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Concerned Branch:- IIIFL Home Finance Ltd.,Shop No. 6,7,8, Above
Janta Sweet & Dryfruits, Near Big Bazar. Ostwal Empire, Boisar,
Maharashtra 401501 (Authorized officer: Viral Gala @7303021217 )

Date of Inspection of
Property 13-Nov-2020

1100 hrs-1400 hrs

EMD Last Date
18-Nov-2020

till 5 pm.

Date/ Time of Auction
20-Nov-2020

1100 hrs-1300 hrs

21-Jan-2019
Total Outstanding

Rs. 33,82,064/-
(Rupees Thirty Three Lakh
Eighty Two Thousand and
Sixty Four Only)

as on On 30-Oct-2020

Description of the Immovable propertyDemand Notice
Date and Amount

Borrower(s)/Guarantor(s)

Pursuant to taking possession of the secured asset mentioned hereunder by the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as
India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL HFL) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest
Act, 2002 for the recovery of amount due from borrower/s, offers are invited by the undersigned in sealed covers for purchase of immovable property, as
described hereunder, which is in the possession, on “AS IS WHERE IS”, “AS IS WHAT IS” and “WHATEVER THERE IS” BASIS particulars of which are
given below:-

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION CUM SALE (APPENDIX – IV A) (Rule 8(6))

1.Date of inspection of the immovable property is 13-Nov-2020 between 1100 hrs - 1400 hrs.
2.Last date of submission of sealed offers in the prescribed tender forms along with EMD is 18-Nov-2020 till 5 pm at the branch office address.
3.Date of opening of the offers for the Property is 20-Nov -2020 at the above mentioned branch office address at 1100 hrs - 1300 hrs the tender will be
opened in the presence of the Authorised Officer.
4.Further interest will be charged as applicable, as per the Loan Agreement on the amount outstanding in the notice and incidental expenses, costs, etc., is due
and payable till its realization.
5.The notice is hereby given to the Borrower and Guarantor, to remain present personally at the time of sale and they can bring the intending buyers/purchasers
for purchasing the immovable property as described herein above, as per the particulars of Terms and Conditions of Sale.
6.The Borrower(s)/Guarantor(s) are hereby given 15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002 to pay the sum mentioned as above before
the date of Auction failing which the immovable property will be auctioned and balance, if any, will be recovered with interest and costs. If the Borrower pays
the amount due to IIFL Home Finance Limited in full before the date of sale, auction is liable to be stopped.
7.The EMD shall be payable through DD in favour of “ IIFL Home Finance Limited” payable at GURGAON and shall be submitted at the concerned branch/
Corporate Office.
8.The detail terms and conditions of the auction sale are incorporated in the prescribed tender form. Tender forms are available at the above branch office.
9.The immovable property will be sold to the highest tenderer.However, the undersigned reserves the absolute discretion to allow inter se bidding, if deemed
necessary.
10.Tenders that are not filled up or tenders received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall be
paid on the EMD.
11.Company is not responsible for any liabilities upon the property which is not in the knowledge of the company.
For further details, contact Mr. Sanjay Jha @ 9560908318, Email:-sanjay.jha@iifl.com, Corporate Office : Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon,
Haryana-122015. Place: Date: 31-10-2020 Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL)Palgahr

Rs.1,40,000/- (Rupees One Lakh
Forty Thousand Only)

Date of Physical
Possession

Reserve Price(Rs.)

