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आकाशवाणी पुणे 

पुणे वृत्ाांत 

वेळ - सांध्याकाळी ०५.५० वा. 

दिनाांक – २०/१०/२०२०  वार – मांगळवार  

 

पुणे महापालिकेने 2014 मध्ये मुख्य सभेने ठराव करुन राज्य सरकारकडे 34 

गावाांचा समावेश महापालिकेच्या हद्दीत करावा, अशी मागणी केिी. यानांतर 

तीन वर्ाांनी 11 गावाांचा समावेश महापालिकेच्या हद्दीत करण्यात आिा. आता 

पुन्हा राज्य शासनाने उववरीत गावाांचा समावेश महापालिकेच्या हद्दीत 

करण्यासांिभावत अलभप्राय मागविा आहे. महापालिकेच्या हद्दीत गावाांचा 

समावेश टप्याटप्याने करण्याचा लनणवय राज्य सरकारने घेतिा होता. 2017िा 

11 गावाांचा समावेश महापालिकेच्या हद्दीत करण्यात आिा. यानांतर तीन 

वर्ावमध्ये उववरीत गावाांचा समावेश करण्यात येईि, असे शपथपत्र िणे्यात आिे 

होते. यानांतर गावाांचा समावेश झािा नाही. आता गावाांच्या समावेशाबाबतची 

मुित सांपुष्टात येत आह.े 

 

पुणे शहरात आता कां टेंन्मेंट झोनची पुनरवचना करण्यात आिी आहे. त्यामुळे 

कां टेंन्मेंट झोनची सांख्या 59 वरून कमी होऊन अवघ्या 33 वर आिी आह.े पुणे 

महापालिकेच्या सूक्ष्म प्रलतबांलित क्षेत्राची पुनरवचना करण्यात आिी आह.े यापूवी 

पाच ऑक्टोबरिा शहरातीि 59 प्रलतबांलित क्षेत्राांची यािी महापालिका 

आयुक्ाांनी जाहीर केिी होती. गेल्या 15 दिवसाांत शहरात सातत्याने कोरोना 

रुगणाांची सांख्या कमी होत असल्याने नव्याने प्रलतबांलित क्षेत्राांची पुनरवचना 

करण्यात आिी. त्यानुसार आता नवीन प्रलतबांिात्मक क्षेत्राांची सांख्या 33 पयांत 

खािी आिी आह.े 
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कोरोनावरीि िसीकरणासाठीची पुणे लजल्याची प्रािान्यक्रमानुसारची पलहिी 

यािी या मलहन्याच्या अखेरपयांत तयार केिी जाईि, असां लजल्हालिकारी डॉ . 

राजेश िेशमुख याांनी साांलगतिां आहे. कोरोनावरीि िास उपिब्ि झाल्यानांतर 

एकिमच सवाांना ती ितेा येणे शक्य नाही ह े िक्षात घेऊनच प्रत्येक राज्यािा 

स्थालनक नागररकाांच्या गरजेनुसार आलण प्रािान्यक्रमानुसार स्वतांत्र यािी 

बनवण्याच्या सूचना कें द्राकडून िेण्यात आल्या असून त्यानुसार प्रत्येक 

लजल्हास्तरावर ही यािी तयार केिी जाणार आहे. प्रामुख्यानां कोरोनाचा 

प्रािभुावव लजल्यातीि ज्या भागात अलिक रालहिा त्या भागातीि अन्य 

नागररकाांनाही कोरोनाचा िोका लनमावण होऊ नये, यािषृ्टीनां त्या पररसरातीि 

नागररकाांचा त्याचबरोबर अन्य ििुवर व्यािींनी ग्रस्त असणाऱ्या नागररकाांचा 

िसीकरणासाठीच्या पलहल्या यािीत समावेश राहीि, असां आरोगय लवभागातरे्फ 

स्पष्ट करण्यात आिां आह.े पुणे आलण पपांपरी पचांचवड शहरातीि केल्या जात 

असिेल्या सेरो सवेक्षणातूनही कोरोनाप्रवण भाग लनलित होण्यास मित होणार 

असून िसीकरणासाठीची यािी तयार करताना त्या अहवािाचीही मित घेतिी 

जाणार आह.े 

 

