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आकाशवाणी पुणे 

प्रादेशशक वृत्तशवभाग 

पुणे वृत्ताांत  

सांध्याकाळी 6 वा.  

 

शदनाांकः 22.04.2021        वारः गरुुवार  

 

ऑशससजन महापाशिका  

पणेु शहरातील सर्व रुग्णालयाांच्या ऑक्ससजन यांत्रणेची तातडीने तपासणी करून 

त्यासांदभावतील अहर्ाल सादर करण्याचे आदेश महापौर मरुलीधर मोहोळ याांनी 

आज महापाक्लका प्रशासनाला क्दले. शहरातील कोरोना पररक्थथतीबाबत 

उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासनासोबत घेण्यात आलेल्या आढार्ा बैठकीत 

महापौराांनी हे आदेश क्दले. नाक्शक इथां ऑससीजन यांत्रणेतील क्बघाडामळेु काल 

24 जणाांना आपले प्राण गमर्ारे् लागले या पार्श्वभूमीर्र हे आदेश देण्यात 

आल्याचे महापौराांनी थपष्ट केले.  

ऑशससजन शजल्हा  

ऑक्ससजन उत्पादन, क्र्तरण आक्ण परुर्ठा यार्र क्नयांत्रण ठेर्ण्यासाठी क्जल्हा 

प्रशासनाने; उपक्जल्हाक्धकारी दजावच्या अक्धकाऱयाांची क्नयकु्ती केली. यासाठी 

अक्तररक्त मखु्य कायवकारी अक्धकारी भारत शेंडगे, उपक्जल्हाक्धकारी सकु्प्रया 

करमरकर आक्ण दोन तहसीलदाराांसह पाच जणाांची क्नयकु्ती करण्यात आली 

आहे. तसांच ऑक्ससजन परुर्ठ्यासाठी क्जल्हा पररषदेमध्ये क्नयांत्रण कक्ष थथापन 

करण्यात आला आहे.  

ऑशससजन रुग्णािय  

ऑक्ससजन अभार्ी आपत्कालीन पररक्थथती ओढर्ल्यास रुग्णाांच्या 

नातेर्ाईकाांकडून तोडफोड आक्ण हल्ले होऊ नयेत म्हणून  पणु्यातील क्र्क्र्ध  

रुग्णालयाांनी पोलीस बांदोबथत परुर्ण्याची मागणी केली आहे . काल नाक्शकच्या 
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रुग्णालयात घडलेल्या दघुवटनेच्या पार्श्वभूमीर्र खबरदारीचा उपाय  म्हणून अनेक 

रुग्णालय चालकाांनी हा बांदोबथत देण्याची मागणी केली आहे .  

रमेडेशसशवर  

पणु्यात 11 एक्प्रलपासून  रमेडेक्सक्र्र क्नयांत्रण कक्ष कायावक्वर्त करण्यात आला 

आहे. तसांच रमेडेक्सक्र्रचा काळाबाजार रोखण्याच्या अनषुांगाने शहरी भागात 6 

भरारी पथके आक्ण  ग्रामीण भागात 12 भरारी पथके थथापन करण्यात आली 

आहेत. उपलब्ध रमेडेक्सक्र्र इांजेसशनची सांख्या; त्याचे रुग्णालयक्नहाय र्ाटप, 

क्र्तरकाचे नार् आक्ण  मोबाईल क्रमाांकासह यादी नागररकाांसाठी पणेु 

क्जल्हाक्धकारी कायावलयाांच्या pune.gov.in आक्ण  अक्धकृत सांकेतथथळार्र 

प्रक्सध्द केली जात आहे. 

दरम्यान पणु्यात दोन क्दर्साांत 540 खासगी  रुग्णालयाांना 8 हजार 100 

रमेडेक्सक्र्र इांजेसशनचां र्ाटप करण्यात आलां आहे.  

