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ादेिशक बात या 
दनांक – ०४ जून २०२० दपारी १.०० वा. 

****  
जालना िज ात या मंठा तालु यात अकरा जणांना कोरोना िवषाणचूा संसग झाला 
आह.े याम य े नानशी इथले ८, कधळी इथले दोन आिण वै  वडगाव इथला एक 
अशा एकण अकरा णांचा समावेश आह.े िज ात या कोरोना िवषाणू तांची एकण 
सं या आता १७० झाली आह.े 
**** 
परभणी िज ात आज सकाळी दोन णांचा कोरोना िवषाण ू संसग झा याच ं प  
झालं आह,े याम य े परभणीतील िमिलंद नगर इथ या एका णाचा तसंच पाथरी 
तालु यात या रामपुरी इथ या एका णाचा समावशे आह.े िज हािधकारी दीपक 
मुगळीकर यांनी रामपरुी ामपंचायत ह  आज सकाळपासून ितबंिधत े  हणनू 
घोिषत कलं आह.े परभणी िज ात या कोिवड तांची सं या आता ८८ झाली 
आह.े 
**** 
औरंगाबाद िज ात काल रा ी एका कोरोना िवषाणू ताचा मृ य ू झाला, यामुळ े
िज ात या आजारामळु ेमृतांची सं या ८९ झाली आह.े  
दर यान, िज ात आज सकाळी ६३ कोरोनाबािधत णांची वाढ झा यान े एकण 
कोरोना िवषाण ूबािधतांची सं या १ हजार ७६७ झाली आह.े यापैक  १ हजार ११३ 
ण बरे झाल ेअसनू, ५६५ णांवर स या उपचार सु  आहेत 

 



िसडको एन 6 संभाजी कॉलनीत ६, िशवशकंर कॉलनीत ५, राजा बाजार ४, िसडको 
एन -7 आंबेडकर नगर तसंच गारखेडा प रसरात या अिजं य नगरम य े३, बेगमपुरा, 
रोशन गेट, चेतना नगर, िसडको एन 4 समृ ी नगर, आिण गणेश कॉलनीत यके  
दोन, तर  लेबर कॉलनी, पडगेाव, बायजीपरुा, हसुल, भारतमाता नगर, संजय नगर, 
मकुदवाडी, देवळाई चौक, समथ नगर, िशवाजी कॉलनी, सईदा कॉलनी, एन-सात 
िसडको, एन-2 िव ल नगर, िवनायक नगर, जवाहर कॉलनी, बारी कॉलनी, हनमुान 
नगर-गारखेडा, मील कॉनर, िसडको एन चार, ांती नगर, िवजय नगर -गारखेडा, 
अयो या नगर, य ूहनुमान नगर, कलास नगर, एन 1 िसडको, सुंदर नगर- पडेगाव, 
कटकट गेट, नेह  नगर, जय भवानी नगर भागात यके  एकक आिण अ य सहा 
णांचा समावेश आह.े 

**** 
सातारा िज ात आणखी ७ जणानंा कोरोना िवषाणुचा  संसग झाला आह.े हडपसर न 
सातारा इथ ं आ यानतंर मृ य ू झाले या य चा कोरोनािवषाण ू चाचणी अहवाल 
पॉिज टव आला आह.े 
**** 
देशात कोरोना िवषाणू तांच ं बर े हो याच ं माण ४७ पूणाक ९९ शतांश ट  एवढं 
झालं आह.े गे या २४ तासात देशात ३ हजार ८०४ ण बरे झाले, आतापयत १ 
लाख ४ हजार १०७  ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. गे या २४ तासांत देशात 
कोरोना िवषाणूची लागण झालेले ९ हजार ३०४ नवीन ण आढळले. देशातली 
णसं या २ लाख १६ हजार ९१९ झाली आह.े गे या २४ तासात या आजारामळु े

२६० णांचा मृ य ूझाला असून, आतापयत एकण मतृांची सं या ६ हजार ७५ झाली 
अस याच,ं याबाबत या वृ ात हटलं आह.े 
दर यान, देशात गे या २४ तासांत कोिवड संसगासंबंधी १ लाख ३९ हजार ४८५ 
नमु यांची तपासणी कर यात आली असून आतापयत ४२ लाख ४२ हजार ७१८ 
नमु यांची तपासणी कर यात आ याच,ं भारतीय आयुिव ान संशोधन प रषद - 
आयसीएमआरन े सांिगतल ं आह.े देशात कोरोना िवषाण ू संसग नमु यांची चाचणी 
कर यासाठी स या ४९८ सरकारी आिण २१२ खासगी अशा एकण ७१० योगशाळा 
कायरत अस याची मािहती आयसीएमआरकडन दे यात आली आह े



**** 
कोिवड ादभावा या पा भूमीवर कान, नाक आिण घशा या आजारापासून वत:चा 
बचाव कर यासंदभात या मागदशक सूचना क ीय आरो य मं ालयान े जारी क या 
आहेत. डॉ टर आिण वै क य कमचा यामं य ेकोिवड संसगाला ितबंध करण,ं हा या 
मागचा उ शे आह.े या आजारां या णांना तपास यापूव  यांच ं तापमान तपासाव,ं 
कोिवड संसगाचा संशय असले या णाचंी वतं  क ात तपासणी करावी, मा क-
हातमोज ेआिण शारी रक अतंर राख यासह अनेक सूचना आरो य मं ालयान ं क या 
आहेत. 
**** 
रायगड िज ात पावसाचा जोर कमी झाला असून संततधार सु  आह.ेकाल आले या 
िनसग वादळान ं खंडीत झालेला वीजपुरवठा सुरळीत कर याच ं काम सु  असून 
र यावर पडलेली झाडं बाजूला कर याच े काम िज हा शासन एनडीआरएफ या 
मदतीन ं  करत आह.े तरी संभा य धोका ल ात घेता नाग रकांनी घराबाहेर पड नय े
अस ेआवाहन िज हािधकारी िनधी चौधरी यांनी कल ेआह.े 
**** 
औरंगाबाद िज ात काल रा ी आले या वादळी वा यामंळु े अनके ठकाणी झाड ं
उ मळन पडली. िस ोड तालु यात कासोद इथ ं िवजेच े खाबं कोसळल.े अनेक 
घरांवरच े प  े उडाले, यात काही जनावरांना मार लागला, मा  सुदैवाने जीिवत हानी 
झाली नाही.  
**** 

 