(Rupees Fourteen Lakh Only)
Rs.14,00,000/-

Earnest Money Deposit (EMD)

All that part and parcel of the properties bearing Flat No.402,
Fourth Floor, Old Building No.09, New Building No.20,” Colours
City”, Katkarpada, Survey No. 44/3, Boisar West, District Thane,
Taluka Palghar-401501 ( Area:-43.90 sq Mtr )

15-Nov-2018
Rs.27,80,948/- (Rupees
Twenty Seven Lakh
Eighty Thousand Nine
Hundred and Forty
Eight Only)

1.Shri Anuj Anant Mhatre
2.Smt Vaishnavi Anuj
Mhatre,
(Prospect No.
IL10016954)



११ मुंबई, शनिवार,  
३१ ऑक्टोबर २०२०

निनिदेच्या ियाियाखयाली अडीच कोटींची फसिणकू
अधंरेी (बातमीदार) ः रेल्सेाठी साधनसामग्ी पुरविण्ाची वनविदा वमळिनू 
देण्ाच्ा नािाखाली पाच जणांनी मोठ्ा नफ्ाचे आवमष दाखिनू तब्बल 
दोन कोटी ७३ लाख ३६ हजार ५४० रुपये उकळल्ाचे उघड झाले. यासाठी 
त्ांनी भारतीय रेले्च ेबनािट पचचेस ऑड्डर बनविण्ाकररता रेल्चेा लोगो, 
िॉटरमाक्ड , रबरी शिके्ही बनविले. याप्रकरणी पोशलसांनी पाचही संिययतांना 
अटक केली. ही घटना बधुिारी (ता. २८) घडली. पाचही जणांविरोधात दहहसर 
पोशलस ठाण्ात गनु्ा दाखल केला आहे.तक्ारदार ३१ िषषीय असून, त्ांना 
अटक संिययतांनी रेल्सेाठीच ेसाहहत् परुिठा करण्ाची वनविदा वमळिनू 
देतो, अिी बतािणी करून म े२०१९ पासनू िेळोिळेी दोन कोटी ७३ लाख ३६ 
हजार ५४० रुपय ेघतेले; मात्र वनविदा वमळत नसल्ाने तक्ारदारान ेदहहसर 
पोशलस ठाण्ात फसिणकुीची तक्ार दाखल केली. गुन्हातील प्रमखु 
सिंययताला पोशलसांनी नाशिक यथेनू अटक केली. अटक पाचही संिययतांना 
न्ायालयात हजर केले असता, ६ नोव्हेंबरपययंत पोशलस कोठडीत ठेिणायचे 
आदेि न्ायालयान ेहदले आहेत. अधधक तपास प्रभारी वनरीक्षक सुनील माने 
यांच्ा माग्डदि्डनाखाली सहायक पोशलस वनरीक्षक िरद झझन ेकरीत आहेत.

अभिनेत्री काजल अगरवाल वववाहबद्ध
मुंबई : हहदंी, तमीळ आणण तेलुगू चचत्रपटसृष्ीतील अधभनेत्री काजल 
अगरिाल आज वििाहबंधनात अडकली. येथील एका पंचतारांककत 
हॉटेलमध्े वतने व्ािसाययक गौतम ककचलूिी लग्नगाठ बांधली. 
सोहळ्ाला नातेिाईक आणण वमत्र पररिार उपस्थित होता.
गौतम आणण काजलची िालेय जीिनापासूनच मैत्री होती. त्ाचे रूपांतर 
आता लग्नात झाले आहे. काजलने दाशक्षणात् इडंस्ट् ीतून कररअरला 
सुरुिात केली. ‘मगधीरा’ हा वतचा चचत्रपट गाजला. हहदंीमध्े अजय 
देिगणबरोबरचा ‘शसघंम’ आणण अक्षय कुमारबरोबरचा ‘स्ेिल’ चचत्रपट वतने 
केला. दोन्ी चचत्रपटांना प्रेक्षकांनी पसंती हदली. काजलने या महहन्ाच्ा 
सुरुिातीला लग्नाची घोषणा केली होती. महेंदी तसेच हळदी समारंभाचे फोटो 
वतने सोिल मीकडयािर टाकले होते.

अधभनेत्री काजल अगरिाल िुक्िारी वििाहबंधनात अडकली. 

