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आकाशवाणी पुणे 

पुणे वृत्ाांत 

वेळ - सांध्याकाळी ०५.५५ वा. 

ददनाांक – ०३/१२/२०२१  वार – शुक्रवार 

 

टाळेबांदीनांतर पुण ेजिल्ह्यातील कारखानयाांचां उत्पादन ९० टक्क्याांपयंत सुरू झालां आह;े तर 

९१ टके्क कममचारी सध्या कायमरत आहते. मराठा चेंबर ऑफ कॉमसमच्या वतीन टाळेबांदी नांतर 

२०वी पाहणी करण्यात आली. यामध्य े १५० कारखाने सहभागी झाल े होते. पाहणीमध्य े

सहभागी झालले्ह्या ४८ टके्क कां पनयाांचे उत्पादन पूवमवत सुरू झालां असून ४२ टके्क 

कारखानयाांना उत्पादन पूवमवत होण्यासाठी अिून ६ मजहन ेलागतील. 

  

कोरोना बाजधत २८ रुगणाांचे नमुने िनुकीय तापासणीसाठी पुण्यातील राष्ट्रीय जवषाण ूसांस्था 

आजण मुांबईतील कस्तुरबा रुगणालयातील प्रयोगशाळेत पाठजवले आहते, अशी माजहती 

सावमिजनक आरोगय खात्यातफे दणे्यात आली. ओजमक्रोन जवषाण ूसांसगामच्या पाशमवभूमीवर 

ही तपासणी सरुू आह.े त्याअांतगमत जवमानतळ आजण क्षते्रीय पातळीवर सवेक्षण सरुू आहते. 

यापैकी २५ िण आांतरराष्ट्रीय प्रवासी आहते आजण तीन िण त्याांच्या सांपकामत आलले े

नागररक असल्ह्याचां पुणे आरोगय जवभागाकडून साांगण्यात आल आह.े 

दरम्यान गेल्ह्या काही ददवसाांत परदशेातून पणु े जिल्ह्याच्या बारामती, इांदापूर, िुन्नर 

याबरोबरच जिल्ह्याच्या जवजवध भागात आलेल्ह्या एकां दर ६६ लोकाांची माजहती प्रशासनाला 

जमळाली असून कोरोनाच्या ओमीक्रोन जवषाणूच्या पार्श्मभूमीवर त्या सवांना शोधून त्याांची 

आरटीपीसीआर चाचणी करण्याचे तसच त्याांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवण्याचे स्पष्ट जनदशे 

जिल्ह्हा प्रशासनाकडून दणे्यात आले आहते.  

 

पुण े जिल्ह्यात १३ लाख ९३ हिार ५९० नागररकाांची लसीची दसुरी मात्रा घेणां अद्याप 

बाकी आह.े कोरोनाच्या सांसगामचा सांभाव्य धोका लक्षात घेता लसीकरणाला प्राधानय दणेां 

क्रमप्राप्त आह.े राज्य शासनाच्या जनबंधाांजशवाय स्थाजनक प्रशासनानही जनयम कडक केल े

आहते. लसीकरणाची दसुरी मात्रा, मास्कचा वापर आदी जनयम सवमत्र अजनवायम करण्यात 

आले असून जनयमाांचां काटेकोर पालन करण्याचां आवाहन पुण े जिल्ह्हा पररषद आरोगय 

जवभागाकडून करण्यात आलां आह.े 
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कें द्र सरकारनां हर घर दस्तक मोजहमेची मुदत वाढवल्ह्यानांतर आता पुण ेजिल्ह्हा प्रशासनानही 

१०० टके्क लसीकरणासाठीची आपली कालमयामदा १५ जडसेंबरपयंत वाढवली आह.े या 

काळात जिल्ह्यातील सवम पात्र नागररकाांना कोरोना प्रजतबांधक लसीची दकमान पजहली मात्रा 

ददली िाणार आह.े जिल्ह्यातील समुारे १ लाख ८२ हिार लोकाांनी अिून लसीची एकही 

मात्रा घेतललेी नसल्ह्यानां त्याांना शोधून दकमान एक मात्रा तरी त्याांना देण्यासाठी आता १५ 

