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आधी एक िवनतंी... 
कोरोनाची दुसरी लाट ओसरताना िदसते आह ेJहणून कोरोना +ितबंधाचे िनयम पाळणं सोडू नका. ितसMया 
लाटेची टांगती तलवार आहेच हे लNात ठेवा. लस अवQय Rया पण Sयानतंरही मखुपUी वापरा, सुरिNत 
अतंर राखा, हात, चेहरा वारवंार VवWछ धुवा. महSवाच ं Jहणजे, घरातZया लहान[यांची काळजी Rया. 
कोिवड-19 ब]ल काही +^ असतील तर रा;<ीय हZेपाईन 011-239 780 46 आिण 1075 तसचं 
रा`यासाठीWया 020-26 127 394 या हZेपलाईन aमांकांवर सपंकb  साधा... 
 

1. रा`यात चाचcयाWंया तुलनते कोरोनाबािधताचं ं+माण अजूनही 5 टddयापंेNा जाVत  
2. सोमवारपासून आप/ी िनवारण +ािधकरण आिण िजZहा +शासन िनबeधाचं ेVतर ठरवणार 

3. आजपासून रा`यात 30 ते 44 या वयोगटातील नागfरकानंा लस दcेयाच ंिनयोजन 

4. बीड िजZgातील कोरोना पfरिVथती िनयं6णातं आणcयासाठी रा`यशासन पाठीशी आिण 

5. मळेघाटातील आिदवासी दगुbम गावात शभंर टdके कोिवड लसीकरण 

 

कोरोना आकडवेारी 
गेला आठवडाभर रा+यात कोरोना बािधतां5या सं7येतली दनंैिदन वाढ 10 हजारा5या आसपासच राहात असून 

चाचBयां5या तलुनेत बािधतांचं Dमाणही Gथीर आहे. हे Dमाण अजूनही 5 टKKयांपेLा जाGत असून काल ते 6 पणुाMक 8 शतांश 
टKके इतकं होतं. रा+यात काल 1 लाख 60 हजार 897 कोरोना चाचBया करBयात Qया Rयात 9 हजार 798 निवन 
कोरोनाबिधतांचं  िनदान झालं. रा+यात काल कोिवड 19 चे 14 हजार 347 TUण बर ेझाले. रा+यात आतापयMत 56 लाख 99 
हजार 983 TUण बर ेझाले आहेत. रा+याचा TUण बर ेहोBयाचा दर 95 पणुाMक 73 शतांश टKके आहे. काल 198 TUणां5या मRृयूची 
नWद झाली. रा+यातील मRृयूदर 1 पणुाMक 96 शतांश टKके आहे. रा+यात सXया 1 लाख 34 हजार 747 कोिवड TUणांवर उपचार 
सTु आहेत.  
 

िनबeधाचं ेVतर 

येRया 21 जूनपासून रा+यांतील िजQZांमXये कोिवड पॉिझिट\हीटी दर आिण ऑिKसजनची गरज या िनकषां5या 
आधार ेGथािनक आप_ी िनवारण Dािधकरण आिण िजQहा Dशासन, िनबMधांचे Gतर ठरवेल. असं मदत आिण पनुव̀सन िवभागानं 
काल न\यानं जारी केलेQया आदेशांत aहटलं आहे. सXया रा+यात 16 हजार 570 ऑिKसजनसिुवधायbु खाटांवर TUण उपचार 
घेत असून ही सं7या 35 हजारापेLा कमी असQयानं रा+यGतरीय ऑिKसजन यंdणा पढुील आठवड्यात काय̀रत राहणार नाही. 
 

आकडेवारी5या आधार ेिजQहाGतरीय िनबMधांचे कोणते Gतर लागू करBयात यावेत याबाबतचे आदशे महाराfg शासनाने 
4 जून रोजी जारी केले आहेत. 
 

 



लसीकरण 

18 ते 44 वयोगटातील नागhरकां5या लसीकरणाबाबत Dाधाiयjम ठरिवBयाची मभुा कk l शासनाने रा+यांना िदली 
आहे. Rयानसुार रा+यानं लसीकरणा5या सिुनयोजनासाठी वयोगटाचा टmपा िनिnत केला असून RयाDमाणे 19 जूनपासून 30 ते 
44 या वयोगटातील नागhरकांना लस िदली जाणार आहे. शासकoय लसीकरण कk lा5या माXयमातून ही मोहीम राबिवBयात येणार 
आहे. Rयाबरोबर 45 वषाMवरील नागhरकांचे लसीकरण िनयिमतपणे सpु राहील असं आरोUयमंdी राजेश टोपे यांनी काल जाहीर 
केलं.  
 

