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आकाशवाणी पुणे 

पुणे वृत्ाांत 

वेळ - सांध्याकाळी ०६.०० वा. 

दिनाांक – ३०/१०/२०२०  वार – शुक्रवार  

 

पुणे जिल्हयातल्या कोजवड १९ च्या एकां िर 3 लाख 22 हिार 105 रुगणाांपैकी 3 

लाख 2 हिार 118 रुगण बरे होऊन घरी गेले आहते. सध्या 12 हिार 251 

रुगणाांवर उपचार सुरू आहते. या आिारामुळे जिल्यातल्या एकां िर 7 हिार 736 

रुगणाांचा मृत्यू झाला आहे. जिल्याचा मृत्यूिर 2 पूणाांक 40 शताांश टके्क आह;े तर 

रुगण बरे होण्याचा िर 93 पूणाांक 79 शताांश टके्क आहे, अशी माजहती पुणे 

जवभागीय आयुक्तालयानां आि दिली. 

  

पुणे महापाजलकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या जमळकत कर आजण 

बाांधकाम शुल्क जवभागाचां उत्पन्न यांिा घटलां आहे. बाांधकाम जवभागाच्या उत्पन्न 

वाढीसाठी टप्पप्पयाटप्पप्पयाने बाांधकाम शुल्क भरण्याची सवलत िणे्यात आल्यावर 

उत्पन्नात ९० कोटींची वाढ झाली आह.े बाांधकाम जवभागाचे एकां िर उत्पन्न १३० 

कोटी रुपये झाले आहे, अशी माजहती मुख्य नगर अजभयांता प्रशाांत वाघमारे याांनी 

दिली. 

   

पुणे शहरातील कोरोना बाजधताांची सांख्या कमी होऊ लागल्याने महापाजलकेने 

िोन करोना चाचणी कें द्र े तात्पुरते बांि करण्याचा जनणणय घेतला आहे. ढोले 

पाटील रस्तत्यावरील महात्मा फुले शाळेतील नमुना गोळा करण्याचे कें द्र आजण 

केळेवाडी इथल्या सुांिराबाई राऊत िवाखान्यातलां कें द्र बांि करण्यात आले आहते. 
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कोरोनाचा सांसगण, टाळेबांिी आजण त्याअनुषांगाने जनमाणण झालेल्या पररजस्तथतीत 

राष्ट्रीय स्तवयांसेवक सांघाच्या पजिम महाराष्ट्र प्राांतातफे िहा लाखाांहून अजधक 

कुटुांबाांना मितीचा हात िणे्यात आला आहे. मित कायाांतगणत १ हिार ५५६ 

गावाांमध्ये ४ हिार ८१७ स्तवयांसेवक शांभरहून अजधक दिवसाांपासून जवजवध 

सेवाकायण करीत आहते. सांघाच्या पजिम महाराष्ट्र प्राांताचे कायणवाह डॉ. प्रवीण 

िबडघाव आजण पुणे महानगर सांघचालक रवींद्र वांिारवाडकर याांनी आि ही 

माजहती दिली.   

  

पुण्यातलां िनिीवन, आजण साांस्तकृजतक जवश्व पूवणवत व्हावां, हीच आपल्या सवाांची 

इच्छा आहे; तसे प्रयत्न आहते. आपण सवाांनी यापुढच्या काळातही काळात 

काळिी घेतली तर ह ेसांकट लवकरच िाईल, असा जवश्वास महापौर मुरलीधर 

मोहोळ याांनी आि व्यक्त केला. पुण्यभूषण दिवाळी अांकाचां प्रकाशन आि 

फगयुणसन रस्तत्यावरील हॉटेल वैशाली कट्ट्यावर उत्साहात पार पडले, त्यावेळी ते 

बोलत होते. या प्रकाशन समारांभाला पुण्यभूषण फौंडेशन आजण जििल सांस्तथेचे 

अध्यक्ष डॉ. सतीश िेसाई याांच्यासह अन्य मान्यवर उपजस्तथत होते. यावषीच्या 

अांकातील पजहले मानाचे पान ‘वैशाली हॉटेल' चे िगन्नाथ शेट्टी याांना समर्पणत 

करण्यात आलां आह.े त्याच बरोबर जवजवध क्षेिातील मान्यवराांचे, पुणेकराांचे 

आजण अजनवासी पुणेकराांचे लेख, आठवणी ह े यावषीच्या पुण्यभूषण दिवाळी 

अांकाचे वैजशष्ट्य आह,े असां िसेाई याांनी यावेळी साांजगतलां. 

