आकाशवाणी पुणे
पुणे वृत्ाांत
वेळ - रात्री ०८ वा. ३० मि.
दिनाांक – ०४/०८/२०२०
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पुणे शहरात गणेशोत्सव होईपर्यंत पाणी कपात लागू होणार नाही, अशी िामहती
िहापौर िुरलीधर िोहोळ र्याांनी दिली आहे. गेले काही दिवस पावसानां ओढ
दिल्र्यािुळे पाण्र्याचां मनर्योजन करण्र्यासाठी िहापौराांतर्फे आज आढावा बैठकीचां
आर्योजन करण्र्यात आलां होतां. पाटबांधारे मवभागाचे तसांच िहापामलके च्र्या पाणी
पुरवठा मवभागाचे अमधकारी र्या बैठकीला उपमथित होते. शहराला पाणीपुरवठा
करणाऱ्र्या धरणात सध्र्या 35 टक्के पाणीसाठा असून मपण्र्यासाठी सुिारे सहा
टीएिसी पाणी उपलब्ध आहे. धरणक्षेत्रात कालपासून पावसाला सुरुवात झाली
आहे; तसांच हवािान मवभागानां ऑगथटिध्र्ये चाांगला पाऊस होणार असल्र्याचा
अांिाज व्यक्त के ला आहे. र्या सवव बाबींचा मवचार करून पाणी कपात लागू न
करण्र्याचा मनणवर्य घेण्र्यात आल्र्याचां िहापौराांनी थपष्ट के लां.
िुांबई पाठोपाठ आता पुण्र्यातही व्यापाऱ्र्याांसाठी सि आमण मवषि तारखेचे बांधन
काढण्र्यात आले आहे. िहापामलका आर्युक्त मवक्रि कु िार र्याांनी आज र्याबाबतचे
आिेश जारी के ले. र्यािुळे प्रमतबांमधत क्षेत्र वगळता सवव प्रकारची िुकानां
उद्यापासून सकाळी 9 ते सार्यांकाळी सात वाजेपर्यंत खुली राहणार आहेत. सि
आमण मवषि तारखेिुळे िुकानात िोठ्या प्रिाणात गिी होत होती. ही अट काढू न
टाकावी, अशी िागणी व्यापारी िहासांघातर्फे करण्र्यात आली होती.
पुणे िहापामलके च्र्या किवचाऱ्र्याांना सातवा वेतन आर्योग लागू करण्र्यावर अखेर
मशक्कािोतवब झालां आहे. र्यासांिभावत मवचार करण्र्यासाठी मनर्युक्त के लेल्र्या
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समितीनां त्र्याला िांजुरी दिली असून थिार्यी समिती आमण सववसाधारण सभेच्र्या
िान्र्यतेनांतर र्याची अांिलबजावणी सुरू होणार आहेे़. र्या मनणवर्याचा िहापामलका
आमण मशक्षण िांडळातील मिळू न सुिारे १७ हजार अमधकारी किवचाऱ्र्याांना लाभ
मिळणार आहेे़. सातवा वेतन आर्योग लागू करण्र्याबाबतचा मनणवर्य २०
उपसूचनाांसह सववपक्षीर्य समितीनां एकिताने घेतला असल्र्याची िामहती िहापौर
िुरलीधर िोहोळ र्याांनी दिलीे़.
कोरोना सािीच्र्या पार्शववभूिीवर पुणे आमण पपांपरी-पचांचवड शहरातील 448
झोपडपट्ट्ाांचां सर्व्हेक्षण करून पात्र आमण अपात्र झोपडीधारकाांची र्यािी तर्यार
के ली जाणार आहे. त्र्यासाठी तीन वषांचा आराखडा तर्यार करण्र्यात आला असून
एका एजन्सीची मनर्युक्ती िेखील करण्र्यात आली आहे.
कोरोनाची साि सुरू असताना िहापामलके ची काही रुग्णालर्यांल बांि आहेत. ती
तातडीने सुरू

करण्र्यात र्यावी, र्या िागणीसाठी मवमवध सांघटनाांनी आज

पुणे िहापामलके च्र्या प्रवेशिारासिोर मनिशवने करून आांिोलन के लां.

