
1 

 

आकाशवाणी पणु े

पुणे वृ�ांत 

वेळ - राी ०८ वा. ४१ िम.  

�दनांक -२६/०२/२०२० वार - बुधवार 

 

पुण ेमहापािलकेचं 2020-21 या वषा�साठीच 7,390 कोटी �पयांचं आ�थक अंदाजपक 
!थाई सिमतीचे अ%य& हमंेत रासने यांनी आज मु(य सभेला सादर केलं. महापािलका 
आयु+ शेखर गायकवाड यांनी सादर केले0या अंदाजपकात रासन ेयांनी सुमारे अकराश े

कोटी �पयांची भर घातली आह.े पुणे महापािलकेची भ2 िशवशृ3ी, 24तास समान 

पाणीपुरवठा योजना, भामा आसखेड 4क0प, !माट� िवलेज, मे5ो डी पी आर अशा अनेक 

4क0पांचा अंदाजपकात समावेश कर6यात आला आह.े याचबरोबर नदी सुधारणा, 

नालेसफाई, नानाजी दशेमुख सुपर !पेशिलटी हॉि!पटल, अितद&ता िवभाग, आरो8य 

योजना, वैकंुठ !मशानभूमी पुन�वकास, योग िसटी, !माट� !व;छतागृह,  सुषमा !वराज 

संवेदना पाक� , इलेि>5क चा?जग !टेशन, शु@वार आिण सदािशव पेठ @Aडासंकुल आदी 

योजना 4!तािवत कर6यात आ0या आहते.खडकवासला ते !वारगेट सायकल माग� 
िवकसीतकर6यात येणार असून सारसबाग आिण पेशवे पाक�  या दोCही उEानां;या जागेत 
आंतरराFीयउEान िवकिसत कर6यासाठी 4क0प आराखडा तयार कर6यात येणार आह.े 

  

कवी कुसुमाGज यां;या जयंतीिनिम� Hहणजेच मराठी भाषा गौरव �दनािनिम� उEा 

पु6यात िविवध काय�@मांचं आयोजन कर6यात आलं आह.ेनवलाख तळपती �दप  हा 

कुसुमाGजां;या गीतांचा काय�@म,िवEाLयाMचं किवसंमेलन, तसंच “मी मराठी – !वा&री 

मराठी” हा अिभनव उप@म अशा वैिव%यपूण� काय�@मांमधून कुसुमाGजांना अिभवादन 

कर6यात येणार आह.े 

 

उEा;या मराठी राजभाषा गौरव �दना;या िनिम�ानं आधुिनक तीथ�&ेांची याा क�न 
सािहिNयकाचं अफाट कतृ�Nव जाणून घे6याची संधी आज पुणेकरांना िमळाली राम गणेश 

गडकरी अथा�त गोPवदाGज यां;यापासून ते लोकमाCय बाळ गंगाधर Qटळक , गोपाळ गणेश 

आगरकर , िवRणुशाSी िचपळूणकर , आचाय� 40हाद केशव अे , !वातंTयवीर िवनायक 

दामोदर सावरकर , नाUछटाकार �दवाकर आिण िवRणू वामन िशरवाडकर अथा�त 
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कुसुमाGज यां;या कतृ�Nवानं बहरलेली ही पु6यनगरी . Nयांची पु6यातली  िनवास!थान ं

Hहणजे सािहNय शारद;ेया 4ांगणातलं आधुिनक तीथ�&ेच . गोPवदाGजां;या 
िनवास!थानी असले0या Pपपळ वृ&ाचं पूजन क�न या याेला 4ारंभ झाला आिण 
कुसुमाGजां;या िनवास!थानी समारोप झाला .  

  

पु6यासाठीचं नवीन आंतरराFीय िवमानतळ पुरंदर तालु>यात0या िनयोिजत Qठकाणीच 

हो6याचे संकेत मु(यमंी उWव ठाकरे यांनी �दले आहते . महाराF िवमानतळ िवकास 
कंपनी;या नुकNयाच झाले0या बैठकAत ठाकरे यांनी Nयाच जागेवर िवमानतळ 

उभार6या;या  द3ृीनं पुढील काय�वाही कर6या;या सूचना अिधकाYयांना �द0याचं 

कंपनी;या सूांनी सांिगतलं.  

  

!वातंTयवीर िवनायक दामोदर सावरकर यांचा आज ५४ वा आNमाप�ण �दवस आह.े 
Nयां;या राFभ+Aला वंदन कर6यासाठी आज पु6यात िविवध काय�@मांचं आयोजन 
कर6यात आलं आह.ेकथाभारती;या वतीनं Gंथपूजन कZन सावरकरांना अिभवादन 

कर6यात आलं तर िविवध सं!था;ंया वतीनं परु!कार ,अिभवाचन, सावरकरानी 

िलिहले0या गीतांचं सादारीकरण आदी काय�@माचं आयोजन कर6यात आलं आह.े 

 

वे0हा तालु>याचं राजगड असं नामकरण कर6याची मागणी खासदार सुि4या सुळे यांनी 
रा[य शासनाकडे केली आह.ेछपती िशवरायां;या Pहदवी !वरा[याची पिहली राजधानी 

असणारा राजगड पुणे िज0\ातील [या वे0हा तालु>याचं भूषण आह े

जुCया कागदपांम%येही राजगड तालुका अस0याचे उ0लेख आढळत अस0याने रा[य 

सरकारने वे0हा तालु>याचं नाव बदलून राजगड ठेवावं अशी मागणी सिु4या सुळे यांनी 

केली आह े.  

  

भुवने]र इथं सु� असले0या खेलो इंिडया या िवEापीठ !तरीय राFीय @Aडा !पध^त आज  

जलतरण 4कारात मुल_;या गटात सािवीबाई फुले पुणे िवEापीठानं सव�साधारण 

िवजेतेपद पटकावलं. पु6यान ं6 सुवण� आिण 4NयेकA 1 रौ`य आिण कां!य पदक पटकावत 

ही कामिगरी केली. सा%वी धुरीन ं100 मीटर aA!टाईल 4कारात सुवण� कामिगरी केली. 
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मुलां;या गटात मा, पु6याला 3 सुवण�, 2 रौ`य आिण  कां!यपदकं 

िमऴवत. उपिवजेतेपदावर समाधान मानावं लागलं.  

  

पुणे महापौर चषक रा[य!तरीय अPज>यपद कबbी !पध̂त आज महीला गटा;या पही0या 

उपांNय सामCयात प6ुया;या सुवण�युग !पोट�स >लब संघानं को0हापुर;या जय हनुमान 

संघावर 31-27 अशी मात करत अंितम फेरीत धडक मारली. ई]री कcढाऴकर, !वाती 

खंदारे यां;या चढाया आिण हष�दा सोनावणेची भeम पकड यामुऴे सुवण�युग संघांनं अंितम 

फेरी गाठली. दसु-या उपांNय सामCयात प6ुया;या राजा िशवछपती संघाला मंुबई;या 

िशवश+A संघाकडुन पराभव पNकारावा लागला.   

 

हवामान  
पुणे आिण पQरसरात आज आकाश िनरf होतं.काल;या तुलनेत आज तापमानात घट 
होऊन कमाल तापमान ३१ अंश सेि0सअस तर �कमान१२ पूणाMक २ अंश सेि0सअस 
नcदवलं गेलं. उEा कमाल तापमान ३३आिण �कमान तापमान १४ अंश सेि0सअस राहील 
असा हवामान िवभागाचा अदंाज आह.े 

  

नम!कार 

 

 

 


