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ठलक बातम्या 

याज्मात कार फये झारेल्मा कोवलड 19 च्मा रुगणाांची वांख्मा कार नलफाधधताांऩेषा कभी याहशरी 

कोयोना वलऴाणू वांवगग ऩुणगऩणे वांऩुष्टात मेत नाशी आणण वलद्माऩीठ, प्राध्माऩक आणण वलग घटकाांची भानसवकता शोत 
नाशी तोऩमतं वलद्माऩीठाांच्मा ऩरयषा ऑनराईनच शोणाय- उच्च आणण तांत्र सळषण भांत्रमाांची स्ऩष्टोक्ती 

देळबयात आताऩमतं 16 राखाांशून अधधक आयोगम कभगचाऱमाांच ेरवीकयण  

देळात कोवलड-19 च ेरुगण फये शोण्माचा दय .95ऩूणांक 18 ळताांळ टक्के आणण 

शरयद्लाय इथां शोणाऱमा कुां ब भेळ्मावाठी कोवलडवांफांधी भागगदळगक वूचना जायी  

कोवळड  

याज्मात कार कोवलड 19 च े2 शजाय 752  नले रुगण आढऱल्मानां आताऩमंतच्मा कोयोना फाधधताांची वांख्मा आता 
20 राख 9 शजाय 106  झारी आशे. भात्र कार फये झारेल्मा कोवलड 19 च्मा रुगणाांची वांख्मा नलफाधधताांऩेषा कभी 
1 शजाय 743 इतकी शोती. त्माभुऱे आताऩमतं फये झारेल्मा रुगणाांची वांख्मा 19 राख 12 शजाय 264  लय ऩोशोचरी 
अवरी तयी कार प्रत्मष उऩचाय वुरू अवरेल्मा रुगणाांची वांख्मा लाढून 44 शजाय 831 झारी आशे. रुगण फये शोण्माचां 
याज्मातरां प्रभाणशी 95 ऩूणांक 18 ळताांळ टक्क्माांलय खारी आरां. याज्मात कोयोना चाचण्माांभध्मे फाधधत 
आढऱण्माच्मा  प्रभाणातरी घट भात्र कामभ अवून शे प्रभाण आता 14 ऩूणांक 14 ळताांळ टक्के आशे. कार याज्मात 
कोवलड 19 च्मा 45 रुगणाांच्मा भतृ्मूची नोंद झारी,त्माभुऱे आताऩमतंच्मा कोयोनाफऱीांची वांख्मा 50 शजाय 785 लय 
ऩोशोचरी आशे. याज्मातरा भतृ्मूदय 2 ऩूणांक 53 ळताांळ टक्क्माांलय कामभ आशे. कारशी याज्मात वलागधधक 12  
भतृ्मूांची नोंद भुांफई – ठाणे वलबागात झारी. नासळक वलबागात 8, औयांगाफाद वलबागात 7, ऩुणे आणण नागऩूय वलबागात 
प्रत्मेकी 6, रातूय वलबागात 3, अकोरा वलबागात 2, कोल्शाऩूय वलबागात एका भतृ्मूची कार नोंद झारी आशे. 

 

पोलऱस घरे- 



कोयोनाभुऱे याज्म ळावनाची आधथगक स्स्थती चाांगरी नवल्माभुऱे ऩोरीव वलबागाचा भशत्त्लाकाांषी प्रकल्ऩ लयऱी ऩोरीव 
वोवामटीच्मा जागेत फाांधण्मात मेणाय आशे अळी घोऴणा गशृभांत्री अननर देळभुख माांनी कार नागऩूय इथां केरी.प्रकल्ऩ 
फाांधताना ऩूणगत: फाशेरुन ननधी उबायण्मात मेणाय अवून कां त्राटदायारा 4 एपएवआम देण्मात मेणाय आशे अवांशी त े
म्शणारे. नागऩुयातीर ऩोरीव भशावांचारक कामागरम आणण ऩाचऩालरी तवांच इांदोया मेथीर ऩोरीव अांभरदायाांच्मा 
ननलावस्थानाच ेरोकाऩगण कयण्मात आरे, त्मालेऱी त ेफोरत शोत.े ऩोरीव अधधकायी-कभगचाऱमाांच्मा तुरनेत अत्मांत 
कभी घये आशेत.ऩोरीव दराची घयाांची लाढती भागणी ऩाशता याज्म ऩोरीव दरावाठी एक राख घये फाांधण्माचा 
भशत्त्लाकाांषी प्रकल्ऩ शाती घेण्मात मेणाय अवल्माचां त ेम्शणारे.  

