
�व�वध भारती पुणे, पुणे व�ृांत… @ 8.41 PM ON 01.04.2020 

  

�हैसेकर- 

 

को�वड 19 	या पाव�भूमीवर, �नजामु�द�न इथं झाले!या एका धा$म�क काय�%मातील 

182 जणाचंी याद� +ा,त झाल� असून यातील 106 जण पुणे �वभागातील आहेत. 

उव�6रताचंा शोध घे9याचे काम सु: अस!याची मा;हती �वभागीय आय<ुत डॉ<टर द�पक 

?हैसेकर यांनी आज ;दल�. यामAये पुणे िज!Cयातील 70, सातारा िज!Cयातील 5, 

सांगल� िज!Cयातील 3 सोलापूर िज!Cयातील 17 आGण को!हापूर िज!Cयातील 10 

जणाचंा समावेश आहे. याचील 94 जणाचंे �वलगीकरण कर9यात आले आहे. Iया	ंया 

JKावाचे नमुने घेतले जातील Iयाचा अहवाल +ा,त झा!यानतंर पढु�ल काय�वाह� केल� 

जाईल असंह� डॉ<टर ?हैसेकर यांनी सांNगतलं. 

 

दर?यान,  पुणे �वभागात, पुणे शहरात कोरोना OPणसंQयेत 5 ने वाढ झाल� आहे. 

Iयामुळे �वभागातील OPणाचंी संQया 77 झाल� आहे. IयामAये पु9यात 36, �पपंर� 

NचचंवडमAये 12, साताSयात 2, सांगल� 2 आGण को!हापूर मAये दोन नाग6रकांचा 

समावेश आहे.  

पुणे शहरात!या �व�वध OPणालयामंAये  एकंदर 30 OPण उपचार घेत आहेत. IयापैकT 

 डॉ<टर नायडू OPणालयात 24 OPण असून खाजगी OPणालयांAये सहा OPण उपचार 

घेत आहेत. �पपंर� Nचचंवड महापा$लके	या नवीन भोसर� आGण यशवंतराव चVहाण 

Jमतृी OPणालयात 41 Vय<तींना दाखल कर9यात आले असून Iयां	या घशातील 

XVयाचे नमुने पु9यातील राYZ�य �वषाण ू संJथेत तपास9यासाठ] पाठ�व9यात आले 

आहेत. तर नवीन भोसर� OPणालयातील एका OPणाचा तपासणी अहवाल दोनदा 

नकाराIमक आ!यानं Iयाहा घर� पाठ�व9यात आलं असून 14 ;दवस �वलगीकरणामAये 

राह9या	या सुचना दे9यात आ!या आहेत. 

  

हे$पलाईन- 

 

कोवीड १९ या आजाराबददल �व�वध माAयमांमAये येणार� मा;हती आGण :Pणाचंी 

वाढती संQया पासून जनसामाaयामंAये �नमा�ण झालेल� भीती घालव9यासाठ] 

महाराYZ मान$सक आरोPय संJथा आGण बी. जे मेडीकल महा�वदयालय यांनी 



संयु<तपणे मनसंवाद ह�  हे!पलाईन आजपासून सु: केल� आहे. सव� साधारण 

जनत	ेया सव� +कार	या मान$सक समJयांचे येथे �नराकरण केले जाईल.  

यासाठ]चा दरूAवनी %मांक असा आले. ०२०-२६१२७३३१ ह� हे!पलाईन सु: कर9यात 

आल� आहे. ह� सेवा २४ तास ७ ;दवसासंाठ] उपलiध क:न दे9यात आल� आहे.  अशी 

मा;हती महाराYZ मान$सक आरोPय संJथेचे संचालक डॉ. अजय चंदनवाले यांनी केले 

आहे. 

  

 

कोरोना 	या पाव�भूमीवर पुणे शहरात राब�व9यात येत असलेला डॉ<टर आप!या दार� 

हा उप%म कौतुकाJपद आहे असं महापौर मुरल�धर मोहोळ यांनी ?हटले आहे. पुणे 

महापा$लका, फोस� मोटस� आGण भारतीय जैन संघटना यां	यावतीने हा उप%म 

राबव9यात येत आहे. यामAये वै�यकTय सोयींनी सुसlज ११ Vहॅन शहरा	या सव� 

भागात जाऊन नाग6रकांची सदo ताप खोकला तसंच आरोPय तपासणी करणार आहेत.  

