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आकाशवाणी पुणे, 

ववशेष बातमीपत्र, 

कोरोना महाराष्ट्र 

सकाळी 10 वाजून 10 वम. 

विनाांक – 24.09.2021                  वार  – शुक्रवार 

अधी एक विनतंी, 

गणेशोत्सि साजरा करताना जबाबदारीच ंभान राखलंत, अता निरात्रोत्सि अवण पाठोपाठ 

वदिाळीही, ऄिश्य  साजरी करा, पण सािध राहून. खरदेीसाठी बाजारात गदी करू नका. 

कोरोनाच्या वतसर् या लाचेचा धोका अहे, हे विसरू नका. लस िेळेिर घ्याच पण नतंरही काळजी 

घ्या. मखुपट्टी िापरा, सरुवित ऄंतर राखा, हात, चेहरा िारिंार स्िच्छ धिुा. तरीही कोविड-19 ची 

लिणं अढळली तर लगेच विलगीकरणात जा, चाचणी करून घ्या, गरजेनसुार ईपचार घ्या, 

स्ितःच ंअरोग्य राखा अवण अपल्यामळेु आतरानंा बाधा होणार नाही, याचीही काळजी घ्या. 

 

ठळक बातम्या 

1 कोविड पश्चात अरोग्यविषयक काळजी घेण्याविषयीच्या कें द्राच्या मागगदशगक सूचना जारी 

 

2 सिाांच्या जबाबदार ितगनातूनच कोरोनासारख्या सकंचाचा धैयागने सामना करता येइल – 

राज्यपालाचं ंप्रवतपादन 

 

3 राज्यात काल 4 हजार 50 रुग्ण कोरोनामकु्त; रुग्ण बर ेहोण्याच ंप्रमाण 97 पूणाांक 22 शताशं 

चक्के 

 

अवण 

 

4 कोरोना प्रवतबधंक लसीकरणात पणेु वजल्यान ंकेला एक कोची मात्राचंा चप्पा पार 

 

माांडवीय – मार्गिशगक सूचना 

कें द्रीय अरोग्य मंत्री मनसखु मांडिीय यांनी काल कोविड पश्चात अरोग्यविषयक 

दीघगकालीन काळजी घेण्याविषयी सविस्तर मागगदशगक सूचना जारी केल्या. कोरोनाची 

लागण होउन गेल्यानंतर अरोग्यविषयक गुंतागुंत होउ नये, म्हणून अरोग्य सेिकांनी 

ईपचार करताना अधीच काळजी घ्यािी, अवण रुग्णािर योग्य ते ईपचार करािेत, 

यासाठी या मागगदशगक सूचना ईपयोगी ठरतील, ऄसं च्िीच मांडिीय यांनी या सूचना 
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प्रवसद्ध करताना केलं अहे. कोविड रुग्णाचं मानवसक अरोग्य हे सिागत महत्त्िपूणग मानाि,ं 

ऄसं या सूचनांमध्ये म्हचलं अहे. कोविड रुग्णांिर ईपचार करतांना स्चीरॉआड्स मोठ्या 

प्रमाणात वदली जातात. त्याचे दषु्पररणाम नंतर रुग्णािर वदसून येतात. त्यामळेु 

कोविडसाठी औषधोपचार करताना कमीतकमी दषु्पररणाम व्हािेत, याची काळजी 

घेण्याची सूचना अरोग्य सेिकांना करण्यात अली अहे.     

राज्यपाल  

कोरोनाचं संकच ऄद्याप संपलेलं नाही. ऄशािेळी सिाांनी खांद्याला खांदा लािून सहकायग 

केलं अवण  वनरतंर जागरुकतेसह  जबाबदार ितगन ठेिलं तर कोरोनासारखी वकतीही 

संकचं अली तरीही त्यांचा धैयाग ने सामना करता येइल, ऄसं प्रवतपादन राज्यपाल भगत 

वसंह कोश्यारी यांनी काल मुंबइत केलं. ‘ग्लोबल आंवडया वबझनेस फोरम’तफे देण्यात 

येणार्या राष्रीय परुस्कारांचं वितरण काल राज्यपालांच्या हस्ते झालं, त्यािेळी ते बोलत 

होते. यशस्िी ईद्योजक, विविध िेत्रातील कलाकार तसंच कोरोना योदध््यांना हे परुस्कार 

प्रदान करण्यात अले.  प्रवसद्ध हॉचेल व्यािसावयक विठ्ठल कामत, पढुारी ईद्योग समूहाचे 

ऄध्यि डॉ योगेश जाधि, शास्त्रीय गायक राहुल देशपांडे, ऄवभनेते ऄनंत जोग, बांधकाम 

व्यािसावयक वनरजंन वहरानंदानी यांसह विविध िेत्रातील 34 मान्यिरांना अवण  कोरोना 

योदध््यांना यािेळी सन्मावनत करण्यात अलं. 

