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आकाशवाणी पुणे 

प्रादेशशक वृत्तशवभाग 

शवशेष बातमीपत्र 

कोरोना महाराष्ट्र 

सकाळी 10 वा 01 शम.  

शदनाांकः 19.08.2020                                             वारः रशववार 

ठळक बातम्या 

१. राज्यातील आतापयंतच्या कोरोनाबाधिताांच्या सांख्येनां 5 लाखाचा टप्पा 

ओलाांडला.  

२. टे्रधसांग, टेध्टांग आधि ट्रीटमेंटवर भर देऊन ग्रामीि भागातील मतृ्यूदर रोखा 

महसूलमांत्रयाांचां सोलापूरात आवाहन, 

३.  पणु्यात राज्य आधि कें द्रीय राखीव पोलीस दलाचे जवान प्लाझ्मा दान 

करण्यासाठी पढेु सरसावले 

आधि 

४. कोरोनाच्या उपचारासाठी खासगी रुग्िालयाांकडून  आकारल्या जािार या 

शलु्कावर लक्ष ठेवण्यासाठी भरारी पथकां  नेमिार. 

 

आता सधव्तर बातम्या 

 

राज्य कोधवड  

राज्यातील आतापयंतच्या कोरोनाबाधिताांच्या सांख्येनां काल 5 लाखाचा टप्पा 

ओलाांडला. काल 12 हजार 822 नवीन रुग्िाांचां धनदान झालां. त्यामळेु आतापयंतच्या 

एकां दर बाधिताांची सांख्या 5 लाख 3 हजार 84 वर पोहोचली. यापैकी 1 लाख 47 हजार 

48 रुग्िाांवर सध्या धवधवि रुग्िालयाांतून उपचार सरुू आहेत. काल कोधवड 19 चे 11 

हजार 81 रुग्ि बर ेहोऊन घरी गेले. आतापयंत 3 लाख 38 हजार 362 रुग्ि बर ेझाले 

आहेत. यामळेु राज्यातील रुग्ि बर ेहोण्याचां प्रमाि आता 67 पिुांक 26 शताांश %  झालां 

आहे. काल राज्यात कोधवड 19 च्या 275 रुग्िाांच्या मतृ्यूांची नोंद झाली त्यामळेु या 

रोगानां आतापयंत दगावलेल्याांची सांख्या 17 हजार 367 झाली आहे. सध्या राज्यातील 

मतृ्यूदर 3 पिुांक 45 शताांश % एवढा आहे. काल नोंद झालेल्या एकूि 275 मतृ्यूांपैक़ी 
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222 मतृ्यू हे मागील 48 तासाांतील तर 28 मतृ्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. 

उववररत 26 मतृ्यू हे एक आठवडयापेक्षाही अधिक कालाविीपूवीचे आहेत असां आरोग्य 

धवभागाच्या प्रधसद्धीपत्रकातच नमूद करण्यात आलां आहे. 

 

सोलापूर  

सोलापूर शहरातील रूग्िसांख्या कमी होत असून ग्रामीि भागात वाढत आहे. टे्रधसांग, 

टेध्टांग आधि ट्रीटमेंटवर भर देऊन ग्रामीि भागातील मतृ्यूदर वाढू देऊ नका, असे 

धनदेश महसूलमांत्री बाळासाहेब थोरात याांनी काल धजल्हा प्रशासनाला धदले. धजल्हा 

धनयोजन भवनमध्ये आयोधजत आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मधहला आधि 

बाल धवकासमांत्री यशोमती ठाकूर, सोलापूरचे सांपकव मांत्री दत्तात्रय भरिे, तसांच वररष्ठ 

अधिकारी उपध्थत होते. 

 

यशकथा – बीड 

टाळेबांदी ही आपत्ती न मानता ती इष्टापत्ती समजून अांबाजोगाई तालकु्यातील 

धडघोळअांबा या गावातील शेती धनष्ठ मधहला शेतकरी तसच उद्योधजका धवद्या बाबरुाव 

रूद्राक्ष याांनी या काळात शेतात केवळ हळदीचे उत्पादनच घेतलां नाही तर त्यावर प्रधिया 

करून त्याची हळद पावडर केली. या कररता लागिारि माकेधटांग सधु्दा त्याांनी उत्तम 

ररतीने केलां. आज मराठवाडय़ातील पाच धजल्यात त्याांची हळद पाठवली जाते. प्रधिया 

उद्योग करताना त्याांनी आपल्यासह इतर चार कुटुांबीयाांना रोजगार उपलब्ि करून 

धदला. कें द्र सरकारचा बाबू जगधजवन राम सवोत्कृष्ट शेतीधनष्ठ शेतकरी हा परु्कार 

देखील त्याांना नकुते जाहीर झाला आहे. आकाशवािीशी बोलताना त्या म्हिाल्या .....  