 

  

मदत, कारवाई- 

पुणे महापा$लकेतील भाजप	या नगरसेवकांकडून कोरोना साठ] एक कोट� 94 लाख 

Oपयाचंा �नधी दे9यात आला आहे. पpाचे शहराAयp जगद�श मुळीक यांनी ह� मा;हती 

;दल�. पpा	या 97 नगरसेवकांनी +IयेकT दोन लाख Oपयाचंा �नधी Iया	ंया +भाग  

Jतर�य  �नधीतून उपलiध क:न ;दला आहे. महापा$लका आयु<त शेखर गायकवाड 

यांना याबाबत पK दे9यात आले आहे. पुणे महापा$लकेमAये कंKाट� कामगारांना वेळेत 

पगार न देणाSया ठेकेदारांवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी महापा$लके	या 

�वरोधी पpनIेया ;दपाल� धमुाळ यांनी आयु<तांकडे केल� आहे. महापा$लकेत सफाई 

कामगार तसेच सुरpा रpक हे कंKाट� प�धतीन े मोqया +माणावर कामाला आहेत. 

Iयांचा तीन म;हaयाचा पगार कंKाटदारांनी थकवला अस!याची बाब नुकतीच समोर 

आल� आहे. Iया पाव�भूमीवर धमुाळ यांनी ह� मागणी केल� आहे. 

  

   

 

 



पीएफ- 

कोरोना	या पा व�भूमीवर कंपनी कम�चायाrना आNथ�क चणचण भासू नये. यासाठ] 

भ�वYय �नवा�ह�नधी काया�लयात नsदणीकृत कम�चायाrना Iयां	या खाIयात जमा 

झाले!या पी.एफ.	या रकमेपकैT ७५ ट<के र<कम uकंवा Iयां	या मागील तीन 

म;हaयां	या पगाराएवढ� र<कम (दोaह�पैकT कमी असलेल� र<कम) �वनापरतावा 

आगावू र<कम ?हणून दे9यात येणार आहे. यासाठ] उमंग ऍपव:न ऑनलाइन अजा�ची 

VयवJथा केल� आहे. Iयाच+माणे  अज� के!यापासून ७२ तासामAये ह� र<कम 

कम�चायाrस $मळणे आता श<य होणार आहे. 

  

मालवाहतूक- 

कोरोना �वषाणूचा +ादभुा�व रोख9यासाठ] मAय रे!वचेी +वासी वाहतूक बंद असल� 

तर� मालवाहतूक सुरळीत सुO आहे. बंद	या काळात जीवनावयक वJतूचंी टंचाई भासू 

नये ?हणनू गे!या १० ;दवसात २८ हजार वगॅन	या माAयमातून मालवाहतूक कर9यात 

आल�. ह�  वाहतकू मुंबई, पुणे, नागपूर, भुसावळ आGण सोलापरू या ;ठकाणाहून 

कर9यात आल� अस!याचं मAय रे!वेन ेकळवलं आहे.  

  

हवामान- 

पु9यात आज हवामान कोरड ं होतं. कमाल तापमान सदोतीस पणूाrक तर uकमान 

तापमान 18 पूणाrक 4 नsद�वले गेले. उ�या आकाश मुQयत �नर{ राह9याची श<यता 

आहे.  

  

  

तर हा होता आजचा पुणे व|ृांत, राlयात!या आGण देशात!या इतर घडामोडी जाणनू 

घे9यासाठ] उ�या सकाळी सात वाजून दहा $म�नटांनी ऐका +ादे$शक बात?या, पुणे अ 

क~ Xावर, कोरोना महाराYZ हे �वशेष बातमीपK सकाळी 10 वाजून 10 $म�नटांनी आGण 

Iयानंतर उ�या राKी 8 वाजून 41 $म�नटांनी पुaहा भेटूया, �व�वध भारतीवर, ताlया 

पुणे व|ृांतमAये, तोपयrत आपण घर�च राहा, JवJथ राहा आGण ऐकत राहा 

आकाशवाणी. नमJकार. 