साांमत-पुणे- 

कोयोना वलऴाणू वांवगग जोऩमतं ऩुणगऩणे वांऩुष्टात मेत नाशी आणण वलद्माऩीठ, प्राध्माऩक आणण वलग घटकाांची 
भानसवकता शोत नाशी तोऩमंत वलद्माऩीठाांच्मा ऩरयषा ऑन राईनच शोणाय अवल्माचां उच्च आणण तांत्र सळषण भांत्री 
उदम वाभांत माांनी म्शटरां आशे. त ेकार ऩुण्मात ऩत्रकायाांळी फोरत शोत.े कोणताशी वलद्माथी कोणत्माशी कायणाभुऱे 
प्रलेळाऩावून लांधचत याशू नमे मावाठी मोगम त ेननणगम घेतरे जात अवून जात प्रभाणऩत्र नवरेल्मा वलद्मार्थमांनाशी 
अजग दाखर केल्माची ऩालती वादय करुन प्रलेळ हदरा जात अवल्माची भाहशती त्माांनी मालेऱी हदरी. 

गौरळ 

कोयोना वांकटकाऱात फाधधत रुगणाांलय मोगम ऩद्धतीने आणण वाभास्जक बान याखत उऩचाय केल्माफद्दर स्जल्शा 
प्रळावनाच्मा लतीनां गौयलऩत्र देऊन वललेकानांद रुगणारमाचा वन्भान कयण्मात आरा. ऐकूमा त्माफाफत शा अधधक 
लतृ्ाांत... 

वििेकानंद रुग्णालयाने आजपयंत 750 पेक्षा अवधक कोरोनाबावधत रुग्णांिर उपचार केले. अजूनही रुग्णालयात 10 रुग्णांिर उपचार सरुू आहेत.अनेक रुग्णालयांनी उपचार बंद केलेले असतानाही 

वििेकानंद रुग्णालयाने शेिटचा रुग्ण दरुुस्त होईपयंत उपचार सरुूच ठेिण्याचा वनधाार केला आहे.रुग्णालयात दाखल झालेल्या कोरोनाबावधत रुग्णांिर उपचार करताना तयांना आधार देण्याचे कायाही 

रुग्णालयाकडून करण्यात आले. यावशिाय महातमा ज्योवतबा फुले तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभही रुग्णांना वमळिून देण्यात आला.100 पेक्षा अवधक कोरोनाबावधत रुग्णांनी अशा योजनांचा लाभ 

घेतला. दाररद््रय रषेेखाली असणाऱ्या नागररकांिरही शासकीय योजनेतून उपचार करण्यात आले.या सिा कायााची दखल घेऊन वजल्हा प्रशासनाच्या ितीनं गवरिपर देऊन रुग्णालयाचा सन्मान करण्यात 

आला.वजल्हा प्रशासनातील मखु्य लेखा आवण वित्त अवधकारी तथा नोडल अवधकारी रतनराज जिळगेकर आवण लेखावधकारी सतीश सूयािंशी यांनी वििेकानंद रुग्णालय आवण  संशोधन कें द्राच्या अध्यक्षा 

अरुणा देिधर, प्रशासवनक संचालक अवनल अंधोरीकर यांना हे गवरि पर प्रदान केले. आकाशिाणीच्या बातमयांसाठी, लातरुहून अरुण समदेु्र यांच्यासह मनोज क्षीरसागर, पुणे.  

आता कोयोनावांफांधी याष्रीम आणण आांतययाष्रीम स्तयालयीर काशी फातम्मा... 

राष्ट्रीय कोवळड आकडळेारी 

कोरोना अपडटे  

देळात आज वकाऱी वांऩरेल्मा 24 तावात13 शजाय 298 रुगण कोयोनाभुक्त झारे.त्माभुऱे फये झारेल्मारुगणाांची 
वांख्मा आता 1 कोटी 3 राख  30शजाय 84 लय ऩोशोचरी आशे.वध्मा उऩचाय घेतअवरेल्मा रुगणाांची वांख्मा 1 राख 
84 शजाय182 इतकी आशे.रुगण फये शोण्माचा दय 96 ऩूणांक 83 ळताांळ टक्के आशे तय भतृ्मुदय 1 ऩूणांक 44 ळताांळ 
टक्के आशे. 

