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पुणे िज��ा�या �ामीण भागात होणारा कोरोना िवषाणूचा  सार ल#ात घेऊन िज��ात�या १३ तालु(यात िमळून एकंदर ५० 
कोरोना काळजी क. / ंस0ु कर1यात आ�याची मािहती मु3य काय4कारी अिधकारी आयषु  साद यानंी आज प6काराशंी बोलताना 
िदली. यािशवाय केवळ कोरोनावर उपचार करणारी १७ िवशेष क. / ं िज��ात <थापन कर1यात आ�याचंही >यानंी सांिगतलं. 
िज��ातली बरीचशी महािव?ालय ं आिण वसितगृहाचं ं @पातंर कोरोना काळजी क. /ात कर1यात आ�याच ं >यानंी <पA केलं.  
आजपयBत िज��ातले समुारे ६०० हDन अिधक लोक कोरोनाबािधत झाले असून >यापैकG ४०० हIन अिधक जण पूण4पणे बरे होऊन 
घरी गेले आहेत. ५० कोरोना काळजी क. /ापैंकG ३२ क. / पूण4 #मतेने स0ु असून उव4Kरत १८ क. / राखीव Nहणून ठेव1यात आली 
अस�याच ं  साद Nहणाले . सPया परिज��ातून आिण परराQयातूनही मोठ्या  माणावर पुणे िज��ात लोक परत येत असून 
>यामुळंच कोरोना िवषाणूचा  सार हो1याचा धोका अिधक अस�यानं ही उपाय योजना कर1यात आ�याचं >यानंी <पA केलं .  
 

पुणे शहरात�या एकूण कोरोना बािधता�ंया तुलनेत  >य# उपचार घेत असले�या 0Sणाचंी स3ंया अवघी 39 ट( के, तर बरे 
होणाWया 0Sणाचें  माण 61 ट( के आहे. पंधरा िदवसापूंवZ ऍि( ट\ह केसेसचे  माण समुारे 45 ट( के होते. >यामुळे मागील 
पंधरवड्यात करोनामु( त होणाWयाचंी स3ंया वाढली आहे. 'मे�या सु@वातीपासून करोनाबािधताचंी स3ंया मोठ्या  माणात वाढली 
आहे. या साथीला रोख1यासाठी चाच1याचंी स3ंया ितपटीने वाढवली आहे. पKरणामी करोनाची बाधा झालेले मा6, कोणतीही ल#णे 
नसलेले अनेक 0Sण सापडत असून >या�ंयामुळे भिवbयात होणारा करोनाचा संभा\य  सार रोख1यात यश येत आहे. तर समुारे 65 
ट( के 0Sणानंा कोणतीही ल#णे िदसत नस�याने तसेच वेळीच िनदान झा�याने हे 0Sण बरे होत आहेत. >यामुळे बरे होणाWयांचा 
आकडा चागंलाच वाढला असून, ऍि( ट\ह केसेसची  करणे 65 व@न मेअखेरीस 39 ट(के झाली आहेत. सPया�या टाळेबंदी�या 
पKरि<थतीत <थलातंर केले�या मजुरासंाठी  पुणे िज�हा  शासनामाफ4 त   20 िशबीर ं  तर साखर कारखाfयामंाफ4 त 2 िशबीरं 
अशी  पुणे िवभागात 22  मदत  िशबीर ं उभार1यात आली आहेत. यामPये 821   <थलातंKरत मजूर असून 1  हजार 656 मजुरानंा 
भोजन दे1यात येत आहे, अशी मािहती िवभागीय आयhु डॉ. दीपक Nहैसेकर यांनी िदली. 
 

पुणे महापािलकेतफj  सवलती�या दरात िमळकतकर भर1यासाठी आज ३१ मे हा शेवटचा िदवस होता. मा6 लॉकडाऊन�या 
पाk4भूमीवर पुणेकरानंा मोठा िदलासा दे1यासाठी ही मुदत ३० जूनपयBत वाढ1यात आ�याची मािहती महापौर मुरलीधर मोहोळ यानंी 
िदली. या संदभा4तील आदेश महापौर मोहोळ यानंी महापािलका आयhु शेखर गायकवाड यानंा आज िदले आहेत. यासाठी <थायी 
सिमतीची आिण सव4साधारण सभेची माfयता दे1यात येईल, असहंी  मोहोळ यानंी <पA केलं आहे. लॉकडाऊनमुळं काही पुणेकरानंा 
िमळकत कर भरण ंश(य झालं न\हतं. िशवाय शिनवारी ऑनलाईन िमळकतकर भर1यास तािं6क अडचण िनमा4ण झाली होती.  
 
कोरोना संसगा4�या पाk4भुमीवर गेले अनेक िदवस बंद असलेला पुणे कृिष उ>पन बाजार सिमतीचा फऴे आिण भाजीपाला बाजार 
आजपासुन स0ु झाला. बाजारा�या  आवारात 200 गाड्या शेतीमालाची आवक झाली. िज��ाबाहेर�या शेतक-यानंीही काल रा6ी 
9 वाज�यापासनु शेतीमाल गाqयावर उतरवायला स0ुवात केली. याखेरीज मोशी,  आिण माजंरी उपबाजाराही िनयिमत स0ु आहेत. 
बाजार स0ु करताना सिमतीनं आड>यानंा अनेक िनयम घालुन िदले. पfनास ट(के आडते आज तर उव4Kरत आडते उ?ा 
अशा कारे एक िदवसाआड \यापाराला आज स0ुवात झाली.   
 
पुणे िज��ातील शेतकWयाचंी खरीप हगंामाची तयारी स@ु आहे. रानाची मशागत, बी-िबयाणे खरेदी करावे कG घरचे वापरावे, या 
िवचारात बळीराजा आहे. खताचंी खरेदी करताना होणाWया फसवणुकGची िचतंा >याला सतावत आहे. सPया�या लॉकडाऊन आिण 
आिथ4क टंचाई�या काळात वाढीव दर, िलिकंग पrतीचा धसका शेतकWयानंा आहे. सPया�या बदल>या पKरि<थती�या पाk4भूमीवर 
िज�हा पKरषदे�या कृषी िवभागाने खत खरेदी कर1याचे दर जाहीर केले आहेत. खरीप हगंाम २०२० मPये शेतकWयानंा सवलती�या 
दराने खते िमळावीत, >याचंी फसवणूक होऊ नये, यासाठी खता�ंया  >येक बॅग�या िकमती जाहीर कर1यात आले�या आहेत. 
>याच िकमतtना शेतकWयानंा खत िवuG आिण खरेदी करावी. >या संदभा4तील तuार, गैर कार आढळ�यास तालुका कृषी 
अिधकारी िकंवा पंचायत सिमती कृषी िवकास अिधकाWयांना >वKरत कळवावे, असे आवाहन िज�हा पKरषदेचे कृषी िवकास 
अिधकारी यानंी केलं आहे. पुणे आिण पKरसरात आज दपुारनंतर ढगाळ वातावरण होतं. उ?ासुrा हवामान ढगाळ राहIन पावसा�या 
हल(या सरी पड1याची श(यता वेधशाळेनं वत4वली आहे. 
 
तर हा होता आजचा पुणे वतृातं. राQयात�या आिण देशात�या इतर ग़ःड्yडी जाणून घे1यासाठी उ?ा सकाळी ७ वाजून १० 

िमिनटानंी ऐका  ादेिशक बातNया पुणे अ क. /ावर आिण उ?ा रा6ी साडे आठ वाजता पुfहा भेटू ताQया पुणे वतृातंमPये.  

नम<कार. 


