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आकाशवाणी पणु े

पुणे वृ�ांत 

वेळ - राी ०८ वा. ३० िम.  

 

�दनांक – ०३/०६/२०२०  वार – बुधवार  

 

िनसग� च��वादळानं रा�यात दोन बळी घेत याचं वृ� आह.े #यापैक� एक पुण े

िज 'ात तर एक रायगड िज 'ातील आह.े वादळी वारे आिण मुसळधार 

पावसामुळे आज लोणावळा, तळेगाव आिण मंुबई-पुणे महामागा�वर झाड ं

पड,या-या अनेक घटना घड या. लोणाव0यासह पु,याकडे येणा1या 
महामागा�वर सुमारे १०० 2ठकाणी झाडं पड,या-या घटना घड या आहते. ही 
झाडं हटव,याचं  काम स4या सु5 आह.े मंुबई-पणुे महामागा�वर खंडा0याम4ये 
िवजेचा खांब कोसळ याने खंडळा ते खोपोली माग� बंद झाला आह.े  

 

िनसग� च��वादळाचा फटका पुणे शहर आिण िज 'ातील वीजयंणेलाही 
बसला. मोठी झाड े व फां9ा कोसळ याने सुमारे ५४० वीजवािह:यांचा 
वीजपुरवठा बंद पडला. पुण े शहरातील अनेक भागांत िमळून ८५ 2ठकाणी 

वीजवािह:या िव;कळीत झा या हो#या. दर<यान, महािवतरणतफ=  वीजपुरवठा 

पूव�वत कर,यासाठी भरपावसातही यु@पातळीवर दAु;तीची कामे सु5 होती.    

 

पुण ेिवभागातील 5 हजार 900 कोरोना बािधत ACण बरे होऊन घरी गेले असून 
िवभागात कोरोना बाधीत ACणांची संEया 10 हजार 704 झाली आह.े ॲFटीव 

ACण 4 हजार 305 आहते. पुणे िवभागात कोरोनाबाधीत एकुण 499 ACणांचा 

मृ#यू झाला आह.े 233 ACण गंभीर असून उव�रीत िनरीHणाखाली आहते, 

अशी मािहती िवभागीय आयुI डॉ. दीपक <हसैेकर यांनी आज �दली.     
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महसूल िवभागाचे अित2रI मुEय सिचव नीतीन करीर यांनी आज पुण े
िज हयाचा आढावा घेतला. पुणे शहारातील Kितबिंधत Hेिनहाय कोरोना 
Kितबंधासाठी सु5 असले या उपाययोजनाचंी #यांनी मािहती घेतली. कोरोनाचा 

संसग� वाढू नये, यासाठी Kितबंधा#मक आदेशाची Kभावीपणे अंमलबजावणी 

करावी, अशा सूचना करीर यांनी के या. पावसा0यात िविवध Kकारचे आजार 

वाढ,याची शFयता असते. या आजारांची आिण कोिवड 19 ची लHणे सारखी 
अस याने जा;त काळजी घेणे आवMयक आह.े तीन ;तरावरील ACणालयीन 
Nव;थेत आवMयकतेनुसार खाटांची Hमता िनमा�ण कर,यावर भर द,ेयाचे 
आदशेही करीर यांनी �दल.े 

   

पुणे िवभागातून टाळेबंदीमुळे अडकले या म4यKदशे, उ�र Kदशे, उ�राखंड, 

तािमळनाडू, राज;थान, िबहार आदी रा�यामधील 2 लाख 5 हजार 

684 Kवाशांना घेऊन 3 जून अखेर 154 िवशेष रे वे गाडया रवाना झा याची 

मािहती िवभागीय आयुI डॉ. दीपक <हसैेकर यांनी आज �दली. 

 

पुण ेमहापािलकेची सव�साधारण सभा शारी2रक अंतर पाळून तातडीन ंघे,यात 
यावी, अशी मागणी िवरोधी पHने#या �दपाली धुमाळ यांनी महापौर मुरलीधर 
मोहोळ यां-याकडे केली आह.े कोरोना-या साथीमुळे गे या दोन मिह:यापासून 
सभा तहकूब कर,यात येत आह.े यामुळे अनेक Kभागातील महRवाची काम 
थांबली असून नगरसेवकांना आिण नाग2रकांना मोSा सम;यांना तTड 9ावे 
लागत आह,े असं धुमाळ यांनी <हटले आह.े 

 

पुण े महानगर प2रवहन महामंडळ िलिमटेड अथा�त पीएमपीएमएल ला पुण े
महापािलकेनं संचलनातील तूट <हणून 25 कोटी Aपये 9ावेत, अशी मागणी 
महामंडळा-या Nव;थापक�य संचालक नयना गंुडे यांनी केली आह.े गे या दोन 
मिह:यापासून कंाटी कामगारांचे पगार झाले नसून आUथक मदत न िमळा यास 
चालू मिह:यात कायम तसेच कंाटी कामगारांना पगार दणे ं अवघड होणार 

आह,े असंही #यांनी <हटंलं आह.े    
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सािवीबाई फुले पुण ेिव9ापीठ चौकातील तसेच ई-;Wेअर िचपटगृहासमोरील 
उXाणपूल पाड,याचा िवषय पणुे महापािलके-या ;थायी सिमतीने एका 
आठवYासाठी पुढे ढकलला आह.े सिमतीचे अ4यH हमेंत रासने यांनी आज 
पकारांना ही मािहती �दली. उXाणपूल पाडायला रा�य सरकारने मंजुरी �दली 
आह;े मा पूल पाड,याचा िन<मा खच� पुणे महापािलकेने करावा, असा K;ताव 
पीएमआरडीए तफ=  ठेव,यात आला आह.े यावर अZयास क5न िनण�य घे,यात 
येईल, असे रासने यांनी ;प[ केलं.   

 

पुण ेमहापािलका ह\ी-या िविवध भागातील एकंदर ९ हजार एकर जागा वन 

खा#या-या मालक�-या असून १९८० नंतर या जिमनीवर झालेले सव� Kकारचे 
अित�मण हटव,यात वन िवभागाला यश आ याची मािहती Kादिेशक मुEय वन 

संरHक िववेक खांडेकर यांनी आज आकाशवाणीशी बोलताना �दली. सुमारे ६७ 

भूखंडांम4ये ही जागा िवखुरलेली असून िवशेष मोहीम राबवून वन िवभागाने ह े
भूखंड 2रकामे केले आहते. #यापैक� पव�ती पाचगाव आिण वेताळ टेकडीवर वन 
उ9ान िवकिसत केलं जात असून या जिमनीला कंुपण घाल,याची K��या स4या 
स5ु अस याचं #यांनी सांिगतलं. 

 

]पपरी ]चचवड शहराला पवना धरणातून होणारा पाणीपरुवठा कालपासून 
रावेत बंधा1याचा जलउपसा क̂_ाचा िव9ुत पुरवठा खंडीत झा यानं िव;कऴीत 
झाला आह.े #यामुऴे उ9ाही शहराला िव;कळीत पाणीपुरवठा होणार अस याचं 
महापािलका Kशासनानं सांिगतलं आह.े 

  

िनसग� चा��वाaलामुळं पुणे आिण प2रसरात आज �दवसभर पाउस सु5 असून 
हवेत गारठा िनमा�ण झाला आह.े पुणे आिण प2रसरात आज  कमाल ३० पूणाbक 
३ दशांश तर �कमान २१ पणूाbक ७ दशांश अंश सेि सअस तापमानाची नTद 
झाली. उ9ाही तापमानात फारसा बदल संभवत नाही.   
 

नम;कार. 
 


