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शदनाांकः 30.10.2020                                         वारः शुक्रवार 

ठळक बातम्या 

1. राज्यात नवे कोरोनाबाधित कमीच मात्र काल मतृाांची सांख्या वाढली. 

2. 'कॉन्टॅक्ट टे्रधसांग' मोहीमेचां कोरोनाचा प्रसार रोखण्यात मोलाचां योगदान. 

3. खधनज धवकास धनिीतून चांद्रपूरला धमळाल्या 38 अत्यािधुनक रुग्णवाधहका. आधण 

4. कोरोनामळेु आधथिक अडचणीत असूनही एसटीनां केली धदवाळीची दरवाढ रद्द. 

 

कोधवड  

कोधवड 19 चे रुग्ण बर े होण्याच्या आधण नवे कोरोनाबाधित आढळण्याच्या प्रमाणात 

काल फारसा फरक पडला नसला तरी मतृाांची सांख्या मात्र वाढली आहे . काल 

धदवसभरात राज्यात 7 हजार 883 रुग्ण बर ेझाले तर 5 हजार 902 नवे कोरोनाबाधित 

आढळले. राज्यात काल 153 रुग्णाांच्या मतृ्यूची नोंद झाली.  

कोरोनाची साथ सरुू झाल्यापासनु काल सांध्याकाळपयंत राज्यात 88 लाख 37 हजार 

133 व्यक्तींच्या कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या त्यात 16 लाख 66 हजार 668 

कोरोनाबाधित आढळले. यापैकी 14 लाख 94 हजार 809 रुग्ण बर ेझाले असून रुग्ण बर े

होण्याचां प्रमाण 89 पणुांक 69 शताांश टक्के आहे. सध्या राज्यात 1 लाख 27 हजार 

603 रुग्णाांवर उपचार सरुू आहेत. राज्यात कोधवड 19 नां एकां दर 43 हजार 710 रुग्ण 

दगावले असून मतृ्यू दर 2 पणुांक 62 शताांश टक्के  आहे. 

 

 



कॉ ांटॅक्ट टे्रधसांग  

कोरोनाबाधिताांच्या सांपकाित आलेल्या व्यक्तींना शोिून, त्याांच्या तपासण्या करून, 

कोरोनाची लागण झाल्यास वेळेत उपचार देण्यासाठी पणेु महापाधलकेच्या आरोग्य 

धवभागातफे राबधवण्यात येणारी 'कॉन्टॅक्ट टे्रधसांग' मोहीम करोनाचा प्रसार रोखण्यात 

मोलाचे योगदान देत आहे.  

आरोग्य धवभागानां पणु्यात करोनाबाधिताांच्या सांपकाित आलेल्या 22 लाख लोकाांना 

शोिून काढलां. त्याांच्या कोरोना चाचण्या केल्या. त्यातून आतापयंत दीड लाखाांच्यावर 

कोवीड 19 चे नवे रुग्ण आढळले आहेत. करोनाचा प्रादभुािव वाढू लागल्यावर 

आयसीएमआर आधण राज्याच्या आरोग्य धवभागाच्या सूचनेनसुार महापाधलकेनां 'कॉन्टॅक्ट 

टे्रधसांग' करण्यास सरुुवात केली. त्यामध्ये करोनाबाधिताांच्या सांपकाित आलेल्या व्यक्तींची  

चाचणी करण्यावर भर देण्यात आला. त्यासाठी बाधिताांच्या धनकटच्या सांपकाितील 

व्यक्तींची 'हाय ररस्क' आधण दूरच्या सांपकाितील व्यक्तींची 'लो ररस्क' अशी धवभागणी 

करण्यात आली. त्यानांतर 'हाय ररस्क' व्यक्तींचा शोि घेऊन त्याांच्याशी सांपकि  सािून 

कोरोना चाचणी करण्यात आली. 'गेल्या सात मधहन्याांपासून सरुू असलेल्या या मोधहमेत 

आतापयंत 22 लाख 90 हजार नागररकाांना शोिण्यात आलां. यापैकी 1 लाख 70 हजार 

560 व्यक्तींना करोनाची लागण झाल्याचां धनष्पन्न झाले, अशी माधहती पाधलकेच्या  

आरोग्य धवभागाकडून देण्यात आली. 

रुग्णवाधहका  

कोरोना काळात तसेच गांभीर पररधस्थतीत रुग्णाला कमीतकमी वेळेत दवाखान्यात 

पोहचधवण्यासाठी 38 अद्ययावत रुग्णवाधहका नागररकाांच्या सेवेत उपलब्ि करुन देण्यात 

येत आहे. यामळेु चांद्रपरु धजल्हा हा राज्यात पणु्यानांतर सवािधिक रुग्णवाधहका असलेला 

धजल्हा ठरला असल्याचां प्रधतपादन चांद्रपूरचे सांपकि मांत्री धवजय वडे्ीवार याांनी केलां आहे. 

