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ज्येष्ठ मराठी अभभनेते भिक्रम गोखले याांचां आज पणु्यात भनधन झालां. ते 77 िर्ाांचे होते. गेल्या 17 भदिसाांपासून 

तयाांना मधमेुह आभण जलोदरािरील उपचाराांसाठी पणु्यातील दीनानाथ मांगेशकर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलां 

होतां. पणु्याचे सांपकक मांत्री चांद्रकाांत पाटील, भजल्हाभधकारी राजेश देशमखु याांच्यासह भिभिध मान्यिराांनी तयाांच 

बालगांधिक रांगमांभदरात तयाांच्या पाभथकि देहाचे अांतयदशकन हेतलां. पणु्यातील िैकुां ठ स्मशानभूमीत थोड्याच िेळात 

तयाांच्यािर अांतयसांस्कार करण्यात येणार आहेत. मराठी दूरभचत्रिाणी माभलका 'तझेुच मी गीत गात आहे' आभण 

मराठी भचत्रपट 'गोदािरी' यामधील तयाांचा अभभनय अखेरचा ठरला. 

 

50 िर्ाांहून अभधक कालािधीच्या कारभकदीत भिक्रम गोखले याांनी नाटक, दूरभचत्रिाणी आभण भचत्रपट या भतन्ही 

माध्यमाांद्वार ेचतरुस्त्र अभभनयाची छाप पाडली होती. तयाांना अभभनयाचा दीघक  आभण उतकृष्ट िारसा लाभला होता. 

गोखले हे तयाांच्या स्पष्टिके्तपणासाठी ओळखले जात होते. सामाभजक कायाकतही धमाकदाय सांस्थेद्वारे भदवयाांग सैभनक, 

कुष्ठरोग्याांची मलेु आभण अनाथ मलुाांच्या भशक्षणासाठी आभथकक मदत करण्याचां काम ते करत होते. भिक्रम गोखले 

याांच्या भनधनाबद्दल नाट्य आभण भचत्रपट के्षत्रातून हळहळ वयक्त होत आहे.  

 

भारतीय सांभिधान भदनाच्या भनभमत्ताने आज बारामती इथां भिरोधी पक्ष नेते अभजत पिार याांनी सांभिधान उदे्दभशकेचां 

सामूभहक िाचन केलां. हे जगातील सिाकत मोठे भलभखत राष्ट्रीय सांभिधान आहे, असां मत पिार याांनी वयक्त केलां. 

 

सांभिधान भदना भनभमत्त पणु्यातील रमणबाग प्रशालेत, आज साभित्रीबाई फुले पणेु भिद्यापीठातले सहाय्यक 

प्राध्यापक, सांजय ताांबट याांचां वयाख्यान झाले. स्िराज्याचे सरुाज्यात रूपाांतर करून देशाचे अखांडति कायम 

ठेिण्यासाठी केलेली वयिस्था म्हणजे आपलां सांभिधान आहे असां तयाांनी साांभगतलां.  

 

साभित्रीबाई फुले पणेु भिद्यापीठात आयोभजत 'सांभिधान सन्मान दौड' मध्ये लहान मलुाांपासून ज्येष्ठ नागररकाांपयांत 

सिकजण उतसाहाने सहभागी झाले होते. उच्च आभण तांत्रभशक्षण मांत्री चांद्रकाांत पाटील याांच्या हस्ते दौडला सरुुिात 

झाली. यािेळी भजल्हाभधकारी राजेश देशमखु, पोलीस आयकु्त अभमताभ गपु्ता याांच्यासह इतर मान्यिर उपभस्थत 

होते. यािेळी सिाांनी सांभिधानातील उदे्दभशकेचां िाचन केलां. यािेळी बॉम्बे आमी सॅपसकच्या बडँ पथकानां राष्ट्रगीताची 

धून िाजिली. भारताच्या सांभिधानाबाबत प्रतयेकालाच माभहती असणां आिश्यक आहे. तयासाठी सांभिधान हे 

भिद्यार्थयाांच्या अभ्यासक्रमाचा भाग असायला हिां असां मत पाटील याांनी वयक्त केलां. दौडमधील भिजेतयाांना 

