
Corona Maharashtra @ 10.10 AM 

आकाशवाणी पुणे 

प्रादेशशक वृत्तशवभाग 

शवशेष बातमीपत्र 

कोरोना महाराष्ट्र 

सकाळी 10 वा 10 शम. 

शदनाांकः 19.09.2020                                                     वारः    वार  

ठळक बातम्या 

 

1. लोकप्रतितिधींशी चचचा केल्यचतशवचय पणेु तिल्यचि िमचवबंदी आदेश िको-संपका  मंत्री ितिि पवचय यचंचे तिदेश  

2. यचज्यचिील 8 लचख 35 हिचयचंहूि ितधक रुग्ण आत्तचपयंि कोयोिचमकु्त  

3. कोयोिच ससंर्ा प्रतिबंधचसचठी सोलचपयुचि टेली आयसीय ुप्रणचलीसह तवतवध उपचययोििच  

4. ऐतिहचतसक वचयसचस्थळं पयाटकचंच्यच प्रिीके्षि आतण  

5. कें द्र सयकचयी कमाचचऱयचंिच कोयोिच संसर्ा झचल्यचस सी िी एच एस िरे्फ उपचचयचचच खचा देणचय  

 

अशित पवार 

कोयोिचचच ससंर्ा योखण्यचसचठी र्दी टचळण्यचच्यच दृष्टीिे पणेु, तपपंयी-तचंचवड शहयचसह ग्रचमीण भचर्चि िमचवबदंी आदेश लचरू् 

कयण्यचबचबि; तिल्यचिील लोकप्रतितिधीसह दोन्ही महचपौयचंशी चचचा करुि प्रशचसिचिं तिणाय घ्यचवच, िशी सूचिच उपमखु्यमंत्री आतण 

तिल्हयचचे संपका  मंत्री ितिि पवचय यचंिी आि तदली. तवधचिभवि सभचर्हृचि कचल ितिि पवचय यचंिी पणेु तिल्यचिील कोयोिच 

परयतस्थिीचच आढचवच घेिलच. त्यचवेळी िे बोलि होिे.  

 

'कोयोिच'चच रुग्णदय आतण मतृ्यूदय कमी होण र्यिेचं िसूि यचसचठी आवश्यक त्यच सवा उपचययोििच कयचव्यचि. ग्रचमीण 

भचर्चि िव्यचिं उभचयलेल्यच रुग्णचलयचंसचठी तवशेष बचब म्हणूि िचत्कचळ पदतितमािी कयण्यचसचठी प्रयत्ि कयण्यचि येिील, िशी ग्वचही  

त्यचंिी यचवेळी तदली. 'कोयोिच' संसर्ा योखण्यचसचठी िसंच रुग्णचंवय उपचचय कयण्यचमे ये कोणत्यचही प्रकचयचच हलर्िीपणच खपवूि घेिलच 

िचणचय िचही, िसं पवचय म्हणचले. रुग्णचंिच आवश्यक ऑतससििचच पयुवठच िखंतडिपणे सरुू यचहचवच यचसचठी प्रशचसिचिे ित्यिं 

कचळिीपूवाक तियोिि कयचवे, िशच सूचिचही ितिि पवचय यचंिी तदल्यच.             

 

राज्य कोशव  आक ेवारी  

कचल यचज्यचिले कोतवड 19 चे 22 हिचय 78 रुग्ण बये होऊि घयी रे्ले. त्यचमळेु यचज्यचिली आिचपयंि बये झचलेल्यच रुग्णचंची 

संख्यच 8 लचख 34 हिचय 432 झचली आहे. िय यचज्यचिलं रुग्ण बये होण्यचचं प्रमचण 71 पूणचंक 47 शिचंश टसके झचलं आहे.  

 

कचल यचज्यचि 21 हिचय 656 िवीि कोयोिचबचतधिचंची िोंद झचली. त्यचमळेु यचज्यचिली कोयोिचबचतधिचंची एकंदय संख्यच 11 

लचख 67 हिचय 496 झचली आहे.  यचज्यचि कचल 405 िणचंचच कोतवड 19 मळेु मतृ्यू झचलच. यचज्यचिलच कोतवड19 चच मतृ्यूदय 2 पूणचंक 

72 शिचंश टसके झचलच आहे. यचज्यचिल्यच ऍसटीव्ह रुग्णचंची संख्यच 3 लचख 887 आहे. 

