनी भारि बायोटेकची प्रिांसा के ली.
राज्यपाल-ठाणे शसटीझन्स प्राईड परु स्कार
राज्यपाल भगिवसांह कोश्यारी याांच्या हस्िे काल 'ठाणे वसटीझन्स प्राईड' परु स्कार प्रदान करण्याि आले. ठाणे
विल्ह्हावधकारी आवण ठाणे महानगरपावलका याांच्या अांिगम ि कोविड कृिी दलाच्या माधयमािन कोरोना सांसगाम च्या
काळाि कायम करणारया अवधकारी आवण कमम चारयाांना या परु स्काराच्या माधयमािन गौरिण्याि आलां. पोलीस
महासांचालक वििेक फणसळकर, ठाण्याच्या अविररक्त विल्ह्हावधकारी िैदहे ी रानडे, विल्ह्हा िैद्यकीय अवधकारी डॉक्टर
कै लास पिार, याांच्यासह पोलीस, िैद्यकीय आवण अवग्निमन दलािील कमम चारयाांना हे परु स्कार वििरीि करण्याि आले.
कोरोना काळाि समािािल्ह्या सिम स्िरािील नागररकाांनी किम व्यापलीकडे िाऊन सेिाकायम के ल्ह्यामळ
ु े समािािील

नकारातमक वचत्र बदललां, असां राज्यपाल याप्रसांगी बोलिाना म्हणाले. कोरोनाच्या विसरया लाटेचा धोका लक्षाि घेिा
सािधवगरी बाळगण्याबाबि िनिागिृ ी करणां आिश्यक असल्ह्याचांही राज्यपाल म्हणाले.
राज्य-कोशवड आकडेवारी
राज्याि काल कोरोना बावधिाांच्या सांख्येपेक्षा बरे होणारया रुग्णाांचां प्रमाण अवधक होिां. काल वदिसभराि
राज्याि 7431 रुग्ण बरे झाले, िर 6600 निीन बावधि आढळन आले. राज्याि काल 231 कोरोना बावधि रुग्णाांच्या
मतृ यची नोंद झाली. साधय राज्याच्या कोविड-19 आिाराि मतृ यमु ख
ु ी पडण्याचा दर 2 पणाांक 1 दिाांि टक्के असन,
कोविड मक्त
ु होण्याचा दर 96 पणाांक 61 टक्के आहे.
शतसरी लाट-शनयोजन-वळसे पाटील
पणु े विल्ह्यािील कोरोना पररवस्थिी आवण उपाय योिनाांबाबि काल पण्ु याि राज्याचे गहृ मांत्री वदलीप िळसे
पाटील याांच्या अधयक्षिेखाली काल पण्ु याि आढािा बैठक घेण्याि आली. या बैठकीि, कोविड 19 च्या विसरया लाटेची
िक्यिा गहृ ीि धरून, उपाय योिना करण्याबाबि तयाांनी सचना वदल्ह्या. सांभाव्य विसरया लाटेचा विचार करिा पवहला
डोस घेिलेल्ह्या नागररकाांना, योग्य वनयोिन करून प्राधान्याने लिीची दस
ु री मात्र देण्याची सचना तयाांनी वदली. िसांच,
पणु े आवण वपांपरी-वचांचिड महानगरािील वनबांधामधये काही प्रमाणाि विवथलिा देण्यासांदभाम ि िासनाकडन वदल्ह्या
िाणारया मागम दिम क सचनाांप्रमाणे कायम िाही करण्याच्या सचनाही तयाांनी यािेळी वदल्ह्या. ग्रामीण भागािील लोकसांख्या
लक्षाि घेऊन तयानस
ु ार िैद्यकीय मनष्ट्ु यबळ िाढिण्याचे, िसांच औद्योवगक क्षेत्राि कामगाराांसाठी लसीकरण कक्षा स्थापन
करण्याचे वनदेि िळसे पाटील याांनी यािेळी वदले. या बैठकीला विधापररषदेच्या उपसभापिी डॉक्टर नीलम गोरहे,
महापौर माई ढोरे, विल्ह्हा पररषदेच्या अधयक्षा वनमम लािाई पानसरे, आवण अन्य पदावधकारी उपवस्थि होिे. विसरया
लाटेसाठी वनयोिन करिाना कोरोनामक्त
ु झालेल्ह्या गािाांच्या अनभु िाचा फायदा करून घेण्याि यािा असां गोरहे याांनी
यािेळी सचु िलां.
