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आकाशवाणी पणु े

पुणे वृ�ांत 

वेळ - राी ०८ वा. ४१ िम.  

 

�दनांक – ०९/१२/२०१९ वार – सोमवार  

  

भारतीय मौसम िव�ान िवभाग अथा�त आयएमडी आिण थायलंड"या #रिजनल 

इं#ट'ेटेड म(टी हजाड� अल* वॉ,नग िस-टीम यां"या वतीनं आयोिजत 

“ऑपरेशनल 1लायमेट स2ह*स” या िवषयावरील काय�शाळा आजपासून पु6यात 

सु7 झाली. २० िडस9बरपय;त चालणा=या या काय�शाळेस >ीलंका, नेपाळ, 

अफगािण-तान, मॉ#रशस यासार@या आिशयाई दशेातील वीस Bितिनधी 

सहभागी झाले आहते. िविवध दशेांतील हवामानशाD अEयासकांनी एक 

येऊन एकमेकां"या अनुभवांची दवेाण घेवाण करावी; Gयामुळे हवामानाचा 

अचूक अंदाज द6ेयास मदत होईल, असा या काय�शाळेचा उIेश आह.े  

  

पुण े�फ(म फाउंडेशन आिण महाराJ शासन यां"या वतीने दरवष* पु6यात 

होणारा पणुे आंतरराJीय िचपट महोGसव अथा�त िपफ यावष* ९ ते १६ 

जानेवारी दरKयान रंगणार आह.े ‘महाराJाचे िहरक महोGसवी वष�’ ही या 

वष*"या महोGसवाची संक(पना आह,े अशी  मािहती पुणे �फ(म फाउंडेशनचे 

अLयM आिण महोGसवाचे संचालक डॉ. जNबार पटेल यांनी आज पु6यात 

झाले(या पकार प#रषदते �दली. िनवडक १९१ िचपट पाह6याची संधी 

महोGसवादरKयान िचपट रिसकांना िमळणार आह.े पु6यातील �फ(म अँड 

टेिलि2हजन इिP-टQूट ऑफ इंिडया अथा�त एफटीआयआयला यावष* ६० वषR 

पूण� होत आहते, या िनिम�ाने दखेील महोGसवाअंतग�त अनेक उपTमांचे 

आयोजन कर6यात येणार आह.े 
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भरत नाQ मं�दर आिण रोटरी 1लब"या वतीने रस - भाव -रंजन नाQ 

महोGसवाचे आयॊजन येGया १५ ते २२ िडस9बर दरKयान कर6यात आले आह,े 

अशी मािहती भरत नाQ मं�दरचे अLयM आनंद पानसे यांनी आज �दली. 

या महोGसवात गाजलेली नाटकं दररोज सांयकाळी सात वाजता सादर होणार 

आहते. 

  

पुणे - मंुबई Vतुगती महामागा�व7न िनयमबाW पXतीने जाणा=या वाहनांवर 

आता पोिलसां"या इंटर सेYटर या �फरGया अGयाधुिनक ग-ती वाहनांची बारीक 

नजर राहणार आह.े Gयामुळं कॅमेरे नसले(या जागी दखेील या वाहनचालकांवर 

कारवाईचा माग� मोकळा झाला आह.े ही मािहती महामाग� पोलीस अधीMक 

िम[लद मोिहते यांनी �दली. न\ा इंटर सेYटर वाहनांवर वेग तपासणी करणारी 

-पीड गन, सी. सी. टी2ही. कॅमेरा, वाहनांची नंबरYलेट ओळखणारी यं 

यािशवाय राी दखेील ल1ख �दसू शकेल अशी अ^यावत यंणा बसव6यात 

आली आह.े  संपूण� रा_यात अशा Bकारची ९६ इंटर सेYटर ग-ती वाहने वाहतूक 

पोिलसांना �दली गेली असून Gयापैकa ४ सLया पुणे-मंुबई Vतुगती महामागा�वर 

तैनात आहते.  

  

पुणे महापािलका -थायी सिमती"या अLयM पदासाठी भाजपतफR  नगरसेवक 

हमंेत रासने यांनी तर महािवकास आघाडीतफR  नगरसेवक अशोक कांबळे यांनी 

आज आपला उमेदवारी अज� दाखल केला. सुनील कांबळे ह ेिवधानसभेत िनवडून 

गे(यानंतर Gयांनी अLयMपदाचा राजीनामा �द(यावर ह े पद #रd झालं आह.े 

येGया १३ तारखेला अLयMांची िनवड होणार आह.े 
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कारगील आिण लडाखमLये  पय�टनािशवाय दसुरा रोजगार नाही. अशावेळी 

इतर उ^ोगांना चालना िमळावी यासाठी क9 Vाकडून तातडीने पावले 

उचल6याची गरज आह,े असं मत लडाख ऑटोनॉमस हील डे2हलपम9ट कौिPसलचे 

सद-य सeयद अNबास #रझवी यांनी \d केलं. पुणे >िमक पकार संघा"या 

वतीनं आयोिजत कर6यात आले(या 'कलम ३७० आिण लडाख' या िवषयावर त े

आज बोलत होते.  

  

मिहलां"या डेfन आयटीएफ या आंतरराJीय टेिनस -पधg"या मु@य फे=या 

उ^ापासून स7ु होत आह.े पाता फे=यांमLये भारतीय टेिनसपटंुचं आ2हान 

संपुhात आलं आह.े मा, वाई(ड काड�iारे थेट मु@य फेरीत Bवेश िमऴवणा=या 

भारतीय टेिनसपटंुना �दkगजांचं आ2हान मोडीत काढावं लागणार आह.े यामLये 

पु6याची mेहल माने आिण शर6या गवारे या टेिनसपटंुचाही समावेश आह.े  

  

पुणे िज(हा फुटबॉल संघटने"यावतीनं Bथम >ेणी गटाचे साखळी सामने सु7 

आहते. गौरव बािणक यानं केले(या एकमेव िवजयी गोल"या जोरावर डेfन 

इले2हन अ संघानं पनुा सोशल संघाचा १-०  असा पराभव केला; तर िiतीय 

>ेणी गटात डेfन इले2हन ब संघानं संगम यंग बॉईज संघाला गोल शुPय 

बरोबरीत रोखलं. 

  

पु6यात आज कमाल तापमान ३० पणूा;क ८ तर �कमान तापमान १७ पूणा;क ३ 

अंश सेि(सअस इतकं होतं. उ^ा शहर आिण प#रसरात आकाश ढगाळ 

राह6याची, कमाल तापमान ३१ तर �कमान तापमान १७ अंश सेि(सअस 

राहील, अशी श1यता हवामान िवभागानं \d केली आह.े   
 

नम-कार. 


