
1 
 

आकाशवाणी पुणे 

पुणे वृत्ाांत 

वेळ - रात्री ०८ वा. ३० मि.  

दिनाांक – ०७/०८/२०२०  वार – शुक्रवार  

 

कोरोना सांसर्ााच्या सांभाव्य प्रािभुाावाबरोबरच पावसाळ्यातील नैसर्र्ाक 

आपत्ीचा मवचार करूनच 'जम् बो कोमवक कद् रा'चे काि तातकीने पूणा करण्याचे 

मनिशे उपिुख्यिांत्री तथा पुणे मजल्ह्याचे सांपका  िांत्री अमजत पवार याांनी आज 

दिल.े 

उपिुख्यिांत्री अमजत पवार याांनी पपांपरी येथील आण्णासाहबे िर्र क्रीकाांर्ण, 

मशवाजी नर्र येथील शासकीय अमभयाांमत्रकी िहामवद्यालयाचे प्राांर्ण तसेच 

िहाळुांर्े-बालेवाकी स्टेमकयि येथे उभारण्यात येत असलेल्ह्या कोमवक कद् राच्या 

कािाची प्रत्यक्ष कायास्थळी जाऊन पाहणी केली. यावेळी त्याांच्यासोबत 

प्रशासकीय अमिकारी आमण काही लोकप्रमतमनिी उपमस्थत होते. र्ारपीट, 

अमतवृष्टी याांसारख्या नैसर्र्ाक आपत्ीचा मवचार करूनच रुग्णालय उभारणीचे 

काि वेळेत पूणा करण्याच्या सूचना उपिुख्यिांत्री अमजत पवार याांनी दिल्ह्या. 

 

खककी कॅन्टोन्िद्ट बोकाातरे्फ िहा खाटाांचा अमतिक्षता मवभार् सुरू करण्यासाठी 

मजल्ह्हामिकारी कायाालयाला पत्र पाठमवण्यात आले आहे; तसेच हा मवभार् उभा 

करण्यासाठी मनिी िेखील िेण्यात यावा, अशी मवनांती या पत्रात केली आह.े 

खककी कॅन्टोन्िद्ट बोकााच्या हद्दीत आत्ापयंत साकेसातशेच्या आसपास कोरोना 

रुग्णाांची सांख्या र्ेली आहे. रुग्णाांवर वेळेत उपचार व्हावेत, याकरीता बोकाातरे्फ 

वेर्वेर्ळ्या ठठकाणी कोमवक सद्टसा सुरू करण्यात आहते. त्या  पार्श्ाभिीवर हे 

पत्र पाठमवण्यात आल्ह्याची िामहती खककी कॅन्टोन्िद्ट बोकााच्या कॉ. बाबासाहबे 
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आांबेककर कॅन्टोन्िद्ट रुग्णालयाचे मनवासी वैद्यकीय अमिकारी कॉ. रणमजत 

भोसले याांनी दिली. 

 

पुणे मजल्ह्हयात आतापयंत 1 लाख 264 कोरोना बािीत रुग्ण असून यातील 70 

हजार 904 रुग्ण बरे होऊन घरी र्ेले आहते. सध्या रुग्ण सांख्या 27 हजार 70 

आह.े आतापयंत कोमवक19 िुळे 2 हजार 290 रुग्णाांचा िृत्यू झाला आहे. िृत्युचे 

प्रिाण 2 पूणांक 28 शताांश टके्क इतके आह.े पुणे मजल्ह्हयािध्ये बरे होणाऱ्या 

रुग्णाांचे प्रिाण 70 पूणांक 71 शताांश  टके्क आह.े 

 

पुणे िहानर्रपामलका, भारतीय जैन सांघटना आमण र्फोसा िोटसा याांच्या सांयुक्त 

मवद्यिानाने मिशन मझरो हा उपक्रि राबमवण्यात येत आहे. उपिुख्यिांत्री 

अमजत पवार याांच्या हस्ते आज  महरवा झद्का िाखवून या उपक्रिाचा लोकापाण 

सोहळा पार पकला. याप्रसांर्ी िहापौर िुरलीिर िोहोळ मवरोिी पक्षनेत्या 

िीपाली िुिाळ, शाांतीलाल िुथ्था आिी उपमस्थत होते. 

 

पपांपरी-पचांचवक िहापामलकेच्या हद्दीत कोरोना बमिताांचा आकका पांचवीस 

हजाराच्यावर र्ेल्ह्यानां आमण रोज जवळपास आठशे ते हजारच्या घरात रुग्ण 

सांख्या वाढल्ह्याने आता पपांपरी-पचांचवकचा सिावेश रेक झोनिध्ये करण्यात आला 

आह,े अशी िामहती पामलका आयुक्त श्रावण हकीकर याांनी आज दिली. 