  

प्लाझ्मा  

पिेु धजल्हयातील 70 हजाराच्यावर कोरोनाबाधित रूग्ि बर े होवून  घरी गेले आहेत, 

प्लाइमा दानासाठी येिा-याांची सांख्या मात्र खूपच कमी आहेे़. या पर्श्वभमुीवर आता राज्य 

सरकारच्या आवाहनाला प्रधतसाद देत राज्य आधि कें द्रीय  राखीव दलाचे जवान प्लाझ्मा 

दान करण्यासाठी पढेु सरसावले आहेत. अधिक माधहती आमच्या प्रधतधनिीकडून.  
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कोरोनाशी लढा देऊन ठिठिीत बर ेझालेले राज्य आधि कें द्रीय राखीव पोलीस दलाचे 

जवान प्लाझ्मा दान करिार आहेत. हा प्लाझ्मा इतर कोरोनाबाधित रुग्िाांना जीवनदान 

देऊ शकतो. प्लाझ्मा दानासाठी पधहल्या टप्प्यात 16 जवान पात्र ठरले आहेत. त्यातील 

सहा जिाांनी ससून रुग्िालयात काल प्लाझ्मा दान केलम आहे. पिेु धवभागातील समुार े

200 जवान कोरोनाबाधित झाले होते. त्यातील 85 जवानाांचां प्लाझ्मा दान करण्यासाठी 

समपुदेशन करण्यात आलां. त्यापैकी 65 जिाांच्या रक्ताचे नमनेु प्राथधमक तपासिीसाठी 

ससून रुग्िालयात पाठधवले जािार आहे.जे प्लाझ्मा दान करण्यास पात्र ठरतील त्याांना 

टप्प्याटप्यानां प्लाझ्मा दान करण्यासाठी ससूनमध्ये पाठधवले जािार आहे. या जवानाांचा 

आदशव डोळयासमोर ठेवून इतर कोवीड धनगेधटव्ह झालेल्या लोकाांनी प्लाइमा दान 

करण्यासाठी पढेु यावां असां आवाहन ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. मरुलीिर ताांबे याांनी केलां 

आहे. आकाशवािी बातम्याांसाठी भषुि राजगरुू पिेु.  

यवुक कॉ ांगे्रस  

कोरोना आजारावर उपचारासाठी अांत्यत प्रभावी ठरत असलेल्या प्लाझ्मा उपचार 

पद्धतीद्वार ेआपल्या रक्तातील प्लाझ्मा दान करण्या-या जीवनदात्याांसाठी धपांपरी-धचांचवड 

शहर धजल्हा यवुक कााँगे्रसकडून प्रत्येकी 1 हजार रूपये जीवनदाता प्रोत्साहन धनिी धदला 

जािार आहे. आज पासूनच  म्हिजे भारतीय यवुक कााँगे्रस ्थापना धदन आधि 

िाांतीधदनाचे औधचत्य साित हा जीवनदाता प्रोत्साहन उपिम राबवण्यात येिार आहे., 

प्रोत्साहन धनिीसाठी इच्छुक प्लाझ्मा दात्याांनी 9860177177 आधि 8484083737 

या िमाकाांवर सांपकव  सािावा, असे आवाहन यवुक कााँगे्रसचे धपांपरी धचांचवड शहराध्यक्ष 

नरेंद्र बनसोडे याांनी केलां आहे.  

भरारी पथकां  

कोरोनाच्या उपचारासाठी खासगी रुग्िालयाांकडून आधि रुग्िवाधहकाांकडून वाजवी 

शलु्क आकारण्याबाबत राज्य शासनाने वेळोवेळी धनदेश धदले आहेत. या सवव धनदेशाांची 

अांमलबजाविीसाठी आधि तपासिीसाठी भरारी पथके नेमण्याचा धनिवय शासनाने 

घेतला आहे. या धनिवयानसुार धजल्यात अांमलबजाविी करावी, असे धनदेश राज्याच्या 

मधहला आधि बालधवकास मांत्री तथा सांपकव मांत्री ॲड. यशोमती ठाकूर याांनी काल 

अमरावती इथां धदले. 

डॅशबोडव  
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एखाद्या व्यक्तीला कोरोना बािा झाली तर कुठल्या रुग्िालयात जावां ? कुठे बेड धशल्लक 

आहेत ? यासह उपचार आधि रुग्ि सांख्येबाबत अद्ययावत माधहती देिारा डॅशबोडव लातूर 

महापाधलकेनां धवकधसत केला असून  तो कायाव धववत करण्यात आला आहे. त्या बाबत 

अधिक माधहती आमच्या प्रधतधनिी कडून.. 

