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सायकल गस्त 

पणु्यातील लष्कर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आजपासून सायकलवरुन गस्त या उपक्रमाला सरुूवात 

झाली. शहरात समथथ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सायकलवरून गस्त घालण्याचा उपक्रम पहहलयाांदा 

राबवण्यात आला होता. हा उपक्रम यशस्वी झालयानांतर आता लष्कर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत देखील 

सायकल गस्त सरुू करण्यात आली आहे. पोलीस आयकु्त अहमताभ गपु्ता याांच्या उपहस्थतीत या उपक्रमाचा 

आज शभुारांभ झाला. हा उपक्रम प्रायोहगक तत्त्वावर राबवण्यात येत असलयाचां अहमताभ गपु्ता याांनी यावेळी 

साांहगतलां.  

 

अवभप्राय फॉमम 

पणेु महापाहलकेच्या प्रत्येक कायाथलयातील अहधकारी आहण कमथचार याांचां जनतेसोबत असलेलया 

वागणकुीचां आता मूलयमापन होणार आहे. यासाठी प्रत्येक कायाथलयात जनतेसाठी अहभप्राय पत्र उपलब्ध 

करून देण्याचे आदेश अहतररक्त महापाहलका आयकु्त रहवांद्र हबनवडे याांनी सवथ हवभागाांना हदले आहेत. या 

मूलयमापनाची नोंद त्याांच्या सेवा पसु्तकातही केली जाणार असून पदोन्नती आहण तत्सम लाभही यावर 

अवलांबून असतील. 

 

भाडेिाढ 

पेट्रोल आहण हडझेलच्या दरात सतत होणारी वाढ पाहता खासगी वाहतूकदार सांघटनेनां हदवाळीच्या 

काळात प्रवासी भाडां वाढहवण्याचा हनणथय घेतला आहे. ही दरवाढ केवळ हदवाळीच्या कालावधीपयंत 

मयाथहदत राहणार असलयाचां सांघटनेचे अध्यक्ष बाबा हशांदे याांनी आज स्पष्ट केलां आहे. महाराष्ट्र राज्य माल 

आहण प्रवासी वाहतूक सांघटनेनां प्रहसद्ध केलेलया हनवेदनानसुार भाड्यात दपुटीहून अहधक वाढ केली असून 

काही मागांवर हतपटीनां देखील वाढ केली आहे.  

 

रले्िे स्थानक 

हदवाळीच्या काळात पणेु रलेवे स्थानकावर गदी होऊ नये यादृष्टीनां प्लॅटफॉमथ हतहकटाच्या दरात 

तात्परुती वाढ करण्याचा हनणथय रलेवे प्रशासनानां घेतला आहे. येत्या 25 तारखेपासून 10 नोव्हेंबर पयंतच्या 

काळात प्लॅटफॉमथ हतकीटाची हकां मत 30 रुपये राहणार आहे. तसांच कोरोना हवषयक हनयमावलीचां पालन 

करण्याच्या सूचनाही रलेवे प्रशासनाकडून देण्यात आलया आहेत.  



 

रले्िे उपहारगृह  

वापरात नसलेलया रलेवेच्या जनु्या डब्याांचा आता उपहारगहृ म्हणून वापर केला जाणार आहे. मध्य 

रलेवेच्या पणेु हवभागातील बारामती, हचांचवड, आकुडी आहण हमरज स्थानकाांवर ही चाकाांवरील उपहारगहृां 

सरुु होणार असून त्याबद्दलच्या हनहवदाही प्रकाहशत करण्यात आलया आहेत. या उपहारगहृाांच्या माध्यमातून 

रलेवेला हवभागाला माहसक सरासरी 3 ते 4 लाख रुपयाांचां उत्पन्न हमळेल अशी अपेक्षा आहे.  

 

गुन्ह ेअन्िेषण 

गनु्हे अन्वेषण हवभागाच्या पणेु शाखेनां समदृ्ध जीवन समूहाच्या अांतगथत असलेलया कां पन्याांच्या पाच 

गाड्या जप्त केलया आहेत. समदृ्ध जीवन समूहाचे सांचालक महेश मोतेवार दोन लाख गुांतवणूकदाराांची 

फसवणूक केलया प्रकरणी सध्या अटकेत आहेत. मोतेवार याांच्यावर 22 राज्यात 28 गनु्हे दाखल झाले 

असून या प्रकरणाचा तपास गनु्हे अन्वेषण हवभाग करत आहे.  

