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एरोमॉलच उद्घाटन 

पणेु विमानतळािरील मल्टीलेव्हल ऄत्याधवुनक पावकिं गचं म्हणजेच एरोमॉलचं ईद्घाटन अज कें द्रीय नागरी हिाइ 

िाहतूक मंत्री ज्योवतरावदत्य व ंद ेयांच्या हस्ते होत अहे. नव्या मल्टीलेव्हल पावकिं गमळंु पणेु विमानतळािरील पावकिं गचा मोठा 

प्रश्न सटुणार अहे. 120 कोटी रुपये खचूून बांधलेल्या या पाच मजली एरोमॉलमध्ये पावकिं ग सवुिधेबरोबरच प्रिा ांच्या 

सोयीसाठी विविध दालनं, फुडकोटू ऄ ा सवुिधाही ईपलब्ध करण्यात अल्या अहेत. 

  

पुरांिर दवमानतळ 

पणु्यातील बहुप्रतीवित परुदंर अंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठीच्या भूसंपादन प्रवियेला येत्या 8 ते 10 वदिसांत प्रारभं 

होण्याची  क्यता अहे. ईपमखु्यमंत्री दिेेंद्र फडणिीस यांनी काल मुंबइत या संदभाूत घेतलेल्या बैठकीत परुदंर अवण व डी 

विमानतळाबद्दल चचाू केली.  

 

कालवा सदमती 

कालव्यांच्या  ेजारील विवहरींना पाणीपट्टी माफ करण्याचा प्रस्ताि कृष्ट्णा खोर े विकास महामंडळाने  ासनाकडे 

पाठिािा, ऄसे वनद े संपकूमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी वदले. पणेु वजल्यातील नीरा ईजिा कालिा, नीरा डािा कालिा, 

खडकिासला, भामा असखेड, पिना अवण चासकमान प्रकल्पांची कालिा सल्लागार सवमती बैठक पाटील यांच्या 

ऄध्यितेखाली अज झाली. त्यािेळी ते बोलत होते. कालव्यां ेजारील विहीरींना पाणीपट्टी अकारण्याची तरतूद होती. 

मध्यंतरी ती बंद करण्यात अली होती. अता यािर्षी पासून पनु्हा पाणीपट्टी अकारण्याचे महाराष्ट्र जलसंपत्ती वनयामक 

प्रावधकरणाचे अद े अहेत. त्यामळेु  ेतकऱयांचं हीत लिात घेउन पिुीची व्याजासह थकबाकीची रक्कम अवण यापढेु होणारी 

अकारणी ऄ ी सिू रक्कम माफ करण्याबाबत  ासनस्तरािर सकारात्मक प्रयत्न केले जातील, ऄसहंी पाटील म्हणाले. 

  

पेन्शनर आयकाडड 

कें द्र सरकारी वनितृ्तीिेतनधारकांच्या समस्यांचं वनराकरण करणं. त्यांची स्ितःची ओळख वनमाूण व्हािी, यासाठी 

पेन् नसू अयडी काडू दणे्यासाठी पणु्यात दोन वदिसांचा पेन् नसू ऍन्ड लायसन्सी अउटररच प्रोगॅ्रम अयोवजत करण्यात 

अला होता; यामध्ये समुार ेबारा े वनितृ्तीिेतनधारकांना  पेन् नसू अयडी काडू दणे्यात अलं.   

 

स्वच्छ सवेक्षण 

स्िच्छ सिेिण 2023 मध्ये वपंपरी वचंचिड  हर द ेात ऄव्िल स्थानािर येण्यासाठी महापावलकेच्या ितीनं विविध 

ईपिम राबविण्यात येत अहेत. त्या ऄनरु्षंगानं सफाइ कमूचाऱयांसाठी दोन टप्प्यांत 4 वठकाणी वि ेर्ष प्रव िण सत्राचं अयोजन 

करण्यात अलं होतं. सिोत्तम कामवगरी करणा-या सफाइ कमूचाऱयांना ईपअयकु्त ऄजय चारठाणकर यांच्या हस्ते सन्मावनत 

करण्यात अलं. 

  

स्पेशादलटी दललदनक 

वपंपरी वचंचिड महापावलकेच्या य िंतराि चव्हाण स्मतृी रुग्णालयातील मेडीसीन विभागात नव्यानं सरुु करण्यात अलेल्या 

स्पे ावलटी वक्लवनकमध्ये मूत्रवपंडाचे अजार, मधमेुह, पिाघात अवण मज्जातंतू संदभाूतील अजारांिर ऄत्यंत माफक दरात 

तपासणी होणार अहे. य िंतराि चव्हाण स्मतृी रुग्णालयाचे ऄवधष्ठाता डॉ. राजेंद्र िाबळे यांनी ही मावहती वदली.  अजपासून 

सरुू झालेल्या या विभागात 10 रुपयात ही तपासणी होणार अहे. 

