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कोरोनाचा @ादभुाBव पुCहा वाढतो आह;े Eयामळेु सवाGनीच आवHयक सरुIा उपायाचं ंपालन करावं आिण पा0 नागMरकानंी 
न घाबरता लसीकरण कOन Pयावं अस ंआवाहन करत आहोत. सरुिIत राहा आिण कोरोना संसगB रोखSयासाठी माUक 

वापरा, हात वारवंार UवVछ धवुा, सरुिIत अंतर ठेवा. 
 

1. रा"यात कोिवड 19+या उपचाराधीन 23णाचंी स7ंया 7 लाखा+या उंबरठ्यावर. 
2. एकट्या पणेु िजCDातली उपचाराधीन कोिवड 23णाचंी स7ंया लाखा+या पढेु गेली. 
3. रा"यसरकार+या पॅकेजमधील 1 हजार 428 कोटी 50 लाख 2पयाचंा िनधी िवतJरत 

4. कारखाKया+ंया िठकाणी कोिवड दMता सिमती Nथापन करPयाची मु7यमंQयाचंी सूचना आिण 

5. नािशक ऑिVसजन दघुXटना Yकरणी अ[ात \य]^िव2_ सदोष मनaुयवधाचा गKुहा दाखल. 

  

राYय आकडेवारी 
रा"यात दैनिंदन कोरोनाबािधता+ंया स7ंयेत घट होत नसली तरी बर े होणाc या 23णा+ंया स7ंयेतील वाढीमळेु उपचारािधन 

23णस7ंयेतCया वाढीची गती काहीशी कमी झाली आहे. काल सfंयाकाळपयgत+या 24 तासात रा"यात 67 हजार 13 नवे कोरोनाबािधत 
आढळले तर 62 हजार 298 23ण बर ेझाले. काल रा"यात 568 कोरोनाबािधताचंा मiृयू झाला. सfया रा"यातील उपचाराधीन 23णाचंी 
स7ंया 6 लाख 99 हजार 858 आहे. यातले सवाX िधक 1 लाख 17 हजार 337 23ण पणेु िजCDात आहेत. आतापयgत रा"यात एकंदर 
40 लाख 94 हजार 840 जणानंा कोरोनाची बाधा झाली iयातले 33 लाख 30 हजार 747 23ण बरे झाले आहेत.  
 

अथBसहा\य 

कोिवड साथी+या कडक िनबgधा+ंया काळात गरीब जनतेला िदलासा िमळावा या हेतून ंरा"य सरकारने घोिषत केलेCया िवशेष 
पॅकेज अतंगXत एिYल आिण मे या दोन मिहKयांसाठी 1 हजार 428 कोटी 50 लाख 2पये िनधी िवतJरत करPयात आला आहे. सामािजक 
Kयाय मंjी धनजंय मुंडे यानंी काल ही मािहती िदली. सामािजक Kयाय िवभागातंगXत सजंय गांधी िनराधार, lावण बाळ, व_ृापकाळ वेतन, 

िवधवा िनवmृी वेतन आिण िद\यागं िनवmृी वेतन या पाच योजनांतील 35 लाख लाभाnयाgना Yितमिहना एक हजार 2पये Yमाणे हे 
अथXसहाoय िमळणार आहे. ऑनलाईन Yणालीqार े िजCहाNतरावर लाभाnयाg+या सलं3न बँक खाiयावंर ही रVकम िवतJरत करPयाची 
Yिsया सtु करPयात आली आहे अस ंमुंडे यांनी सािंगतलं.  
 

म]ुयमं0ी 
कोिवड ससंगाXशी मुकाबला करीत असताना रा"यातील उuोगधदंे स2ु राहPयाबरोबरच रा"याचं अथXचs स2ु राहणं 

आवvयक आहे. iयामुळे कामगाराचंी सरुMा आिण iया+ंया आरो3याला YाधाKय देत कारखाKया+ंया िठकाणी कोिवड दMता सिमती 
Nथापन करPयात यावी, अशी सूचना म7ुयमंjी उ_व ठाकरे यांनी केली आहे. म7ुयमंQयांनी काल रा"यातील कामगार सघंटनाबंरोबर 
दूरwvय Yणालीqार े बैठक घेतली, iयावेळी ते बोलत होते. कामगार संघटनांनी पढुाकार घेऊन कामगारांना काही महyवपूणX िनयमाचंं 
पालन करण ंिकती आवvयक आहे हे पटवून uाव ंअस ंiयानंी सािंगतलं. 
 

