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आकाशवाणी पुणे 

पुणे वृत्ाांत 

वेळ - सांध्याकाळी ०६.०० वा. 

ददनाांक – १८/०४/२०२१  वार – रवववार 

 

वनवासी डॉक्टराांवरील ताण कमी करण्यासाठी मनुष्यबळ वाढवण्याच्या मागणीसाठी सुरू 

असललेां ससूनच्या वनवासी डॉक्टराांचां आांदोलन काही मागण्या मान्य झाल्यानां सोमवार 

पयंत स्थवगत केल्याची मावहती महाराष्ट्र असोवसएशन ऑफ रेवसडेंट डॉक्टसस म्हणजेच 

माडसच्या ससून शाखेनां आज ददली. शुक्रवारपासनू ह ेआांदोलन सुरू होते. त्यात अत्यावश्यक 

सेवा वगळता सवस सेवा बांद केल्या होत्या.  

  

कोरोनाची रुग्णसांख्या वाढत असताना शासकीय चाचणी कें द्रावरील अहवाल वमळण्यास 

उशीर होत असल्याची बाब उघड झाली आह.े त्यामुळे कोरोना चाचणीचा अहवाल 

येण्यापूवी कोरोनाची लागण झाली आह ेका यासाठी नागररक आता सीटी स्कॅन करण्यावर 

भर दते असल्याचे पाहायला वमळत आह.े चाचणी अहवालावशवाय रूग्णालये खाटा 

उपलब्ध करून दते नसल्याने अनेक रुग्णाांची अवस्था गांभीर होते तर काही रुग्ण 

उपचाराववनाच राहत आहते. 

  

पुणे शहरात लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी पुणे महापावलका प्रयत्नशील असली तरीही 

लसींअभावी नागररकाांना कें द्रातून लस न घेता परत जावे लागत असल्याचे वचत्र ददसत 

आह.े शहरातील ववववध 17 कें द्राांवरील नागररक लसीववना माघारी गेल्याचे आमच्या 

वातासहराने कळवले आह.े काल शहरात 14 हजार 366 जणाांचे लसीकरण झाल्याची 

मावहती आरोग्य ववभागाने ददली आह.े 

  

ससूनमधील शवागारातील कमसचाऱयाांवरील कामाचा ताण वाढतो आह.े या कमसचाऱयाांना 

50 ते 60 मृतदहेाांचे शवववच्छेदन करावे लागते. मात्र मनुष्यबळाच्या अभावी या 

कमसचाऱयाांना 10 ते 12 तास काम करावां लागत आह.े शवववच्छेदनास वळे लागत असल्याने 

नातेवाईकही वाट पाहत असल्याचे वचत्र शवागाराबाहरे ददसून येत आह.े 
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पुणे वजल्यात सध्या 76 टके्क रूग्ण घरी ववलगीकरणात राहूनच कोरोना सांसगासशी लढताहते. 

पुणे शहरात ह े प्रमाण सवासवधक म्हणजे सुमारे 84 टके्क आह े तर पपपरी पचचवड मध्ये ह े

प्रमाण 70 टके्क तर ग्रामीण भागातील 64 टके्क रूग्ण गृहववलगीकरणात उपचार घेत 

असल्याचां आमच्या वातासहरानां कळवलां आह.े 

  

दरम्यान पपपरी पचचवडमध्य ेगृहववलगीकरणात असलेल्या रूग्णासाांठी पावलका प्रशासन 

कॉल सेंटर सुरू करणार असल्याची मावहती पपपरी पचचवड महापावलकेचे आयुक्त राजेश 

पाटील याांनी ददली आह.े गृहववलगीकरणातील रुग्णाला फोन करून येत्या दहा ददवसाांत या 

रुग्णाची सद्यवस्थतीची नोंद घेतली जाणार असल्याचेही पाटील याांनी साांवगतले. समाज 

माध्यमातून आयुक्ताांनी नागररकाांशी सांवाद साधून खासगी रुग्णालयाांनाही रेमवडवसववर 

इांजेक्शन पुरवले जातील; त्यामुळे नागररकाांनी धावपळ करू नये, असे आवाहनही आयुक्ताांनी 

केले आह.े 

  

पपपरी पचचवड महापावलकेच्या यशवांतराव चव्हाण रुग्णालयात सांभाव्य कोरोना 

रुग्णाांसाठी दफव्हर वक्लवनक सुरू करण्यात आलां असून सदी, खोकला, ताप असणाऱयाांवर 

इथां उपचार करण्यात यते असल्याची मावहती रुग्णालयाचे अवधष्ठाता डॉक्टर राजेंद्र वाबळे 

याांनी ददली आह.े चव्हाण रुग्णालय ह ेकोववड वनगा रुग्णालय म्हणून कायसरत आह.े वतथ े

सध्या 508 कोरोनाबावधत रुग्णाांवर उपचार सुरू आहते. सध्या रुग्णालयात 360 

ऑवक्सजन खाटा तर 71 व्हेंरटलटेर बेड आहते.  

  

टाळेबांदीच्या काळातही ग्राहकाांपयंत उच्च प्रतीचा आांबा पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य 

कृषी पणन मांडळाच्या वतीनां https://bs.msamb.com/ ऑनलाईन पोटसल सुरू करण्यात 

आलां असल्याची  मावहती कृषी पणन मांडळाचे सरव्यवस्थापक दीपक पशद ेयाांनी ददली. या 

महोत्सवात दवेगड रत्नावगरी आवण हापूस आांबा उत्पादक थेट सहभागी होणार आहते. 

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मांडळाच्या वतीनां दरवषी आांबा महोत्सवाचे आयोजन केल ेजाते. 

यांदा टाळेबांदीमुळे महोत्सव होणार नाही, असहेी पशद ेयाांनी साांवगतल.े 

  

https://bs.msamb.com/
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क्राांतीवीर दामोदर हरी चापेकर याांचा आज स्मतृीददन आह.े त्यावनवमत् पपपरी पचचवडच्या 

महापौर उषा ढोरे याांनी पचचवड इथल्या चापेकर बांधूांच्या समूह वशल्पास पुष्पहार अपसण 

करून अवभवादन केल.े 

  

मवहला वशक्षणाचे परुस्कते आवण महषी स्त्री वशक्षण सांस्थेचे सांस्थापक भारतरत्न महषी धोंडो 

केशव कव े याांची आज जयांती आह.े त्यावनवमत् पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ याांनी 

कोथरुड इथल्या पूणासकृती पुतळ्यास तसांच पुणे महापावलका भवनातील तैलवचत्रास 

पुष्पहार अपसण करून अवभवादन केलां. 

  

हवामान 

पुणे आवण पररसरात आज ददवसभर आकाश वनरभ्र होतां. कमाल तापमान ३९ अांश 

सेवल्सअस तर दकमान तापमान २० अांश सेवल्सअस होते. 

 

तर हा होता आजचा ‘पुणे वतृ्ाांत.’ यानांतर उद्या सांध्याकाळी ०६.०० वाजता पुन्हा 

भेटूया, ववववध भारतीवर, ताज्या ‘पुणे वतृ्ाांत’मध्ये, पण तत्पूवी एक आवाहन : कोरोना 

ववरुद्धचा लढा सांपललेा नाही; म्हणूनच मास्क वापरा, स्वच्छता पाळा, अांतर राखा आवण 

ववश्वासाहस बातम्याांसाठी ऐकत रहा, आकाशवाणी, नमस्कार. 