लातूर मध्ये कोधवड 19 वरील पचाराच्या सोयींबाबतची अद्ययावत माधहती आता 

bedinfo.mclatur.org या सांकेत ्थळावर एकाच धक्लक मध्ये धमळू शकिार 

आहे. महापाधलकेच्या या उपिमामळेु शहरातील रुग्ि आधि नातेवाईकाांची होिारी 

पळापळ थाांबण्यास मदत होिार असून अद्ययावत माधहती डॅश बोडवच्या माध्यमातून 

धमळिार आहे. लातूरचे रधहवासी धशवकुमार महाजन याांनी हा डॅशबोडव धवकधसत केला 

आहे. लातूर शहरात एकूि कोरोना पॉधझधटव रुग्िाांची सांख्या धकती आहे ? आज उपचार 

सरुू असिार े रुग्ि धकती ? धकती जिाांना रुग्िालयातून धड्चाजव धमळाला, याची 

माधहती या डॅशबोडव द्वार े धमळू शकिार आहे. त्यापेक्षाही महत्वाचां म्हिजे एखादा व्यक्ती 

कोरोना पॉधझधटव्ह आढळल्यानांतर उपचार कुठे घ्यावे हे त्याला ्वातांत्रय असतां. 

अशावेळी रुग्िालयात प्रत्यक्ष जाऊन धवचारपूस करण्यास वेळ नसतो. या डॅशबोडवच्या 

माध्यमातून ही माधहती देखील धदली जात आहे. अरूि समदेु्र आकाशवािी बातम्याांसाठी 

लातूर. 

वाधशम  

वाधशम  धजल्यामध्ये एधप्रल मधहवयात कोरोना सांसगावचां प्रमाि जेमतेम 3 शताांश टक्के 

होतां. जलैुपयंत त्यात जेमतेम 2 टक्केच वाढ झाली होती पि जलैुत ते 16 टक्क्याांवर 

आधि आता ऑग्टमध्ये तब्बल साडे एकोिचाळीस टक्क्याांवर पोहोचलां आहे. वाधशम 

धजल्हा तसा ही आकाांक्षीत आहे. धजल्यात परुशेा आरोग्य सधुविा नाहीत. त्यामळेु आहेत 

त्या सधुविा आता अधतशय तोकड्या पडू लागल्या आहेत. सध्या धजल्याची लोकसांख्या 

13 लाखाांच्या वर आहे, तर आरोग्य कमवचारी फक्त 1000 आहेत.  म्हिजेच 1300 

नागररकाांच्या मागे एक आरोग्य कमवचारी अशी ध्थती आहे. कोरोना बाधिताांची रुग्िाांची 

सांख्या झपाट्याने वाढत असल्यानां या सधुविा वाढवण्या बरोबरच धजल्यासाठी ्वतांत्र 

कोरोना चाचिी प्रयोगशाळेची मागिी नागररकाांमिून होऊ लागली आहे. 

गिेश मतुी  

http://bedinfo.mclatur.org/
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गिेश मूती दोन फुटाांची असावी असा धनयम केला असला तरी  कोकिात मोठ्या मतुी ांची 

परांपरा आहे. या मूती सहा ते सात मधहवयाांपूवीपासून धनधित करण्यात आलेल्या 

असतात. त्याचा धवचार करता गिेश मतुीच्या उांचीवरून कारवाई करू नये, अशा सूचना 

धसांिदुगुवचे सांपकव मांत्री उदय सामांत याांनी काल धदल्या. गिेशोत्सवाच्या पार्श्वभमुीवर 

प्रशासनान केलेली  तयारी आधि कोरोना उपाययोजना सांदभावत धनयोजन सधमतीच्या 

नवीन सभागहृामध्ये आयोधजत बैठकीमध्ये ते बोलत होते.  

लाविी  

कोरोना प्रादभुावव आधि त्यामळुां  लागू झालेली टाळेबांदी आता बरयाच प्रमािात उठली 

असल्यानां लाविी कलाकाराांनाही आपली कला मयावधदत पे्रक्षकाांपढुां सादर करण्याची 

परवानगी धमळावी, आपली कें द्र सरुु करण्यास अनमुती धमळावी अशी मागिी लाविी 

कला कें द्र चालकाांनी उपमखु्यमांत्री अधजत पवार याांच्याकडे केली आहे.  खासगी 

दूरधचत्रवाधहवयाांवरील माधलकाांच्या धचत्रीकरिाला जर परवानगी धदली जात असेल तर 

त्यापेक्षाही कमी सांख्येत कलावांत असलेल्या आमच्या लाविी कायविमाांनाही परवानगी 

धमळावी अशी भूधमका चौफुल्यातील अनेक तमाशा पाटीनी घेतली आहे. 

गोंधदया टाळेबांदी  

गोंधदया धजल्यात मागील काही धदवसा पासून कोरोना रुग्िाांच्या सांख्येत वाढ होत 

असल्यानां चार तालकु्यात दोन धदवसाचा जनता कर्फयूव पाळला जात आहे. शधनवार 

रधववारच्या या सांचारबांदीला काल नागररकाांनी तसेच व्यापारयाांनी चाांगला प्रधतसाद धदला.  

 

आकाशवािी पिेु कें द्रावरच कोरोना महाराष्ट्ट्र  हे धवशेष बातमीपत्र सांपल . तमु्ही मात्र 

शक्यतो घरीच रहा,धनरोगी रहा आधि धवर्श्ासाहव बातम्याांसाठी ऐकत रहा , आकाशवािी 

नम्कार . 

 