धळेु-i[णालय 

कोरोना संसगा̀तून बर े झालेQया TUणांना काही कोिवड पnात dास होBयाची शKयता असते. धळेु िजQZात 
आयवुrदा5या आधार ेया TUणांवर उपचार केले जात आहेत. ऐकुया यािवषयीची अिधक मािहती.... 
 

कोरोना आजातून बर ेझाZयानतंर थकवा, अशkपणा, खोकला, ऑिdसजन पातळी कमी असणे, भकु न लागणे, 
जेवण न जाण,े मधमुहे, Jयुकरमायकोसीस आदी 6ास जाणवू शकतात. अशा i[णानंा उपचार, मागbदशbन आिण समपुदशेन 
करcयासाठी रा;<ीय Vवयंसवेक सघं, आयुवnद oयासपीठ आिण आयुवnद वैq समहु यानंी सयंुkपणे पोVट कोिवड आयुवnद 
िdलिनक सrु झाले आह.े याsार ेआयुवnद त`tाचं ेमागbदशbन तसचं मोफत उपचार केले जात आहते. या उपaमात धळेु 
िजZgातील िन;णात आयवुnिदक त`t िनशZुक सवेा दते असून िजZgात या िdलिनक sार ेआतापयeत 100 हvन अिधक 
i[णानंी उपचार घतेले आह.े यात 10 i[ण Jयकुोरमयकोिसस Wया i[णावंरही उपचार करcयात आले. कोरोना साथीWया 
काळात i[णसवेेच े ह े कायb समाजास उपयुk ठरत आह.े अशी मािहती धwुयातील वैq िजतेश पाठक यानंी िदली. 
आकाशवाणी बातJयासंाठी िनतीन जाधव याWंयासह मजंुषा गायधनी पुणे 
 

पवार-टोपे आढावा-बीड 

कोरोना संसग̀ िनयंdणात आणBयासाठी रा+यशासन संपूण̀ ताकदीिनशी बीड िजQZा5या पाठीशी असून िजQहा 
Dशासनानं आरोUयासह सव̀ यंdणां5या सहाtयानं पhरिGथती िनयंdणात आणावी, असं Dितपादन रा+याचे उपम7ुयमंdी अिजत 
पवार यांनी काल बीड इथं केलं. 
 

ितसuया लाटेचा धोका ओळखून ितचा सामना करBयासाठी सव̀ तयारी करा असे िनदrश आरोUयमंdी राजेश टोपे यांनीही 
काल बीड इथं िदले. रा+यात कोरोनाची दसुरी लाट िनयंdणात येत असतानाच मराठवाड्यातील बीड िजQZातील कोरोना TUण 
वाढीचे Dमाण काहीसे िचंताजनक िदसून आQयाने या िजQZातील पhरिGथतीचा आढावा घेBयासाठी या दोiही नेRयांचा हा 
तातडीचा दौरा आयोिजत करBयात आला होता. 
 

आरो[य कमbचारी मागcया-बीड  
आरोUय कम̀चाuयां5या मागBया आिण तjारxकडे लL वेधBयासाठी बीड िजQZातील आरोUय कम̀चाuयांनी काल 

िजQहािधकारी काया̀लयासमोर आंदोलन कTन रोष \यb केला. बीड िजQZात आरोUय यंdणेत कोरोना काळात िदवसराd काम 
केलेले पhरचारीका, वाड̀ बॉय, इतर कम̀चाuयांना अyाप तीन मिहiयां पासून पगार िदलेला नाही तसचे काही जणांना कामावpन 
काढून टाकQया5या पाz̀भूमीवर हे आंदोलन करBयात आलं. उपम7ुयमंdी अिजत पवार, आरोUय मंdी राजेश टोपे, पालकमंdी 
धनंजय मुंडे यां5या Dमखु उपिGथतीत िजQहािधकारी काया̀लयात काल आढावा बैठक घेBयात आली. Rयावेळी आरोUय 
कम̀चाuयांनी हे आंदोलन केले. यावेळेस पोिलसांनी आंदोलकांना हटिवBयासाठी लाठीचाज̀ केला. यात तीन आंदोलक जखमी 
झाले आहेत. दरaयान पोलीसां5या हGतLेपानंतर पhरिGथतीवर िनयंdण िमळवBयात आले.  
 

डॉdटर हZला िनषेध-धळेु 

डॉKटरांवरील हQQयांचा िनषेध करBयासाठी काल भारतीय वैyक संघटने5या वतीनं काल राfgीय िनषधे िदवस पाळला 
गेला. धळेु शहरांत इंिडयन मेिडकल असोिसएशन5या सदGय डॉKटरांनी िनदश̀ने केली. हातात फलक आिण तWडावर काळी प}ी 
बांधून डॉKटरांनी TUणालयांमXये डॉKटरांवर होणाu या हQQयाचा िनषेध केला. डॉKटरांवरील हQले रोखBयासाठी शासनाकडून 
\यापक उपाय योजना केली जावी, अशी मागणी यावेळी आएमएचे माजी राfgीय अXयL डॉ. रिव वानखेडकर यांनी केली. 



