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विविधभारती पुण े

पुणे िृत्ाांत 

िेळ - सांध्याकाळी 06.00 िा. 

विनाांक: 24.01.2021                            िार: रवििार 

नारळीकर  

नाशिकमध्ये होणाऱ्या 94 व्या ऄशखल भारतीय मराठी साशहत्य समेंलनाच्या ऄध्यक्षपदी ज्येष्ठ 

शिज्ञान लेखक जयंत नारळीकर याचंी एकमतान ंशनिड करण्यात अली अहे. साशहत्य महामंडळाचे 

ऄध्यक्ष  कौशतकराि ठाले पाटील यानंी अज नाशिकमध्ये पत्रकार पररषदेत ही  घोषणा केली.  

 

सीरम ऄहिाल  

शसरम आश्टटट्यूटमध्ये लागलेल्या अगीच्या घटनेची चौकिी सरुु ऄसून येत्या दोन तीन  शदिसात 

त्याबद्दलचा ऄहिाल  शजल्हा प्रिासनाला सादर केला जाइल ऄिी माशहती महाराष्ट्र औद्योशगक 

शिकास महामंडळाच्या ऄशननिामक शिभागान ंशदली अहे. शसरमच्या ज्या आमारतीला अग लागली 

तो भाग MIDC च्या ऄखत्यारीत येतो, त्यामळेु MIDC अशण महापाशलकेचा ऄशननिामक शिभाग, 

PMRDA अशण पोलीस या अगीच्या घटनेची टितंत्रपणे चौकिी करत ऄसल्याच ंमहामंडळाचे 

मखु्य ऄशननिामक ऄशधकरी सतंोष िाररक यांनी सांशगतलं. प्रत्येक सटंथा टितंत्रपणे या प्रकरणी 

चौकिी अशण तपासणी करत ऄसल्यान ंत्याचें शनष्ट्कषष एकत्र करुन सिषसमािेिक ऄहिाल तयार 

करण्यास शिलंब लागत अहे  ऄस ंिाररक यानंी टपष्ट केलं .   

 

 गभषिती बचाि 

गंभीर ऄपघातात जखमी झालेल्या गभषिती मशहलेला बाळासह िाचिण्यात ससून रूनणालयातील 

डॉक्टरानंा यि अले अहे. 21 िषी मशहलेचा 1 जानेिारीला दचुाकीिरून पडून ऄपघात झाला 

होता. यात मशहलेच्या पोटाला जखमा झाल्या होत्या. त्यामळेु िस्त्रशिया करून शतची यिटिी 

प्रसतुी करण्यात अली. ससूनच्या स्त्री रोग तज्ज्ञ डॉ. शिल्पा नाइक अशण सहकाऱ्यानंी ही 

िस्त्रशिया केली; निजात बाळािर बालरोगिास्त्र शिभागाच्या डॉ. अरती शकणीकर याचं्या चमूने 

यिटिी ईपचार केले.  

 

शपशंच शदव्यागं ऄथषसहाय्य 

शपपंरी शचचंिड महापाशलकेच्या ितीनं, शदव्यागंानंा अिश्यक साशहत्याचं्या खरदेीसाठी 25 हजार 

रूपयाचं ं ऄथषसहाय्य शदलं जाणार अहे. पिुी ही तरतूद 1ह हजार रूपये होती. लाभाथ्यायाीनी 

पाशलकेच्या नागरिटती शिभागाकडे सपंकष  साधून अिश्यक कागदपत्राचंी पूतषता करािी ऄस ं 

अिाहन महापौर ईषा ढोर ेयानंी केले अहे.  
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राष्ट्रध्िज मोशहम 

 प्रजासत्ताक शदनी राष्ट्रध्िजाचा होणारा ऄिमान टाळण्यासाठी पणु्यातील भारत फ्लॅग 

फाउंडेिनने  पढुाकार घेतला अहे. नागरीक अशण सटंथानंी देखील आतटततः पडलेले  झेंडे 

बधुिार पेठेतील पासोड्या शिठोबा मंशदरासमोरील मरुूडकर झेंडेिाले याचं्याकडे जमा करािे ऄसे 

अिाहन फाउंडेिन कडून करण्यात अले अहे. नागररकांनी शतरगंा पायदळी जाउ नये याची 

काळजी घ्यािी तसेच  ध्िजशिषयक अचारसशंहतेच ंपालन करािं ऄस ंअिाहनही सटंथेनं केलं  

अहे.  

