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आकाशवाणी पुणे 

पुणे वृत्ाांत 

वेळ - सांध्याकाळी ०६.०० वा. 

दिनाांक – ०१/१२/२०२०  वार – मांगळवार  

 

राज्य ववधान पररषिेच्या पुणे ववभाग पिवीधर मतिार सांघात आज िपुारी ४ 

वाजेपयंत ४९ पूणांक ५२ शताांश टके्क आवण वशक्षक मतिार सांघात ६७ पूणांक 

३५ शताांश टके्क मतिान झाल्याची माविती ववभागीय आयुक्त कायाालयानां दिली 

आि.े पिवीधर मतिार सांघात सवाावधक म्िणजे सुमारे ६० टके्क मतिान 

कोल्िापूर वजल्यात झालां आिे; तर वशक्षक मतिार सांघातिी कोल्िापूर 

वजल्यानेच अांिाजे ८२ टके्क मतिान करून बाजी मारली आिे. पुण्यात पिवीधर 

मतिार सांघात सुमारे ४० टके्क तर वशक्षक मतिार सांघात अांिाजे ५४ टके्क 

मतिानाची नोंि झाली. कोरोना प्रािभुाावाच्या पार्श्ाभूमीवर िोत असलेली िी 

पविलीच वनवडणूक असल्यानां मतिान कें द्ाांवर ववशेष काळजी घेण्यात आली 

िोती. प्रत्येक मतिाराचां थमाल स्कॅननांग करुनच त्याला मतिान कें द्ात सोडण्यात 

आलां. यावशवाय प्रत्येक मतिान कें द्ावर वैद्यकीय कमाचारीिी तैनात केले िोते. 

मतिानािरम्यान कुठेिी अनुवचत प्रकार घडला नािी. मात्र एका उमेिवारासि 

कािी जणाांची नावां मतिार यािीत नोंिवून िखेील ऐनवेळी त्याांची नावां यािीत 

दिसली नािीत त्यामुळे त्याांना मतिानापासून वांवचत रािावां लागलां. मतमोजणी 

येत्या गुरुवारी िोणार असून लगेचच वनकाल जािीर िोणार आिे. 

 

कोरोनाच्या सांभाव्य िसुऱ्या लाटेच्या पार्श्ाभूमीवर पुणे ववभागात ऑवससजनचा 

पुरेसा साठा असल्याचा िावा अन्न आवण औषध प्रशासनाच्या पुणे ववभागानां 

केला आि.े चाकण एमआयडीसीमध्ये शांभर टन क्षमतेचा ऑवससजन वनर्माती 
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प्रकल्प कायाावववत झाल्याने पुणे ववभागात ऑवससजनचा तुटवडा भासणार 

नािी, असां सिायक आयुक्त एस. व्िी. प्रतापवार याांनी साांवगतलां. 

 

राज्य शासनानां आजपासून  कुष्ठरोग आवण क्षयरोग शोध मोिीम अवभयान आवण 

जनजागृती उपक्रम सुरू केला आि.े या मोविमेअांतगात नपांपरी-नचांचवड 

पावलकेच्या कायाक्षेत्रात 4 लाख 49 िजार 750 लोकसांख्येचां सवेक्षण करण्यात 

येणार आि.े यासाठी 257 आरोग्य सांघ आवण 52 पयावेक्षकाांची वनयुक्ती करण्यात 

आली आि.े वनिान न झालेले कुष्ठरोग आवण क्षयरोगाचे रुग्ण लवकरात लवकर 

शोधणां आवण त्याांच्यावर उपचार करणां, िा या अवभयानाचा मुख्य उदे्दश आिे. 

 

पुणे मिापावलकेच्या तीस वषांपेक्षा जुवया असलेल्या पाणीपुरवठ्याच्या सुमारे 

20 टासया धोकािायक बनल्या आिते. त्या प्रामुख्याने िगडी असून डोंगर 

उतारावर आिते. त्याांचां बाांधकाम जीणा झालां आि.े त्यामुळे या टासयाांचां तातडीने 

स्रसचरल ऑवडट करण्याचा वनणाय मिापावलकेनां घेतला आि.े याबाबतचां पत्र 

मिापावलका प्रशासनानां शासकीय अवभयाांवत्रकी मिाववद्यालयाला दिलां आिे, 

अशी माविती पाणीपुरवठा ववभागानां आज दिली. 

