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दशेाच्या अनेक भागामंध्ये कोरोनाची रुग्ण सखं्या वाढत असल्यामळेु, आम्ही शर्ोत्यांना आवाहन करत 
आहो की त्यांनी दक्ष राहावं आिण सपंणूर् लसीकरण करुन घ्यावं तसचं 15 त े18 वष वयाच्या मलुासंह 
इतरांना लस घेण्यात मदत करावी. कोरोना िवषाणचू्या ओमीकर्ॉन या नवीन पर्कारामुळं िचता 
िनमार्ण झाली असल्यान ं मखुप ी,  सरुिक्षत अतंर आिण हात तसचं चहेऱ्याची स्वच्छता या तीन 
सोप्या उपायाचं ं पालन कराव.ं कोिवडसबंंधी कोणतीही मािहती आिण मागर्दशर्नासाठी रा ीय 
हले्पलाईन कर्मांक 011- 23 978 046 आिण 1075 या कर्मांकावंर सपंकर्  साधावा. 
 

1. कोरोनाचा समथर्पणे सामना केल्याब ल राज्यपालां ारे सवार्ंचं कौतुक 
2. िव ाथ्यार्ंचं शैक्षिणक िहत लक्षात घेऊन पिहली ते पाचवी पयर्ंतचे वगर् 1 फेबुर्वारीपासून सुरू 

करण्याचा राज्य सरकारचा मानस  
3. राज्यात काल 35 हजार 756 नवीन कोरोनाबािधत. तर 39 हजार 857 रुग्ण कोरोनामुक्त 

आिण 
4. अकोला शासकीय वै कीय महािव ालयाच्या पाठोपाठ िजल्हा ी रुग्णालयातही कोरोनाचा 

िशरकाव  
 
राज्यपाल कोिवड 

गेल्या दोन वषार्ंपासून कोिवडशी मुकाबला करीत असतांना अथर्चकर् थांबू न दतेा, केवळ 
गद वर िनबर्ंध घालण्याचे राज्य सरकारचे िनयोजन दशेात वैिशष् पूणर् ठरले. कोिवडचा 
िनयोजनब िरत्या मुकाबला केल्याब ल माननीय सव च्च न्यायालयानं 'मुंबई मॉडेल' चे कौतुक केलं 
असल्याचा उल्लेख करत  राज्यपालांनी कोरोना संकटाचा समथर्पणे सामना करत असलेल्या 
महारा ाचं कौतुक केलं.  
 

भारतीय पर्जास ाक िदनािनिम  मुंबईतील छतर्पती िशवाजी महाराज मैदान इथे आयोिजत 
मुख्य शासकीय समारंभात राज्यपाल भगतिसह कोश्यारी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं 
त्यावेळी ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालय, नीती आयोग तसेच जागितक 
आरोग्य संघटनेने दखेील महारा ाने केलेल्या पर्य ांची पर्शंसा केली आह.े ह े यश केवळ पर्शासनाचे 



नसून फंर्ट लाईन वकर् सर्, डॉक्टसर्, पोलीस, स्वच्छता कमर्चारी आिण सवार्त महत्वाचे म्हणजे 
राज्यातील सवर्सामान्य नागिरकांचे आह ेअसहंी त्यांनी नमूद केलं. 
 
1ली ते 5वी शाळा-जालना 

िव ाथ्यार्ंचं शैक्षिणक िहत लक्षात घेऊन पिहली ते पाचवी पयर्ंतचे वगर् 1 फेबुर्वारीपासून सुरू 
करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आह ेअशी मािहती राज्याचे आरोग्यमंतर्ी राजेश टोपे यांनी काल 
िदली. जालना इथं पर्जास ाक िदनािनिम  आयोिजत मुख्य ध्वजारोहण कायर्कर्मावेळी ते बोलत 
होते. िबर्टन आिण फर्ान्सच्या पंतपर्धानांनी, 'आता आपल्याला कोरोना बरोबर राहायचं आह'े असं 
म्हटलं आह.े त्यामुळे या दशेांपासून बोध घेऊन आगामी काळात कृती दल आिण कदर् सरकारच्या 
सूचनांचं पालन केलं जाईल असंही टोपे यावेळी म्हणाले. 
 

राज्य, समाज आिण स्वतःच्या सुरक्षीततेसाठी नागरीकांनी दसुऱ्या डोसचं लसीकरण करून 
घ्याव असं आवाहन दखेील टोपे यांनी केलं. कोरोनामुळे राज्याच्या ितजोरीवर आिथक ताण आल्याची 
कबुली दते, कोरोनामुळे िनबर्ंध लावण्यात आल्यानं उ ोजकांचं नुकसान होत आह,े तसंच महसूल 
दखेील कमी पर्माणात जमा होत असल्याचं टोपे म्हणाले. नागरीकांनी कोरोना लसीकरण करून घेऊन 
कोरोना िनयमांचं पालन केल्यास आपण लवकर कोरोनावर मात करू असा िव ास त्यांनी यावेळी 
बोलताना क्त केला. 
 