   



खडकी रस्ता 

खडकी कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील जनु्या पणेु- मुंबइ रस्त्याचं रंूदीकरण करणं, बीअरटी मागू विकवसत करणं, बोपोडी 

आथली ईिूररत कामं पूणू करणं हे काम 74 कोटी 75 लाख रुपयांना ठेकेदारांना दणे्यास पणेु महापावलकेच्या स्थायी सवमतीनं 

मान्यता वदली अहे. त्यामळंु भूसंपादनाऄभािी सहा िर्षािंपासून रखडलेला रस्ता रंूदीकरणाचा प्रश्न मागी लागणार अहे. 

 

स्वेटर 

पणेु महापावलकेच्या  ाळांमधील वनम्म्या विद्यार्थयािंना स्िेटर नसल्याची तिार अली होती; त्यानंतर प्र ासनानं 

विद्यार्थयािंच्या बकँ खात्यात स्िेटरची रक्कम जमा करण्यासाठी तातडीनं 86 लाख रुपये ईपलब्ध करून वदले अहेत. 

  

शाकाहार 

वनरोगी जीिनासाठी  ाकाहाराचा ऄंगीकार करून मांसाहाराचा पूणूतः त्याग करािा, अवण प्राण्यांनाही जगण्याचा 

ऄवधकार द्यािा, ऄसे अिाहन सिूजीि मंगल प्रवतष्ठानचे संस्थापक-ऄध्यि डॉ. कल्याण गंगिाल यांनी अज पणु्यात पत्रकार 

पररर्षदते केलं. साधू िासिानी यांचा 25 नोव्हेंबर हा जन्मवदिस 'मीट्लेस डे' ऄथाूत विश्व  ाकाहार वदिस अवण प्राणी हक्क 

वदिस म्हणून साजरा होत अहे. या वदिसाची संकल्पना 'स्टॉप ऑल वकवलंग' ऄ ी अहे. त्याबाबत मावहती दणे्यासाठी त्यांनी 

ही पत्रकार पररर्षद घेतली.  

 

गोवर बैठक 

मुंबइमध्ये गोिर या साथीच्या अजाराचा प्रादभुाूि िाढला ऄसून त्या पाशू्वभूमीिर वपंपरी वचंचिड महापावलकेनं 

आंवडयन मेवडकल ऄसोवसए न, वनमा, विविध िैद्यकीय संघटना, सिू  ासकीय अवण खासगी रुग्णालयांचे िैद्यकीय ऄवधकारी 

यांची अज सभा घेतली. या सभेमध्ये जागवतक अरोग्य संघटनेचे ऄवधकारी डॉक्टर चेतन खाडे यांनी ईपवस्थत 90 िैद्यकीय 

व्यािसावयकांसह डॉक्टरांना प्रवतबंधात्मक ईपाय योजना अवण घ्याियाची दिता याविर्षयी मागूद ून केलं.   

  

वाहनचालक स्पर्ाड 

डीइएसच्या वटळक रस्ता प्रांगणातील  ाळांमध्ये विद्यार्थयािंची िाहतूक करणाऱया िाहनचालकांच्या िीडा स्पधािंचं 

अयोजन करण्यात अलं होतं. डीइएसचे ऄध्यि डॉ.  रद कंुटे यांच्या हस्ते बिीस वितरण करण्यात अलं. त्यािेळी त्यांनी 

विद्यार्थयािंची सरुवित िाहतूकीविर्षयीचं महत्त्च स्पष्ट केलं. न्यू आंवग्ल  स्कूल, मा. स. गोळिलकर गरुुजी विद्यालय अवण डीइएस 

आंवग्ल  मीवडयम या  ाळांतील िाहनचालकांनी स्पधेत सहभाग घेतला. 

 

हवामान 

पणेु अवण पररसरात अज दपुारनंतर हिामान थोडा ढगाळ झालं होतं. कमाल तापमान 32 ऄं  तर वकमान तापमान 

15 पूणािंक 9 ऄं  सेवल्सऄस नोंदिलं गेलं.ईद्याही हिामानात फारसा बदल संभित नसल्याचा ऄंदाज पणेु िेध ाळेनं ितूिला 

अहे. 

  

हा होता आजचा पुणे वृत्ाांत. उद्या पुन्हा भेटूया दवदवर् भारती पुणे 

कें द्रावर, सांध्याकाळी 5 वाजून 55  दमदनटाांनी ताज्या पुणे वृत्ाांतमध्य.े 

नमस्कार. 
 

 


