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आकाशवाणी पुणे 

पुणे वृत्ाांत 

वेळ - सांध्याकाळी ०५.५५ वा. 

ददनाांक – ०४/१२/२०२१  वार – शननवार 

 

कोनवड प्रनतबांधात्मक लसीची पनहली मात्रा १०० टके्क लाभाथीना दणे्याचां ननयोजन 

नडसेंबरअखरेपयंत पूणण होईल, अशी मानहती राज्य लसीकरण अनधकारी डॉक्टर सनचन 

दसेाई याांनी आज पुण्यात ददली. लसीकरणासाठी नागररकाांचा प्रनतसाद वाढत असून दसुरी 

मात्रा दणे्याचा वेग हा ३५ टके्क होता तो आता ४२ टक्क्याांपयंत वाढला आह,े असां डॉक्टर 

दसेाई म्हणाल.े 

 

राज्यात लसीकरणाचे एकां दर लाभाथी ९ कोटी १४ लाख ३६ हजार ३१० इतके असून १ 

कोटी ३३ लाख म्हणजे १९ टके्क लोकाांची पनहली मात्रा तर ३ कोटी ३९ लाख म्हणजे ४६ 

टके्क लोकाांची दसुरी मात्रा अद्याप बाकी आह.े 

 

गेल्या काही ददवसाांत परदशेातून पुणे शहर आनण नजल्यात परतलले्या ३०० हून अनधक 

प्रवाशाांच्या  सांपकाणत आलेल्या सवणच लोकाांना शोधून त्याांची तपासणी करण्याचा ननणणय पुण े

नजल्हा प्रशासनानां घेतला आह.े ओमीक्रॉनच्या पार्श्णभूमीवर प्रशासन अनधक सतकण  झालां 

असून या लोकाांच्या तपासणीसाठी स्वतांत्र पथकां  तैनात करण्याच्या स्पष्ट सूचना स्थाननक 

तहसीलदार आनण आरोग्य अनधकाऱयाांना दणे्यात आल्या आहते. परदशेातून पुण्यात 

परतलेल्याांपैकी सुमारे ६० जण अनत जोनखमीच्या गटातील दशेाांमधनू आले असल्यानां 

त्याांची आनण त्याांच्या सांपकाणतील लोकाांची प्राधान्यानां तपासणी केली जाणार आह.े 

खबरदारीचा उपाय म्हणून कोणत्याही दशेातून पुण्यात आलेल्या प्रत्येकाची चौकशी करून 

त्याच्या सांपकाणतील व्यक्तींचीही तपासणी करण्याच्या सूचना ददल्या गेल्या आहते. 

 

पुणे महापानलकेचे मुख्य अनिशमन कें द्र आनण त्याांच्या ननयांत्रणातील १३ उप अनिशमन 

कें द्राांमध्ये कां त्राटी पद्धतीने फायरमनच्या ननयुक्त्या करण्यासाठी स्थायी सनमतीने मान्यता 

ददल्याची मानहती अध्यक्ष हमेांत रासने याांनी पत्रकार पररषदते ददली. त्यानुसार सांबांनधत 

सांस्थसेोबत करार करण्यात येणार आह.े  
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मध्य रेल्वेचे महासांचालक अननल कुमार लाहोटी याांनी लोणावळा-पुण-ेदौंड या मागाणवर उच्च 

गती रेल्वेची काल चाचणी घेतली. नशवाजीनगर, खडकी, पपपरी या स्थानकातील सौरऊजाण 

सांयांत्राांचां आँनलाईन उद्घाटनही लाहोटी याांच्या हस्ते झालां. पुण े नवभागातील १८ रेल्व े

स्थानकात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसनवण्यात येणार असल्याचां नननित करण्यात आलां. हडपसर 

रेल्वे स्थानकातून २०२२ पासून आणखी रेल्व े गाड्या सोडल्या जातील, या स्थानकात 

दमुजली इमारत उभारण्यात येणार आह,े अशी मानहती लाहोटी याांनी ददली. 

 

पुणे आांतरराष्ट्रीय नचत्रपट महोत्सवात आज कँडीड टॉक्स या कायणक्रमाचां आयोजन करण्यात 

आलां होतां. महोत्सवात समानवष्ट नचत्रपटाांचे ददग्दशणक, पटकथाकार आनण कलाकार 

याांच्यासोबतच्या सांवादाचा हा कायणक्रम होता. आपला नचत्रपट नपफसारख्या व्यासपीठावर 

प्रदर्शशत होतोय, रनसकाांना नचत्रपट आवडतोय, याचा आनांद वेगळाच आह,े अशा भावना या 

सवांनी व्यक्त केल्या.  

 

राष्ट्रवादी काँगे्रसचे अध्यक्ष शरद पवार याांच्या वाढददवसानननमत् राष्ट्रवादी काँगे्रस पक्ष आनण 

दीवा प्रनतष्ठान याांच्या सांयुक्त नवद्यमाने ८ ते १२ नडसेंबर दरम्यान नामवांत नचत्रकार आनण 

नशल्पकार पुण्यात बालगांधवण कलादालन इथां नचत्रां आनण नशल्पां साकारणार आहते. दीवा 

प्रनतष्ठानचे सांस्थापक दीपक मानकर याांनी पत्रकार पररषदते ही मानहती ददली.  

 

पपपरी पचचवड महानगरपानलकेच्या वतीने जागनतक ददव्याांग ददनानननमत् एका कायणक्रमाचे 

आयोजन करण्यात आलां होतां. शहरातील ददव्याांग व्यक्तीनां ददव्याांग व्यक्तीशी नववाह केल्यास 

अशा दाम्पत्यास महापानलकेच्या वतीने दोन लाख रुपये आर्शथक साहाय्य दणे्यात येणार 

असल्याचे महापौर उषा ढोरे याांनी या कायणक्रमात जाहीर केलां.  

 

सानवत्रीबाई फुले पुण े नवद्यापीठाच्या वतीनां आांतर महानवद्यालयीन मुनष्टयुद्ध स्पधाण 

आयोनजत करण्यात आली होती, यामध्य े पूना कॉलेजच्या नमनाज शखे, आनलया सय्यद, 

मोनहत पसग भोदोररया, रोहन पाांढरे, अहुजी अननल रामा याांनी सुवणणपदक पटकावलां. 

तसेच मॉडणन महानवद्यालयातील अजय नशके, वानडया कॉलेजमधील सांकेत गौड, एस पी 
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कॉलेजची वैष्णवी जाधव आनण एम.एम.सी.सी. महानवद्यालयातील आयाण कुलकणी याांनीही 

आपापल्या गटात सुवणण पदकां  पटकावली. 

 

पुणे आनण पररसरात आज आकाश अांशतः ढगाळ रानहलां. उद्या सकाळी आकाश ननरभ्र 

राहून, दपुारनांतर ते अांशतः ढगाळ होण्याची शक्यता आह.े कमाल तापमान 27 अांश तर 

दकमान तापमान 17 अांश सेनल्सयस राहील. 

 

तर हा होता आजचा पुणे वृत्ाांत. उद्या पुन्हा भेटू सांध्याकाळी 05 वाजून 55 नमननटाांनी, 

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