 

कचरा प्रकल्प 

गेलया दोन वषांपासून पणेु महापाहलकेच्या रामटेकडी इथलया कचरा प्रकलपाच्या जागेवर 1 लाख 

मेट्रीक टन कचरा साचलयानां या पररसरात आरोग्याचा गांभीर प्रश् न हनमाथण झाला होता. महापाहलकेनां चार 

कां पन्याांना हा कचरा उचलण्याचां काम हदलां असून आत्तापयंत 60 हजार मेट्रीक टन कचरयाची हवलहेवाट 

लावण्यात आली आहे. उवथररत 40 हजार मेट्रीक टन कचरा पढुील दोन महहन्यात काढला जाणार आहे. 

महापाहलकेच्या घनकचरा हवभागाचे प्रमखु उपायकु्त अहजत देशमखु याांनी आज ही माहहती हदली. 

 

उषा ढोर े

हपांपरी हचांचवड शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी आरोग्य आहण स्थापत्य हवभागानां कामाचां एकहत्रत 

हनयोजन करुन हदवाळीपूवी अपूणथ राहहलेली कामां त्वरीत पूणथ करावीत अशा सूचना  महापौर उषा ढोर ेयाांनी 

केलया आहेत. रस्त्याांवरील खड्ड्याांमळेु वाहतकुीस अडथळा हनमाथण होत असलयानां सयुोग्य हनयोजन 

करणां, रस्त्याच्या कडेला असलेला कचरा आहण पालापाचोळा हनयहमत उचलणां, प्रभागातील कचरा 

उचलणा-या गाड्याांच्या फेरीत वाढ करणे आदी सूचना महापौराांनी हदलया.   

 

बार्टी-पर्टोले 

लोकशाहीचा सांवैधाहनक पाया हठसूळ झाला तर भारतातील लोकशाही व्यवस्था धोक्यात येईल 

त्यामळेु प्रशासकीय सेवेत नव्यानां येणार या अहधकार याांनी कोणत्याही दबावापढेु न झकुता या देशातील 

जनतेशी आपण अांहतम बाांहधल आहोत हे ध्यानात घेऊन लोकहहताचे हनणथय घ्यावेत असा सलला  महाराष्ट्र 

प्रदेश कााँगे्रस सहमतीचे अध्यक्ष नाना पटोले याांनी हदला. जनसेवा व्यहक्तहवकास प्रहतष्ठानतफे कें द्रीय आहण 

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या स्पधाथ परीके्षत यशस्वी झालेलया बाटीमधील यशस्वी हवद्यार्थयांचा पटोले याांच्या 

हस्ते सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.   



 

रे्टवनस स्पधाम 

पणेु हजलहा राज्य हनवड अहजांक्यपद टेहनस स्पधेला आजपासून सरुुवात झाली. म्हाळुां गे बालेवाडी 

क्रीडा सांकुलात सरुु असलेलया या स्पधेत 14 वषाथखालील मलुाांच्या गटात अमेय सतुागट्टी आहण अणथव 

भाहटया या खेळाडूांनी आपापलया प्रहतस्पधी खेळाडूांवर सांघषथपूणथ हवजय हमळवला. हजल्ाांतून एकां दर 177 

खेळाडूांनी या स्पधेत आपला सहभाग नोंदहवला आहे. 

 

हिामान 

पणेु आहण पररसरात आज हवामान कोरडां होतां. सरासरी हकमान तापमान 15 पूणांक 4 दशाांश अांश 

तर कमाल तापमान 32 ते 33 अांश सेहलसयस दरम्यान होतां.  

 

तर हा होता आजचा पुणे िृत्ाांत. उद्या पुन्हा भेरू्ट विविध भारती पुणे कें द्रािर 

ताज्या पुणे िृत्ाांतमध्य,े नमस्कार. 