  

िरवषी िीपावलीच्या जनजमत्ानां पुण्यात जवजवध भागात सािऱ्या होणाऱ्या 

दिवाळी पहाट या साांस्तकृजतक कायणक्रमावर यांिा कोरोना प्रािभुाणवाचां सावट 
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 आह.े त्यामुळे पुण्याचां वैजशष्ट्य मानलां िाणाऱ्या या साांस्तकृजतक परांपरेला यांिा 

माि तडा िाणार असल्याचां जचि दिसत आहे. दिवाळीच्या पजहल्या 

दिवसापासून अगिी पाडवा आजण लक्ष्मीपूिनापयांत िररोि शहराच्या जवजवध 

भागात या दिवाळी पहाट कायणक्रमाांचां आयोिन सुरू असतां आजण स्तथाजनक 

नागररकाांकडूनही त्याला उत्स्तफूतण प्रजतसाि जमळत असतो. अनेक प्रजथतयश 

कलाकाराांबरोबरच नवोदित कलाकाराांनाही दिवाळी पहाटचे नवे व्यासपीठ 

उपलब्ध होत असते. यांिा माि शहरातील नायगृह खुली करण्याबाबतचा 

जनणणय अद्यापपयांत झालेला नाही. जशवाय गिी टाळण्यासाठी अनेकजवध उपाय 

योिले िात असल्यानां दिवाळी पहाटेचे िाहीर साांस्तकृजतक कायणक्रम होणे यांिा 

अशक्य आह.े त्या पाश्वणभूमीवर बऱ्याच सांस्तथा आजण सांघटनाांनी ऑनलाईन 

दिवाळी पहाट सािरी करण्याच्या िषृ्टीनां जवचार सुरू केला आह.े  

  

येरवडा पररसरातील आांबेडकर रोड चौक ते शास्त्रीनगर चौक रस्तत्यावर 

उड्डाणपूल बाांधण्यास  मान्यता जमळाली पाजहिे, अन्यथा आांिोलन करण्याचा 

इशारा जशवसेनेच्या नगरसेजवका श्वेता चव्हाण याांनी दिला आहे. 

  

पुणे जवमानतळावर सीमा शुल्क जवभागाच्या अजधकायाणनी काल सुमारे १५२ 

ग्राम सोनां िप्त केलां. या सोन्याची ककां मत ७ लाख ८९ हिार रुपये इतकां  होती. 

िबुईहून आलेल्या एका प्रवाशाच्या सामानात ह ेसोन सापडलां असल्याचां सूिाांनी 

साांजगतलां. सोनां खोडरबमध्ये ठेवनू बॅगच्या हडँलमध्ये लपवण्यात आल होतां. 

 

हवामान 

पुण ेआजण पररसरात उद्या हवामान कोरड राहील, असा पुणे वेधशाळेचा अांिाि 

आह.े 
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तर हा होता आिचा ‘पुणे वृत्ाांत.’ यानांतर उद्या सांध्याकाळी ०६.०० वािता 

पुन्हा भेटूया, जवजवध भारतीवर, ताज्या ‘पुण े वृत्ाांत’मध्य,े पण तत्पूवी एक 

आवाहन : कोरोना जवरुद्धचा लढा सांपलेला नाही; म्हणूनच मास्तक वापरा, 

स्तवच्छता पाळा, अांतर राखा आजण जवश्वासाहण बातम्याांसाठी ऐकत 

रहा, आकाशवाणी, नमस्तकार. 

 