 

िनता कर्फययू 

िचर्पयुचि कोयोिचचच संसर्ा वचढिो आहे. कोयोिचचे संक्रमण होऊ िये यचसचठी तकमचि दोि तदवस आपल्यच कुटंुबचसचठी, 

कुटंुबचिील प्रत्येक सदस्यचसचठी ‘िििच कर्फयूा’चं पचलि स्वयसं्रू्फिीिे कयचव,ं िसं आवचहि महचपौय संदीप िोशी यचंिी केलं आहे. 

‘िििच कर्फयूा’ दयम्यचि केवळ वैद्यकीय सतुवधच आतण औषधचंची दकुचिं वर्ळिच कचहीही सरुू यचहणचय िचही, ििेक व्यचपचयी संघटिचंिी 

आपण िििच कर्फयूा पचळणचय िसल्यचचे पत्र आपल्यचलच तदले िसल्यचचंही महचपौय संदीप िोशी यचंिी सचंतर्िलं. िििच कर्फयूा दयम्यचि 
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ज्यच तवद्यचर्थयचंच्यच पयीक्षच आहेि, त्यचंिच कुठलीही िडचण येणचय िचही, मचत्र त्यचंिी आपलं प्रवेशपत्र सोबि बचळर्ण आवश्यक आहे, िस ं

िोशी यचंिी सचंतर्िलं आहे.  

 

कोरोना आढावा-सोलापयर 

सोलचपूय तिल्यचि आिच पयंि िवळपचस सव्वच 2 लचख िणचंची कोयोिच िपचसणी कयण्यचि आली िसूि त्यचपैकी 27 

हिचयचंपेक्षच िचस्ि िणचंिच कोयोिचची बचधच झचल्यचचं आढळूि आलं आहे. सोलचपूय तिल्यचिल्यच कोयोिच परयतस्थिीचच आमच्यच 

प्रतितिधीिं घेिलेलच हच आढचवच........ 

 

सोलापयर शिल्ह्यातील िवळपास 19 हिार रुग्ण आतापयंत कोरोनामकु्त झाले आहते. सध्या सव्वा 7 हिार रुग्णाांवर 

शवशवध रुग्णालयाांमध्ये उपचार सुरु आहते. या आिारामळेु शिल्ह्यातील नऊशेहून िास्त रुग्णाांचा मतृ्यय झाला आह.े शिल्ह्हा 

प्रशासन राबवत असलेल्ह्या शवशवध उपाय योिनाांमळेु कोरोनाच्या वाढत्या प्रादूुभावाला आळा बसला आह.े शिल्ह्यातील मतृ्यय दर 

कमी करण्यासाठी मुांबई पुणे शदल्ह्ली इथल्ह्या तज्ञ  ॉक्टराांचे मागूदशून घेवयन रुग्णाांना उपचार देण्यासाठी प्रशासनानां टेली 

आयसीयु प्रणाली सुरु केली आह.ेसोलापयरातील छत्रपती शशवािी महाराि सवोपचार रुग्णालयाांत स्वांतत्र कोव्ही  रुग्णालयही 

सुरु करण्यात आलां आह.े या काळात मनुष्ट्यबळ कमी प य  नय े यासाठी कां त्राटी भरती करण्यात येणार आह.े तसांच खािगी 

रुग्णालयात वाढीव शबलां आकारण्याच्या तक्रारी वाढल्ह्याने त्या शठकाणी शबलां तपासण्यासाठी शासकीय लेखा पररक्षकाांच्या 

नेमणयका करण्यात आल्ह्या आहते. ऑशक्सिन उत्पादन करणाऱ्या कां पनयाांच्या अस्थापना शिल्ह्हा प्रशासनाने ताब्यात घेतल्ह्या 

आहते. कोरोना प्रादुभाूव कमी करण्याच्या कामासाठी आणखी 50 लाख रुपयाांची मदत शासनाक े माशगतली असल्ह्याची माशहती 

सांपकू मांत्री दत्तात्रय भरणे याांनी शदली आह.ेअकाशवाणी बातम्याांसाठी महशे पाांढर ेसोलापयर.  

