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अशनल परब  

शिवाजीनगर इथ ंएसटीच ंअत्याधशुनक बसस्थानक उभारणार असल्याच ंपररवहनमंत्री अडँ अशनल 

परब यानंी आज पणु्यात साशंगतलं. मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाची पाहणी करून त्या अनषुगंाने 

बसस्थानकाच्या उभारणीच ंशनयोजन करण्याच्या उदे्दिान ंपरब यानंी या भागाला प्रत्यक्ष भेट शदली. 

त्यानतंर ते बोलत होते.आपल्या या द्यायात अशनल परब यानंी वाकडेवाडी इथल्या बसस्थानकाची 

देखील पाहणी केली.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शनयमाचंी काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या; तसचं 

प्रवािांना सवव आवश्यक सोयी उपलब्ध देण्याच्या सूचना परब यानंी यावेळी शदल्या. 

 

मेशडसीटी  

पणेु शजल्याच्या ग्रामीण भागात चागंल्या प्रकारची आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी या उदे्दिान ंशिरूर 

लोकसभा मतदार सघंात शवशवध 24 प्रकारच्या शविेष रुग्णालयाचंा समावेि असलेली इंद्रायणी 

मेशडशसटी उभारण्यास राज्य िासनाची परवानगी शमळाली आहे .राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेि टोपे 

याचं्या प्रमखु उपशस्थतीत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ही मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी 

स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचे शनदेि देण्यात आल्याची माशहती खासदार अमोल कोल्हे यानंी 

काल शदली.  

  

पररचाररका   

महाराष्ट्ट्र राज्य पररचाररका सघंटनेन ंआपल्या शवशवध मागण्यासंाठी येत्या 21 आशण 22 जून रोजी  

दोन तास काम बदं आंदोलन आशण शनदिवन ंकरण्याचा इिारा शदला आहे. त्यानतंर 23 आशण 24 

जून रोजी पूणववेळ सपं पकुारला जाईल आशण त्यानतंरही मागण्या पूणव न झाल्यास 25 जूनपासून 

बेमदुत सपंावर जाण्याशिवाय पयावय उरणार नाही असा इिारा सघंटनेच्या अध्यक्ष मनीषा शिदंे 

यानंी आज पणु्यात शदला. या सदंभावत सघंटनेन ंमखु्यमंत्री आशण उपमखु्यमंत्रयानंा शनवेदनही शदलं 

आहे.पररचाररकाचंी ररक्त पद ंभरावीत सवव स्तरावंर सेवा ज्येष्ठतेनसुार पदोन्नती द्यावी राज्याने 

कें द्राप्रमाणे शनयशमतपणे 7,200 प्रशत मशहना नशसगग भ्ा नव्याने मंजूर करावा कोरोना काळात बदं 

केलेली साप्ताशहक सटुीही देण्यात यावी. यासह अन्य मागण्या या शनवेदनातून माडंण्यात आल्या 

आहेत.  

 

 



नगरसशचव  

पणेु महापाशलकेच्या नगरसशचव पदासाठी एकही अशधकारी पात्र नसल्याच ंकारण देत आयकु्त 

शवक्रम कुमार यानंी या पदाची शनवडीची प्रक्रीया रद्द केली आहे. या पदासाठी 29 अशधकारी इच्छुक 

होते. महापाशलकेची मखु्य सभा,इतर शवषय सशमतींच्या कामकाजासाठी नगरसशचव कायावलयाची 

महत्वाची भूशमका असते.गेल्या वषी अॅगस्ट महीन्यात तत्कालीन नगरसशचव सनुील पारखी शनवृ्  

झाल्यानतंर या पदाची हगंामी जबाबदारी शिवाजी दौंडकर याचं्याकडे सोपवण्यात आली आहे. 

आयकु्तानंी जानेवारी महीन्यात हे पद भरण्यासाठी प्रक्रीया सरुू केली होती आता ती रद्द करण्यात 

आली आहे. 

 

मळुीक  

मध्यमवगावसाठी िासनाच ंधान्य शमळण्यासाठीची वाशषवक उत्पन्न मयावदा 59 हजार रुपयावंरून 

वाढवून 1 लाख रुपये करावी अिी मागणी भाजपचे पणेु िहराध्यक्ष जगदीि मळुीक यानंी मखु्यमंत्री 

उद्धव ठाकर ेयानंा पत्र शलहून केली आहे. कोरोनामळेु लागू केलेल्या शनबगधाचंा आशथवक फटका 

मध्यमवगावतील नागररकानंाही  बसला आहे. त्यामळेु ही मागणी केल्याच ंमळुीक यानंी या पत्रात 

म्हटलं आहे. 

 

प्रदूषण  

पणेु महापाशलकेच्या या वषीच्या अंदाजपत्रकामध्ये अशधकाया यासंाठी ई- वाहन अथावत वीजेवर 

चालणाया या मोटार खरदेीसाठी तरतूद करण्यात आली असून आता शवजेवर चालणाया या मोठ या 

वाहनातूंन कचरा वाहतूक करता येईल का याची चाचपणी महापाशलका प्रिासनान ं सरुू केली 

आहे. महापाशलकेच्या वररष्ठ अशधकायायानंी आज ही माशहती शदली 

 

हवामान  

पणेु आशण पररसरात आजही पावसान ंदमदार हजेरी लावली. त्यामळेु अनेक शठकाणी पाणी साचलं 

तसचं झाड पडली. या पावसान ंहवेतला गारवा वाढला असून आज  कमाल 28  अंि तर शकमान 

तापमान 21पूणागक 3 दिािं अंि सेशल्सयस नोंदवण्यात आलं. उद्याही िहरात हलक्या ते मध्यम 

पावसाचा पणेु वेधिाळेचा अंदाज आहे.  

 

तर हा होता आजचा पुणे वृत्ताांत उद्या पुन्हा भेटू ताज्या पुणे वृत्ताांतमध्ये पण तत्पूवी एक 

आवाहन कोरोनाचा सांसगग रोखण्यासाठी मास्क वापरा हात वारांवार स्वच्छ धुवा आशण 

सुरशित अांतर राखा.नमस्कार  

 