नवी मुांबई-पॉझीटीव्ह स्टोरी
निी मांबु ईिल्ह्या िािी इथल्ह्या मराठी सावहतय सांस्कृिी आवण कला मांडळ आवण प्राधयापक मावणकराि कीिम ने
िाचनालय या सांस्थाांनी कोविड सांसगाम च्या काळाि अनेक वठकाणच्या िांवचि घटकाांिील नागररकाांना मदिीचा हाि
वदला. िुभे इथल्ह्या देहविक्रय करणारया 100 मवहलाांना िसांच किम ि िालक्ु यािील 300 आवदिासी बाांधिाांना या
सांस्थाांनी अन्न पदाथम आवण कपड् याांचां िाटप के लां आहे. या कायाम बाबि अवधक मावहिी देिाना सांस्थेचे अधयक्ष सीिाराम
कुलकणी साांगिाि....
दोन हजार कुटुांबाांना आम्ही शकराणा कीट देऊ शकलो. त्यासोबतच या भागात मोठ् या प्रमाणात अांधश्रद्धा
असल्यानां, आशदवासी मशहलाांना माशसक पाळी व मशहलाांचे आरोग्य यासांदभाकत काळजी घेण्यासाठी प्रवृत्त करावे,
म्हणून आम्ही माशसक पाळीच्या सांधभाकत एक जन-जागृती मोशहम राबशवली. यासोबतच आम्ही यांग फाऊांडेशनच्या
माध्यमातून जवळपास 20 हजार सॅशनटरी पॅडस् आम्ही मशहलाांना देऊ शकलो. या पॅड्स साठी आम्हाला
समाजातील अनेक सांस्था- सांघटनाांनी मदत के ली. यासोबतच लशसकरन व्हावां, कोशवडच्या सांधभाकत शवशवध समजगैरसमह जे आहेत ते दूर व्हावेत, कोशवड काळात आवश्यक ती काळजी घ्यावी या सांधभाकतील ही जन-जागृती
के ली.
नाशशक- भुजबळ
कोरोना रुग्णाांना गहृ विलगीकरणाला परिानगी न देिा, थेट रुग्णालयाि दाखल करून घेण्याच्या सचना नाविक
विल्ह्याचे सांपकममांत्री छगन भि
ु बळ याांनी काल वदल्ह्या. भि
ु बळ याांच्या अधयक्षिेखाली काल येिला आवण वनफाड
िालुक्यािील कोरोना सद्यवस्थिी, उपाययोिना आवण लसीकरणाबाबि आढािा बैठक झाली, तयािेळी िे बोलि होिे.

विल्ह्यािील ऑवक्सिन प्लान्ट तिररि कायाम वन्िि करण्यासाठी िािडीने कायम िाही करण्याच्या सचनाही यािेळी तयाांनी
वदल्ह्या. कोरोनामिृ ाांचे अांतयविधी आवण अन्य धावमम क कायम क्रम करणारया वनफाड िालक्ु यािील यिु काांचा भि
ु बळ याांनी
यािेळी गौरि के ला.
वनबांधाांच्या विथीलिेबाबि, िासनाच्या कृिी दलामाफमि अथाम ि टास्क फोसम माफमि घेण्याि येणारा वनणम य
अांविम असेल, तयानस
ु ारच विल्ह्याि वनयम लाग करण्याि येिील. सद्यवस्थिीि विल्ह्याि लाग असलेल्ह्या वनबांधाांमधये
कोणिेही बदल करण्याि आले नसन, सिम वनबांध कायम ठेिण्याि आले असल्ह्याचां भि
ु बळ याांनी यािेळी स्पष्ट के लां.