राज्य आकडेवारी 

राज्यात काल 35 हजार 756 नवीन कोरोनाबािधत आढळले. तर 39 हजार 857 कोरोना 
रुग्ण काल बरे झाले. त्यामुळे राज्यात आतापयर्ंत या आजारातून बरे झालेल्या रुग्णांची एकंदर संख्या 
71 लाख 60 हजार 293 झाली आह.े सध्या राज्याचा रुग्ण बरे होण्याचा दर 94 पूणार्ंक 15 शतांश 
टक्क्यांवर आला आह.े कोिवड-19 मुळे काल 86 रूग्णांच्या मृत्यूची न द झाली असनू सध्या राज्याचा 
कोिवड मृत्यू दर एक पूणार्ंक 87 शतांश टके्क आह.े 
 

राज्यात सध्या 2 लाख 98 हजार 733 कोरोनाबािधत रुग्ण रुग्णालयात उपचार घेत आहते. 
यामध्ये पुणे िजल् ात सवार्िधक 92 हजार 973 रुग्ण उपचाराधीन आहते. त्याखालोखाल नागपूर 
िजल् ात 29 हजार 152 उपचाराधीन रुग्णसंख्या आह.े 27 हजाराहून जास्त रुग्णसंख्या असलेला 
ठाणे िजल्हा ितसऱ्या कर्मांकावर असून, 22 हजार 364 उपचाराधीन रुग्णसंख्या असलेला मुंबई 
िजल्हा चौथ्या कर्मांकावर आह.े राज्यात उपचाराधीन रुग्णांची संख्या तुलनेने िहगोली िजल् ात 
सवार्त कमी असली तरी िहगोली िजल् ात सध्या 920 रुग्ण उपचार घेत आहते.     
 

राज्यात काल एकही ओिमकर्ॉनबािधत रुग्ण आढळला नाही. राज्यात आतापयर्ंत 2 हजार 858 
ओिमकर्ॉनबािधतांची न द झाली आह.े  
 



अकोला बािधत 
अकोला इथल्या शासकीय वै कीय महािव ालयाच्या पाठोपाठ िजल्हा ी रुग्णालयातही 

कोरोनाचा िशरकाव झाला आह.े पर्ा  मािहतीनुसार िजल्हा ी रुग्णालयातील सुमारे तेवीस डॉक्टर, 
पिरचािरकांचा rt-pcr चाचणी अहवाल पॉिझिटव्ह आला आह.े या सवार्ंना सौम्य लक्षणे असल्याने ते 
गृहिवलगीकरणात आहते. कोरोनाची िस्थती िनयंतर्णात असताना जानेवारीच्या सुरुवातीला अकोला 
िजल् ात कोिवड-19 रुग्णांची संख्या वाढू लागली. शासकीय वै कीय महािव ालय आिण सव पचार 
रुग्णालयातही कोरोनाचा िशरकाव झाला होता. इथे सुमारे प ास वै कीय अिधकारी आिण 
कमर्चारी पॉिझिटव्ह आढळले होते. जीएमसीतील अिधकारी-कमर्चारी कोिवडमुक्त होतात तोच 
िजल्हा ी रुग्णालयातही कोरोनाचा िशरकाव झाल्याचं समोर आलं आह.े 
 
अिमत दशेमखु 

मराठवाडा आिण उ र महारा ातील िजल् ांमध्ये कोरोनाच्या ितसऱ्या लाटेत रुग्णसंख्या 
वाढलेली िदसत असली तरी रुग्णांमध्ये सौम्य पर्कारची लक्षणे आढळत आहते. पिहल्या आिण दसुऱ्या 
लाटेसारखी तणावाची िस्थती नाही. तसंच कोरोना पर्ितबंधक लसीकरणामुळे सुरक्षा कवच लाभलेलं 
आह.े आजची रुग्णसंख्या ही मिहनाभरात कमी होऊ शकते तरी नागिरकांनी कोरोना पर्ितबंधक 
मागर्दशर्क सूचनांचं तंतोतत पालन करावं असं आवाहन  वै कीय िशक्षण मंतर्ी अिमत दशेमुख यांनी 
मंगळवारी औरंगाबाद इथं केलं.  
 

मराठवाडा आिण उ र महारा ातील िजल् ांमधली शासकीय वै कीय महािव ालयं आिण 
रुग्णालयातील कोरोना रुग्णसंख्या, सेवासुिवधा आिण उपाय योजनाबाबतची आढावा बैठक 
औरंगाबादच्या घाटी रुग्णालयाच्या सभागृहात झाली. त्या बैठकीत दशेमुख बोलत होते.  
 