 

पाळीि प्राणी 

पणु्यातील िन शिभागाच्या टेकड्यािंर पाळीि कुत्रयांना शफरण्यासाठी बदंी घालण्याचा शिषय मुंबइ 

ईच्च ्यायालयात पोचला अहे. टेकड्यािंरच्या शनसगष सपंदेला हानी पोहोचत ऄसल्याच्या 

कारणािरून िनशिभागाने पाळीि कुत्रयांना शफरण्यासाठी बदंी घातली अहे. मात्र पाळीि प्राण्याच्या 

हक्काशंिषयी काम करणाऱ्या एका टियंसेिी सटंथेने या शनणषयाशिरोधा ईच्च ्यायालयात याशचका 

दाखल केली अहे. काही ऄटी शनयम घालून ही परिानगी शमळािी ऄिी मागणी याशचकेद्वार े

करण्यात अली अहे.  

 

मेरो भराि 

पणेु मेरो कडून नदी पात्रात टाकलेला भराि काढून टाकण्यास टाळाटाळ केली जात ऄसल्याने 

मेरोचे काम थाबंिण्याचा अदेि देण्याची शिनतंी महाराष्ट्र निशनमाषण सेनेने केली अहे. पक्षाचे 

िहराध्यक्ष ऄजय शिदंे यानंी महापाशलका अयकु्त शििमकुमार, शजल्हाशधकारी डॉ. राजेि देिमखु 

अशण शिभागीय अयकु्त सौरि राि यानंा याबाबत पत्र शलशहलं अहे.   मेरोने टाकलेल्या भरािामळेु 

नदीपात्रालगत मोठ्या प्रमाणात पूर येण्याची भीती या पत्रात व्यक्त करण्यात अली अहे. 

 

पणेु एल्गार 

एल्गार पररषदेच्या अयोजनाला पणेु पोशलसांनी परिानगी शदल्याच ं शहदंटुतान समाचार या ितृ्त 

सटंथेच्या बातमीत म्हटलं अहे. येत्या 3ह जानेिारीला गणेि कला िीडा मंच आथे ही पररषद 

होणार अहे.  

 

पणेु भाजी मागणी 

गलुटेकडी आथल्या कृषी ईत्प्न बाजार सशमतीमध्ये अज भाजीला मागणी िाढलेली शदसली, 

पालेभाज्यानंाही चागंली मागणी ऄसल्याच ंशचत्र होतं. फळबाजारातही अिक अशण मागणी दो्ही 

िाढली होती. फुलबाजाराला मात्र थडंीचा फटका बसल्याच ंशदसत अहे.  
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ॲथलेशटक्स  

पणेु शजल्हा हौिी ॲथलेशटक्स सघंटनेच्या ितीने अज म्हाळंुगे बालेिाडी आथल्या श्री शििछत्रपती 

िीडा सकुंलात  िाशषषक िॉसकंरी टपधाष पार पडली. 16,18 अशण 2ह ियोगटातील मलुं अशण 

मलुी गटात झालेल्या या टपधेत टिाती माणिडे, मन ु शसगं, सहुास बनकर, पे्रमलता यादि, िरद 

ठोंबर,े सपना चौधरी, भारत िज, िेदश्री लोणारी यानंी अपापल्या गटात ऄव्िल टथान पटकािले. 

सहािे धािपटंूनी यात भाग घेतला होता.   

  

हिामान  

पणु्यात पहाटे थडंी जाणित ऄसली तरीही शदिसभर हिामान कोरडे होते. कमाल तापमान 33 

ऄंि सेशल्सऄस तर शकमान तापमान 15 पूणाीक 1 दिािं ऄंि सेशल्सऄस होते. पढुील दोन शदिस 

हिामान कोरडे राहाण्याची िक्यता पणेु िेधिाळेने ितषिली अहे.   

 

   

तर हा होता आजचा 'पुणे िृत्ाांत' यानांतर उद्या सांध्याकाळी 06.00 िाजता पुन्हा भेटूया, 

विविध भारतीिर, ताज्या ‘पुणे िृत्ाांत’मध्ये, पण तत्पूिी एक आिाहन : कोरोना 

विरुद्धचा लढा सांपलेला नाही; म्हणूनच मास्क िापरा; स्िच्छता पाळा; अांतर राखा आवण 

विश्वासाहह बातम्याांसाठी ऐकत रहा, आकाशिाणी, नमस्कार. 

 