वाशीम-शाळा
िािीम विल्ह्यािल्ह्या कोरोना मुक्त झालेल्ह्या भागाि िाळा सरुु करण्याचा उपक्रम विक्षण विभाग राबिि आहे.
मात्र, या उपक्रमाला विल्ह्याि अतयल्ह्प प्रविसाद वदसन येि आहे. विल्ह्याच्या ग्रामीण भागािील 275 पैकी के िळ 81
िाळा सरुु झाल्ह्या असन, विथे सरसरी उपवस्थिी के िळ 30 टक्के इिकीच आहे.
दरम्यान, कोरोन सांसगाम च्या पार्श्मभमीिर, िािीम विल्ह्याि लाग करण्याि वनबांधाांमळ
ु ां येतया 2 ऑगस्ट रोिी
सािरा करण्याि येणारा विल्ह्हास्िरीय लोकिाही वदन स्थवगि करण्याि आल्ह्याचां विल्ह्हावधकारी कायाम लयामाफमि
कळिण्याि आलां आहे.
अमरावती - हॉटेल व्यावसाशयक मोचाक
अमराििी िहरािील हॉटेल व्यिसावयकाांनी, आपल्ह्या अनेक मागण्याांसाठी काल विल्ह्हावधकारी कायाम लयािर
धडक मोचाम नेला. िवनिार रवििार सवहि हॉटेल्ह्स सरुु ठेिण्यास परिानगी देण्याि यािी, हॉटेल सरुु ठेिण्याची िेळ 11
िािेपयांि िाढिण्याि यािी या आवण अिा मागण्या यािेळी हॉटेल व्यािसावयकाांनी के ल्ह्या. िहराि कोरोना रुग्णसांख्या
कमी होि असिाना िासनाने अिनही वनबांध िसांच ठेिल्ह्याबद्दल आांदोलनकतयाांनी नारािी नोंदिली.
पुणे - जम्बो कोशवड रुग्णालय
पण्ु याि वििािीनगर इथां सरुु करण्याि आलेले िम्बो कोविड कें द्र सरुु ठेिण्याबाबि लिकरच वनणम य घेण्याि
येणार आहे. या कें द्राि कोरोनाबाधीिाांना उपचारासाठी दाखल करून घेणे याआधीच बांद करण्याि आलां आहे. िसांच हे
कें द्र चालिणारया कां पनीिी करण्याि आलेला करारही सांपष्टु ाि आला आहे. मात्र, सांभाव्य विसरया लाटेच्या पार्श्मभमीिर
हे कें द्र बांद करण्याच्या सचना उपमख्ु यमांत्री आवण विल्ह्याचे सांपकममांत्री अविि पिार याांनी वदल्ह्या आहेि. तयामळ
ु ां या
रुग्णालयाचां स्रक्चरल अवडट करून मगच हे कें द्र सरुु ठेिण्याबाबि वनणम य घेण्याि येईल अिी मावहिी पणु े
महापावलके िील अविररक्त आयक्त
ु रिींद्र वबनिडे याांनी वदली आहे.
स्वातांत्र्य शदन-शनदेश पालन
येतया 15 ऑगस्ट रोिी सािरा होणारा देिाचा 74 िा स्िािांत्र्य वदन सािरा करिाना कें द्र िासनाच्या गहृ
मांत्रालय िसांच आरोग्य आवण कुटुांब कल्ह्याण मांत्रालयाने वदलेल्ह्या सचनाांचां काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षिा घेण्याचे
वनदेि राज्य िासनाच्या सामान्य प्रिासन विभागामाफमि देण्याि आले आहेि.

या बरोबरच कोरोना महाराष्ट्र हे शवशेष बातमीपत्र सांपलां;
नमस्कार.

