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आकाशवाणी पुणे 

पुणे वृत्ाांत 

वेळ - रात्री ०८ वा. ३० मि.  

दिनाांक – ०९/०८/२०२०  वार – रमववार  

 

राज्यात २३ मिल्हयािध्ये तालुकास्तरावर सािामिक अांतर पाळून रानभाज्या 

िहोत्सव िोठया उत्साहात पार पडला. उववरीत मिल्हयािध्ये कोमवडच्या 

पार्श्वभूिीवर िहोत्सव पुढे ढकलण्यात आल्याची िामहती राज्याचे कृषी ताांमत्रक 

व्यवस्थापन सांस्था (आत्िा) सांचालक दकसन िुळे याांनी आकाशवाणीशी 

बोलताना दिली. कोमवडच्या पार्श्वभूिीवर पुणे मिल्हयात सप्टेंबरिध्येही 

रानभाज्या िहोत्सवाचे आयोिन करण्यात येणार असल्याची िामहती पुणे 

मिल्हा कृषी आमिकारी बाळासाहबे पडघडिल याांनी दिली. 

 

अशोक चव्हाण याांना िराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपिावरून तातडीने 

हटवावे, अशी िागणी करीत िराठा आरक्षण सिन्वय समितीच्या वतीने आि 

िागरण गोंिळ आांिोलन करण्यात आले. िांगली िहाराि रस्त्यावरील झाशीची 

राणी चौक इथां ह े आांिोलन करण्यात आले. मशवसांग्राि पक्षाचे नेते, आििार 

मवनायक िेटे याांनी त्याचे नेतृत्व केले. िुख्यिांत्री, उपिुख्यिांत्री आमण अशोक 

चव्हाण मिथे-मिथे िातील मतथे-मतथे आांिोलन करणार असल्याचा इशारा 

मवनायक िेटे याांनी यावेळी दिला. 

 

पुणे मिल्हयातील 1 लाख 5 हिार 523 बािीत रुग्ण असून कोरोना बामित 76 

हिार 426 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहते. सध्या 26 हिार 683 रुग्णाांवर 

उपचार सुरू आहते. कोरोनाबामित एकूण 2 हिार 414 रुग्णाांचा िृत्यू झाला 
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आह.े िृत्युचे प्रिाण 2 पूणाांक 29 शताांश टके्क इतके आह.े पुणे मिल्हयािध्ये 

बरे होणाऱ्या रुग्णाांचे प्रिाण 72 पूणाांक 43 शताांश टके्क आह.े 

 

नव्या शैक्षमणक िोरणानुसार डेक्कन एज्यूकेशन सोसायटी कौशल्य मवकास आमण 

व्यवसामयक अभ्यासक्रि आगािी काळात सुरू करणार आह,े असां सांस्थेच्या 

मनयािक िांडळ आमण पररषिचेे अध्यक्ष डॉक्टर शरि कुां टे याांनी आि साांमगतलां. 

सांस्थेचे प्रथि कायववाह वािन मशवराि आपटे याांच्या स्िृती दिनामनमित् 

आयोमित कायवक्रिाांत ते बोलत होते. स्वािी मववेकानांि याांनी कोलांमबया वल्डव 

एक्सपोिध्ये भारतीय ििव आमण नव मवज्ञान कसे एकत्र आहते, याचे तत्वज्ञान 

िाांडले. त्यािुळे पामििात्य िेशाांत मनिावण झालेली पोकळी भरून मनघाल्याने 

स्वािी मववेकानांि याांच्या वैज्ञामनक िषृ्टीचा पमििात्य िशेाांचा प्रभाव आिही 

दिसून येतो, असे प्रमतपािन मवज्ञान भारतीचे सांघटन िांत्री ियांत सहस्त्रबुद्ध ेयाांनी 

केले. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या सांस्थापक दिनामनमित् आयोमित 'स्वािी 

मववेकानांि आमण मवज्ञान' या मवषयावरील राष्ट्रीय वेमबनारिध्ये ते बोलत होते. 