 

शवभाशगय आयुक्त सयचना 

धळेु तिल्यचि कोयोिचचच प्रचदभुचाव योखण्यचसचठी बचतधि रुग्णचंच्यच संपकचािील िचस्िीि िचस्ि व्यक्तींची िपचसणी कयचवी, 

चचचण्यचंची संख्यच वचढवचवी, त्यचचबयोबय स्वॅब िपचसणीचच िहवचल लवकय तमळचवच यचसचठी प्रयोर्शचळेची क्षमिच वचढवचवी, िशच 

तवतवध सूचिच तवभचर्ीय आयकु्त यचधचकृष्ण र्मे यचंिी संबंतधिचंिच तदल्यच आहेि. तवभचर्ीय आयकु्तपदचचच कचयाभचय स्वीकचयल्यचिंिय 

र्रुुवचयी प्रथमच िे धळेु तिल्हचच्यच दौऱ यचवय आले होिे. यच दौऱयचि त्यचंिी कोयोिचचच रै्फलचव योखण्यचसचठीच्यच उपचययोििचंबचबि 

आढचवच बैठक घेिली. बैठकीिंिय र्मे यचंिी धळेु शहयचिील िनु्यच तिल्हच रुग्णचलयचि महचपचतलकेिे सरुु केलेल्यच कोतवड सेंटयचीही 

पचहणी केली. तिल्हचतधकचयी संिय यचदव यचंिी कोयोिचचच प्रचदभुचाव योखण्यचसचठी सरुू िसलेल्यच उपचययोििचंची सतवस्िय मचतहिी र्मे 

यचंिच तदली. 

 

लोकापूण-नाांदे  

िचंदेडच्यच डॉ शंकययचव चव्हचण शचसकीय वैद्यकीय महचतवद्यचलयचिील 10 हिचय तकलो तलटय प्रचणवचयू तितमािी क्षमिच 

िसलेल्यच प्रकल्पचचच प्रचयभं िसचं यच महचतवद्यचलयचच्यच रूग्णचलयचिील ितिरयक्त 110 खचटचंच्यच कोतवड केिय सेंटय चच लोकचपाण 

सोहळच संपका मंत्री िशोक चव्हचण यचंच्यच हस्िे कचल पचय पडलच. िचंदेड तिल्यचिल्यच शचसकीय िसंच खचसर्ी रुग्णचलयचंिच कोतवडच्यच 

रुग्णचंवय उपचचयचंसचठी प्रचणवचयूचच िटुवडच भचसि होिच. ही बचब लक्षचि घेऊि संपका मंत्री िशोक चव्हचण यचंिी िचंदेड शहयचिील डॉ 

शंकययचव चव्हचण शचसकीय वैद्यकीय महचतवद्यचलय रूग्णचलय िसंच र्रुू र्ोतवंदतसंघिी स्मचयक शचसकीय रुग्णचलयचस ितिरयक्त प्रचणवचयू 

तितमािी प्रकल्प सरुू कयण्यचस िलीकडेच मचन्यिच तदली होिी.  

 

पुरातत्व  

भचयिीय पयुचित्व खचत्यचची ऐतिहचतसक वचयसचस्थळे ििूिही बंद आहेि. त्यचमळंु यच खचत्यचलच आतथाक िोटच सहि कयचवच 

लचर्ि आहे. पणु्यचिील वचयसचस्थळे रे्ल्यच सहच मतहन्यचंपचसूि बदंच आहेि. यचबचबिचच ितधक विृचंि आमच्यच प्रतितिधीकडूि  

 

कोरोनाचा सांसगू वाढय  नये म्हणयन अद्यापही ऐशतहाशसक वारसास्थळां बांद आहते. पुण्यातही भारतीय पुरातत्व खात्याच्या 

अखत्यारीतील वारसास्थळां गेल्ह्या सहा मशहनयाांपासयन बांदच असल्ह्यानां, पुणे शवभागाला तब्बल दी  कोटीचा आशथूक तोटा झाला 
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आह.े पुण्यातील आगाखान पलेॅस,शनवारवा ा,काल्ह्याूची लेणी भारतीय पुरातत्व खात्याच्या अखत्यारीत येतात. या शठकाणी भेट 

देणायाू पयूटकाांमळुां, पुणे शवभागाला दरमहा साधारणतः 15 लाख रूपये उत्पनन शमळतां. ऐशतहाशसक वारसास्थळाांच्या ितनातयन 

