
 
 

आकाशवाणी पुणे 

प्रादेशशक वृत्तशवभाग 

शवशेष बातमीपत्र 

कोरोना महाराष्ट्र 

सकाळी 10 वा 10 शम. 

शदनाांकः 19.04.2021                                                                      वारः सोमवार  

 

कोरोनाचा प्रादुभााव पुन्हा वाढतो आह;े त्यामळेु सवाांनीच आवश्यक सुरक्षा उपायाांचां पालन करावां आशण 

पात्र नागररकाांनी न घाबरता लसीकरण करून घ्यावां असां आवाहन करत आहोत. सुरशक्षत राहा आशण 

कोरोना सांसगा रोखण्यासाठी मास्क वापरा, हात वारांवार स्वच्छ धुवा, सुरशक्षत अांतर ठेवा. 

ठळक बातम्या  

१. राज्यात कोरोनाबाधधताांच्या दैनांधदन सांख्येसांदभाात नवनवीन उच््ाांक, ्ा्णयाांच्या तुलनेत बाधधताां ा्ं 

प्रमाण २४ टक्क्याांवर 

२. कोधवड-१९ मळेु राज्यातील मतृाां्ी दैनांधदन सांख्याही पा्शेच्या वर 

३. रुग्ण बरे होणयाच्या प्रमाणात सवाा धधक घट परभणीत, वीस धिल्ह्ाांमध्ये रुग्ण बर ेहोणया ा्ं प्रमाण 

राज्याच्या सरासरीहून िास्त  आधण 

४. िालना धिल्ह्ात लसीकरण वाढवणयासाठी ग्राम दक्षता सधमतयाां्ी स्थापना 

______________________________________________________________________ 

 

कोशवड राज्य शस्थती 

राज्यात कोरोनाबाधधताांच्या दैनांधदन सांख्येसांदभाात नवनवीन उच््ाांक स्थाधपत होणया ा्ं सत्र सरुू् 

आहे. काल सांध्याकाळपयंत 68 हिार 631 नधवन कोरोनाबाधधताां्ी नोंद झाली. काल 2 लाख 73 हिार 272 

व्यक्तींच्या कोरोना ्ा्णया झाल्हया हे लक्षात घेता ्ा्णयाांच्या तलुनेत बाधधताां ा्ं प्रमाण काल 24 पणुांक 56 

शताांश टक्के होतां. एका धदवसात 65 हिाराहून अधधक बाधधताां्ी नोंद होणया्ी गेल्हया आठवड्यातली ही 

दसुरी वेळ आहे. कोधवड 19 मळेु दगावणार् या व्यक्तीं्ी दैनांधदन सांख्याही काल 500 च्या पढेु गेली. काल 

धदवसभरात 503 कोरोनाबाधधताांच्या मतृयू्ी नोंद झाली. या रोगामळेु आतापयंत दगावलेल्हयाां्ी सांख्या 59 

हिार 970 आहे. काल धदवसभरात कोधवड 19 ्े 56 हिार 783 रुग्ण बर ेझाले. राज्यातल्हया आतापयंतच्या 

38 लाख 39 हिार 338 एकां दरबाधधताांपैकी 321 लाख 6 हिार 828 कोरोनाबाधधत बरे झाले असले तरी 

रुग्ण बरे होणया ा्ं प्रमाण साततयानां घटत असून फेब्रवुारीत 96 टक्क्याांवर पोहो्लेलां हे प्रमाण आता 80 पणुांक 

92 शताांश टक्क्याांवर आलां आहे. ठाणे, धसांधदुगुा, रतनाधगरी, परभणी, उस्मानाबाद, नांदरुबार, नाांदेड, नागपूर, 

लातूर, िालना, धहांगोली, गोंधदया, धळेु, ा्ंद्रपूर, भांडारा आधण बीड धिल्ह्ातलां रुग्णबर ेहोणया ा्ं प्रमाण 

राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. रुग्ण बर ेहोणयाच्या प्रमाणात सवाा धधक घट परभणीत झाली असून तया 

धिल्ह्ात हे प्रमाण िेमतेम 52 पणुांक 2 दशाांश टक्के आहे. अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरांगाबाद, 

बलुडाणा, गडध्रोली, िळगाव, कोल्हहापूर, मुांबई, नाांदेड, नाधशक, पालघर, पणेु, रायगड, साांगली, सातारा, 

सोलापूर, वधाा , वाधशम आधण यवतमाळमध्ये रुग्ण बरे होणया ा्ं प्रमाण राज्याच्या सरासरीहून िास्त आहे. 

सध्या रुग्ण बरे होणया ा्ं सवाा धधक प्रमाण बलुडाणयात असून धतथे 96 टक्के रुग्ण बर ेझाले आहेत.  

 

 



 
 

नांदुरबार अलगीकरण  

वाढती कोरोना रुग्णाां्ी लोकसांख्या लक्षात घेता, नांदरुबार धिल्हहा पररषदेनां  प्राथधमक आरोग्य 

कें द्राांमध्ये धवलगीकरण कक्ष उभारायला सरुूवात केली आहे. गाव पातळीवर तीन धदवसात ६० धवलगीकरण 

कक्ष पूणा केले िाणार आहेत. धिल्हहा पररषदे्े मखु्य कायाकारी अधधकारी रघनुाथ गावडे याांनी गटधवकास 

अधधकार्याां्ी बैठक घेऊन तयात एकही बाधधत व्यक्ती घरी न राहता धवलगीकरण कक्षात उप्ार घेईल अशा 

पद्धतीने धनयोिन कऱणयाच्या सू्ना धदल्हया आहेत. प्राथधमक आरोग्य कें द्रात िागा नसल्हयास गावातील शाळा 

धकां वा आश्रमशाळाांमध्ये ग्रामपां्ायतीकडून अलगीकरण कक्ष ्ालवणयात येणार आहेत. तयामळेु वैद्यकीय 

यांत्रणेला कोरोना रूग्णाांच्या उप्ाराांवर लक्ष ठेवता येणार आहे. प्राथधमक आरोग्य कें द्रातील वैद्यकीय अधधकारी 

आधण कमा्ारी रूग्णाांवर उप्ार करतील.  

  

ग्राम दक्षता सशमत्या 

ग्रामीण भागात वाढतया कोरोना सांसगााला रोखणयासाठी िालना धिल्ह्ात लसीकरण वाढवणयावर भर 

दणेयासाठी गावधनहाय ग्राम दक्षता सधमतया स्थापन करणयात येणार आहेत. गावा्े सरपां् या सधमती्े अध्यक्ष 

असतील. तर ग्रामसेवक, तलाठी, कृषीसहायक, पोलीस पाटील अांगणवाडी सेधवका, आशा स्वयांसेधवका याां्ा 

सधमतीमध्ये समावेश असेल.  कोधवड लसीकरणाधवषयी गावकर्याां्े प्रबोधन करणे, 45 वषाावरील सवा 

नागररकाां्े 100 टक्के लसीकरण करणे, कोधवड  रूग्णाां्े धनकट सांपका  शोधून ्ा्णी करणयासाठी आरोग्य 

यांत्रणेला मदत करणे, तसे् कोरोना्ी सांभाव्य लक्षणे असलेल्हया व्यक्तींच्या सवेक्षणासाठी स्थापन केलेल्हया 

पथकाांना मदत करणां आदी िबाबदार्या या सधमतीला पूणा कराव्या लागणार आहेत. कामात हलगिीपणा 

केल्हयास आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानसुार कारवाई केली िाणार आहे.  

