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आकाशवाणी पुणे 

पुणे वृ�ांत 

वेळ - राी ०८ वा. ३० िम.  

�दनांक – ०४/०६/२०२०        वार – गु�वार  

 

पुणे िवभागात ५६ ट�े पे�ा अिधक ��ण कोरोनामधून बरे झालेले आहते. स%या िवभागात 
उपचार सु(  असले)या ��णांची सं+या बरे झाले)या ��णांपे�ा कमी आह.े पुण े

िवभागातील 6 हजार 241 कोरोना बािधत ��ण बरे होऊन घरी गेले असून िवभागात 

कोरोनाबाधीत ��णांची सं+या 11 हजार 86 झाली आह;े तर ॲ.टीव ��ण 4 हजार 334 

आह.े िवभागात कोरोनाबाधीत एकंदर 511 ��णांचा मृ/यू झाला आह;े तसचे 238 ��ण 

गंभीर असून उव1रीत िनरी�णाखाली आहेत, अशी मािहती िवभागीय आयु3 डॉ. दीपक 

6हसैेकर यांनी �दली आह.े पुणे िज)हयात 8 हजार 604 बाधीत ��ण असून कोरोना बािधत 

5 हजार 203 ��ण बरे झाले आहते तर ॲ.टीव ��ण सं+या 3 हजार 18 आह.े एकंदर 

383 ��णांचा मृ/यू झाला असून 215 ��ण गंभीर असून उव19रत िनरी�णाखाली आहते. 

 

ससून सव:पचार ��णालयाम%य ेआज एकूण ११ जण करोना म3ु झाले आहते, याम%ये ५ 

पु(ष आिण ६ मिहलांचा समावेश आह.े /यामुळे ससूनमधील कोरोनातून म3ु झाले)यांची 
सं+या २१४ वर गेली आह.े आज २ ��णांचा मृ/यू झाला आह ेतर गंभीर ��णांची सं+या ५२ 
इतक? आह.े आज ४० जण संशियत आढळले आहते. 

 

काल@या िनसग1 चA?वादळांन पुणे िज)Bातील मावळ, मुळशी, हवेली, खेड, जुCर आिण 

आंबेगाव तालु.यात सवा1िधक नुकसान झालं आह,े तर ितघांचा मृ/यू झाला अस)याची 
मािहती िवभागीय आयु3 डॉ.टर दीपक 6हसैेकर यांनी आज पकार प9रषदते �दली; तर 

ये/या २ �दवसांत या नुकसानीचे पंचनाम ेपूण1 केले जातील, असं िज)हािधकारी नवल 

�कशोर राम यांनी यावेळी सांिगतलं. शेती, फळबागा, शाळा, अंगणवाEा 

आिण महािवतरण@या खांबाचेही नुकसान झालं असून /यांची /व9रत द�ुFती केली जाईल, 

असं राम यावेळी 6हणाले. 

 

कोरोना@या वाढ/या Iादभुा1वामुळं गेल े काही �दवस पूण1पण े बंद असल)ेया पुणे शहराचा 
९७ ट�े भाग आता खुला करJयात आला असून प9रिFथती पूण1पणे िनयंणाखाली 

अस)याचं महापािलका आयु3 शेखर गायकवाड यांनी आज पकारांशी बोलताना 
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सांिगतलं. ये/या मिहनाखेरपयLत पुJयातील कोरोना बािधत ��णांची सं+या साडेसात 

हजारापयLत आलेली असेल असा अदंाज M3 करतानाच अपे�ेपे�ा हा आकडा बराच कमी 

अस)याचंही /यांनी FपN केल.ं महापािलका हOीत कोरोना@या साथीत मृ/युमुखी 

पडले)यांपैक? एकही M3? केवळ कोरोनामुळं मरण पावलेली नाही; तरीही या काळात 
होणाPया I/येक मृ/युची Fवतंपणे चौकशी केली जात अस)याचं त े6हणाले. 