 



ऱसीकरण 

कोवलड 19 रवीकयणाच्मा नलव्मा हदलळी कार देळातीर ऩाच याज्माांभधीर 31 शजायाांऩेषा जास्त आयोगम वेला 
कभगचाऱमाांना रव देण्मात आरी, तय आताऩमतं 16 राखाांऩेषा अधधक रोकाांना रव देण्मात आरी अवल्माची भाहशती 
आयोगम भांत्रारमानां हदरी आशे.  माभध्मे कनागटक वलागत आघाडीलय अवून, नतथां एक राख 91 शजायाांऩेषा जास्त 
जणाांना रव देण्मात आरी आशे. त्मानांतय ओडडळा, आांध्रप्रदेळ, उत्य प्रदेळ आणण तरेांगणचा क्रभाांक रागतो. कार 
हदलवबयात रवीकयणाची 693 वत्रां घेण्मात आरी तय आताऩमतं 28 शजाय 613 वत्र घेण्मात आल्माचां आयोगम 
भांत्रारमानां म्शटरां आशे. 

 कुां भ मेला 

कोवलड 19 वाथीच्मा ऩार्शलगबूभीलय कें द्र वयकायनां शरयद्लाय इथां शोणाऱमा कुां ब भेळ्मावाठी भागगदळगक वूचना जायी 
केल्मा आशेत. भेळ्मात वशबागी शोऊ इस्च्िणाऱमा बावलकाांनी उत्याखांड वयकाय कडां आऩरी नाल नोंदणी कयणां 
आलळमक आशे. तवांच त्माांच्मा याज्मातीर लैद्मकीम भशावलद्मारम, स्जल्शा रुगणारम ककां ला वाभास्जक आयोगम कें द्र 
माांच्माकडून लैदमकीम प्रभाणऩत्र घेतरेरां अवणांशी आलर्शमक आशे. मा लऴी कुां ब भेळ्माचा कारालधी 48 हदलवाांचा 
अवून, मांदा नेशभी अवणाया वाडतेीन भहशन्माांचा कारालधी कभी कयण्मात आरा आशे. शरयद्लाय येल्लेस्थानकालय 
बावलकाांवाठी वोमी वुवलधा वज्ज कयण्मात आल्मा अवून, अनेक खाव येल्लेगाड्माशी वुरू कयण्मात मेणाय आशेत. कें द्र 
वयकायनां ननभ रष्कयी दराच्मा 40 तुकड्मा तैनात केल्मा अवून, वीभावुयषा दर, बायत नतफेट वुयषा दर, कें द्रीम 
याखील ऩोरीव दर, याज्म वुयषा दर माांच्माशी तुकड्मा तैनात कयण्मात आल्मा आशेत. याज्म वयकायच्मा वलनांतीनुवाय 
कभाांडो ऩथक, फॉम्फ ळोधक दर, स्नामऩवगशी तैनात कयण्मात मेणाय आशेत.  

 जागततक कोवळड- 

जगबयात कार दऩुायऩमतं कोयोनाच्मा रुगणाांची आजलयची एकां दय वांख्मा 9 कोटी 74 राख 64 शजाय 94 शोती. तय 
जगबयात कोवलड-19 भुऱे 21 राख 12 शजाय 689 भतृ्मु झारे अवल्माचां जागनतक आयोगम वांघटनेच्मा अधधकृत 
वांकेत स्थऱालय म्शटरां आशे. कोयोनाच ेरुगण आणण कोवलड-19 भुऱे भतृ्मु माांच्मा वांख्मेच्मा फाफतीत अभेरयका जगात 
प्रथभ स्थानालय अवून नतथां 2 कोटी 46 राख 4 शजाय 325 रुगण तय 4 राख 10 शजाय 667 जणाांचा आजलय 
कोवलड-19 भुऱे भतृ्मु झारा आशे. मानांतय बायत, ब्राझीर, यसळमा, मुनामटेड ककां गडभ, फ्रान्व, स्ऩेन, इटरी, जभगनी, 
कोरांबफमा, अजेंहटना आणण भेस्क्वको माांचा क्रभाांक रागतो.  

माफयोफयच कोयोना भशायाष्र शे वलळेऴ फातभीऩत्र वांऩरां. ऩण कोयोनावलरुद्धचा रढा, कोयोना शद्दऩाय शोईऩमंत आऩण 
वलांनी माऩुढेशी मळस्लीऩणे चारू ठेलामचा आशे. म्शणून स्लच्िता ऩाऱा, भास्क ऩरयधान कया, वुयक्षषत अांतय याखा 

आणण वलर्शलावाशग फातम्माांवाठी ऐकत याशा, आकाळलाणी, नभस्काय. 