अवतीभवती

सही
मु�यािधकारी

नगरप�रषद, भोकर, िज. नांदेड

नगरप�रषद भोकर, िज. नांदेड
�शासक�य इमारत, नांदेड रोड, 
ता. भोकर, िज. नांदेड

ई-मेल ः cobhokar1@gmail.com  द�र�वनी �मांक ः ०२४६७-२२२२९९
जा.�. २०२०/नपभो/बां.िव./न.अ./ �दनांक ः २८/१०/२०२० 

जाहीर ई-िनिवदा सूचना
मु�यािधकारी, नगरप�रषद भोकर, िज. नांदेड यां�या वतीने महारा�� शासना�या 
साव�जिनक बांधकाम िवभागातील/ महारा�� जीवन �ािधकरणाकडील यो�य 
�या वगा�तील न�दणीकृत क��ाटदारांकड�न भोकर नगरप�रषद ह�ीतील सन 
२०२०-२१ वैिश�पूण� योजनाअंतग�त कामांक�रता ई-िनिवदा महारा�� 
शासना�या http://mahatenders.gov.in या संक�त�थळावर काया�लयीन 
वेळते �दनांक ११.११.२०२० रोजीपय�त मागिव¡यात येत आहेत. सिव�तर 
जािहरात अटी/शत£ इ�यादी मािहती महारा�� शासना�या संक�त�थळ 
http://mahatenders.gov.in वर उपल¦ध आहे. ई-िनिवदे�या अटी/
शत£ बदल करण,े �ा§ िनिवदा कोणतेही कारण न देता �वीकार¡याचा अथवा 
नाकार¡याचा अिधकार मु�यािधकारी, नगरप�रषद भोकर यांनी राखनू ठेवला 
आहे.

दिवाळीची सुट्ी जाहीर 
करण्ाची मागणी!
सकाळ वृत्तसेवा

मुबंई, ता. ३० : कोरोनाच्ा 
पार्ववभमूीवर शाळा प्रत्क्ात बिं 
असल्ा, तरी ववद्ार्ाांना ऑनलाईन 
वशक्ण िणे्ात ्ते आहे. एवप्रल, 
म े मवहन्ापासून ऑनलाईन वशक्ण 
सरुू असनू ववद्ार्थी आवण वशक्कानंा 
गणशेोतसवाचीही सटु्ी िणे्ात आली 
नाही. ववद्ार्थी, पालक आवण वशक्क 
तणावाखाली असल्ान े वशक्ण 
ववभागाने दिवाळी सटु्ी १ नोवहेंबर ते 
२० वकवंा २१ प ा्ंत जाहीर करावी, 
अशी मागणी महाराष्ट्र राज् वशक्क 
पदरषिने े(मुबंई) मखु्मतं्ी उद्धव ठाकरे 
्ाचं्ाकड ेकलेी आह.े ्ावशवा् ५० 
टक् े वशक्क-वशक्कतेर कमवचाऱ्ानंा 
शाळते हजर राहण्ाचा आिशे रद्द 
करावा. असहेी पदरषिने ेमहटल ेआह.े

कायदेशीर बाबींची पूर्तरा सुरू
सरकयारिे हया भयाग रयाज्यात ययािया ययासयाठी सिवोच्च न्याययालययात दयािया दयाखल 
केलया आहे. हया दयािया यशस्ी व्यािया ययासयाठी लयागणयाऱयया सि्व प्रशयासकीय 
आणण कयायदेशीर बयाबींची पूत्वतया युद्ध पयातळीिर करत आहोत. सीमयाप्रश्ि 
आणण सीमयाभयागयातील लोकांच्या इतर प्रश्िांच्या सोडिणुकीसयाठी यंदया 
रौप्यमहोत्सिी िर्व सयाजरे करणयारया सीमयाकक्ष िव्या जोमयािे प्रयत्न करत 
आहोत, असेही शशदें आणण भुजबळ यांिी पत्यात म्हटले आहे.