 

पुणे शवलगीकरण रूग्ण 

पणेु धिल्ह्ात सध्या 76 टक्के रूग्ण घरी धवलगीकरणात राहून् कोरोना सांसगााशी लढताहेत. पणेु 

शहरात हे प्रमाण सवाा धधक म्हणिे समुार े84 टक्के आहे तर धपांपरी ध ा्ं्वड मध्ये हे प्रमाण 70 टक्के तर 

ग्रामीण भागातील 64 टक्के रूग्ण गहृधवलगीकरणात उप्ार घेत असल्हया ा्ं आमच्या वातााहरानां कळवलां आहे.   

 

अहमदनगर- कर्फयुा 

अहमदनगर धिल्ह्ात आिपासून िनता कर्फयुा  लावणयात आला असून या आदेशा्े पालन न 

करणार्या  नागररकाांना पोधलसाांच्या आगळ्यावेगळ्या धशके्षला सामोरे िावे लागणार आहे. ऐकूया तयाधवषयी 

अधधक माधहती आमच्या प्रधतधनधीकडून... 

 

अहमदनगर शजल्ह्यात आजपासून जनता कर्फयुा लावण्यात आला असून अत्यावश्यक सेवेसाठी सकाळी 7 

ते 11 पयात सेवा सुरू असल्ह्याचे शजल्ह्हाशधकारी डॉ राजेंद्र भोसले याांनी आदेशाद्वारे जाहीर केले आह.े 

अहमदनगर शजल्ह्यात 18 एशप्रल ते 1 मे सकाळी 7 वाजेपयांत हा आदेश सुरू राहील .यापूवीच्या राज्य 

शासनाच्या आदेशासह हे आदेश लागू असणार आहते.या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या  नागररकाांना 

पोशलसाांच्या आगळ्यावेगळ्या शशक्षेला सामोर ेजावे लागणार आह.े शवनाकारण शिरणाऱ्या आशण 

प्रशासनाची  शशस्त मोडणाऱ्या  या नागररकाांना आता  पोलीस ठाण्यात जाऊन पोलीस अशधकाऱ्याांचे 



 
 

कोरोना वरील लेक्चर ऐकावे लागणार आह.ेहे लेक्चर  शकती वेळ ऐकावे  लागेल ह ेसाांगता येणार 

नसल्ह्याचे शजल्ह्हा पोशलस अधीक्षक मनोज पाटील याांनी साांशगतले. त्यामुळे आता आजपासून शवनाकारण 

शिरणाऱ्या नागररकाांना चाप बसणार आह.े आकाशवाणीच्या बातमयाांसाठी, मनोज सातपुते, अहमदनगर.  

 

सांचारबांदी शस्थती 

राज्यात सां्ारबांदी लागू केल्हयानांतरही वाधशम धिल्ह्ात मात्र धवनाकारण रस्तयाांवर धफरणार्याां्ी 

सांख्या कमी होत नसल्हया ा्ं् ध्त्र आहे. धिल्ह्ात कोरोना रूग्णाां्ी सांख्या वाढतेय, ्ौका्ौकात पोधलसाां्ा 

फौिफाटा कायारत असूनही शहरासह ग्रामीण भागात कोरोना सांसगाा्ी भीती राधहली नसल्हया्े् ध्त्र आहे. 

सां्ारबांदीमध्ये अतयावश्यक सेवाांना परवानगी धदल्हया्ा फायदा घेत  दु् ाकीस्वार मोठ्या प्रमाणावर 

रस्तयावरून धवनाकारण धफरताना धदसताहेत.  