राज्य कोरोना  

राज्यात काल 4 हजार 50  रुग्ण कोरोनामकु्त झाले. तर 3 हजार 320 निीन 

कोरोनाबावधतांची नोंद झाली. राज्यातील रुग्ण बर ेहोण्याचं प्रमाण 97 पूणाांक 22 शतांश 

चक्के झालं अहे.  राज्यात अतापयांत 63 लाख 53 हजार कोविड रुग्ण बर ेझाले 

अहेत. राज्यात सध्या 39 हजार 191 रुग्ण ईपचार घेत अहेत. काल  राज्यात 61 

रुग्णांच्या मतृ्यंूची नोंद झाली. सध्या राज्यातील मतृ्यूदर 2 पूणाांक 21 शतांश चक्के अहे. 

 

 

 

 

रत्नावर्री 

आंरो 
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गणेशोत्सिासाठी मुंबइचे चाकरमानी कोकणात अले; तर त्यांच्यामळेु कोरोनाचा प्रादभुागि 

िाढेल, ऄशी भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र रत्नावगरी वजल्यात अलेल्या 

चाकरमान्यांनी ती फोल ठरिली. मुंबइतून अलेल्या केिळ 25 शतांश चक्के 

चाकरमान्यांनाच कोरोनाची बाधा झाल्याचं वनष्पन्न झालं अहे. ऐकुया याविषयी ऄवधक 

मावहती अमच्या प्रवतवनधीकडून, 

 

रत्नावगरी वजल्यात यािषी गणेशोत्सिासाठी पाच सप्चेंबर ते 19 सप्चेंबर या काळात एक 

लाख 23 हजार 512 चाकरमानी कोकण रले्िे, एसची अवण खासगी िाहनांनी दाखल 

झाले. त्यापैकी 55 चक्के म्हणजे 67 हजार 526 जणांनी करोनाप्रवतबधंक लशीचे दोन्ही 

डोस घेउनच वजल्यात प्रिेश केला, तर 42 हजार 374 म्हणजे 34 चक्के चाकरमान्यांनी 

कोकणात येण्यापूिी करोनाची चाचणी करून घेतली होती. चाकरमानी अपापल्या गािी 

पोहोचल्यानंतर ग्राम सरुिा दलांमाफग त ऄिघ्या 13 हजार 612 जणांची चाचणी करण्यात 

अली. त्यापैकी केिळ 35 जणांना करोनाची बाधा झाल्याचं स्पष्ट झालं. गेल्या िषीपासून 

गणेशोत्सिासाठी कोकणात येउ आवच्छणार्या चाकरमान्यांनी यािषी वशवथल झालेल्या 

वनबांधांचा योग्य तो ऄथग घेतला. अपल्यापासून कोकणात करोनाचा फैलाि होणार नाही, 

याची दिता घेउनच त्यांनी गािी येउन गणेशोत्सि साजरा केला, हेच त्यातून वसद्ध 

झालं अहे. 

 

पुणे वजल्ह्या लसीकरण 

कोरोना प्रवतबंधक लसीकरणात पणेु वजल्याने काल एक कोची मात्रांचा चप्पा पार केला. 

काल वदिसभरात एकंदर 46 हजार 599 जणांचं लसीकरण झालं. पणेु शहरासह 

वजल्यात एकंदर एक कोची 14 हजार 107 जणांना लस वदली गेली अहे. त्यापैकी 69 

लाख 34 हजार 240 जणांना लसीची पवहली मात्रा, तर 30 लाख 79 हजार 867 

जणांना लसीच्या दोन्ही मात्रा देण्यात अल्या अहेत.  

रत्नावर्री -लसीकरण   

रत्नावगरी वजल्यात एसचीच्या 80 चक्के िाहक अवण चालकांचं कोरोना प्रवतबंधक 

लसीकरण पूणग झालं अहे. कोरोनाचे वनबांध वशवथल झाल्यानंतर गेल्या मवहन्यात 

एसचीची राज्यांतगगत िाहतूक सरुू झाली होती; पण कनागचक अवण गोव्यात जाणारी 
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अंतरराज्य िाहतूक ऄजून सरुू झालेली नाही. त्यासाठी कोरोना प्रवतबंधक लसीकरण 

सक्तीचं ऄसल्यानं चालक अवण िाहकांच्या लसीकरणाला प्राधान्य देण्यात अल्याची 

मावहती एसचीचे विभाग वनयंत्रक ऄवनल म्हेतर यांनी काल वदली.  