सकाळ न्यूज िे्वक्क

मुबंई, ता. ३० : ‘‘ज्ा दिवशी 
हा भाग महाराष्ट्रात ्ईेल, त्ा दिवशी 
सीमाभागातील जनतचेचे नवहे; तर 
महाराष्ट्रातील बारा कोटी जनतेच ेसवपन पणूव 
होईल. तो ऐवतहावसक क्ण ् ईेप्ांत आमही 
आपल्ासोबत आहोत,’’ अशी भाववनक 
साि सीमाभाग समनव्क मतं्ी एकनार् 
वशिं ेव छगन भजुबळ ्ानंी सीमाभागातील 
नागदरकानंा पत्ाद्ारे घातली आह.े

भाषावार प्रातं रचनमुेळे बळेगाव हा 
महाराष्ट्राचा भाग कनावटकमध् ेगले्ाने १ 

नोवहेंबर हा काळा दिवस पाळला जातो. 
त्ा पार्ववभमूीवर सीमाभाग समनव्क 
मंत्ी एकनार् वशिं े व छगन भुजबळ 
्ानंी सीमाभागातल्ा जनतसेाठी पत् 
वलवहले आह.े सं् कु्त महाराष्ट्राच्ा 
लढ्ात बळेगाव, कारवार, वनपाणी, 
वबिर, भालकीसह सं् कु्त महाराष्ट्र 
झालाच पावहज,े ्ा घोषणनेे महाराष्ट्र 
िणाणनू सोडला. राज्ातील राजकी्,  
सामावजक जीवनातील अनकेानंी 
सीमालढ्ाची धग का्म राहावी, 
महणनू प्र्तन केल ेआहते. अस ेपत्ात 
महटल ेआह.े 

ऐनिहानसक क्षणाप्यंि 
आमहही आपल्ासटोबि!
वशंिे, भुजबळ ्ांची सीमावतथी्ांना साि

माहहीम िे मुंबई सें््रल 
दरम्ाि रात्रकालहीि 
जमबटोबललॉक

मुबंई, ता. ३० : पवर्चम 
रलेवे मागाववरील माहीम त े मुबंई 
सेंटट्रलिरम्ान ३१ ऑकटोबर ते १ 
नोवहेंबरच्ा मध्रात्ी रात्कालीन पाच 
तासाचंा जमबोबललॉक घणे्ात ्णेार 
आह.े ्ािरम्ान रलेवे रूळ, वसग्नल 
्तं्णा, ओवहर हडे वा्र ् ासह ववववध 
िखेभाल िरुुसतीची काम कलेी जाणार 
आहते. त्ासाठी माहीम आवण मुबंई 
सेंटट्रलिरम्ान अप जलि मागव आवण 
पाचव्ा रलेव े मागाववर शवनवारी ते 
रवववारी रात्ी ११ त ेपहाट े४ वाजपे्ांत 
हा जमबोबललॉक घणे्ात ्णेार आह.े 
्ा जमबोबललॉक िरम्ान सातंाक्रूज 
आवण मुबंई सेंटट्रल, चचवगेट िरम्ान 
अप मागाववरील सवव जलि टट्रने धीम्ा 
मागाववर चालवण्ात ्ेणार आह.े

सकाळ वृत्तसेवा

मुबंई, ता. ३० : मध् रेलवचे्ा 
हाबवर व मध् उपनगरी् मागाववर उद्ा 
(ता.१) अवभ्ावंत्की व िखेभाल-
िरुुसतीच्ा कामांसाठी 
मगेाबललॉक घणे्ात ्णेार 
आह.े ् ा बललॉक कालावधीत 
हाबवर मागाववर सीएसएमटी 
त े वाशीिरम्ान ववशषे गाड्ा 
चालवल्ा जातील. ्ा कालावधीत 
ठाण े त े वाशी िरम्ान टट्रानसहाबवर 
मागाववरील सवेा सुरू असले.

