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फाईव जी  

मोबाईल नेटवकक  सेवाांच्या पाचव्या पपढीतील सेवाांचा आरांभ पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या हस्ते आज 

नवी पदल्ली इथां करण्यात आला. पवनासायास कवरेज, उच्च डाटा गती, कमी मांदगती, आपण अपतशय 

पवश्वासाहक देवाण-घेवाणीसाठी फाईव जी तांत्रज्ञान उपयकु्त आहे. यामळेु ऊजाक, स्पेक्ट्रम आपण नेटवकक  

याांची कायकक्षमता देखील वाढणार आहे. याप्रसांगी बोलताना मोदी म्हणाले की दूरसांचार उद्योगाकडून 

130 कोटी भारपतयाांना ही एक भेट असून एक नवां यगु तसांच अमयाकद सांधींचा आरांभ देखील या 

पनपमत्तानां होत आहे.  

 

नवरात्री दरम्यान सवक भक्ताांना मााँ कात्यायनी पहचा आपशवाकद लाभू द ेअशी प्राथकना पांतप्रधान नरेंद्र 

मोदी याांनी केली आहे. सवाांना इच्छाशक्ती आपण आत्मपवश्वास पमळो अशी देखील प्राथकना त्याांनी केली 

आहे. देवीचां स्ततुी गीत दखेील मोदी याांनी आपल्या ट्पवटर हाँडलवर सामापयक केलां आहे.  

 

रुपाली चाकणकर  

गाांधी जयांतीच्या पनपमत्तानां पणेु पजल्यातील पवपवध ग्रामपांचायतींमध्ये उद्या  रपववारी होत असलेल्या 

ग्रामसभाांमधून मपहलाांची सरुपक्षतता आपण आरोग्याशी सांबांपधत ठराव मांजूर करण्यात यावेत अशी 

सूचना राज्य मपहला आयोगाने केली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर याांनी सवक 

ग्रामपांचायतींच्या सरपांचाांना पाठवलेल्या पत्रातून ही अपेक्षा व्यक्त केली आहे. गावातील बाल पववाह 

प्रथा रोखणे, त्याचबरोबर पवधवा प्रथा बांद करण्याबद्दलचे ठराव अपधकृतपणे या ग्रामसभाांमधून मांजूर 

केले जावेत आपण गावातील मपहलाांना समान वागणूक देण्याच्या दृष्टीनां पढुचां पाऊल टाकावां अशी 

अपेक्षा चाकणकर याांनी व्यक्त केली आहे. 

 

लम्पी’ 

पणेु पजल्यात समुार ेमपहनाभरापूवी लम्पी त्वचा रोगाचा प्रादभुाकव सरुू झाला. पजल्यातील 

‘लम्पी’बापधत झालेलां पपहलां जनावर 26 ऑगस्ट रोजी आढळून आलां होतां. तेव्हापासून 

आजतागायतच्या 33 पदवसाांत पजल्यातील समुार े1 हजार जनावरां ‘लम्पी’बापधत आढळून आली 

आहेत. त्यापैकी पनम्याहून अपधक जनावरां ही उपचारानांतर पूणकपणे या आजारातून बरी झाली आहेत. 



हा आजार पनयांत्रणात ठेवण्यासाठी लम्पी त्वचा रोग प्रपतबांधक लसीचा मोठा फायदा झाल्याचे पजल्हा 

पशसुांवधकन अपधकारी डॉक्ट्टर पशवाजी पवधाटे याांनी साांपगतले. पजल्यातील समुार ेसाडेचार लाख 

दभुत्या जनावराांपैकी केवळ तीनशे ते साडेतीनशे जनावराांना लम्पी त्वचा या आजाराचा सांसगक झाला. 

त्यातच पजल्यातील बापधत जनावराांच्या कायकके्षत्रातील आजूबाजूच्या पाच पकलोमीटर पररसरातील 

सवक जनावराांचां लसीकरण केलां आहे. त्यामळेु सध्या पजल्यात आजार पनयांत्रणात आला आहे. 

