विविध भारती पणु े
पणु े ित्
ृ ाांत
िेळ – सांध्याकाळी 6 िाजून 25 वम.
वदनाांक – 31.07.2021
िार – शवनिार
पणु े मेट्रोच्या वशिजीनगर ते स्िारगेट या भयु ारी मागाा िरील एक बोगदा खोदण्याचां काम आज
पूणा झालां.यामळ
ु े भयु ारी मेट्रोच्या कामाचा मोठा टप्पा पूणा झाला असल्याचा विश्वास मेट्रोच्या
अवधकाऱयाांनी व्यक्त के ला. भयु ारी मेट्रोसाठी मळ
ु ा आवण मठु ा नदीत दोन बोगदे करण्यात येत
आहेत.
बारामती तालक्ु यातील कोरोना बावधताांची सांख्या कमी होत असली तरी सिाांनी सतकाता
बाळगािी,आपल्याला वनष्काळजी राहून चालणार नाही असा सािधवगरीचा इशारा
उपमख्ु यमांत्री आवण सांपका मांत्री अवजत पिार याांनी आज बारामती इथां वदला.बारामतीमधील
विकासकामाांच्या पहाणी दौऱयानांतर वतथल्या विद्या प्रवतष्ठानच्या सभागहृ ात कोविड -19च्या
प्रादभु ाा िाची पररवस्थती आवण उपाययोजनाांचा आढािा उपमख्ु यमांत्री अवजत पिार याांनी
घेतला.त्यािेळी ते बोलत होते.या बैठकीपूिी उपमख्ु यमांत्री अवजत पिार याांनी कऱहा नदी
सधु ार प्रकल्प, अप्पर पोवलस अवधक्षक कायाा लयाची नविन इमारत,इत्यादी कामाांची पाहणी
करून कामां दजेदार आवण िेळेत पूणा करािीत अशा सूचना वदल्या.कें द्र सरकारच्या राष्ट्रीय
दग्ु ध विकास योजनेच्या माध्यमातून बारामती तालक
ु ा सहकारी दधू सांघाला 261 भेसळ
चाचणी सांच आवण 74 ए एम सी यवु नट वमळाले, त्याचां िाटप पिार याांच्या हस्ते करण्यात
आले.
पणु े महानगरपावलका क्षेत्रामध्ये कोविड-19 च्या प्रसाराला पायबांद घालण्यासाठी यापूिी 26
जून, 2 जल
ु ै आवण 15 जल
ु ै रोजी वदलेले आदेश आवण मागा दशा क सूचना यापढु ील
आदेशापयांत लागू राहणार आहेत.यामध्ये सिा शाळा, महाविद्यालयाांचे वनयवमत िगा पढु ील
आदेशापयांत बांद राहतील. पावलका आयक्त
ु विक्रम कुमार याांनी आज हे आदेश जारी के ले.
कोरोनाच्या दस
ु ऱया लाटेत पणु े वजल्यातील 61 ते 100 िर्षे ियोगटातील सिाा वधक व्यक्तींचा
करोनामळ
ु े मत्ृ यू झाला आहे.त्यातही 71 ते 80 ियोगटातील मतृ ाांचां प्रमाण सिाा वधक म्हणजे
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11 टक्के आहे. त्यापाठोपाठ 81 ते 90 आवण 91 ते 100 िर्षे या ियोगटातील मत्ृ यूचां प्रमाण
साडेदहा ते अकरा टक्क्याांच्या आसपास असल्याचां आरोग्य विभागाच्या आकडेिारीतून
समोर आलां आहे.
वशरुर लोकसभा मतदारसांघातील खेड, वशरुर आवण हिेली तालक्ु यातील खासदार डॉक्टर
अमोल कोल्हे याांनी सचु विलेल्या 8 कोटी 17 लक्ष रुपयाांच्या विविध रस्त्याांच्या कामाांना पणु े
महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरणाने सन 2021-22 च्या आराखड्याांतगा त मांजरु ी वदली
आहे.