कुठ े: ठाण ेते कल्ाण अप व डाऊन 
जलि मागाववर 

कधही : सकाळी १०.३० त े िपुारी 

३.३० िरम्ान
पररणाम : सीएसएमटी ्रे्नू 

सकाळी ९.३३ त े िपुारी २.४८ िरम्ान 
सटुणाऱ्ा जलि सवेा मुलुडं ते 

कल्ाण सर्ानकािरम्ान 
डाऊन वधम्ा मागाववर 

वळववण्ात ्णेार 
असनू, त्ा वनधावदरत 

र्ाबं्ावंर र्ाबंतील; तर 
सकाळी १०.२६ त े िपुारी 

३.१९ िरम्ान कल्ाण ्रे्नू 
सटुणाऱ्ा जलि मागाववरील सवेा कल्ाण 
व मलंुुड सर्ानकािंरम्ान अप वधम्ा 
मागाववर वळववण्ात ्णेार असनू, त्ा 
वनधावदरत र्ाबं्ावंर र्ाबंतील.  

कुठ े: पनवले त ेवाशी अप व डाऊन 

हाबवर मागाववर 
कधही : सकाळी ११.५ त ेिपुारी ४.५ 

िरम्ान 
पदरणाम : पनवले, बलेापरू ्रे्नू 

सकाळी १०.३३ त े िपुारी ४.१ िरम्ान 
सीएसएमटीकड े जाणाऱ्ा हाबवर 
मागाववरील सवेा रद्द राहतील; तर

सीएसएमटी ्रे्नू सकाळी ९.४४ ते 
िपुारी ३.१६ िरम्ान बलेापरू, पनवलेला 
सटुणाऱ्ा डाऊन हाबवर मागाववरील सवेा 
रद्द राहतील; तर

पनवलेहून िपुारी २.२४  वाजता 
ठाण्ाकडे जाणारी टट्रानस हाबवर मागाववरील 
अप सवेा व टट्रानस हाबवर मागाववरील ठाण े
्रे्नू िपुारी १.२४ वाजता पनवलेला 
जाणारी सवेा रद्द राहील.

मध्, हाब्बर मारा्बवर मरेाबललॉक
सीएसएमटी ते वाशी िरम्ान ववशेष गाड्ा सुटणार

श्हीमंि मराठ ेपदटोन्निही आरक्षणाचे 
नवरटोधक : ॲड. प्रकाश आबेंडकर

मंुबई, ता. ३० : राज्ातील श्ीमंत 
मराठे पिोन्नती आरक्णाच्ा ववरोधात 
असनू, त्ानंा मागासवगथी् अवधकारी-
कमवचाऱ्ानंा पिोन्नती वमळू द्ा्चीच 
नाही, असा गभंीर आरोप ववंचत 
बहुजन आघाडीचे अध्क् ॲड. प्रकाश 
आबंडेकर ्ानंी कलेा आह.े

मववआ सरकारन े ्ा प्रर्नी १२ 
मंत्ांची सवमती सर्ापन केली आह.े मात् 
ती नावालाच आह.े ही सवमती पिोन्नती 

आरक्णासंिभावत काहीही करणार 
नाही. ज्ा अवधकारी व कमवचारी ्ाचंे 
पिोन्नती आरक्ण रखडले आहे. त्ानंी 
कुटंुबासह आिंोलन कराव,े अशी 
सचूनाही ॲड. आबंडेकर ्ानंी ्ावळेी 
कलेी आह.े पिोन्नती आरक्णाचा 
ववष् काँग्सेन ेलावनू धरला आह,े पण 
सत्तेील वशवसनेा व राष्ट्रवािी पक्ाचंा 
्ा मुद्ास ववशेष पादठंबा नाही, असहेी 
आबंडेकर ्ावळेी महणाल.े

मुंबई, ता. ३० : कोरोनाच्ा 
पार्ववभूमीवर लागू करण्ात आलेल्ा 
ललॉकडाउनमध्े अनेकांना रोजगार 
गमवावा लागला. काहींना सर्लांतर 
करावे लागले. त्ामुळे राज्ात २०१८ 
च्ा तुलनेत २०२० मध्े सरकारी 
शाळांमधील ववद्ार्ाांचे प्रमाण 
सुमारे िहा टकक्ांनी वाढले आहे. 
वशक्ण क्ेत्ाची वचवकतसा करणारा 
‘असर’ अहवाल प्रर्म संसर्ेतर्फे 
प्रवसद्ध करण्ात आला आहे. त्ा 
अहवालातून हा वनषकषव काढला 
आहे.