पुण े लवभागात 2 िाख 94 हजार 84 रेमलडलसवीर इांजेक्शजनची लवक्री झािी 

असून सद्यलस्थतीत 8 हजार 107 रेमलडलसवीर इांजेक्शमनचा साठा लशल्िक 

आह,े अशी मालहती अन्न और्ि प्रशासनाकडून िणे्यात आिी आह.े गरीब 

रुगणाांसाठी राज्य शासनाकडून िररोज 750 इांजेक्श न उपिब्ि होत असून 

शासनाने गरीब रुगणाांसाठी ह ेइांजेक्शशन 2 हजार 360 रुपयात िणे्याचा लनणवय 

घेतिा आह.े 

 

स्वच्छ भारत अलभयानाांतगवत पपांपरी-पचांचवड महापालिकेच्यावतीने स्वच्छ 

सवेक्षण 2021 लनलमत्ाने िघु दर्फल्म आलण गीत ही स्पिाव आयोलजत करण्यात 

आिी आह.े सुका आलण ओिा कचरा वगीकरण, हागनिारी मुक् शहर, कोलवड-
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19 स्वच्छता, प्िालस्टक बांिी, कचरा मुक् शहर आिी सांकल्पनाांवर ही स्पिाव 

आिाररत असून यामध्ये पपांपरी पचांचवड महापालिकेचा उल्िेख असणे अलनवायव 

आह.े ही स्पिाव सवव वयोगटासाठी खुिी असून स्पिवकाांनी मोबाईिवर रेकॉडव 

करून 30 ऑक्टोबरपयांत sbm2020@pcmcindia.gov.in या मेि आयडीवर 

िघुदर्फल्म ककां वा गीत पाठवण्याचे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात 

आिे आह.े 

 

पुणे पोिीस समाज मध्यमाांचा उपयोग करुन उपयुक् सांिशे नागररकाांना िते 

असतात. नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर नवरांगाच्या लचत्रातून कोरोनापासून 

सांरक्षणाचा सांिशे दििा आहे. ट्वीटरवर शेअर केिेल्या या सांिशेात 

कोरोनापासून बचावाची ९ अस्त्र साांगीतिी आहते. घरी राहा, मास्क वापरा, 

हात स्वच्छ ठेवा, सुरलक्षत अांतर ठेवा, प्रलतकारशक्ी वाढवा, मुखावरणाचा 

वापर करा, मोज ेवापरा, लनयमाांच पािन करा आलण मानलसक आलण शारीररक 

स्वास्थ पाळा, असा सांिशे िणे्यात आिा आहे. 

 

महाराष्ट्र हॉकी सांघटनेच्या अध्यक्षपिी माजी राष्ट्रीय हॉकीपटू इक्रम खान याांची 

तर सलचवपिी हलनर्फ शेख याांची लनवड करण्यात आिी. काि झािेल्या 

लनवडणुकीत सांघटनेची नवीन सिस्याांची लनयुक्ी करण्यात आिी. गेल्या सहा 

वर्ावत पलहल्याांिाच लनवडणूक घेऊन ही नवी कायवकारीणी अलस्तत्वात आिी 

आह.े न्यायाियीन िढाईनांतर भारतीय हॉकी सांघटनेची मान्यता रद्द होऊन 

हॉकी इांलडया ही सांघटना अलस्तत्वात आिी. हॉकी इांलडयाच्या मान्यतेने ही 

लनवडणूक घेण्यात आिी. सांघटनेतीि सवव सिस्याांची लबनलवरोि लनवड झािी 

आह.े 
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पुणे आलण पररसरात उद्या ढगाांच्या गडगडाटासह पावसाच्या सरी येण्याची 

शक्यता आह.े कमाि तापमान 30 अांश सेलल्सयस राहीि. 

 

तर हा होता आजचा ‘पुणे वृत्ाांत.’ यानांतर उद्या सांध्याकाळी ०६.०० वाजता 

पुन्हा भेटूया, लवलवि भारतीवर, ताज्या ‘पुणे वृत्ाांत’मध्य,े पण तत्पूवी एक 

आवाहन : कोरोना लवरुद्धचा िढा सांपिेिा नाही; म्हणूनच मास्क वापरा, 

स्वच्छता पाळा, अांतर राखा आलण लवर्श्ासाहव बातम्याांसाठी ऐकत 

रहा, आकाशवाणी, नमस्कार. 

 