उत्पनन कमावण्याचा कें द्र सरकारचा उदे्दश नसला, तरीही टाळेबांदीमळुां आशथूक तोटा भारतीय पुरातत्व शवभागालाही झाला आह.े 

राज्य शासनानां परवानगी शदल्ह्यानांतरच ऐशतहाशसक वारसास्थळां सुरू होतील.अशी माशहती भारतीय पुरातत्व खात्याच्या पुण े

शवभागाचे सांरक्षक सहाय्यक गिानन मां ावर ेयाांनी शदली.आकाशवाणी बातम्याांसाठी प्रसाद पाठक, पुणे. 

 

कोशव  कक्ष-लातयर 

लचिूय इथल्यच एम.आय.एम.एस.आय. वैद्यकीय महचतवद्यचलयचच्यच यशवंियचव चव्हचण ग्रचमीण रुग्णचलयचि, कोयोिच रुग्णचंसचठी 

चचयशे खचटचंच्यच स्विंत्र कक्षचचं उद्घचटि संपका मंत्री ितमि देशमखु यचंच्यच हस्िे कचल कयण्यचि आलं. लचिूय तिल्यचि कोयोिचबचतधि 

रूग्णचंची संख्यच वचढि आहे. त्यच पचर्श्ाभूमीवय, यशवंियचव ग्रचमीण रूग्णचलयचि कोयोिच रूग्णचंिच िद्ययचवि उपचचय सतुवधच देण्यचि येि 

आहेि. कोयोिचचच संसर्ा योखण्यचसचठी कचयायि िसलेलं हे कें द्र लचिूयकयचंसचठी आशेचच तकयण ठयि िसल्यचचं प्रतिपचदि ितमि 

देशमखु यचंिी यचवेळी केलं. कोयोिच रुग्णचंसचठी िसलेल्यच यच स्विंत्र कक्षचि 140 ऑतससिि बेडची सोय कयण्यचि आल्यचबद्दल देशमखु 

यचंिी समचधचि व्यक्त केलं. 

 

सीिीएचएस  

कें द्र सयकचयच्यच कचयचालयचंमे ये कचम कयणचऱयच आतण यच कचयचालयचंमधूि सेवचतिवतृ्त झचलेल्यच कमाचचऱयचंिच कोयोिचची लचर्ण 

झचली; िय पैशचिभचवी यच रूग्णचंचे उपचचय थचंबू ियेि; यचसचठी सेंट्रल र्व्हिामेंट हेल्थ तस्कम िथचाि सी िी एच एस िरे्फ रूग्णचंच्यच 

उपचचयचचच खचा देण्यचि येणचय आहे. ऐकूयचि यचसंबंधी ितधक मचतहिी आमच्यच प्रतितितधकडूि ..... 

 

पुणे शहरात कोरोनाबाशधताांची सांख्या शदवसेंशदवस वाढत आह.े अशा पररशस्थतीत कोशव  रुग्ण असलेल्ह्या कें द्र 

सरकारी कमूचाऱ्याांना सीिीएचएसचे दवाखाने आशण सीिीएचएस सांलशग्नत दवाखानयाांत शकां वा रूग्णालयात उपचारासाठी िागा 

शमळेलच असां नाही. त्यामळुां अशा रूग्णाांनी राज्य सरकारच्या शकां वा खासगी रूग्णालयात उपचारासाठी दाखल व्हावां. राज्य 

सरकारच्या शनयमावलीनुसारच रूग्णाांच्या उपचाराचा खचू सीिीएचएसतरे्फ देण्यात येईल. अशी माशहती सीिीएचएसच्या पुण े

शवभागाच्या सहाय्यक सांचालक  ॉ अनुराधा सड यर याांनी शदली आह.े  आकाशवाणी बातम्याांसाठी प्रसाद पाठक याांच्यासह सुरखेा 

िोशी. पुण.े 

 

 

याबरोबरच कोरोना महाराष्ट्र ह ेशवशेष बातमीपत्र सांपलां. तुम्ही मात्र शक्यतो 

घरीच राहा, शनरोगी राहा, आशण शवश्वासाहू बातम्याांसाठी ऐकत राहा, 

आकाशवाणी, नमस्कार. 