नािशक दघुBटना-नािशक 

नािशकमधCया 23णालयात झालेCया ऑिVसजन दघुXटना Yकरणी नािशक पोिलसांनी अ[ात \य]^िव2_ सदोष मनaुयवधाचा गKुहा 
दाखल केला आहे. दरzयान, रा"य शासना+या वतीनं या घटनेची उ+चNतरीय चौकशी करPयात येणार असली तरी नािशक 
महापािलकेनहंी चौकशी सिमती िनय]ु केली आहे. महापािलके+या Nथायी सिमती+या काल झालेCया बैठक^त हा िनणXय घेPयात आला. 
ऑिVसजन टाक^ची देखभाल आिण द2ुNती करणाcया ठेकेदारावर देखील कारवाई करPयाचा िनणXय Nथायी सिमती+या बैठक^त घेPयात 
आला अशी मािहती सिमतीचे सभापती गणेश गीते यांनी िदली आहे. 



 

धुळे ऑि`सजन सतकB ता 
नािशक ऑिVसजन दघुXटनेनतंर ध|ुयातील िहर ेवैuक^य t3णालय Yशासनानहंी सतकX  होत कोिवड t3णालयासाठी 6 तास 

परुले इतका ऑिVसजन राखीव Nवtपात ठेवला आहे. अशी मािहती िहर ेt3णालय Yशासना+या वतीनं देPयात आली आहे.  
 

मुंबई ऑि`सजन कॉCU6ेटर 

मुंबई उपनगरचे सपंकX  मंjी आिण पयाXवरण मंjी आिदiय ठाकरे यांनी मुंबईतील 5 कोिवड क~ �ासंाठी 30 ऑिVसजन 
कॉKN�ेटर िदले आहेत.  
 

वािशम @ाणवायू 

वािशम िजCDाला कोरोना t3णांवर उपचारासाठी आणखी 200 जzबो िसल~डर, 6 ते 8 ड्यरुा िसल~डर िमळणार असCयाचं 
आम+या वाताXहरान ंकळवलं आहे.  
 

UविनिमBत ऑि`सजन cलाटं 

बलुडाणा िजCDात क~ � सरकार+या मदतीने पाच िठकाणी हवेतून ऑिVसजनचा NविनिमXत YकCप लवकरच कायाXिKवत 
होणार आहे. iयासाठी आवvयक सािहiय क~ �ान ंपाठवलं असCयाची मािहती आमदार डॉ. सजंय कंुटे यानंी िदली.  
 

खडकd ऑ`सीजन 

खडक^ कँटोKम~ट बोडाXन ं ऑिVसजन Jरझ\हX बँक तयार करPयाचा िनणXय घेतला आहे. तर पटेल t3णालयामfये जzबो 
ऑिVसजनची \यवNथा करPयाचा िनणXय़ पणेु कँटोKम~ट बोडाXन ंकाल घेतला.  
 

अकोला - नादंखेड Oeण  
मोठ्या शहरासंह �ामीण भागात कोरोना बािधता+ंया स7ंयेत झपाट्याने वाढ होत असताना अकोCयातील नादंखेड गावानं 

माj कोरोनाला वेशीवरच रोखPयात यश िमळवलं आहे. या गावकcयांनी कोरोनाला कसं रोखलं iयािवषयीचा हा वmृातं..... 
 

डfगरदgयात वसलेलं नांदखेड गाव; कोरोनापासून सरुिIत ठेवSयासाठी, hामUथांनी कोरोनाबाबतचे िनयम 
काटेकोरपणे पाळले. माझे कुटंुब माझी जबाबदारी या मोिहमेअंतगBत hामपंचायतीनं गावात सवjIण, नागMरकाचंी कोरोना चाचणी, 
सतत लोकाचंा संपकB  येणार ेगावातkया दुकानदाराचंी तपासणी करSयावर भर िदला. एखाmा nयodला ताप, खोकला, घशात 
खवखवणे, थकवा, pास घेSयास 0ास या त>ारी जाणवkया तर Eयाची Eवरीत दखल घेत उपचार केले. गावकgयामंqये 
कोरोनािवषयक मािहती देऊन जागृती केली. नांदखेडVया hामUथाVंया या एकि0त @यEनामंुळे कोरोना गावात िशरकावही कO 
शकला नाही. नांदखेडVया hामUथाचंा हा आदशB सवBच छोट्या मोठ्या गावानंी घेतला तर कोरोना िवuvचा हा लढा न`कdच 
आणखी सोपा होईल. आकाशवाणी बातwयांसाठी अकोkयाहxन मधू कसबे.  
 