 

पुणे महानगरपािलककेला कोरोना तपासणीसाठी मायAॉसॉSट कंपनीने महापािलकेस 

'सीएसआर'अंतग1त सुमारे १ कोटी ४० लाखाचंा िनधी �दला आह.े शहरात कोरोना@या 

आजारामुळे मृ/युमुखी पडले)याम%ये सवा1िधक सं+या TयेU नाग9रक आिण अVय गंभीर 
आजार असले)या ��णांची आह.े /यामुळे महापािलकेने आता शहरातील TयेU नाग9रक 
आिण गभ1वतWची पुढील दोन मिहने िनयिमत आरो�य तपासणी करJयात येणार आह.े  

 

कोरोना@या ितसPया आिण चौXया टाळेबंदी@या काळात पुणे शहरातील गुVहगेारीत वाढ 
झा)याची मािहती पोलीस आयु3 के. Mंकटेशम यानंी आज पकार प9रषदते �दली. 
पिह)या दोन टाळेबंदी@या काळात गुVBांचं Iमाण जवळ जवळ शूVयावर आलं होतं, पण 

नंतर ते Iमाण ३० ते ५० ट..यांपयLत वाढल ं अस)याचं त े6हणाल.े गुVBांच ंवाढणारं 

Iमाण ल�ात घेऊन नाग9रकांना आभासी मा%यमांतून संवाद साधJयाची MवFथा उपलYध 

क(न दJेयात येणार अस)याचं Mंकटेशम यांनी FपN केलं. 

 

िवमा संर�णासह िविवध मागJयांसाठी रेशन दकुानदार १ जूनपासून बेमुदत संपावर गेल े

आहते. /यामुळे सव1सामाVय नाग9रकांचे हाल होत आहते. कोरोना काळात शासनाकडून 

कोणतेही सहकाय1 िमळाले नसून िवZासात न घेता अनेक िनण1य लादले जातात. नुकताच 
कोरोनामुळे एका रेश[नग दकुानदाराचा मृ/युही झाला. ई पॉस यंावरील अंग\ाच े ठसे 

घेणे रO करणे, Iित मिहना Iित काड1 100 �पये Iमाणे मानधन दJेयात यावे, कोरोनाची 

प9रिFथती पा]न धाVय वाटप करJयास मभुा ^ावी, अशी रेशन दकुानदारांची मागणी आह.े 

  

ससून  ��णालयातील नवीन अकरा मजली इमारत कोरोनावरील मु+य ��णालय 6हणून 

घोिषत करJयात आली आह.े या इमारतीत ४ शे ७८ खाटा असून आणखी 200 खाटा तयार 

करJयाचे काम सु( आह.े ये/या तीन मिहVयांत इमारतीम%ये 775 खाटां@या 

MवFथेबरोबरच दोन I/यारोपण श_�Aया िवभाग, दोन जोडणी I/यारोपण श_�Aया 

िवभाग, आठ मोठे आिण दोन लहान श_�Aया िवभाग अस े 14 श_�Aया िवभाग 

काय1िVवत होणार आहते.  
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भुसार बाजार, फऴे आिण भाजीपाला बाजार पाठोपाठ आता घाऊक फुलांचा बाजारही 15 

जून नंतर सु( होणार अस)याची मािहती पुणे कृिष उ/पC बाजार सिमतीचे Iशासक बी. 

जे. दशेमुख यांनी आज �दली. फुल बाजारातील आडते, शेतकरी यांनी बाजार सु( 

करJयाबाबत तयारी दाखव)यान ंIशासनानं याला माVयता �दली आह.े  

 

पुणे आिण प9रसरात आज दपुारपयLत हल.या Fव�पाचा पाऊस पडला; तर तापमापकात 
कमाल 26 पूणाLक 6 तर �कमान 21 पूणाLक 6 दशांश सेि)सअस तापमानाची न`द झाली, 
तर उ^ा मेघगज1ना आिण जोरदार वाPयासह म%यम Fव�पाचा पाऊस पडJयाची श.यता 
अस)याचं हवामान िवभागान 6हटलं आह.े 
 

तर हा होता आजचा ‘पुणे वृ�ांत.’ राTयात)या आिण दशेात)या इतर घडामोडी जाणून 

घेJयासाठी उ^ा सकाळी ०७ वाजून १० िमिनटांनी ऐका “Iादिेशक बात6या” पुणे ‘अ’ 

कa bावर आिण /यानंतर उ^ा राी ०८ वाजून ३० िमिनटांनी पुVहा भेटूया, िविवध 

भारतीवर, ताTया ‘पुणे वृ�ांत’ म%ये, नमFकार. 

------------------ 


