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अनेकांना म�ृयू"या दाढेतून बाहेर काढणार ेमहारा&'ातील 36 कोरोना यो+ ेडॉ.टर कोरोना"या महामारीत 0ाणाला मकुले 

आहेत. �यापैक2 प3ुयातील चार डॉ.टरांचा समावेश असून दशेात आतापय6त एकूण 382 डॉ.टर कोरोनाशी लढताना काळा"या 
पड9ाआड गेले आहेत. �यांची यादी भारतीय वै9क2य संघटनेने तयार केली आहे, अशी मािहती आयएमएचे रा>य अ?य@ डॉ.टर 
अिवनाश भAडवे यांनी िदली. 
 

अिँटजेन चाचणी ही 20 िमिनटांत पॉिझटीव िकंवा िनगेिटव अहवाल दणेारी चाचणी आहे. माञ या चाचणीची अचूकता 60 
ते 70 ट.के आहे, Gहणून प3ुयात आरटीपीसीआर चाचणी कर3यासाठी असलेIया 23 0योगशाळांमधून दनंैिदन पाच ते सात हजार 
नमKुयांची चाचणी होते. कL M सरकारकडून अिँटजेन चाच3याची संNया कमी करा अशा सूचना आIया आहेत. �यामळेु अिँटजेन 
चाच3याची संNया कमी कOन आरटीपीसीआर चाच3यांची संNया वाढव3यात येणार आहे, अशी मािहती महापािलके"या अितPरQ 
आयQु Oबल अRवाल यांनी िदली. 
 

कोरोनावरील 0ाथिमक उपचार केले जातील, असे फलक पणेु शहरातील खासगी बाW XYण िवभाग, दवाखाKयांवरही 
लाव3यात यावेत असे बंधन महापािलकेने घातले असून @े�ीय कायाZलयांवर या"या दखेरखेीची जबाबदारी सोपिव3यात आली आहे, 
असे काRेँस प@ाचे महापािलकेतील गटनेते, माजी उपमहापौर आबा बागलु यांनी सांिगतले. कोरोना XYणाला \ास घे3यास �ास 
झाIयास तातडीने XYणालयात दाखल करावे लागतं परतं ुआजार 0ाथिमक अव]थेत असIयास थंडी, ताप, खोकला यावर खाजगी 
दवाखाKयात उपचार घेता येतील. गरज भासIयास कोरोनाची तपासणी केIयावर तपासणीचा पॉिझिट^ह PरपोटZ  आला क2  XYणांना 
XYणालयात िकंवा कोिवड सLटरम?ये उपचार िदले जातील. परतं ुस9 ि]थतीत तपासणी PरपोटZ  पॉिझटी^ह आला क2, XYण घाबOन 
जातो आिण XYणालयात दाखल कर3यासाठी नातवेाईकांची तारांबळ उडते. XYणालयांम?ये आधीच गद` झालेली आहे, �यामळेु 
जागा िमळत नाही िकंवा जागा अडिवली जाते. अशा XYणांनी खासगी ओपीडीत िकंवा दवाखाKयातच 0ाथिमक उपचार bयावेत 
आिण दवाखाKयांनी आिण ओपीडीनी कोरोना उपचार केले जातील, असे फलक लावावेत, अशी मागणी महापािलका आयQुांकडे 
केली होती. ती मागणी मंजूर झाली आहे. 
 

कोरोनाचे वाढते XYण आिण वाढणारा म�ृयदुर ल@ात घेऊन ही साथ रोख3यासाठी पणेु आिण िपंपरी िचंचवड शहरासह 
संपूणZ िजIWात ये�या दोन िदवसात जमावबंदीचे आदशे लागू हो3याची श.यता आहे. टाळेबंदीचे िनब6ध िशिथल होऊन सार ेकाही 
खलेु झाIयानंतर नागPरकांनी साधे साधे िनयमही धडुकाव3यास सXुवात केIयानं गेIया काही िदवसांत प3ुयात दररोज दीड ते दोन 
हजार न^या कोरोना बािधतांची नAद होऊ लागली असून म�ृयूदरही पKुहा वाढू लागला आहे. �यामळंु 0शासनातफd  िचंता ^यQ 
कर3यात येत आहे. उपमNुयमं�ी आिण प3ुयाचे संपकZ  मं�ी अिजत पवार यां"या उपि]थतीत झालेIया बैठक2त यावर चचाZ झाली 
असून जमाव बंदी लागू कर3याबeलचा संपूणZ आराखडाही तयार झाला आहे .  
 

पणेु िजIWातील चाकण पPरसरात कायाZ िKवत होत असलेला ऑि.सजन उ�पादनाचा 0कIप पढुील मिहKया"या 
अखेर"या आठवड्यात सXु हो3याची श.यता असून �यानंतरच शहर आिण िजIWातील ऑि.सजनचा तटुवडा कमी होईल. मा� 
तोपय6त शेजार"या िजIWातून ऑि.सजनचा परुवठा सOुच ठेवावा लागणार आहे. उ9ोग िवभागाचे सहसंचालक सदािशव सरुवसे 
यांनी िदलेIया मािहतीनसुार चाकण"या 0कIपातून 0ितिदन समुार े 200 मेि'क टन ऑि.सजनचं उ�पादन होणार असIयानं 
िजIWाची िचंता िमटणार आहे. 
 



पणेु शहरात गKुWांचा तपास कर3यासाठी तं�hानाचा वापर केला तसंच ए.]'ा ऍप, सीसीटी^ही या सारNया साधंनाचा 
उपयोग वाढवला असIयाचं प3ुयाचे मावळते पोिलस आयQु के वLकटेशम यांनी सांगीतलं. पणेु शहरातील कायZकाळात पणेुकरांकडून 
अनेक गोjी िशकायला िमळाIया तसंच पणेुकर नागPरकांकडून चांगला 0ितसाद िमळाला असंही ते Gहणाले.  
 

गेले सहा मिहKयांपासून प3ुयातील मंगल कायाZलय आिण लॉKस बंद असIयाने यातून मागZ काढ3यासाठी मंगल 
कायाZलया"या @े�फळा0माणे िकमान अडीचश ेलोकांना कायZkमांना परवानगी द3ेयात यावी अशी मागणी शहरातील 0मखु मंगल 
कायाZलया"या ^यावसाियकांनी आज प�कार पPरषदते केली. शहरात जवळपास स^वाशे कायाZलये असून यावर अवलंबून असणाmया 
हजारो लोकांचा रोजगार बडुाला आहे असेही यावेळी सांग3यात आले. 
 

पणेु आिण पPरसरात आज दपुारनंतर पावसा"या मसुळधार सरी कोसळIया. उ9ाही असेच हवामान राहील असा अंदाज 
आहे.  

 
तर हा होता आजचा पुणे वृ�ातं. दशेातील आिण रा�यातील ता�या घडामोड�साठी ऐका "ादिेशक बात$या उ&ा सकाळी 7 
वाजून 10 िमिनटानंी, आकाशवाणी पुणे अ क0 1ावर. 2यानतंर पुण ेआिण प3रसरात4या घडामोडी जाणून घ5ेयासाठी पु6हा 
भटूेच उ&ा स8ंयाकाळी 6 वाजता. ता�या पुणे वृ�ातंम8य,े िविवध भारती पुणे क0 1ावर. तोपय;त तु$ही श<यतो घरीच राहा, 

िनरोगी राहा आिण िव>ासाह? बात$यासंाठी ऐकत राहा, आकाशवाणी, नम@कार. 
 


