
विविध भारती पुणे 

पुणे िृत्ाांत 

सांध्याकाळी 6 िाजून 25 वम. 

विनाांक – 23.09.2021             िार – गुरुिार 

 

गडकरी  

कें द्रीय मंत्री नीतीन गडकरी उद्या पणेु दौऱ्यावर येणार अहेत. तयांच्या हस्ते ससंहगड रस्ता 

असण कात्रज चौकातील उड्डाण पलुांचं भूसमपूजन होणार अहे. तर संध्याकाळी 

वात्रसिकाकार रामदास फुिाणे सलखीत 'जनुी, नवी पानं'  हा गद्य संग्रह असण 'कासा-20' या 

कसवता संग्रहाचं प्रकाशनही गडकरी यांच्या हस्ते होणार अहे. माजी कें द्रीय मंत्री 

सशुीलकुमार सशंदे हेही यावेळी उपसस्थत राहणार अहेत. हा काययक्रम केवळ माध्यम 

प्रसतसनधी असण मोजक्या सनमंत्रीतांसाठीच अहे.  

फराांिे बोधविन्ह  

सवधानपररषदेचे माजी सभापती सदवंगत ना. स. फरांदे यांचं कायय भावी सपढीसाठी  अदशयवत 

अहे, ऄशी भावना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पािील यांनी अज पणु्यात व्यक्त केली. प्रा. 

ना. स.फरांदे स्मतृी प्रसतष्ठानच्या बोधसचन्हाचं ऄनावरण पािील यांच्या  हस्ते झालं; तयावेळी 

ते बोलत होते.  

मवहला सरुक्षा रक्षक 

मसहलांवरील वाढतया ऄतयाचाराच्या घिना लक्षात घेता मोठ्या गहृसनमायण सोसायि्यांमधून 

परुुष सरुक्षा रक्षकांबरोबरच मसहला सरुक्षा रक्षक सनयकु्त करण्याची मागणी पढेु अली अहे . 

ऄनेकसवध सामासजक असण स्वयंसेवी संस्थांनी ही मागणी केली अहे. ग्रामीण भागातील 

औद्योसगक वसाहतीतदेखील मसहला सरुक्षा रक्षक सनयकु्त करण्याची सूचनाही करण्यात 

अली अहे.    



मसाप  

संसदेचे असण सवधानपररषदेचे माजी सदस्य, महाराष्ट्र सासहतय पररषदेचे सवश्वस्त असण 

सासहसतयक यशवतंराव गडाख यांनी माजी अमदार म्हणून समळत ऄसलेल्या सनवतृ्ती 

वेतनाची वषयभराची रक्कम सात लाख ऄडुसष्ट हजार रुपये महाराष्ट्र सासहतय पररषदेला 

देणगी म्हणून सदली अहे.या देणगीचा धनादेश असण पत्र लेखक ऄरुण शेवते असण दत्तात्रय 

ऄते्र यांनी गडाख यांच्या वतीनं मसापचे कायायध्यक्ष प्रा. समसलंद जोशी यांच्याकडे सपूुदय केलं.  

प्रकाशन  

सासहतयात शृंगाराबरोबरच सवरहालादेखील ऄनन्य साधारण महत्त्व सदलं अहे, ऄसं मत 

सासहतय संस्कृती महामडंळाचे ऄध्यक्ष डॉ. सदानंद मोर ेयांनी अज पणु्यात व्यक्त केलं. डॉ. 

ज्योती रहाळकर सलसखत ‚मेघदूत... प्रसतसंदेश‛ या काव्याचं प्रकाशन डॉ मोर ेयांच्या हस्ते 

झालं; तयावेळी ते बोलत होते.  

िांवित बहुजन आघाडी  

अगामी महापासलका, पचंायत ससमती असण सजल्हा पररषद सनवडणकुा स्वबळावर 

लढवण्याचा सनणयय वंसचत बहुजन अघाडीनं घेतला ऄसून,  महापासलका सनवडणकुीच्या 

ररगंणात पूणय ताकदीने उतरण्याची तयारी अघाडीने केली अहे. ऄशी मासहती ‘वंसचत’च्या 

प्रदेशाध्यक्षा रखेा ठाकूर यांनी अज पणु्यात  मासहती सदली.    