 

मनयिाांचे उल्ह्लांघन आमण कोरोनाग्रस्त रुग्णाांककून अवाजवी मबल आकारणे या 

कारणािुळे पपांपरी-पचांचवकििील आदित्य मबलाा हॉमस्पटल, मसटी केअर, की 

.वाय. पाटील आमण स्टार िल्ह्टी स्पेशामलटी या चार रुग्णालयाांना पुणे मवभार्ीय 
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आयुक्ताांनी नोठटसा बजावल्ह्या आहते. या रुग्णालयाांवर िांकात्िक कारवाई का 

करू नये, असा प्रश्न या नोठटशीद्वारे समितीचे प्रिुख एन. अशोक बाबू याांनी केला 

आह.े 

 

कोरोनाच्या साथीिुळे टाळेबांिी असतानाही पुणे िहापामलकेच्या मिळकतकर 

मवभार्ाला जुलैअखेर 758 कोटी रुपयाांचे उत्पन्न मिळाले आहे. िात्र र्ेल्ह्या 

वर्ााच्या तुलनेत ह ेउत्पन्न 74 कोटी रुपयाांनी किी आह.े त्या वर्ाात पामलकेस 

832 कोटींचे उत्पन्न मिळाले होते, अशी िामहती मिळकत कर मवभार्ाचे प्रिुख 

मवलास कानके याांनी दिलीी़. 

 

पुणे पोलीस नार्ठरकाांना उत्ि सेवा िणे्यासाठी तांत्रज्ञानाचा वापर सातत्यानां 

करत असतात. यात आता वाढ केली असून तपासकाया आमण इतर सेवा िणे्याचा 

प्रयत्नही ते करत आहेत, अशी िामहती पुण्याचे पोलीस आयुक्त के वद्कटेशि याांनी 

मववट द्वारे दिली आहे. मकमजटल तपास यांत्रणा, ऑनलाईन तक्रार नोंिणी, 

मकमजटल हजेरी आिी र्ोष्टींचा यात सिावेश केला असल्ह्याचां वद्कटेशि याांनी 

साांमर्तलां. 

 

पुण्यातील हकँिेक पेपसा इमन्स्टटू्यट अथाात हातकार्ि सांस्थेतरे्फ यांिा 

पयाावरणपूरक र्णेश िूती उपलब्ि करून िणे्यात आल्ह्या आहते. शाकूची िाती 

आमण कार्िी लर्द्यापासून या िूती बनमवलेल्ह्या आहते. मवमवि प्रकारातील, 

आकर्ाक रांर्सांर्तीत आमण मवमवि उांचीच्या र्णेशिूती कृर्ी िहामवद्यालय, 

मशवाजीनर्र जवळील हातकार्ि सांस्थेच्या िालनात उपलब्ि आहते. 
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पुणे शहरात र्णेश िूती मवक्रीचे स्टॉल लावण्यासाठी िहापामलकेच्या िालित्ा 

व्यवस्थापन मवभार्ाने ४१ जार्ा मनमित केल्ह्या आहते. या जार्ेच्या िाध्यिातून 

591 र्णपती िूती मवक्री स्टॉलला परवानर्ी िणे्यात येणार आहे. या स्टॉल 

साठी रोज 900 रुपये भाके तर िहा हजार रुपये मकपॉमझट घेण्यात येणार आहे. 

खासर्ी िैिानाचे िालक स्टाँलसाठी जास्त िराने भाके घेतात. त्यािुळे पामलकेने 

किी िरात स्टॉल उपलब्ि करून द्यावेत, अशी िार्णी स्टाँल व्यवसामयकाांनी 

केली होती. 

 

पुण्यात आज किाल तापिान 29 तर दकिान तापिान 22 अांश सेमल्ह्सअस 

नोंिमवलां र्ेलां. उद्या हलक्या ते िध्यि स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता हवािान 

खात्यानां वतावली आहे. 

 

तर हा होता आजचा ‘पुणे वृत्ाांत.’ राज्यातल्ह्या आमण िशेातल्ह्या इतर घकािोकी 

जाणून घेण्यासाठी उद्या सकाळी ०७ वाजून १० मिमनटाांनी ऐका “प्रािमेशक 

बातम्या” पुणे ‘अ’ कद् रावर आमण त्यानांतर उद्या रात्री ०८ वाजून ३० मिमनटाांनी 

पुन्हा भेटूया, मवमवि भारतीवर, ताज्या ‘पुणे वृत्ाांत’ िध्ये, तोपयंत तुम्ही 

शक्यतो घरीच रहा, मनरोर्ी रहा आमण मवर्श्ासाहा बातम्याांसाठी ऐकत रहा, 

आकाशवाणी, निस्कार.   

 