राज्ात 
२०१८ मध्े 
सरकारी 
शाळामंध्े 
५३.२ टके् 
मलु े वशक्ण 

घेत होती. २०२० मध् े हे 
प्रमाण ६३.८ टकक्ावंर 

गलेे. मुलींचे २०१८ चे 
प्रमाण ५७.३ टक् ेहोत.े 
त े२०२० मध् े६५ टके् 
झाले आहे. सरकारी 
शाळाकंडे ववद्ार्ाांचा 

कल काही दिवसापंासनू वाढत आह.े 
ललॉकडाउनमळु े झालेल्ा सर्लातंरामळु े
सरकारी शाळांमध् े प्रवशेाच े प्रमाण 
वाढल्ाच े तज्जाचं े मत आह.े ्िंा 
ववद्ार्ाांप्ांत ऑनलाइन वशक्ण पोचत 
आह ेकी नाही ् ापासनू त ेत्ांना पा्ाभतू 
सवुवधा वमळत आहते की नाही ्ाचा 
आढावा ‘असर’ अहवालात घतेला 

‘सरकारी शाळांत जाणार आम्ी...’ 
अनेकांना प्रवेशाची प्रतीक्ा... दोन वर्षांत १० टककक््षांनी व्षढली ववद््षर्थी सांख््ष; ‘असर’च््ष अहव्षल्षतील ननष्कर्ष

उच्च प्ाथमिक गटार 
प्िाण जास्त
उच्च प्रयाथनमक गटयात सरकयारी 
शयाळांकडे प्रिेश घेण्याचया कल 
सिवाधिक ददसूि येत आहे. २०१८ 
मध्े सहयािी ते आठिीमध्े 
सरकयारी शयाळांत ४१ टके् मुलगे 
होते. २०२० मध्े हे प्रमयाण ६४ 
टके् इतके झयाले. म्हणजे ही ियाढ 
२३ टक्क्यांिी िोंदिली गेली आहे.

शशक्षकांचे कौरुक
रयाज्यात कयाही निद्याथथी अस ेआहेत की ज्ांच्याकडे स्याट्वफोि ियाहीत. 
लॉकडयाउिमधे् त्ांच्यापययंत शशक्षण पोचिण्यासयाठी कयाही उपयाययायोजिया 
करणे आिश्यक आहे. सरकयारी शयाळांतील शशक्षकांिी ऑिलयाइि सुनििया 
िसलेल्या समुयारे ३१.८ टके् निद्यार्थ्यांपययंत ियैक्तिक भटेीतिू शकै्षणणक सयादहत् 
पोचिण्याच ेकौतुकयास्पद कयाम केल्याचेही अहियालयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्ारील सरकारी 
शाळांिधील पटसंख्ा 
(टके्वारी)

५३.२ 
२०१८ मध्े 

५७.३
मुलींचे २०१८ 
मिील प्रमयाण

६३.८ 
२०२० मध्े हे

६५
मुलींचे २०२० 
मिील प्रमयाण

आह.े त्ामध् े सरकारी शाळामंधील 
ववद्ार्थीसखं्ा वाढत असल्ाच े दिसनू 
आल ेआहे. 
शयाळेत ि जयाणयाऱयांमध्े ियाढ

िेशपातळीवर २०१८ मध्े ६२.८ 
टक्े मुलगे सरकारी शाळांमध्े 
वशक्ण घेत होते. हे प्रमाण २०२० 
मध्े ६६.४ टक्े इतके झाले आहे. 