धुळे - लसीकरण  

धळेु वजल्यात बधुिारी एका वदिसात 25 हजार 757 जणांचं लसीकरण झालं. विशेष 

म्हणजे दगुगम अवदिासी भागातील लसीकरण कें द्रािर या वदिशी सिागवधक लसीकरणाची 

नोंद झाली. यामळेु 8 सप्चेंबर रोजीचा 21 हजार 127चा ईच्चांक मोडीत वनघाला अहे.  

दरम्यान, वजल्यात  लसीकरणासाठी विशेष ऄवभयान राबिण्याचे अदेश वजल्हावधकारी 

जलज शमाग  यांनी काल झालेल्या वजल्हास्तरीय कृती दलाच्या बैठकीत वदले. लसीकरण 

वशवबरांचं अयोजन करून लसीकरणाला गती द्यािी, ऄसे अदेश त्यांनी वदले अहेत.      

ठाणे- लसीकरण  

ठाणे वजल्यात समुार े59 चक्के नागररकांनी कोरोना प्रवतबंधात्मक लसीची पवहली मात्रा  

घेतल्याचं वजल्हा अरोग्य ऄवधकारी डॉ. मवनष रेंघे यांनी काल वजल्हास्तरीय कृती 

दलाच्या बैठकीत सांवगतलं. ऄंथरूणाला वखळलेले रुग्ण, गभगिती, बेघर, वभकारी अवण 

मनोरुग्ण यांच्या लसीकरणाचं प्रमाण िाढिण्याचे अदेश या िेळी अरोग्य यंत्रणेला 

देण्यात अले. ज्या अरोग्य कमगचार्यांनी ऄजून लसीची दसुरी मात्रा घेतलेली नाही 

त्यांनी लसीकरण तातडीनं पूणग करून घेण्याचे अदेशही देण्यात अले.  

चांद्रपूर-पीटीसी 

 

कोरोनाच्या संभाव्य वतसर्या लाचेचे पररणाम चाळण्यासाठी खबरदारी म्हणून चंद्रपूर शहर 

महानगरपावलकेमाफग त शहरात लसीकरण प्रमाणपत्र अवण अरचीपीसीअर चाचणी 

ऄहिाल तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार अहे. ऄनेक नागररक लस घेण्यास देखील 

चाळाचाळ करत ऄसल्याचं अरोग्य विभागाच्या ऄहिालािरून वनदशगनास अल्यानं 

महानगरपावलकेनं हे पाउल ईचललं अहे.  

 

लस-र्ोंविया  

गोंवदयामध्येही लसीकरणाला विशेषतः लसीची दसुरी मात्रा घेण्याबाबत ईदासीनता 

िाढत ऄसल्यानं वजल्हा पररषदेनं विविध ईपाययोजना राबिण्यास सरुुिात केली अहे.  
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याचाच एक भाग म्हणनू अता वजल्हा पररषदेत कामासाठी जायचं ऄसेल तर लसीकरण 

पूणग झाल्याचं प्रमाणपत्र ऄसणं ऄवनिायग करण्यात अलं अहे. गोंवदया वजल्हा पररषदेचे 

मखु्य कायगकारी ऄवधकारी ऄवनल पाचील यांनी हा अदेश काढला अहे.  

अमरावती –शाळा  

कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्गभूमीिर गेल्या दीड िषागपासून शाळा बंद ऄसल्यानं विद्यार्थयाांचे 

शैिवणक नकुसान होत अहे. त्यामळंु अता शाळा तातडीनं सरुू कराव्यात ऄशी मागणी 

राज्य प्राथवमक वशिक सवमतीच्या ितीने करण्यात येत अहे. याबाबत महाराष्र राज्य 

प्राथवमक वशिक सवमतीनं शासनाला ऄनेकदा वनिेदने वदली अहेत.  

परतं,ु शासनानं त्याकडे दलुगि केलं अहे. त्यामळंु अता ऄमरािती वजल्यातील विद्याथी, 

पालक वशिक अवण विविध मान्यिरांच्या माध्यमातून मखु्यमंत्री ठाकर ेअवण वशिणमतं्री 

िषाग  गायकिाड यांना शाळा सरुू करण्यासाठी विनंतीिजा मागणीची पोस्च काडगस 

पाठिणार ऄसल्याचं ऄमराितीतील वशिक सवमतीनं सांवगतलं अहे.   

 

अकाशिाणी पणेु कें द्रािरचं कोरोना महाराष्र हे विशेष बातमीपत्र संपलं. नमस्कार. 