धजल्हाधिकारी कायािलयातील धनयोजन भवन परीसरात या रुग्णवाधहकाांचा लोकापिण 

सोहळा काल वडे्ीवार याांच्या हस्ते धहरवा झेंडा दाखवून पार पडला. धजल्याच्या 

खधनज धवकास धनिीतून खरदेी करण्यात आलेल्या या रुग्णवाहीका वातानकुुलीत असून 

अत्यावश्यक सोईसधुविाांनी ससुज्ज आहेत.  

एस धट  



कोरोना धनबंिाांमळेु गेले अनेक मधहने आधथिक सांकटाचा सामना करणाऱ्या एसटी 

महामांडळानां अशा धबकट पररधस्थतीमध्येही अधतररक्त धतकीट दरवाढ रद्द करून आपल्या 

" प्रवासी देवो भवः" या भूधमकेला साजेसा धनणिय घेतला आहे. दरवर्षी प्रमाणे धदवाळी 

सु् ीच्या कालाविीत केली जाणारी एस टी ची हांगामी धतकीट दरवाढ यांदा कोधवड -19 

च्या पार्श्िभूमीवर रद्द करण्यात आली आहे. प्रवाशाांना प्रचधलत धतकीट दरानसुार सांपूणि 

धदवाळी सु् टयाांमध्ये प्रवास करता येईल आहे, अशी माधहती पररवहन मांत्री आधण एसटी 

महामांडळाचे अध्यक्ष अधनल परब याांनी काल धदली.  

अभय  

पणेु महापाधलकेतफे  राबवण्यात येत असलेल्या अभय योजनेच्या पधहल्या सत्तावीस 

धदवसात महापाधलकेला शांभर कोटी 54 लाख रुपयाांचे उत्पन्न धमळाले आहे. स्थाई 

सधमतीचे अध्यक्ष हेमांत रासने याांनी आज ही माधहती धदली. 

कोरोना चा फटका पणेु महापाधलकेच्या उत्पन्नाला बसला आहे.  या पररधस्थतीवर मात 

करुन उत्पन्न वाढधवण्यासाठी महापाधलकेतफे धमळकतकर थकबाकीदाराांसाठी अभय 

योजना जाहीर  करण्यात आली आहे.  या योजनेअांतगित 50 लाख रुपयापयंतच्या 

धमळकतकर थकबाकीदाराांसाठी एकूण दांडाच्या रकमेत 80 टक्के सूट जाहीर करण्यात 

आली. त्यामळेु करवसलुी वाढली. पणेु महापाधलकेकडून 02 ऑक्टोबर पासून ही योजना 

राबधवली जात आहे. 30 नोव्हेंबरपयंत या योजनेचा लाभ घेता येईल. योजनेला 

नागररकाांकडून प्रधतसाद धमळाला. 27 धदवसात 42 हजार 100 करदात्याांकडून 100 

कोटी 54 लाख रुपये महापाधलकेकडे जमा झाले आधण पाधलकेवरील आधथिक ताण काही 

प्रमाणात हलका झाला. चालू आधथिक वर्षाित धमळकतकराद्वार े 950 कोटी रुपयाांचे 

उत्पन्न महापाधलकेला धमळालां असल्याचे रासने याांनी साांधगतलां. आकाशवाणी 

बातमयाांसाठी धशवराज सणस पणेु. 

अभय सोलापूर  

सोलापूर महानगरपाधलकेच्या वतीनांही कर थकबाकीदाराांसाठी अभय योजना जाहीर 

करण्यात आली आहे. या योजनेअांतगित थकबाकीदाराांनी नोव्हेंबर मधहन्यात मालमत्ता 

कर भरल्यास दांडावर 80 टक्के, धडसेंबर मधहन्यात भरल्यास 70 टक्के तर जानेवारी 

मधहन्यात कर भरल्यास 60 टक्के आधण माचि मधहन्यात प्रॉपटी टॅक्स भरल्यास 50 



टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.  सोलापूर शहरातील नागररकाांनी या योजनेचा लाभ 

घ्यावा असां आवाहन  महापाधलका आयकु्त पी.धशवशांकर याांनी काल केलां. 

आरोग्यवििक धमठाई  

कोरोना प्रादभुािवामळुां  लोकाांमध्ये आरोग्यधवर्षयक जागतृी धनमािण झाली असून प्रामखु्यानां 

रोगप्रधतकारक शक्ती वाढवणाऱ्या पदाथांचा दैनांधदन आहारात समावेश करण्याबद्दल लोक 

आग्रही आहेत. बाजारपेठेनां ही लोकाांच्या खानपान सवयीत झालेला बदल लक्षात घेऊन 

धदवाळीसाठी खास आरोग्यवििक धमठाई बाजारात आणली आहे. 