 

खडकी कॅन्टोन्मेन्ट  

राज्य शासनाकडून वस्तू सेवा कराचा  पहस्सा पमळावा, या मागणीकररता खासदार पगरीश बापट 

याांच्या अध्यक्षतेखाली खडकी कॅन्टोन्मेन्ट बोडाकचे लोकप्रपतपनधी आपण मखु्य कायककारी अपधकारी 

लवकरच उपमखु्य मांत्री दवेेंद्र फडणवीस याांना भेटून पवषय मागी लावतील, असां आमदार पसद्धाथक 

पशरोळे याांनी खडकी कॅन्टोन्मेन्ट बोडाकच्या बैठकीनांतर काल साांपगतलां. औ ांध रस्ता -खडकी रले्वे 

जांक्ट्शन वाहतूक पनयोजनासाठी रले्वे पवभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र  तात्काळ पमळावां याकरीता 

18 ऑक्ट्टोबर रोजीच्या रले्वे पवभागीय बैठकीत पवषय माांडणार असून, त्यावरही लवकर पनणकय होईल, 

अशी मापहती पशरोळे याांनी पदली. रले्वे पवभागाकडून खडकी बोडाकला सेवा शलु्कही लवकर पमळावां 

यासाठी त्याचा पाठपरुावा खासदार बापट करणार आहेत असांही आमदार पशरोळे याांनी साांपगतलां. 

 

दपांपरी दचांचवड  

पपांपरी पचांचवड महापापलकेच्या हद्दीत येणाऱ्या मोठ्या गहृ सांस्था आपण आस्थापना ज्याांचा ओला 

कचरा 100 पकलो प्रपतपदन असतो त्याांचा कचरा महापापलका आता  31 ऑक्ट्टोबर पयांत उचलणार 

असून त्यानांतर सांस्था आपण आस्थापना याांनी कां पोपस्टांग करून कचऱ्याची पवल्हेवाट लावावी असे 

आदेश पापलका प्रशासनानां जारी केले आहेत. या तारखेनांतर पनयमाांचां उल्लांघन केल्यास पपहल्या 

वेळी पाच हजार रुपये आपण त्यानांतर प्रत्येक वेळी पांधरा हजार रुपये अशी दांडात्मक कारवाई 

करण्यात येणार आहे. 

 

सादवत्रीबाई फुले पुणे दवद्यापीठ 

सापवत्रीबाई फुले पणेु पवद्यापीठाच्या मकु्त आपण दूरस्थ अध्ययन प्रशालेच्या अांतगकत एम.ए आपण एम. 

कॉम 2022 च्या प्रवेश प्रपियेला कालपासून सरुुवात झाली असून पवद्यार्थयाांना ऑनलाईन 

नावनोंदणीसाठी 30 ऑक्ट्टोबर सायांकाळी 5 वाजेपयांत अजक करता येईल. ऑनलाईन शलु्क भरून 

अजक भरण्याची अांपतम तारीख 31 ऑक्ट्टोबर सायांकाळी 5 पयांत आहे. तर अभ्यास कें द्राांवर प्रवेश अजक 

जमा करण्याची अांपतम तारीख 15 नोव्हेंबर सायांकाळी 5 पयांत असणार आहे. 

  

 



‘दिव्य स्वातांर्यरयरदव’  

महात्मा गाांधी आपण लालबहादूर शास्त्री याांच्या जयांती पनपमत्त लपलत कला कें द्र गरुुकुल, सापवत्रीबाई 

फुले पणेु पवद्यापीठातफे वैपशष््टयपूणक सांकल्पनेवर आधाररत ‘पदव्य स्वातांर्यरयरपव’ या देशभक्तीपर 

नाट्यगीताांच्या कायकिमाचे आयोजन करण्यात आलां  आहे. उद्या 2 ऑक्ट्टोबर रोजी पवद्यापीठातील 

सांत नामदेव सभागहृात सकाळी 9 वाजता कायकिमाला सरुूवात होईल. कायकिम पवनामूल्य असून सवक 

रपसक पे्रक्षकाांना याचा आनांद घ्यावा असां आवाहन लपलत कला कें द्राचे पवभाग प्रमखु डॉक्ट्टर प्रवीण 

भोळे याांनी केलां आहे. 

 

पणेु आपण पररसरात आज पदवसभर उघडीप रापहली. उद्या आकाश साधारण ढगाळ राहून पावसाच्या 

मध्यम सरी अपेपक्षत आहेत.  

 

हा होता आजचा पुणे वृत्ाांत. उद्या पुन्हा भेटू, दवदवध भारती पुणे कें द्रावर, सांध्याकाळी 5 वाजून 

55 दमदनटाांनी, ताज्या पुणे वृत्ाांतमध्य,े नमस्कार. 