 

चांद्रपूर कोरोना 

ा्ंद्रपूर धिल्ह्ातील कोरोना रूग्ण दपु्पट होणया्ा दर 38 पूणांक 05 टक्क्याांवर पोहो्ला आहे. रूग्ण 

वाढी्ा वेग आधण धिल्ह्ातील उपलब्ध उप्ारव्यवस्था याां्ा ताळमेळ बसणां कठीण झालां आहे.  तयामळेु  

धिल्ह्ातील वेकोली, धसमेंट कारखाने आधण पेपरधमल व्यवस्थापना्े सधुवधयुुक्त दवाखाने अधधग्रधहत करावे 

अशी मागणी राज्या्े मािी अथामांत्री सधुीर मनुगांटीवार याांनी केली आहे. ा्ंद्रपूर धिल्ह्ातील एकाही 

रूग्णालयात सद्यधस्थतीत रूग्णाांसाठी खाटा धशल्हलक नाही. तर पा् मधहन्यापासून काम सरुू असलेला 

धलधक्वड ऑधक्सिन प्लान्ट अिूनही सुरू झालेला नाही. धिल्ह्ात रमेधडसीवर आधण बेडसाठी कोरोना 

रूग्णाांना धावपळ करावी लागत आहे. व्हेंधटलेटर्ी गरि असणार्या रूग्णाांना धिल्ह्ाबाहेर न्यावे लागत आहे. 

ा्ंद्रपूर धिल्हहयात लसीं्ा अधतररक्त साठा परुवणया्ी गरि आहे.  

लस तुटवडा 

पणेु शहरात लसीकरणा्ा वेग वाढवणयासाठी पणेु महापाधलका प्रयतनशील असली तरीही लसींअभावी 

नागररकाांना कें द्रातून लस न घेता परत िावे लागत असल्हया्े ध्त्र धदसत आहे.  शहरातील धवधवध 17 

कें द्रावरील नागररक लसीधवना माघारी गेल्हया्े आमच्या वातााहराने कळवले आहे. काल  शहरात 14 हिार 

366 िणाां्े लसीकरण झाल्हया्ी माधहती आरोग्य धवभागाने धदली आहे.  

 

शपांशच गृहशवलगीकरण 

दरम्यान धपांपरी ध ा्ं्वडमध्ये  गहृधवलगीकरणात असलेल्हया रूग्णासाांठी पाधलका प्रशासन कॉल सेंटर 

सरुू करणार असल्हया्ी माधहती धपांपरी ध ा्ं्वड महापाधलके्े आयुक्त रािेश पाटील याांनी धदली आहे. 

गहृधवलगीकरणातील रूग्णाला  फोन करून येतया दहा धदवसाांत या रूग्णा्ी सद्यधस्थती्ी नोंद घेतली िाणार 

असल्हया्ेही पाटील याांनी साांधगतले. समाि माध्यमातून आयकु्ताांनी नागररकाांशी सांवाद साधून खासगी 

रूग्णालयाांनाही रमेधडधसधवर इांिेक्शन परुवले िातील तयामुळे नागररकाांनी धावपळ करू नये असे आवाहनही 

आयकु्ताांनी केले आहे.  

 

 



 
 

उदय सामांत- शसांधुदुगा  

धसांधदुगुाात उद्यापासून सां्ारबांदी्ी कडक अांमलबिावणी करणयात येणार असल्हया्े सांपका  मांत्री उदय 

सामांत याांनी साांधगतलां आहे. तसां् आवश्यकता भासल्हयास तालकुा पातळीवरील खासगी रूग्णालयेत ताब्यात 

घेणयात येतील असांही सामांत याांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वार ेपत्रकाराांशी सांवाद साधला तयावेळी साांधगतलां. कुडाळ 

िवळच्या मधहला रूग्णालयात एक हिार धलटर् आधण कणकवली आधण सावांतवाडी उपधिल्हहा रूग्णालयात 

प्रतयेकी 500 धलटर ऑधक्सिन्ा प्लाांट उभारणया्े धनधित करणयात आल्हया ा्ंही सामांत याांनी साांधगतले. 