 

केरळििील कोळीकोड मविान अपघातात िृत्युिुखी पडलेले कॅप्टन दिपक साठे 

ह े त्याच्या शैक्षमणक कालाविीत अभ्यासात अमतशय हुशार तसांच खेळािध्ये 

मवशेष रूची असलेले मवद्याथी होते. त्याांच्या हुशारीिुळे त्याांनी पुण्यातीस राष्ट्रीय 

सांरक्षण प्रबोमिनी अथावत एनडीए िध्ये प्रवेश मिळवला. पुण्यातील सेंट ववांन्सेंट 

शाळेतील त्याांच्या ११ वीचे वगवमित्र सेवामनवृत् मिगेमडअर केमवन साआश्रु 

नयनाांनी त्याांची आठवण काढत साांमगतलां. पीटीआय या वृत्सांस्थेशी ते बोलत 

होते. एनडीएिध्ये प्रमशक्षण घेत असतानाही गोल्फ आमण स्कॉश सांघाचे कणविार 

म्हणून एनडीए िनवलिध्ये त्याांच्या नावाची नोंि आहे, असांही त्याच्या 

वगवमित्राांनी साांमगतलांय. १९७७ िध्ये ते या शाळेत इयत्ा ११ वीत मशकत होते. 

त्यावेळी एनडीए प्रवेशासाठी ११ वी ही शैक्षमणक पात्रता होती. 
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िहाराष्ट्रीय िांडळाच्या सहकायावने कबड्डी स्कूल सुरू करण्याची इच्छा असून 

याला िांडळाने सकारात्िक प्रमतसाि दिला आहे. िशेाला यातून ििेिार खेळाडू 

मिळतील, असां ित राष्ट्रीय कबड्डी िागविशवक आमण अिुवन पुरस्कार मविेते रािू 

भावसार याांनी आि पुण्यात व्यक्त केलां. िहाराष्ट्रीय िांडळाच्या वतीने 

दिला िाणारा कै. कॅप्टन मशवरािपांत िािले पुरस्कार भावसार याांना एअर 

िाशवल भूषण गोखले याांच्या हस्ते प्रिान करण्यात आला, त्यावेळी पुरस्काराला 

उत्र ितेाना ते बोलत होते. रोख 25 हिार रूपये, िानमचन्ह, शाल आमण 

श्रीफळ असे या पुरस्कारचे स्वरूप आह.े 

  

दिघी गावात आि सकाळी मसलेंडरचा स्फोट झाल्याने १३ िाण िखिी झाले. 

यािध्ये ७ िुलाांचा सिावेश आह.े अमिशिन िलाच्या तीन गाड्ाांनी आग 

मवझावाली.  

 

हवािान 

पुणे आमण पररसराांत काही भागाांत पावसाच्या हलक्या सरी बरसल्या. पुढील 

चोवीस तासाांत हलक्या ते िध्यि स्वरुपाचा पाऊस पडेल; तर घाट पररसराांत 

िुसळघार पावसाची शक्यता हवािान मवभागानां वतववली आह.े 

 

तर हा होता आिचा ‘पुणे वृत्ाांत.’ राज्यातल्या आमण िशेातल्या इतर घडािोडी 

िाणून घेण्यासाठी उद्या सकाळी ०७ वािून १० मिमनटाांनी ऐका “प्रािमेशक 

बातम्या” पुणे ‘अ’ कें द्रावर आमण त्यानांतर उद्या रात्री ०८ वािून ३० मिमनटाांनी 

पुन्हा भेटूया, मवमवि भारतीवर, ताज्या ‘पुणे वृत्ाांत’ िध्ये, तोपयांत तुम्ही 
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शक्यतो घरीच रहा, मनरोगी रहा आमण मवर्श्ासाहव बातम्याांसाठी ऐकत रहा, 

आकाशवाणी, निस्कार.   

 