कोरोना प्रािुभाववािुळां अडचणीत सापडलेल्र्या शालेर्य मवद्यािी वाहतूक बस
चालक िहासांघानां राज्र्य शासनाकडे आर्िवक िितीबरोबरच अन्र्य काही
सवलतींची िागणी के ली आहे. गेल्र्या सुिारे ६ िमहन्र्याांपासून शाळा बांि
असल्र्यानां र्या बस चालकाांची उपासिार होत आहे. बस चालकाांबरोबरच र्या
बसिध्र्ये िितनीस म्हणून काि करणाऱ्र्या अनेक िमहला िेखील र्या काळात
बेरोजगारीचा सािना करत आहेत; त्र्यािुळां त्र्याांच्र्या वेतनापोटी शासनानां
अनुिान द्यावां, बसचा कर िार्फ करावा, मवम्र्याचे हप्ते भरण्र्यासाठी िुितवाढ
द्यावी, इत्र्यािी िागण्र्या र्या िहासांघानां के ल्र्या आहेत.
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पुण्र्याचे मजल्हामधकारी नवल दकशोर राि र्याांची पांतप्रधान कार्यावलर्यात
उपसमचव पिावर मनर्युक्ती करण्र्यात आली आहे. पुढील ४ वषव ककां वा नवीन
आिेश र्येईपर्यंत त्र्याांची र्या पिावरील मनर्युक्ती कार्यि राहणार आहे. राि हे
२००८ च्र्या तुकडीचे सनिी अमधकारी असून गेल्र्या सुिारे सर्व्वा िोन वषांपासून
ते पुण्र्याचे मजल्हामधकारी म्हणून काि पाहत होते. राज्र्याच्र्या िुख्र्य समचवाांना
राि र्याांच्र्या मनर्युक्तीबद्दलचां पत्र कें द्र सरकारकडू न पाठवण्र्यात आलां आहे. र्यापूवी
श्रीकर परिेशी आमण कु णाल कु िार र्या िोन प्रशासकीर्य अमधकाऱ्र्याांचीही
पुण्र्यातून िेट पांतप्रधान कार्यावलर्यात बिली झाली आहे.
अर्योध्र्येत उद्या होणाऱ्र्या राििांदिर भूमिपूजन सोहळ्र्याच्र्याच्र्या अनुषांगानां पुणे
ग्रािीण पोमलसाांनी काही प्रमतबांधात्िक आिेश जारी के ले आहेत. त्र्यानुसार
सािामजक सांकेतथिळाांवरून प्रक्षोभक, दिशाभूल करणारा ककां वा आक्षेपाहव असा
िजकू र, ध्वमन ककां वा मचत्रदर्फती प्रसृत करणाऱ्र्याांवर कडक कारवाई करण्र्यात
र्येईल, असा इशाराही पोमलसाांनी दिला आहे.
हवािान
पुणे आमण पररसरात काल िध्र्यरात्रीपासून आज दिवसभर पावसानां चाांगला
जोर धरला आहे. पावसाच्र्या िध्र्यि सरी पडत आहेत. उद्याही शहर आमण
पररसरात िध्र्यि थवरुपाच्र्या पावसाची शक्र्यता असून तुरळक रठकाणी जोरिार
पावसाचा अांिाज आहे; तर तापिान 22 ते 26 अांश सेमल्सर्यस िरम्र्यान राहील.
तर हा होता आजचा ‘पुणे वृत्ाांत.’ राज्र्यातल्र्या आमण िेशातल्र्या इतर घडािोडी
जाणून घेण्र्यासाठी उद्या सकाळी ०७ वाजून १० मिमनटाांनी ऐका “प्रािेमशक
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बातम्र्या” पुणे ‘अ’ कें द्रावर आमण त्र्यानांतर उद्या रात्री ०८ वाजून ३० मिमनटाांनी
पुन्हा भेटूर्या, मवमवध भारतीवर, ताज्र्या ‘पुणे वृत्ाांत’ िध्र्ये, तोपर्यंत तुम्ही
शक्र्यतो घरीच रहा, मनरोगी रहा आमण मवश्वासाहव बातम्र्याांसाठी ऐकत रहा,
आकाशवाणी, निथकार.
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