धिल्ह्ातील कोरोना सांसगा प्रधतबांधातमक उपाययोिना आधण लसीकरणाबाबत्ा आढावा तयाांना रधववारी 

घेतला. तसां् कोरोनाच्या वाढतया सांसगााच्या पार्श्ाभमुीवर कडक धनबंध लावणयाबाबत लोकप्रधतधनधी आधण 

अधधकार्याांसोबत आढावा बैठक काल घेतली. धिल्ह्ातील 8 तालकु्यात बाहेर धफरणार्याां्ी रधॅपड अधँटिेन 

्ा्णी तसां् आरटीपीसीआर ्ा्णी केली िाणार आहे. तसां् आरोग्य धवभागाच्या मदतीसाठ धशक्षकाां्ी 

मदत घेणयात येणार असल्हया ा्ंही सामांत याांनी पत्रकाराांना साांधगतलां. तसां् नगरपाधलका आधण नगर पा्ं ायत 

सफाई कमा्ार्याांना पीपी धकट देणयात येणार असून नगर पाधलकेसाठी ५ लाख तर नगर पां्ायती्ी ३ 

लाखा्ा धनधी देणयात येणार आहे. तसां् धिल्ह्ाबाहेरून येणार्याांसाठी आधण प्रतयेक रेल्हवे स्थानकावर 

येणार्या व्यक्तींसाठी कोरोना ्ा्णी सक्ती्ी करणयात आली आहे. 

   

सांचारबांदी प्रशतसाद 

नाांदेडमध्ये रधववारी सां्ारबांदीला उतस्फूता प्रधतसाद धमळाला. औषध दकुाने आधण दधु धवक्री कें द्र 

वगळता सवा  दकुाने बांद होती. दरम्यान धिल्हहाधधकारी डॉक्टर धवधपन ईटनकर याांनी 19 ते 30एधप्रल दरम्यान 

इतर सवा दकुाने, भािीपाला, फळे आधण बािार, बेकरी आदी सकाळी 8 ते 1 या वेळात सरुू राहातील असा 

नवा आदेश काढला आहे.  

ऑक्सीजन प्रकल्ह्प 

परळी थमाल इथला ऑक्सीिन प्रकल्हप परभणीत स्थलाांतररत करणया्े आदेश मखु्यमांत्री उद्धव ठाकर े

याांनी मखु्य सध्वाांमाफा त धवभागीय आयुक्ताांना धदले आहेत. परभणी धिल्ह्ात ऑक्सीिन प्रकल्हप  उभारणयास 

मांिरुी देणया्ी मागणी आमदार डॉ. राहुल पाटील याांनी केली होती. परभणीतल्हया धिल्हहा पररषदेच्या नव्या 

इमारतीत हा प्रकल्हप येतया दोन धदवसात कायाा धन्वत होणार आहे.  

अधीक्षक कोशवड कें द्र भेट 

कोरोना सांसगााच्या काळात डॉक्टर आधण आरोग्य कमा्ारी हे् खरे देवदूत असल्हया्े मत धळेु 

धिल्ह्ा्े पोधलस अधीक्षक ध्न्मय पांडीत याांनी व्यक्त केलां. पांडीत याांनी शधनवारी िवाहर मेधडकल 

फाऊां डेशनच्या कोधवड आरोग्य कें द्राला भेट धदली तयावेळी ते बोलत होते. पांडीत याांनी कें द्रातील कोधवड 

रूग्णाां्ी धव्ारपूस करून तयाांना धीरही धदला. गेल्हया दीड मधहन्याांपासून िवाहर मेधडकल फाऊां डेशनने १ 

हिार अधधक रूग्णाांवर यशस्वी उप्ार केले आहेत. फाऊां डेशनच्या वैद्यकीय महाधवद्यालय आधण रूग्णालयात 

कोधवड रूग्णाांसाठी 250 खाटा उपलब्ध आहेत. तर अधतदक्षता धवभागात 25 रूग्णाांवर उप्ार सरुू आहेत.  

_______________________________________________________________________ 

याबरोबरच कोरोना महाराष्ट्र ह ेशवशेष बातमीपत्र सांपलां. नमस्कार.  