सरकारी शाळांत वशक्ण घेणाऱ्ा 
मुलींचे २०१८ चे प्रमाण ७० टक्े होते. 
ते २०२० मध्े ७३ टक्े झाले आहे. 
अद्ाप पवहलीच्ा अनेक ववद्ार्ाांना 
प्रवेशाची प्रतीक्ा असल्ाचेही ्ा 
अहवालात दिसून आले. त्ामुळे ्ंिा 
शाळेत न जाणाऱ्ा ववद्ार्ाांचे प्रमाण 
काहीसे वाढल्ाचे दिसून आले आहे.

जी उत्तरमध्े आज ३६ ििीि बयाधितांची भर पडली असूि, एकूण रुग्णसंख्या 
११,९१६ िर पोहोचली आहे. सध्या निभयागयात ७२५ सक्रिय रुग्ण असूि, 
त्ांच्यािर उपचयार सुरू आहेत. जी उत्तरमध्े आतयापययंत ६०४ रुग्णांचया मृत्ू 
झयालया आहे. निभयागयाचया रुग्ण दपुटीचया कयालयाििी ही तब्बल १९८ ददिसांिर 
गेलया आहे. ियारयािीमध्े आज ददिसभरयात केिळ ७ ििीि रुग्ण सयापडले 
असूि, एकूण बयाधितांची संख्या ३,५४३ झयाली आहे; तर १३३ सक्रिय रुग्ण 
असूि त्ांच्यािर उपचयार सुरू आहेत. ियारयािीमध्े ३,१०१, दयादरमध्े ३,९४२, 
तर मयाहीममध्े ३,५४० असे एकूण १०,५८३ रुग्ण कोरोियामुति झयाले आहेत.

जी उत्तरिध्े ३६ नवीन रुग्णसकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ३० : राज्ात आज 
दिवसभरात ६१९० नवीन कोरोना 
रुगणांचे वनिान झाले. त्ामुळे 
आताप्ांतची एकरूण रुगणसंख्ा 
१६,७२,८५८ झाली आहे. आज १२७ 
रुगणांचा मृत्ू झाला असून, मृत्ुिर 
२.६२ टक्े झाला आहे. आजप्ांत 
१,२५,४१८ सवक्् रुगण आहेत.

दिवसभरात ८२४१ जण बरे 
झाले, तर आताप्ांत १५,०३,०५० 
रुगणांनी कोरोनावर मात केली. रुगण 

बरे होण्ाचा िर ८९.८५ टक्े 
आहे. गेल्ा मवहनाभरात राज्ात 
नवीन वनिान झालेल्ा रुगणांसह बरे 
झालेल्ा रुगणांची संख्ा वाढली 
असून, सवक्् रुगणांची संख्ा कमी 
झाली आहे. आताप्ांतचा मृतांचा 
आकडा ४३,८३७ वर पोहोचला आहे. 
आजच्ा मृत्ूंमध्े ठाणे पदरमंडळ 
५१, पुणे २१, नावशक आठ, कोलहापूर 
सात, औरंगाबाि १३, लातूर मंडळ 
नऊ, अकोला मंडळ सहा, नागपूर ११ 
समावेश आहे.

िरम्ान, आजप्ांत तपासलेल्ा 

राज्ात १५ लाख रुग्ण बरे
ददिसभरयात ६१९० ििीि रुग्ण; १२७ जणांचया मतूृ्

८९,०६,८२६ नमुन्ांपैकी 
१६,७२,८५८ (१८.७८ टक्े) नमुने 
पलॉवझदटवह आले आहेत. सध्ा राज्ात 

२५,२९,४६२ लोक होमक्ारंटाईन 
आहेत, तर १२,४११ लोक संसर्ातमक 
क्ारंटाईन आहेत.


