
1 
 

आकाशवाणी पुणे 

पुणे वृत्ाांत 

सांध्याकाळी  05.55 वा. 

दिनाांक – 27/01/2022 वार – गरुुवार 

 

अदनल अवचट दनधन 

ज्येष्ठ लेखक आणण समाजसेवक डॉ. अणनल अवचट याांचां आज सकाळी दीघघ आजारानां पणु्यातील 

राहत्या घरी णनधन झालां, ते 77 वषाांचे होते. त्याांच्या पाणथघव देहावर आज वैकुां ठ स्मशानभूमीत 

कोणत्याही धाणमघक णवधींणशवाय अांत्य सांस्कार करण्यात आले.सामाणजक प्रश्ाांवरील लेखन, लणलत 

लेखन, काव्य लेखन, ओररगामी, बासरीवादन, गायन अशा णवणवध के्षत्रात मशुाणिरी करणार ेअणनल 

अवचट याांचा जन्म पणेु णजल्ह्यातील ओतरु इथां झाला. त्याांनी पणु्यातील बी. जे. मेणडकल 

कॉलेजमधून एम.बी.बी.एस ची पदवी घेतली.णबहारमधील अनभुवाांवरील सामाणजक लेखाांचा 

समावेश असलेलां 'पूणणघया' हे त्याांचां पणहलां पसु्तक; त्यानांतर डॉ. अवचट याांनी अनेक सामाणजक 

प्रश्ाांना हात घालत णवपलु लेखन केलां. 'माणसां' 'कायघरत', 'छांदाांणवषयी', 'स्वतःणवषयी', 'गदघ', 

'पणु्याची अपूवाघई' ही त्याांची पसु्तकां  लोकणप्रय ठरली.लेखनाबरोबरच अनेक सामाणजक कायाघत 

त्याांचा मोलाचा सहभाग होता. त्याांच्या णदवांगत पत्नी डॉ. अणनता अवचट याांच्यासोबत त्याांनी 

मकु्ाांगण या व्यसनमकु्ी कें द्राची स्थापना केली.राज्य पातळीपासून आांतरराष्ट्रीय पातळीवरील 

णवणवध परुस्काराांनी त्याांना गौरवण्यात आलां होतां.त्याांच्या णनधनाबद्दल राज्यपाल, मखु्यमांत्री, 

उपमखु्यमांत्री याांच्यासह णवणवध के्षत्रातील मान्यवराांनी द:ुख व्यक् केलां आहे.डॉ. अणनता आणण 

अणनल अवचट याांच्या व्यसनमकु्ी के्षत्रातील कायाघचा वसा यापढेुही असाच सरुू राहील, असां 

मकु्ाांगणचे अध्यक्ष डॉ. आनांद नाडकणी याांनी त्याांना श्रद्ाांजली वाहताांना साांणगतलां. तसांच डॉ. 

अणनता अवचट याांच्या स्मरणाथघ दरवषी देण्यात येणा-या सांघषघ सन्मान परुस्काराबरोबर आता 

पढुील वषीपासून डॉ. अणनल अवचट याांच्या स्मरणाथघ सजृन सन्मान परुस्कार देण्यात येईल, 

असांही डॉ. नाडकणी याांनी जाहीर केलां.  

 

सववसाधारण सभा   

कोरोनाची णतस-या लाटेत पणेु शहरात रोज हजारो रुगणाांची भर पडत आहे. त्यातच 

महापाणलकेच्या अणधकारी पदाणधकाऱयाांना कोरोनाचा सांसगघ होत असल्ह्याने त्याचा िटका पणेु 

महापाणलकेच्या सवघसाधारण सभेच्या कामकाजाला बसत आहे. महापाणलकेच्या णनवडणकुीचे वेध 

लागले आहेत. नगरसेवकाांना वगीकरणासह त्याांचे महत्त्वाचे प्रस्ताव मांजूर करून घ्यायचे असल्ह्याने 

गडबड सरुू आहे. त्यातच सवघसाधारण सभाांचां कामकाज ऑनलाईन घेण्याचे आदेश राज्य 

सरकारनां णदले आहेत. त्यानसुार महापाणलकेने ऑनलाईन सभा घेण्याचां णनयोजन केलां आहे, पण 

आता महापाणलकेचे पदाणधकारी, अणधकारी याांनाच कोरोना सांसगघ झाल्ह्याने आजही कामकाज 
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होऊ शकलां नाही.दरम्यान महापौर मरुलीधर मोहोळ याांना पनु्हा कोरोनाचा सांसगघ झाला आहे. 