कोरोनामoु वृvाyम 

कोरोना संकटाचा सवाXत जाNत धोका "ये� नागJरकांना आहे; ही वNतिुNथती असली तरी िनयमाचंं यथायो3य पालन केल ं
आिण सकाराiमक मानिसकता ठेवली तर; कोरोनाला दूर ठेवण शVय आहे; हे दाखवून िदलं आहे; येस आय कॅन फ�डेशन या Nवयसेंवी 
सNंथेनं! या सNंथे+या मुंबईतCया व_ृाlमात एकाही \य]^ला गेCया दीड वषाXत कोरोनाचा ससंगX झालेला नाही. 
याबाबत मािहती देताना संNथे+या संNथािपका नेहा खरे zहणाCया...... 
 

परभणी कोिवड सzटर 

परभणी िजCDात कोरोना t3णाचंी वाढती स7ंया लMात घेता, िजCDात 500 खाटाचंं तर आठ तालVुया+ंया िठकाणी 50 
खाटा+ंया Mमतेचं कोिवड क~ � उभारलं जाणार आहे. िजCDाचे सपंकX मंjी नवाब मिलक यांनी काल पjकार पJरषदेत ही मािहती िदली.  
 

बुलडाणा खाटाचा अभाव 

कोरोना ससंगाX+या दसुcया लाटेत कोरोना t3णानंा खाटा कमी पडत असCयाचं िचj बलुडाPयातही पहायला िमळतं. सfया 
िजCDात कोरोनामुळे मiृयू होणाcयांची स7ंया वाढली असून, खाटाअंभावी गहृिवलगीकरणात राहाणाcया t3णाचंी स7ंया वाढली आहे. 



माj िजCDात नेमके िकती गभंीर t3ण गहृिवलगीकरणात आहेत याची नेमक^ स7ंया आरो3य िवभागाकडेही उपल�ध नसCयाचं आम+या 
वाताXहरान ंकळवलं आहे.  
 

पुणे रkेवे िवलगीकरण 

पPुयातील कोरोना t3णाचंी वाढती स7ंया आिण t3णालयात खाटाचंा तटुवडा अशी पJरिNथती असताना रCेवे िवभागानं 
रCेवेचे डबे िवलगीकरणासाठी उपल�ध कtन देPयाची तयारी दशXवली आहे. तशा सूचना रCेवे िवभागाला िमळाCयाचं पणेु रCेवे िवभागाचे 
जनसपंकX  अिधकारी मनोज झंवर यानंी Nप� केलं आहे. रा"यशासनानं मागणी केCयास रCेवे िवलगीकरण कMाची सिुवधा उपल�ध 
कtन देऊ अस ंiयांनी सािंगतलं आहे.  
 

वधाB चाचSया वृvी 
वधाX िजCDात कोरोना+या दसुcया लाटेतील कोरोना ससंगX साखळी तोडPयासाठी आिण कोरोना t3णाचंं िनदान लवकर 

होPयासाठी कोरोना चाचPयाचंी सं7या वाढवPयात आली आहे. दररोज तीन ते चार हजार कोरोना चाचPया केCया जात असून iयात 
400 ते 500 कोरोनाबािधत t3ण आढळून येत आहेत.  
 

धुळे रमेिडसीवर 

धळेु शहरातील कोरोना t3णांसाठी बंगलोर इथCया मायलन कंपनीकडून 400 रमेिडिसवर कु�या िमळाCया आहेत, धळेु 
महापािलकेनं 6 हजार 500 रमेिडसीवर इंजेVशन मागिवPयाचं िनयोजन केलं असCयाची मािहती महापौर चं�कातं सोना यानंी िदली 
आहे.  
 

धुळे कामगार अँटीजेन 

धळेु एमआयडीसीतील 630 कामगाराचंी धळेु महापािलका आिण औuोिगक वसाहत या+ंया वतीन ं काल अटँीजेन चाचणी 
करPयात आली, iयामfये तीन कामगार पॉिझटी\ह आढळून आले.  

 

 

याबरोबरच कोरोना महारा56 ह ेिवशेष बातमीप0 
सपंल.ं नमUकार. 