कोरोना व्यवस्थापन  

पणेु क्जल्याच्या ग्रामीण भागातील रुग्णालयाांच्या व्यर्थथापनासाठी क्जल्हा 

पररषदेच्या शाळाांमधील क्शक्षक आक्ण इतर कमवचाऱयाांची तात्परुत्या थर्रुपात 

क्नयकु्ती केली जाणार आहे . क्जल्हा पररषदेचे मखु्य कायवकारी अक्धकारी आयषु 

प्रसाद याांनी त्यासांदभावतील आदेश जारी केला आहे . सध्याच्या कोरोना 

प्रादभुावर्ाच्या काळात ग्रामीण भागातील रुग्णालयात खाटाांचे व्यर्थथापन 

त्याचबरोबर रुग्णालयातील अवय र्थतूांची कमतरता याकडे लक्ष देण्यासाठी 

प्रशासकीय कमवचाऱयाांची गरज आहे . त्या जागाांर्र क्जल्हा पररषदेच्या 

शाळाांमधील क्शक्षक आक्ण अवय कमवचारी क्नयकु्त करण्याची सूचना प्रशासनानां 

केली असून हा कमवचारी र्गव क्शफ्टनसुार  रुग्णालयात २४ तास तैनात राहणार 

आहे . क्जल्यातील समुार े५५० रुग्णालयात क्मळून १५०० च्या आसपास  

कमवचारी र्गावची गरज भासणार आहे .  

गहृरचना सांस्था  

http://pune.gov.in/
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सध्याच्या कोरोना प्रादभुावर्ाच्या काळात शहरातील गहृरचना सांथथाांसाठी 

कोणतीही क्नयमार्ली बनर्ण्यापूर्ी या गहृरचना सांथथाांच्या महासांघाला 

क्र्र्श्ासात घेण्याची मागणी महासांघाने राज्य शासनाकडां केली आहे . शहर आक्ण 

पररसरात महासांघाचे समुार े२० हजाराहून अक्धक सभासद आहेत . क्नयम लागू 

करताना र्ाथतर्तेचां भान राखण्याची गरज असल्याचां महासांघानां आपल्या 

क्नरे्दनात म्हटलां आहे . एखाद्या सोसायटीत ५ पेक्षा अक्धक कोरोना रुग्ण 

आढळल्यास त्या सोसायटीचा सांपूणव पररसर सील करतानाच त्या सोसायटीच्या 

सरुक्षा रक्षकाांना पीपीई क्कट अक्नर्ायव करण्याचा नर्ा क्नयम शासनानां जारी केला 

आहे त्याचबरोबर त्या सोसायटीच्या पररसरात आक्ण बाहेरही सीसीटीव्ही 

लार्ण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत . या प्रकारच्या सूचनाांची 

अांमलबजार्णी ऐनरे्ळी कशी शसय आहे अशी क्र्चारणा महासांघाने केली आहे .   

िसीकरण  

कें द्र सरकारच्या नर्ीन क्नदेशानसुार १८ र्षावर्रील सर्ाांना लसीकरण 

करण्याच्या मोक्हमेअांतगवत पणेु शहरासह क्जल्यात आणखी समुार े५२ लाखाहून 

अक्धक लोकाांना कोरोना प्रक्तबांधक लस द्यार्ी लागणार आहे . क्जल्यातील २१ 

क्र्धानसभा मतदार सांघात क्मळून  १८ र्षाांपासून ते ४५ र्षावपयांत समुार े५२ 

लाख १४ हजाराच्या आसपास मतदार  आहेत . येत्या १ मे पासून हे सर्वजण 

लसीकरणासाठी पात्र ठरणार आहेत . त्या सर्ावना लसीचे प्रत्येकी दोन डोस 

यानसुार केर्ळ पणेु क्जल्यासाठी आगामी काळात १ कोटीहून अक्धक लसीच्या 

मात्रा लागणार आहेत .   

हवामान  

पणेु आक्ण पररसरात आज कमाल तापमान ३७ तर क्कमान तापमान २० अांश 

सेक्ल्सयस नोंदर्लां गेलां. उद्या कमाल तापमान ३८ तर क्कमान तापमान १९  

अांश सेक्ल्सयस राहील असा पणेु रे्धशाळेचा अांदाज आहे.  

 



PUNE VRUTTANT 22.04.21  4 

 

तर हा होता आजचा पणेु र्तृ्ाांत उद्या पवुहा भेटू ताज्या पणेुर्तृ्ाांत मध्ये, पण तत्पूर्ी 

एक आर्ाहन कोरोनाचा सांसगव रोखण्यासाठी माथक पररधान करा, र्ारांर्ार हात थर्च्छ 

धरु्ा,सरुक्क्षत अांतर राखा नमथकार. 

 