 

पfरचारका आदंोलन 

सव̀ िवभागातील पhरचारकां5या मागBयाची गांभीया̀ने दखल घेऊन Rया Rवhरत माiय करा\यात असं महाराfg रा+य 
पhरचाhरका संघटनेतफr  म7ुयमंdी आिण उपम7ुयमंdी यां5याकडे िनवेदन िदले आहे. अiयथा सव̀ पhरचाhरका 21 ते 25 जून या 
कालावधीत आंदोलन करBयात येईल असा इशारा दBेयात आला आहे. पhरचाhरकांची hरb पद ेभरावीत. सव̀ Gतरांवर सवेा 
+ये�तेनसुार पदोiनती yावी. कोरोना काळामXये पhरचाhरकां5या अिज̀त रजा दणेे आदी मागBया िनवेदना�ार ेकेQया आहेत, 

अशी मािहती अXयL मनीषा िशंद ेयांनी िदली.  
 

लसीकरण मळेघाट 

अमरावती िजQZानं मेळघाटातील आिदवासी दग̀ुम गावात शंभर टKके कोिवड लसीकरण कpन नवा उ5चांक गाठला 
आहे. कत̀\यदL Dशासकoय अिधकारी आिण लोकDितिनधीनी अथक पhर�मानं ही मोिहम यशGवी केली. यािवषयी मािहती 
दतेाहेत िजQहा आरोUय अिधकारी डॉ िदलीप रणमले....  

 

सरुवातीला एक दोन मिहने मोळघाटमzये एवढ्या अSयZप +माणात एक दोन टdके लिसकरण oहायच,ं मग 
लिसकरण उSसव गाव पातळीवर करcयाच ंिनयोजन केलं, Sया िठकाणी गावामzयेच म|ुय भागी एक मडंप टाकायचा, 
कोणकोण वाq वाजवायच,े आिण ितथ ंलािसकरणाला यणेार ेलाभाथ} आहते, Sयानंा ना~ा, जेवण, िबिVकट, चहापाcयाची 
oयवVथा केली आह.े सोबतच लिसकरणाची सiुवात करताना Vथािनक गावातीळ सरपंच, पोिलस पाटील िकंवा �ाम 
पंचायत सदVय, +िति�त नागfरक यानंा सवb+थम मान िदला. जेणेकrन Sयाना ंबघनु गावातील इतर लाभाथ} Sयािठकाणी 
येणार अशा +कार ेिनयोजन करcयात आलेलं आह.े आज मळेघाट मzये लिसकरणाच ं+माण वाढलेलं िदसून येतं. 
 

कोरोना िसधंदुगुb 
िसंधदुग̀ु िजQZात करोनाबािधत TUणांचा पॉिझिट\हीटी रटे 9 पणुाMक 6 शतांश टKके झाला असून वापरातील 

ऑिKसजन बेड्सची टKकेवारी 55 पणुाMक 2 दशांश टKके आहे. रा+य शासना5या िनदrशानसुार सyःिGथतीत िसधंदुग̀ु िजQहा 
करोना अनलॉक5या Gतर 3 मXये समािव� आहे. Rयामळेु िजQZाकरता येRया सोमवारी सकाळी 7 वाजQयापासून 28 जून रोजी 
सकाळी 7 वाजेपयMत सधुाhरत आदशेांनसुार िनबMधांमXये काही सवलती लागू केQयाचे आदशे िजQहािधकारी के. मंजूल�मी यांनी 
काल िदले. 
 

टाळेबंदी िशथील-सातारा 
सातारा िजQZातील कोरोनाचा Dकोप कमी होत असQयाने िजQहा ितसuया टmmयात आला आहे. यामळेु टाळेबंदी 

िशिथल करBयात येत असून येRया सोमवारपासून िजQZातील सव̀ दकुाने, संGथा, बाजारपेठा, साव̀जिनक वाहतूक \यवGथा, 
हॉटेQस, मॉल पूण̀Lमतेने सकाळी 9 ते दपुारी 4 या वेळेत सpु करBयास िजQहािधकारी शेखर िसंह यांनी परवानगी िदली आहे. 
िजQZातील अRयाव�यक सोडून उव̀hरत इतर दकुाने शिनवारी, रिववारी पूण̀ बंद ठेवBयात येणार आहेत. 

 

 

याबरोबरच ह ेिवशषे बातमीप6 सपंल ं.... 
नमVकार….. 

 