 वकसान मोिाा  

कृषी सवधेयकाच्या सनषेधाथय 27 सप्िेंबर रोजी संयकु्त सकसान मोचाय ने "भारत बंद"ची हाक 

सदली अहे. पणु्यातील शेतकरी बचाव संयकु्त कृती ससमतीनं हा बंद  यशस्वी करण्याचा 

सनणयय घेतला अहे. या भारत बंदला भाजप वगळता सवयच पक्षांनी जाहीर पासठंबा सदला 

ऄसून माकेियाडायतील सवय कामगार संघिनानीही बंद मध्ये सहभागी होण्याचा सनणयय अज 

झालेल्या बैठकीत घेतला अहे.    



  

अिैध ररक्षा िालक मोिाा  

ऄवैध ररक्षा चालकांवर कारवाई करा, वैध ररक्षाचालकांवर नको, ऄशी मागणी करत पणेु 

अरिीओ कायायलयावर अज ररक्षाचालकांनी धडक मोचाय  काढला. ररक्षा पंचायतीकडून या 

मोचायचे अयोजन करण्यात अले होते. यावेळी संघिनेचे सरसचिणीस सनतीन पवार असण  

ऄन्य ररक्षाचालक उपसस्थत होते.सवनायक सोमणी गेल्या 4 अठवड्यापासून पणु्यात डेंग्यूचे 

रुग्ण वाढत चालले ऄसून या रुग्णामध्ये नेहमीपेक्षा ऄसधक गंभीर स्वरूपाची लक्षणे सदसून 

अली अहेत. मंगेशकर रुग्णालयाच्या ऄसतदक्षता सवभागातच  डेंग्यूचे 10 पेक्षा ऄसधक रुग्ण 

उपचार घेत ऄसून, तयापैकी काही रुग्णांच्या मेंदूवरही  पररणाम झाल्याचे सदसून अल्याचं 

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील तज््ञ डॉ. परीसक्षत प्रयाग यांनी सांसगतलं.   

 वनधन  

राज्य सवधान पररषदेतील कााँगे्रस पक्षाचे गिनेते असण पणु्यातील पवयती मतदार संघाचे माजी 

अमदार शरद रणसपसे यांचे अज पणु्यातील खासगी रुग्णालयात रृदय सवकाराच्या 

झिक्यानं सनधन झालं. ते 72 वषाांचे होते. पवयती सवधानसभा मतदार संघातून कााँगे्रसकडून 

2 वेळा ते सवजयी झाले होते. पणु्यातील कााँगे्रसची पररसस्थती ऄसतशय सबकि ऄसताना 

जनु्या काययकतयाांची फळी सिकवून ठेवण्यात रणसपसे यांनी महतवपूणय कामसगरी बजावली 

होती. उद्या सकाळी 9 वाजता कोरोगाव पाकय  स्मशानभूमीमध्ये तयांच्या पासथयव देहावर 

ऄंतयसंस्कार करण्यात येणार अहेत.     

   

 

 

 



हिामान  

पणेु असण पररसरात अज सदवसभर अकाश ढगाळ होतं. अज कमाल तापमान 28 तर 

सकमान तापमान 22 ऄंश सेसल्सयस नोंदवलं गेलं. उद्याही हवामान ऄंशतः ढगाळ राहून 

हलक्या पावसाची शक्यता हवामान सवभागानं वतयवली अहे.  

   

तर हा होता आजिा पुणे िृत्ाांत.उद्या पुन्हा भेटू विविध भारती पुणे कें द्रािर सांध्याकाळी 

6 िाजून 25 वमवनटाांनी.ताज्या पुणे िृत्ाांतमध्ये.नमस्कार. 


