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आकाशवाणी पुणे 
+ादेिशक वृ/िवभाग 

पुणे वृ/ातं 

स.ं 6 वा  
िदनाकंः 02.03.2021                                         वारः मगंळवार  

ठळक बातAया 
 

लोहगाव िवमानतळ  

पॅिसिफक िवभागातील देशा2ंया यादीत प5ुयातील लोहगाव आंतररा:;ीय िवमानतळाला ?व2छते2या 

बाबतीत सवBCकृE िवमानतळाचा परु?कार जाहीर झाला आहे. मॉिK;यल ि?थत आंतररा:;ीय 

िवमानतळ पMरषदतेफO  िवमानतळावरील सेवा सिुवधा2ंया  Cयाचबरोबर अKय काही िनकषा2ंया आधार े

सवORण कTन सवBCकृE िवमानतळाचे परु?कार िदले जातात. 5 ते 15 दशलR Uवाशा2ंया िवभागात 

प5ुया2या िवमानतळाला हा परु?कार िमळाला आहे. िवमान Uवाशांना जागितक दजाVची सेवा सिुवधा 

परुव5यातही पणेु िवमानतळाचा Wमाकं लागला आहे . प5ुयाबरोबरच अमतृसर,कोलकाता ,चिंदगढ 

आिण वाराणसी िवमानतळाचंा  सवBCकृE सिुवधा परुवणाYया िवमानतळा2या यादीत समावेश झाला 

आहे . 

 

जबंो हॉिHपटल 

“गेZया काही िदवसापंासून पणेु शहरात कोरोना \]णाचें Uमाण वाढत आहे. महापािलके2या सवV यं^णा 

काम करत आहे. िशवाय खाजगी हॉि?पटलमaयेही बेड्स उपलeध fहावे, यासाठी िनयोजन कर5यात 

आलं आहे. जhबो हॉि?पटलबाबतचा करार 28 फेkवुारीला जरी सपंला, तरी Cया हॉि?पटलमधील सवV 

यं^णा तशीच ठेवून भिव:यात गरज वाटZयास जhबो हॉि?पटल पKुहा सTु कT शकतो”, अस ं  मत 

महापौर मरुलीधर मोहोळ यानंी fयm केलं आहे . 

 

गणेश िबडकर 

लसीकरणा2या ितस-या टnnयात 'कोिवन' पोटVल सTु हो5यात तािं^क अडचणी िनमाVण झाZयानं  पणेु 

महापािलके2या िविवध T]णालयात आलेZया नागMरकानंा अडचणoना सामोर ं जावं लागलं होतं. या 

पाpVभूमीवर महापािलकेचे सभागहृ नेते गणेश िबडकर यानंी आज सकाळी पािलके2या कमला नेहT 
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T]णालयात भेट देत पाहणी केली. \]णालयात िकती जणानंा दररोज लस िदली जाते. लस 

घे5यासाठी आलेZया नागMरकानंा नrकs कोणCया अडचणी येतात हे समजावून घे5यासाठी लसीकरण 

कt uावर उपि?थत असलेZया नागMरकांशी Cयानंी सवंाद साधला. तसेच या अडचणoचे िनवारण 

तातडीन ं  कTन आवvयक Cया सवV िनयमाचें तंतोतंत पालन करावं, अशा सूचनाही  Cयानंी आरो]य 

िवभागाला केZया आहेत . 

 

मिंदर बदं 

कोरोनाचा वाढता UादभुाVव लRात घेता गदw टाळ5यासाठी प5ुयातील Uिसx दगडूशेट गणपती 

मंडळा2या पदािधकाYयानंी आज2या अंगारकs चतथुwला मंिदर बदं ठेव5याचा िनणVय घेतला पण 

बाहेTन दशVन घे5यासाठी पणेुकरानंी मंिदरासमोर एकच गदw केZयान ंमूळ उzेशालाच हरताळ फासला  

गेला. मंडळा2या कायVकCया{बरोबरच सरुRा रRक आिण पोिलसानंासxुा  ही गदw आवर5यासाठी 

ह?तRेप करावा लागZयाच ं िच^ आज िदवसभर िदसून आलं . दवेदशVनासाठी झालेZया गदwत 

कोरोनाचा फैलाव होत नाही असाच समज बह}दा पणेुकरानंी कTन घेतZयाच ंआज ?पE झालं . 