जडसेंबर ही मुदत दणे्यात आली आह.े 

 

पुण्यात आि िनसेवा जवकास सजमती तफे पत्रकार पररषद घेण्यात आली. त्यामध्ये िनसेवा 

जवकास सजमतीचे सांस्थापक अध्यक्ष दकशोर आवारे याांनी ज्या रुगणालयाांमध्य ेमहात्मा फुल े

िनआरोगय योिना लागू आह,े अशा रुगणालयाांमध्ये अनागोंदी कारभार होत असल्ह्याची 

टीका केली. अशा गैरप्रकाराांची चौकशी करण्याची मागणी करणारां पत्र राज्याचे 

आरोगयमांत्री रािेश टोपे याांना ददलां असल्ह्याचां त्याांनी यावेळी साांजगतलां. 

 

पुण्यातील ओम मेजडकल फाऊां डशेन आजण इांटरनॅशनल लायनस कल्ह्ब याांच्या वतीनां तयार 

करण्यात आललेे 100 कार्डडयाक दकट पुण े श्रजमक पत्रकार सांघास भेट दणे्यात आले. 

सामाजिक बाांजधलकी िपत ओम मेजडकल फाऊां डशेन आजण इांटरनॅशनल लायनस कल्ह्ब 

याांच्या सांयकु्त जवद्यमानां हाटमअ टॅक प्रांसगी उपयकु्त ठरणारे कार्डडयाक दकट तयार करून 

आतापयंत सुमारे 5000 कार्डडयाक दकट जवतरण करण्यात आल ेआहते.  

    

शोधकवृत्ी ठेवली तर आयुष्यात बरच काही जमळत. मी वेळोवेळी सगळयाांकडून जशकत 

राजहलो आजण समदृ्ध होत गेलो, असां मत आि ज्येष्ठ अजभनेते अशोक सराफ याांनी व्यक्त केलां. 

पुण े दफल्ह्म फाउांडशेन आजण महाराष्ट्र सरकार याांच्या सांयकु्त जवद्यमानां आयोजित १९व्या 

‘पुण ेआांतरराष्ट्रीय जचत्रपट महोत्सवा’मध्य ेकाल भारतीय जचत्रपट सृष्टीतील योगदानाबद्दल 

अशोक सराफ याांना ‘जपफ जडस्स्टजगवश अवाडम’ दते गौरजवण्यात आलां. त्याजनजमत्ान आि 

पुण ेश्रजमक पत्रकार सांघात आयोजित करण्यात आलेल्ह्या पत्रकार पररषदते ते बोलत होते. 

पुण ेआांतरराष्ट्रीय जचत्रपट महोत्सवाचे सांचालक डॉ. िब्बार पटेल यावेळी उपजस्थत होते. 
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पुण ेमहापाजलकेच्या वतीनां येत्या सोमवारी महापाजलका भवन मखु्य इमारत इथां लोकशाही 

ददनाचां आयोिन करण्यात आलां आह.े नागररकाांनी जवजहत नमुनयात अिम सादर करून 

सकाळी 10.00 ते 12.00 या वेळेत प्रत्यक्ष उपजस्थत राहावां, असां आवाहन महापाजलकेतफे 

करण्यात आलां आह.े 

 

हवामान  

पुण े आजण पररसरात आि ददवसभर धुकां  आजण ढगाळ हवामान होतां. शहराच्या काही 

भागात मध्यम ते िोरदार स्वरुपाचा पाऊस झाला. आि कमाल तापमान २५ तर दकमान 

तापमान १८ अांश सेजल्ह्सअस इतकां  नोंदवलां गेलां. उद्याही आकाश अांशतः ढगाळ राहील तर 

मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता आह.े 

 

तर हा होता आिचा पुणे वृत्ाांत. उद्या पुनहा भेटू सांध्याकाळी 05 वािून 55 जमजनटाांनी, 

जवजवध भारती पुण ेकें द्रावर, ताज्या पुणे वृत्ाांतमध्ये. नमस्कार. 


