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एकनाथ दशांदे-नवे मखु्यमांत्री 

गेले ऄनेक ददवस चाललेल्या राज्यातील राजकीय ईलथापालथीनंतर अज दिवसेनेचे बडंखोर नेते 

एकनाथी दिंदे यांची राज्याचे नवे मखु्यमंत्री म्हणून घोषणा करण्यात अली. अज दपुारी एकनाथ दिंदे अदण 

भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतदसंह कोश्यारी यांची राजभवनात भेट घेतली. त्यानंतर झालेल्या 

पत्रकार पररषदेत फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. अज केवळ दिंद े मखु्यमंत्री म्हणून िपथ घेणार ऄसून 

मंदत्रमंडळ दवस्तार लवकरच केला जाइल ऄसं फडणवीस यांनी यावेळी सांदगतलं. 

  

म्हाडा 

महाराष्ट्र गृहदनमााण अदण के्षत्रदवकास प्रादधकरण ऄथाात म्हाडाच्या पणेु मंडळात येत्या वषाभरात 

दपपंरीतील संत तकुाराम नगर अदण सासवड येथे सददनका अदण दकुाने दवक्रीसाठी ईपलब्ध होणार ऄसून, त्याची 

जादहरात येत्या दसऱ्यापयंत दनघणार अहे. त्यामळेु मध्यम तसंच ईच्च ईत्पन्न गटातील आच्छूक नागररकांना 

म्हाडाची घर ंअदण दकुानं घेण्याची संधी दमळणार अहे. म्हाडाने दपपंरीतील संत तुकाराम नगर येथील जागेवर एक 

मोठा प्रकल्प सरुू केला अहे. त्यात एकंदर 73 सददनका अदण 40 दकुानं बांधली जाणार अहेत.  

  

टी पी योजना मांजुरी 

पणेु महानगर प्रदेि दवकास प्रादधकरणाकडून प्रारूप दवकास योजनेतील दवकदसत करावयाच्या 

वतुाळमागााची रंदी 110 मीटरवरून 65 मीटर करण्यात अली अहे. या वतुाळमागाासाठीच्या जागेचं भसंुपादन 

करण्यासाठी ईरूळी देवाची अदण फुरसुंगी येथील नगर दनयोजन योजनेला ऄथाात टी पी स्कीमला मंजरुी देण्याचा 

प्रस्ताव महापादलका अयुक्त दवक्रम कुमार यांनी िहर सुधारणा सदमतीपढेु मंजरुीसाठी ठेवला अहे. या 

वतुाळमागााच्या भसंुपादनासाठी नगर रचना योजना राबवण्याचा प्रस्ताव अहे. 

  

पुणे उपचाराधीन कोरोना रुग्ण 

पणेु िहर अदण दजल्यातील कोरोना रगणांची संख्या हळूहळू वाढू लागली अहे. मागील अठवड्याच्या 

तलुनेत चालू अठवड्यात दजल्यातील ईपचाराधीन कोरोना रगणांच्या संख्येत 1426 ने वाढ झाली अहे. 

सद्यःदस्थतीत दजल्यातील ईपचाराधीन कोरोना रगणांची संख्या तीन हजार 583 झाली अहे. यामळेु ईपचाराधीन 

कोरोना रगणांत पणेु राज्यात दतसऱ्या स्थानावर अले अहे. पणेु दजल्यात एकाच अठवड्यात ईपचाराधीन कोरोना 

रगणांच्या संख्येत 66.11 टक्क्यांनी वाढ झाली अहे.  