शासकीय वै कीय महािव ालयं आिण रुग्णालयांनी कोरोना काळात महत्त्वपूणर् भूिमका पार 
पाडलेली असून ही महािव ालयं आिण रुग्णालयांमध्ये पुरेशा पर्माणात मनुष्यबळ उपलब्ध होण्याच्या 
दृ ीनं पदभरती पर्िकर्या वेळेत राबवावी अशा सूचनाही दशेमुख यांनी यावेळी िदल्या.  
 
पालघर-ऑिक्सजन िनिमती पर्कल्प 

पालघर िजल् ाचे पालकमंतर्ी दादाजी भुसे यांच्या हस्ते मंगळवारी, पालघर िजल् ातील 
डहाणूच्या उपिजल्हा रुग्णालयात ऑिक्सजन िनिमती पर्कल्पाचं लोकापर्ण करण्यात आलं. 
 

भुसे यांनी िजल्हा ऑिक्सजनच्या बाबतीत स्वयंपूणर् व्हावा यासाठी पालकमंत्र्यांनी िजल्हा 
िनयोजन सिमती माफर् त िवशेष िनधी राखीव ठेवण्याचे िनदश िजल्हा पर्शासनाला िदले होते. या 
िनधीच्या माध्यमातून हा पर्कल्प कायार्िन्वत करण्यात आला आह.े पालघर िजल् ातल्या इतर 
रुग्णालयांमध्ये दखेील ऑिक्सजन िनिमती पर्कल्प स्थापन करण्यात येणार आहते. 
 
पुण ेपरवानगी 

पुणे शहरातील सवर् जलतरण तलाव, खुली मैदानं, उ ानं सुरू करण्यास नुकतीच परवानगी 
दणे्यात आली आह.े पुण्यातली उ ानं सकाळी 6 ते 9 या वेळेत सुरू राहणार आहते. कोरोनाच्या 



पा र्भूमीवर या सवर् िठकाणी मास्कचा वापर, सुरिक्षत अतंर, तसंच दोन मातर्ांसह सपंणूर् लसीकरण, 
तसंच स्वच्छतेबाबतच्या िनयमांचं पालन करणं बंधनकारक आह.े 
 

राज्य, रा ीय आिण आंतररा ीय खेळाडू आिण पर्िशक्षक यांच्या सरावासाठी जलतरण तलाव 
सुरू राहणार असल्याचं पुणे महापािलकेचे अितिरक्त आयुक्त रिवदर् िबनवडे यांनी काढलेल्या आदशेात 
नमूद केलं आह.े 
 
भरण ेशाळा सचूना 

सोलापूर िजल् ात कोरोना रूग्णांची संख्या वाढत असल्यानं पर्शासनानं शाळा सुरू करण्याचा 
िनणर्य आठ िदवसांनी घ्यावा, अशा सूचना संपकर् मंतर्ी द ातर्य भरणे यांनी िदल्या आहते. ते 
मंगळवारी सोलापूर इथं कोरोनािवषयक आढावा बैठकीत बोलत होते. सोलापूर शहरासह िजल् ाच्या 
गर्ामीण भागातही रूग्णसंख्या वाढत आह,े त्यामुळे कुणीही गाफील राहू नये. कोरोना चाचण्यांच ं
पर्माण वाढवावं, लसीकरणाचा वेग वाढवावा, अशा सूचनाही भरण ेयांनी बैठकीत िदल्या. 
 
पाटील पॉिझटीव-कोल्हापरू 

कोल्हापूर िजल् ाचे पालकमंतर्ी सतेज पाटील कोरोना पॉिझिटव्ह झाले आहते. त्यांनी सोशल 
मीिडयावरून याबाबत मािहती िदली आह.े पर्जास ाक िदनाचा कायर्कर्म त्यांच्या उपिस्थतीत 
झाल्याने त्यांनी संपकार्त आलेल्या सवार्ंना कोरोना चाचणी करून घेण्याची िवनंती केली आह.े 
 
सोलापरू- लिसकरण आवाहन 

कोरोना पर्ितबंधात्मक उपाययोजनेच्या अन्तगर्त लसीकरण ही एक महत्वाची बाब असून 
पर्त्येक नागिरकाने लसीकरण करून आपला िजल्हा आघाडीवर ठेवण्यासाठी पर्शासनाला सहकायर् 
करावं असं आवाहन सोलापूर िजल् ाचे संपकर् मंतर्ी द ातर्य भरणे यांनी काल केलं. लसीकरणास पातर् 
नागिरकांपैकी 85 टके्क नागिरकांनी लसीची पिहली मातर्ा घेतली असून 55 टके्क नागिरकांनी लसीच्या 
दोन्ही मातर्ा घेतल्या आहते तसंच सोलापूर िजल् ातील 15 ते 18 वयोगटातील अडीच लाख 
िव ाथ्यार्ंनी लसीची पिहली मातर्ा घेतली असल्याची मािहती भरणे यांनी िदली.  
 

आकाशवाणी पणु ेकदर्ावरच ंकोरोना महारा  ह ेिवशेष 
बातमीपतर् सपंलं नमस्कार. 

 