यांदाच्या धदवाळीत आमची धमठाई खा तांदरुूस्त रहा अशा जाहीराती पढुील काही काळात 

नजरसे पडल्या तर आश्चयि वाटून घेऊ नका. यांदा धदवाळीसाठी आपण खास 

आरोग्यवििक धमठाई तयार केली असल्याचां पणु्यातल्या अनेक व्यावसाधयकाांचां महणणां 

आहे.  या धमठाईमळुां  रोगप्रधतकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते असा दावाही केला जात 

आहे. मात्र त्याबद्दलच कोणतांही अधिकृत  प्रमाणपत्र या धमठाई व्यावसाधयकाकडां 

उपलब्ि नाही.  सकुामेव्याचा वापर करून बनवलेल्या धमठाईचा रोगप्रधतकारक शक्ती 

वाढण्यास धनधश्चतपणे उपयोग होऊ शकेल असा धवर्श्ास पणु्यातील काही आयवेुद 

तज््ाांनी मात्र व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर मध्यांतरीच्या काळात कें द्रीय आयरु्ष 

मांत्रालयानां आरोग्यवििनासाठी ज्या पदाथांचा वापर आहारात करण्याचां आवाहन केलां 

होतां त्याांचाही समावेश या धमठाईत करण्यात आला आहे, या धमठाईच्या जोडीनांच यांदा 

आरोग्यपूरक अशा सकुामेव्याच्या धगफ्ट बॉक्सलाही वाढीव मागणी धदसून आली आहे. 

कोरोना मकु्त 

पणेु धजल्यातील ज्या 1150 गावाांमध्ये कोरोनाचा प्रादभुािव धदसून आला होता त्यापैकी 

तब्बल 502 गावाांत गेल्या 5 ते  14 धदवसाांपासून एकही नवीन रुग्ण सापडलेला 

नसल्याचां धजल्हा पररर्षदेच्या आरोग्य धवभागाकडून साांगण्यात आलां. धजल्यात एकां दर 

1400 गावां असून 250 गावां प्रथमपासूनच कोरोनामकु्त राधहली आहेत. उविररत 1150 

गावाांमिून धमळून समुार े51 हजाराहून अधिक लोकाांना कोरोनाची लागण झाली होती , 

पैकी 1290 लोकाांचा मतृ्यू झाला असून 47 हजाराहून अधिक लोक कोरोनमकु्त झाले 

आहेत. सध्या समुार े 2800 रुग्णाांवर धजल्यातील धवधवि रुग्णालयात उपचार सरुु 

आहेत. धजल्याच्या ग्रामीण भागात वाढत गेलेला कोरोनाचा प्रादभुािव आता चाांगलाच 



आटोक्यात आला असून लवकरच सांपूणि धजल्हा कोरोना मकु्त करण्यात  यश येईल असा 

धवर्श्ास धजल्हा प्रशासनानां व्यक्त केला आहे.  

प्लाझ्मा  

कोरोनामिून मकु्त झालेल्याांनी प्लाझ्मा दान अवश्य करावां असां आवाहन. नागपूरचे 

धजल्हाधिकारी रधवांद्र ठाकर े याांनी काल केलां. ठाकर े याांना स्वतांला कोरोनाची लागण 

झाली होती त्यातून बर ेझाल्यानांतर त्याांनी काल स्वतां प्लाझ्मा दान केलां. कोधवड 19 

मिून बरा झालेला रुग्ण सािारण 28 धदवसानांतर प्लाझ्मा दान करू शकतो. आतापयंत 

नागपरुात 72 दात्याांनी प्लाझ्मा दान केलां आहे. यामळेु 58 अधतगांभीर कोरोना रुग्णाांना 

लाभ झाला आहे अशी माधहती धजल्हाधिकाऱ् याांनी यावेळी धदली. 

लघपुट  

‘माझे कुटूांब माझी जबाबदारी’, या अधभयानाच्या अनरु्षांगानां अकोला धजल्हा प्रशासनाच्या 

वतीनां जनजागतृीच्या उदे्दशानां लघपुट स्पिेचां आयोजन करण्यात आलां आहे. या 

स्पिेसाठी अकोला धजल्यातील रधहवासी असलेली 18 वर्षािवरील कोणतीही व्यक्ती 

सहभागी होऊ शकेल. या स्पिेत सहभागासाठी आपली प्रवेधशका उद्या सकाळी 11 

वाजेपयंत धजल्हा माधहती कायािलय, अकोला याांच्या dioakola@gmail.com या ई-

मेल पत्त्यावर पाठवून सहभागी व्हावां असां आवाहन धजल्हाधिकारी धजतेंद्र पापळकर याांनी 

केलां आहे.  

आकाशवाणी पणेु कें द्रावरच कोरोना महाराष्ट्र  हे धवशेर्ष बातमीपत्र सांपल. पण कोरोना  

धवरुद्धचा लढा सांपलेला नाही; महणनूच मास्क वापरा; स्वच्छता पाळा; अांतर राखा आधण 

धवर्श्ासाहि बातमयाांसाठी ऐकत रहा, आकाशवाणी, नमस्कार.   

 

 

 

 