  



आषाढी वारी-कोरोना 

दरम्यान, अषाढी वारीनंतर पणु्यातील कोरोना संसगाा चे प्रमाण 20 टक्क्यांवर पोचल्याचं दनदिानास अलं 

अहे. राज्याच्या अरोगय दवभागाने जाहीर केलेल्या अकडेवारीनसुार 22 ते 28 जून या कालावधीत पणु्यातील 

कोरोना संसगााचे प्रमाण 22 पूणांक 86 टक्के झालं अहे. त्यापूवी 15 ते 21 जून या काळात हेच प्रमाण 13 पूणांक 

87 टक्के नोंदवण्यात अल ंहोतं. अषाढी वारी सारख्या मोठ्या सोहळ्यासाठी लोक मोठ्या प्रमाणावर घराबाहेर 

पडून एकत्र अल्यामळेुच संसगााचे हे प्रमाण वाढल्याची िक्यता तज््ांनी व्यक्त केली अहे. मात्र या पैकी बहुतेक 

रगणांना कोणतीही लक्षणे ददसून अलेली नाहीत अदण रगणालयात जाउन ईपचार घेण्याचीही गरज नसल्यानं 

संसगााचे वाढलेले प्रमाण दचंता दनमााण करणार ेनाही ऄसा ददलासाही तज््ांकडून देण्यात अला अहे.  

  

खरीप पेरणी 

पणेु दजल्यातील काही भागात ऄद्यापही परुेसा पाईस पडलेला नाही. दजल्यात पाउस लांबला ऄसल्याने, 

ऄद्याप परुिेा प्रमाणात खरीपाच्या पेरण्या पूणा झालेल्या नाहीत. काही भागात ऄधूनमधून तरुळक सरी पडत 

ऄसल्यानं झालेल्या पेरण्या तग धरून अहेत. पणेु दजल्यातील ईसाचं के्षत्र वगळता खरीप दपकाचं एकूण सरासरी 

के्षत्र 1 लाख 74 हजार 988 हेक्टर आतकं अहे. दजल्यात खरीप हगंामात भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, ईडीद, 

भइुमूग, तीळ, कारळे, सूयाफूल, सोयाबीन अदी प्रमखु दपके घेतली जातात ऄिी मादहती दजल्हा ऄदधक्षक कृषी 

ऄदधकारी ऄिी मादहती ्ानेश् वर बोटे यांनी ददली. 

   

पुणे-पाणी टांचाई 

जून मदहन्यात मोसमी पावसाने दडी मारल्यानंतर जलैु च्या पदहल्या अठवड्यातही पररदस्थती फारिी 

बदलणार नसल्याचा ऄंदाज हवामान दवभागानं व्यक्त केल्यानं पणु्यासह सातारा, सांगली अदण कोल्हापूर 

दजल्यातील पाणी संकट अणखी गंभीर होण्याची भीती व्यक्त होत अहे. सध्या या चारही दजल्यात दमळून 60 

टक्क्यांपेक्षाही कमी पाउस झाला ऄसून सवाात कमी पाउस झालेले राज्यातील हेच 4 दजल्हे अहेत. अगामी 

काही ददवसांत मध्य महाराष्ट्रात सवादूर समाधानकारक पाउस होण्याचा ऄंदाज ऄसला तरी दकमान जुलै च्या 

पदहल्या अठवड्यात तरी मोसमी पावसाच्या धारा बारसण्याची िक्यता नसल्याचं हवामान दवभागानं जाहीर केलं 

अहे. पणेु अदण पदिम महाराष्ट्रातील काही दजल्यांना मात्र मसुळधार पावसासाठी ऄद्याप प्रतीक्षाच करावी 

लागणार अहे. 

  

हवामान  

पणेु िहरात अज अकाि सामान्यतः ढगाळ होत. अज कमाल तापमान 31 अदण दकमान तापमान 22 

पूणांक 6 ऄंि सेदल्सयस नोंदवण्यात अलं. ईद्याही याच प्रकारचं हवामान राहील ऄसा ऄंदाज हवामान दवभागानं 

वतावला अहे.  

  

तर हा होता आजचा पुणे वृत्ाांत. उद्या पुन्हा भेटू दवदवध भारती पुणे कें द्रावर, 

सांध्याकाळी 05 वाजून 55 दमदनटाांनी, ताज्या पुणे वृत्ाांत मध्ये, नमस्कार. 