पाररतोभर्क भितरण पोलीस आयकु्त अभमताभ गपु्ता याांच्या हस्ते झालां. ते यािेळी बोलताना म्हणाले की, आज 

आपण प्रतयेक गोष्टीसाठी सांभिधान अभ्यासतो, ही सांभिधानाची ताकद आहे. या दौडमध्ये सहभागी झालेल्याांना 

आपले शारीररक आरोग्य सुदृढ ठेिण्याचा सल्लाही तयाांनी भदला. यािेळी अनकु्रमे 10, 5 आभण 3 भकलोमीटर 



धािण्याच्या या स्पधेत भिजेतया स्पधककाांना पाररतोभर्के देण्यात आली तर सहभागींना प्रमाणपत्रां आभण पदकां  

दणे्यात आली. 

 

भिद्यापीठाच्या डॉक्टर बाबासाहेब आांबेडकर अध्यासनाच्या ितीनां ख्राईस्ट भिद्यापीठाचे भिधी भिभागाचे प्रमखु 

डॉक्टर प्रतापभसांह साळुांखे याांच्या वयाख्यानाचां आयोजन केलां होतां. 

 

भपांपरी भचांचिड महापाभलकेच्या ितीने आज आभण उद्या भिभिध प्रबोधनातमक कायकक्रमाांचे आयोजन करण्यात आले 

आहे. सांभिधानाच्या प्रास्ताभिकेचां आज सामूभहक िाचन करण्यात आले. यानांतर स्पधाक  परीक्षाांमध्ये यश सांपादन 

करणार् या यशस्िी भिद्यार्थयाांचा सतकार करण्यात आला. सप्तखांभजरीिादक पिन दिांडे याांचा लोकप्रबोधनातमक 

भकतकनाचा कायकक्रम पार पडला. दपुारच्या सत्रात किी सांमेलन आभण 'माध्यमातील अभभवयक्ती स्िातांत्र्यासमोरील 

आवहानां' यािरील पररसांिाद हे कायकक्रम पार पडले. 

 

गोिर रुबेला भनमूकलनासाठी पणेु महापाभलका हद्दीतील खासगी डॉक् टराांची बैठक घेण्यात आली. याभशिाय येतया 

आठिड्यात बालरोगतज््ाांची बैठकही घेण्यात येणार असल्याचे महापाभलकेचे सहाय्यक आरोग्य प्रमखु डॉ. 

सूयककाांत देिकर याांनी साांभगतले. ज्या भठकाणी गोिर झालेला रुग्ण आढळेल, तयाच्या आजूबाजूच्या 100 घराांचां 

सिेक्षण करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.  

 

36 िी पणेु आांतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन रभििारी 4 भडसेंबर 2022 रोजी 'नाईट मॅरथेॉन' म्हणून आयोभजत केली जात 

असून, भिजेतया धािपटूांना पणेु महानगरपाभलकेतफे 35 लाख रुपयाांची बभक्षसां देण्यात येणार आहेत. समुारे 15 

हजारहून अभधक मभहला आभण परुुर् धािपटूांचा सहभाग यांदा या मॅरथेॉनमध्ये असेल. तसेच 80 हून अभधक परदेशी 

मभहला आभण परुुर् धािपटूांचा देखील सहभाग अपेभक्षत आहे, अशी माभहती पणेु आांतरराष्ट्रीय मॅरथेॉन रस्टचे 

अध्यक्ष अभय छाजेड याांनी आज पत्रकार पररर्देत भदली. 

 

पणेु आभण पररसरात आज आकाश अांशतः ढगाळ राभहल्यानां भकमान तापमानात िाढ झाली. भकमान तापमान 19 

अांश तर कमाल तापमान 32 अांश सेभल्सयसच्या आसपास होतां. उद्याही असांच हिामान ढगाळ राहील. भकमान 

तापमान 16 अांश तर कमाल तापमान 32 अांश सेभल्सयस राहण्याचा अांदाज पणेु िेधशाळेनां ितकिला आहे.  

 

हा होता आजचा पुणे वृत्ाांत. उद्या पुन्हा भेटू दवदवध भारती पुणे कें द्रावर 

सांध्याकाळी 5 वाजून 55 दिदनटाांनी, ताज्या पुणे वृत्ाांतिध्य,े निस्कार. 

 