 

आळांिीत येत्या ६ तारखेपासून माउलींचा सांजीवन समाधी सोिोळा साजरा 

िोणार आि.े कोरोनाच्या पार्श्ाभूमीवर खबरिारीचा उपाय म्िणून आळांिी आवण 

पररसरात येत्या ६ तारखपेासून १५ तारखेपयंत सांचारबांिी लागू करण्याचा 

प्रस्ताव स्थावनक पोलीस प्रशासनानां सािर केला आिे. मात्र कार्ताकी वारीच्या 

वनवमत्ानां पांढरपूरातून आळांिीत येणाऱ्या मानाच्या ३ दिांड्ाांना प्रत्येकी २० 

वारकऱ्याांसि  राज्य शासनानां परवानगी दिली आि.े आळांिी िेवस्थान सवमतीचे 
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मुख्य ववर्श्स्त ववकास ढगे पाटील याांनी आज िी माविती दिली. परवानगी 

दिलेल्या वारकरी आवण मावयवराांना स्वतांत्र पास दिले जाणार असून इतर 

वारकऱ्याांनी आळांिीत गिी न करता घरूनच माउलींचां िशान घ्यावां, असां 

आवािन त्याांनी केलां आि.े 

 

एम.एच.टी.सी.ई.टी. परीक्षेत राज्यात पविला आलेल्या पुण्यातल्या मराठवाडा 

वमत्र मांडळ वावणज्य आवण ववज्ञान कवनष्ठ मिाववद्यालयाचा ववद्याथी अवनश 

जगिाळे याचा काल मिाववद्यालायाचे प्राचाया डॉ. िवेविास गोल्िार याांच्या 

िस्ते सत्कार करण्यात आला. 

 

कािी ठराववक सरकारी आवण खासगी बँका आपली के्रवडट काडा वापरून वववशष्ट 

कां पवयाांकडून ऑनलाईन खरेिी करणाऱ्याांना ववववध सवलती जािीर करत 

आिते; त्यावर त्वररत बांिी घालण्याची मागणी अवखल भारतीय व्यापारी 

मिासांघानां कें द्ीय अथामांत्री वनमाला सीतारामन याांच्याकडे केली आिे. 

मिासांघाचे राष्ट्रीय सरवचटणीस प्रवीण खांडेलवाल याांनी यासांिभाात सािर 

केलेल्या वनवेिनात अनेक बँकाांची नावां िेखील नमूि केली आिते. ररझव्िा बँकेच्या 

वनयमाांच्या ववरोधातील िी कृती असल्याचांिी त्याांनी या वनवेिनात स्पष्ट केलां 

आि.े 

 

िवामान 

पुणे आवण पररसरात आज कमाल तापमान ३१ अांश तर दकमान तापमान १८ 

पूणांक २ िशाांश अांश सेवल्सयस नोंिवलां गेलां. उद्या आकाश मुख्यतः वनरभ्र 

रािण्याची शसयता असून कमाल तापमान ३२ तर दकमान तापमान १७ 

अांशाांच्या आसपास रािील, असा पुणे वेधशाळेचा अांिाज आिे. 
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तर िा िोता आजचा ‘पुणे वृत्ाांत.’ यानांतर उद्या सांध्याकाळी ०६.०० वाजता 

पुविा भेटूया, ववववध भारतीवर, ताज्या ‘पुणे वृत्ाांत’मध्य,े पण तत्पूवी एक 

आवािन : कोरोना ववरुद्धचा लढा सांपलेला नािी; म्िणूनच मास्क वापरा, 

स्वच्छता पाळा, अांतर राखा आवण ववर्श्ासािा बातम्याांसाठी ऐकत 

रिा, आकाशवाणी, नमस्कार. 