राज्यातील 644 गहृ वनमाा ण प्रकल्पाांना महाराष्ट्र स्थािर सांपदा वनयामक मांडळ अथाा त
महारेराने काळ्या यादीत टाकलां असून त्यात पणु े शहरासह वजल्यातील 189 प्रकल्पाांचाही
समािेश आहे. बाांधकाम व्यािसावयकाांकडून गहृ वनमाा ण प्रकल्पाांच्या महारेराकडे होणाऱया
नोंदणीचा कालािधी सिा साधारणपणे 3 िर्षाांचा असतो आवण या काळात सांबांवधत प्रकल्प
पूणा होऊन त्यातील सदवनका खरेदी विक्रीचे व्यिहार पूणा होणे अपेवक्षत असते मात्र
मध्यांतरीच्या काळात त्यापैकी काही प्रकल्पाांना िाढीि मदु त देऊन सद्ध
ु ा हे प्रकल्प
अद्यापपयांत अपूणाा िस्थेत असल्याचां आढळून आल्यानांतर महारेराने कारिाईचा हा बडगा
उगारला आहे.काळ्या यादीत असलेल्या प्रकल्पातील एकही सदवनका सांबांवधत बाांधकाम
व्यािसावयकाला विकता येत नाही.
गेल्यािर्षीच्या तल
ु नेत यांदा पणु े शहरातील खासगी विशेर्ष करून दचु ाकी आवण चारचाकी
िाहनाांच्या नोंदणीमध्ये घट झाली आहे. 2019 च्या तल
ु नेत निीन िाहनामध्ये 39 टक्के घट
झाली आहे. पणु े महापावलके च्या 2020-21 च्या ‘पयाा िरण सद्य:वस्थती’ अहिालात ही
मावहती देण्यात आली आहे.शहरात गेल्या तीन िर्षाांपासून निीन िाहनाांच्या नोंदणीमध्ये घट
झाली आहे.दचु ाकी िाहनाांच्या खरेदीतही घट झाली आहे.
एनआयपीएम तर्फे प्रकावशत करण्यात आलेल्या सांशोधन ग्रांथ मावलके तील चौथ्या
पस्ु तकाचां प्रकाशन एनआयपीएमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वेश कुलकणी याांच्या हस्ते काल
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पण्ु यात करण्यात आलां.या चारही सांशोधन ग्रांथाांत 172 शोधवनबांध प्रवसद्ध करण्यात
आले.यामध्ये इतर देशाांमधील शोध वनबांधाांचाही समािेश आहे.
स्िातांत्र्याच्या अमतृ महोत्सिाच्या सरू
ु िातीला 1 ते 15 ऑगस्टपयांत सांपूणा राज्यामध्ये
'व्यथा न हो बवलदान' हे अवभयान राबविण्यात येणार आहे.त्याचा शभु ारांभ येत्या 1 ऑगस्ट
रोजी लोकमान्य वटळकाांच्या पण्ु यवतथी आवण लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे याांच्या
जयांतीवनवमत् पण्ु यातील 'के सरीिाडा' इथून करण्यात येणार आहे.
पणु े आवण पररसरात आज आकाश साधारण ढगाळ रावहलां.पािसाच्या हलक्या सरी पडल्या.
अनेक वठकाणी स्िच्छ सूयाप्रकाशही पडला होता.उद्याही आकाश साधारण ढगाळ राहून
पािसाच्या हलक्या सरी अपेवक्षत आहेत. कमाल तापमानात थोडी िाढ होऊन ते 28 अांश
तर वकमान तापमान 22 अांश सेवल्सयस राहण्याची शक्यता आहे.
तर हा होता आजचा पण
ु े वृत्ाांत.उद्या पुन्हा भेटू ववववध भारती पुणे कें द्रावर,ताज्या पुणे
वृत्ाांतमध्ये. नमस्कार.
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