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मेट्रो चाचणी 

पणेु मेट्रोच्या फुगेवाडी स्थानक- ते  शिवाजीनगर इथलं शजल्हा न्यायालय स्थानक आशण गरवार े

कॉलेज स्थानक-शजल्हा न्यायालय स्थानक-रुबी हॉल स्थानक या माशगिका लवकरच प्रवाशयासंाठी 

सरुू करण्यात येणार आहेत.गरवार ेस्थानक ते शजल्हा न्यायालय स्थानक तसंच फुगेवाडी स्थानक ते 

शजल्हा न्यायालय स्थानक या दोन मागीकावंर मेट्रो रले्वेची चाचणी घेण्यात आली.येत्या एक-दोन 

शदवसात शजल्हा न्यायालय स्थानक-मंगळवार पेठ-पणेु रले्वे स्थानक-रुबी हॉल स्थानक या मागािवरची 

चाचणी घेण्यात येणार आहे.या शतन्ही मागीकेवरील कामं जवळपास पूणि झाली आहेत.उविररत कामं 

येत्या आठ ते दहा शदवसात पूणि झाल्यावर या मागीकाचं ंसी एम आर एस शनरीक्षण करण्यासाठी रले्वे 

सरुक्षा आयकु्ानंा बोलावण्यात येईल.सी एम आर एस याचंी मान्यता प्राप्त झाल्यानतंर लवकरच या 

मागािवरची प्रवासी सेवा सरुू करण्यात येईल. 

 

दशवसृष्टी 

पणु्यातील आंबेगाव पररसरात उभ्या राहत असलेल्या शिवसषृ्टी या भव्य ऐशतहाशसक प्रकल्पासाठी 

राज्य िासनाकडून 50 कोटी रुपयाचंा शनधी नकुताच प्राप्त झाला आहे.या रकमेचा धनादेि राजा 

शिवछत्रपती प्रशतष्ठान चे शवश्वस्त जगदीि कदम याचं्याकडे उपमखु्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याचं्या हस्ते 

सपूुदि करण्यात आला. राज्याच्या अथिसकंल्पात त्याची तरतूद करण्यात आली होती.या प्रकल्पातील 

पशहल्या टप्पप्पयाच ंअनावरण गेल्या मशहन्यात कें द्रीय गहृमंत्री अशमत िहा याचं्या हस्ते पार पडल ं

होत.ंयंदाच्या वर्षी  शिवछत्रपतींच्या राज्यशभर्षेकाला साडेतीनिे वर्षि पूणि होत असून त्यावर्षाित या 

प्रकल्पातील दसुऱ्या टप्पप्पयाच ंकाम पूणित्वास नेण्याचा शनधािर प्रशतष्ठानन ंव्यक् केला आहे .  

 

कोरोना  रुग्ण  

पणेु िहर,शपपंरी-शचचंवड आशण ग्रामीण भागात शमळून सध्या 460 कोरोना बाशधत रुगणावंर  उपचार 

सरुू आहेत.राज्यातील इतर शजल्याच्या तलुनेत ही रुगणसखं्या सवािशधक आहे.कोरोना पाठोपाठ 

आता एच3 एन2 या रुगणाचंी सखं्याही जानेवारीपासून वाढत आहे.अस ंअसलं तरी पणेु िहरात 

कोरोना रुगणसखं्या अटोक्यात आहे.महापाशलकेकडून योगय त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. 



कोरोनाच्या रुगणसखं्येबरोबरच एच३एन२च्या रुगणसखं्येवरही लक्ष ठेवण्यात येत आहे.अिी माशहती  

पणेु महापाशलकेच्या साथरोग शवभागाचे अशधकारी डॉक्टर सूयिकातं देवकर यानंी शदली .  

 

डॉ. श्रीपाल सबनीस 

माता रमामाई भीमराव आंबेडकर राष्ट्ट्रीय स्मारकातफे शदला जाणारा ‘प्रा. शवलास वाघ स्मतृी 

जीवनगौरव परुस्कार’ ज्येष्ठ पररवतिनवादी शवचारवंत रतनलाल सोनग्रा आशण अिोक नागरी सहकारी 

बकेँच्या अध्यक्षा सलुक्षणा शिलवंत-धर यानंा पणु्यात प्रदान करण्यात आला.अशिल भारतीय मराठी 

साशहत्य समेंलनाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस  याचं्या हस्ते हा परुस्कार त्यानंा देण्यात 

आला.धर याचं्या वतीन ंहा परुस्कार कल्पना शिलवंत यानंी स्वीकारला.याप्रसगंी ॲड.प्रमोद आडकर, 

माजी नगरसेशवका लता राजगरुू आदी मान्यवर उपशस्थत होते.  

 

चेटीचांड 

शसधंी समाजाच्या नववर्षािशनशमत्त,भगवान साई झलेुलाल याचं्या 1073 व्या जन्मोत्सवाशनशमत्त शसधूं 

सेवा दलातफे पणु्याच्या अल्पबचत भवनमध्ये चेटीचंड महोत्सवाच ंआयोजन करण्यात आलं 

होत.ंसगंीत, गायन,भजन आशण महाप्रसाद असे शवशवध कायिक्रम या महोत्सवात पार पडले. 

 

कृषी उत्पन्न बाजार 

गलुटेकडी इथल्या पणेु कृर्षी उत्पन्न बाजार सशमतीच्या आवारात आज महाराष्ट्ट्रासह कनािटक, 

आंध्रप्रदेि, गजुरात, तशमळनाडू, उत्तरप्रदेि, मध्यप्रदेि या राज्यातून 125 ट्रक फळभाज्याचंी आवक 

झाली.गेल्या आठवड्याच्या तलुनेत आवक वाढली असली तरी जवळपास सविच फळभाज्याचें भाव 

शस्थर आहेफळ बाजारात कशलंगड टरबूज पपई यानंा मागणी वाढली असून भावही शकंशचत वधारले 

आहेत 

 

एस.बालन करांडक’ 

पणेु शजल्हा शक्रकेट सघंटनेच्या मान्यतेने चौथ्या ‘एस. बालन करडंक’अशजकं्यपद या मयािशदत 20 

र्षटकाचं्या आंतरक्लब शक्रकेट स्पधाि सरुू आहेत.सहकारनगर इथल्या शिदं ेहायस्कूल मैदानावर सरुू 

असलेल्या या स्पधेत आज यि िळदकर याच्या अचूक गोलंदाजीच्या जोरावर आशण फलदंाजाचं्या 

तडािेबदं कामशगरीच्या जोरावर पशुनत बालन ग्रपु संघान ं शव्हजन शक्रकेट अ ॅकॅ डमीचा 7 गडी रािून 

पराभव करून स्पधेत शवजयी सलामी शदली. 

 

 

 



हवामान 

पणेु आशण पररसरात आज कमाल तापमान 33 अंि तर शकमान तापमान 14 पूणाांक 8 दिािं अंि 

सेशल्सयस नोंदवलं गेलं.उद्या सकाळी हवामान स्वच्छ राहील  असा अंदाज पणेु वेधिाळेन ंवतिवला 

आहे. 

 

हा होता आजचा पणेु वतृ्तातं.उद्या पनु्हा भेटू सधं्याकाळी 5 वाजून 55 शमशनटानंी, शवशवध भारती पणेु 

कें द्रावर, ताज्या पणेु वतृ्तातंमध्ये, नमस्कार. 