 

Hथायी सिमती िनवडणूक 

िपपंरी-िचचंवड महापािलके2या ?थायी सिमती अaयRपदाची िनवडणूक शWुवारी होणार असून 

यासाठी अजV दाखल कर5याचा आज अखेरचा िदवस आहे. पािलकेमaये भाजपाचे पRीय बलाबल 

असZयान ं सिमतीचा अaयR भाजपाचा असेल हे ?पE आहे. भाजपा कडून िनतीन लाडंगे यानंी 

थोड्यावेळापूवw अजV दाखल केला असून ‘भोसरी गावठाण’ मतदारसघंाच ंते UितिनिधCव करत आहेत.   

पािलके2या ?थायी सिमतीमaये 16 सद?य असून यापैकs भाजपाचे दहा, रा:;वादीचे चार तर 

िशवसेना आिण अपR UCयेकs एक असे नगर सेवक आहेत. 

 

पेपर फुटी 

सैKय भरती परीRे2या पेपर फुटी Uकरणी 2 जवानासंह चार जणानंा पणेु पोिलसा2ंया गKुहे शाखेने 

अटक केली आहे. 28 फेkवुारीला ही परीRा होणार होती. पण ल:करा2या ग�ुचर िवभागाला 

U�पि^का फुटZयाची मािहती िमळाZयानंतर परीRा रz कर5यात आली. 27 फेkवुारीला परीRेला 

बसणाYया 14 उमेदवारानंा परीRे2या U�पि^का दे5यात आZया होCया आिण UCयेक उमेदवाराकडून 4 

ते 5 लाख \पये घे5यात आले होते. या सदंभाVत ल:करा2या दिRण िवभागाने पणेु पोिलसानंा मािहती 
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िदली. Cयानसुार गKुहे शाखेने तपास कTन चार जणानंा अटक केZयाची मािहती पोलीस आयmु 

अिमताभ ग�ुा यानंी प^कार पMरषदेत िदली . 

 

 

पाणी पुरवठा बदं 

महापािलके2या ल:कर आिण  नवीन होळकर पंिपगं येथील द\ु?ती2या कामामंळेु ल:कर आिण 

लोहगाव आदी भागामंधील पाणीपरुवठा ग\ुवारी पूणV िदवस बदं राहणार असून शWुवारी सकाळी 

उिशरा कमी दाबाने पाणी परुवठा कर5यात येणार असZयाची मािहती महापािलके2या पाणी परुवठा 

िवभागाने िदली आहे. 

 

हवामान 

प5ुयात आज कमाल तापमान 37 अंश सेिZसअस तर िकमान तापमान 16 अंश सेिZसअस होतं. उ�ा 

आकाश िनर� राहणार असून कमाल तापमान 36 अंश सेिZसअस तर िकमान तापमान 15 अंश 

सेिZसअस राह5याचा अंदाज पणेु वेधशाळेन ंवतVवला आहे. 

 

तर हा होता आजचा ‘पणेु व�ृातं.’ यानतंर उ�ा सaंयाकाळी 06.00 वाजता पKुहा भेटूया, िविवध 

भारतीवर, ता�या ‘पणेु व�ृातं’मaये, पण तCपूवw एक आवाहन : कोरोना िव\xचा लढा सपंलेला नाही; 

hहणूनच मा?क वापरा; ?व2छता पाळा; अंतर राखा आिण िवpासाहV बातhयासंाठी ऐकत रहा, 

आकाशवाणी, नम?कार. 

 

 