मोहोळ याांनी स्वतः ट्वीट करून ही माणहती णदली आहे. आपली प्रकृती णस्थर असून सांपकाघत 

आलेल्ह्या सवाांनी चाचणी करून घ्यावी असां मोहोळ याांनी म्हटलां आहे.    

 

लसीकरण 

पणेु शहरात लसीकरण कें द्रावर डेटा एांरी ऑपरटेर कमी असल्ह्याने त्याांची सांख्या वाढवण्याचा 

णनणघय महापाणलकेनां घेतला आहे. पणेु महापाणलकेचे आरोगय प्रमखु डॉ. आणशष भारती याांनी आज 

ही माणहती णदली. अचानक रुगणसांख्या वाढल्ह्यास सणुवधा देण्यासाठी महापाणलका तयार 

आहे.खासगी रुगणालयातील 80 टक्के खाटा राखीव ठेवण्याचे आदेश णदले आहेत. सध्या खासगी 

आणण शासकीय रुगणालयातील 13 हजार खाटाांची माणहती डॅशबोडघवर आहे. गरज पडल्ह्यास 25 

हजार खाटाांची व्यवस्था करता येईल, असां भारती याांनी साांणगतलां. 

 

शेतकरी बाजार    

पणेु महापाणलका हद्दीत नव्यानां समावेश झालेल्ह्या 23 गावाांमध्ये नागररकाांच्या सोयीसाठी आणखी 

काही शेतकरी आठवडी बाजार सरुु केले जाणार आहेत. त्यादृष्टीनां राज्य पणन महामांडळाबरोबर 

महापाणलका अणधकाऱयाांची चचाघ सरुु आहे.  

 

िख्खनची राणी  

पणेु मुांबई दरम्यान धावणाऱया दख्खनच्या राणीला पढुील मणहन्यापासून नवे अत्याधणुनक डबे 

जोडले जाणार असल्ह्यानां या गाडीचां रुपडांच पालटून जाणार आहे. मध्य रले्ह्वेने बनवलेल्ह्या या 

नव्या डब्यात प्रवाशाांसाठी आणखी सोयी आणण सरुणक्षततेसाठी देखील नवी व्यवस्था करण्यात 

आली आहे.याणशवाय गाडीला नवां उपाहारगहृदेखील णमळणार आहे. चेन्नई इथल्ह्या रले्ह्वे कोच 

कारखान्यात एलएचबी या अत्याधणुनक आराखड्यानसुार बनवलेले हे डबे णहरव्या रांगाचे असून 

त्यातील आसनव्यवस्था अणधक आरामदायी असणार आहे.  

 

फुटबॉल  

मणहला गटाच्या आणशयाई िुटबॉल करांडक पात्रता िेऱयाांची लढत सध्या महाराष्ट्रात सरुू आहे. 

पणु्यातल्ह्या बालेवाडी इथल्ह्या श्री णशवछत्रपती क्रीडा सांकुलात आज जपान आणण कोररया या दोन 

बलाढ्य सांघामध्ये झालेली लढत 1- 1 अशा बरोबरीत सटुली. या सामन्यापूवी दोन्ही सांघाांच्या 

खात्यात प्रत्येकी सहा समान गणु होते. आता ही लढतही बरोबरीत सटुल्ह्याने दोन्ही सांघाांचां 

उपाांत्यपूवघ िेरीतील स्थान पक्क झालां आहे. 
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पुण ेहवामान 

पणेु आणण पररसरात थांडीचा कडाका कायम असून आज णकमान तापमान 9 पूणाांक 8 दशाांश अांश 

नोंदवलां गेल. उद्याही ही थांडी कायम राहणार असून, सकाळच्या वेळेत धकुां  असेल असा अांदाज 

पणेु वेधशाळेनां वतघवला आहे. 

 

तर हा होता आजचा पुणे वृत्ाांत. उद्या पुन्हा भेटू दवदवध भारती पुणे कें द्रावर, सांध्याकाळी 5 

वाजून 55 दमदनटाांनी, ताज्या पुणे वृत्ाांतमध्य,े नमस्कार. 

 


