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बारावी परी�ा 

 

महारा�� रा�य मा�यिमक आिण उ�च मा�यिमक िश�ण मंडळाकडून घे%यात येणा&या बारावी�या 
परी�ेला आजपासून स*ुवात झाली.यंदा रा�यातून या परी�ेला 15 लाख 5 हजार 27 िव3ाथ5 
बसले आहेत. िव3ाथ5 आिण पालकां�या मदतीसाठी मंडळा�या वतीनं हे7पलाईनही काय9रत 
असणार आहे. 

 

परुदंरिवमानतळ 

  
परुदंर तालु;यात होणा&या आंतररा��ीय िवमानतळ =क7पा�या भूसंपादनासाठी रा�या�या ये>या 
अथ9संक7पातून िकमान ५०० कोटी *पये िमळतील अशी अपे�ा महारा�� िवमानतळ िवकास 
कंपनीन ंBयC केली आहे . या कामासाठी कंपनीला रा�य शासनाकडून आ�ापयDत टोकन Eहणून 
केवळ ४५ कोटी *पये िमळाले असून, िवमानतळ =क7पासाठी अदंाजे २ हजार २०० हे;टर 
जागा संपािदत करावी  लागणार आहे.या भूसपंादनासाठी ६०० कोटी *पयांची तरतूद आगामी 
अथ9संक7पात करावी अशी मागणी कंपनीतफL  रा�य शासनाला कर%यात आली असून ,िकमान 
५०० कोटी *पये िमळा7यानंतरच भूसंपादना�या कामाला गती िमळणार आहे. 
  
जनसंपक9  
 
शासनाची =ितमा उंचाव%यात मािहती व जनसंपक9  महासंचालनालयाच ं मोलाचं योगदान  असून 
महासचंालनालया�या अिधका-यांम�ये मोठी सजृनशील �मता अस7याचं =ितपादन मािहती आिण 
जनसंपक9  महासचंालनालयाचे सिचव तसंच महासंचालक डॉ. िदलीप पाढंरपPे यांनी केलं.मािहती 
आिण जनसंपक9  महासंचालनालयात7या अिधका&यां�या रा�यQतरीय काय9शाळेत  ते आज बोलत 
होते. रा�यभरात मराठी भाषा िदन काय9Sम यशQवीपणे राबिव%यासाठी िज7हा मािहती 
अिधकायाDनी =य>न करावेत असहंी तेयावेळी Eहणाले. 
  
  
कुबड शTिSया 

 

िशUर मध7या १३ वषा9�या मुली�या पाठी�या कुबडावर प%ुयात7या ससून *Xणालयात नकुतीच 
यशQवी शTिSया कर%यात आली.शTिSये�या खचा9मळेु ितचे पालक उपचार टाळत होते.माY 
ससून सवZपचार *Xणालयात मणकािवकार त�[ डॉ;टर अबंरीश माथेशूळ  यांनी ितला तपासले 



असता >यांनीही  शTिSया कर%याचा स7ला िदला.आव\यक तपास%यानंंतर ित�या पाठीवर�या 
२ बाकावंर शTिSया कर%यात आली. समुारे ५ तास चालले7या या शTिSयेसाठी २४ QSू 
तसचं अ>याधिुनक  ]यूरोमॉिनट^रगं वापर%यात आलं . या शTिSयेत ितची पाठ सरळ कर%यात 
पूण9पणे यश आलं. �ये_ मणकािवकार त�[ डॉ. अजय चंदनवाले यां�या माग9दश9नाखाली ही  
शTिSया कर%यात आली.  
  
  
  
पणेु सायफाय फेQट  
 
िव[ान=`मaसाठी नेहमीच कुतूहल आिण आवडीचा ठरलेला, पणेु िव[ान िचYपट महो>सव  अथा9त 
पणेु सायफाय फेQट ये>या २१ ते २३ फेbवुारी दरEयान रा��ीय िचYपट संcहालयात होणार 
आहे.लाईफ -अथ9 ऍ]ड िबयॉ]ंड ही यंदा�या महो>सवाची संक7पना आहे. पeृवीवरील जीवसfृीचं 
 िव[ान आिण अवकाशातील अ]य cहांवरील जीवसfृीचा वेध या िवषयांवरील िचYपट,मािहतीपट 
या महो>सवात पणेुकरांना बघायला िमळतील. िविवध भाषांमध7या िव[ान िवषयक 
िचYपटांबरोबरच सूgमजीवशाT आिण रिेडओ खगोलशाTासबंंधीचे वै[ािनक सादरीकरण यावेळी 
 कर%यात येणार अस7याची मािहती एन एफ आयचे संचालक =काश मगदूम यानंी िदली. हा 
महो>सव दश9कांसाठी मोफत अस7याचहंी >यांनी सािंगतलं. 

 

‘इंडो-m̀च नॉलेज समीट 
 
भारत आिण mा]स या दशेांम�ये िश�ण, उ3ोग आिण इतर =मखु �ेYांमधील सहकाय9 वाढीला 
 लाव%या�या nfीनं मह>वा�या ठरणा&या ितस&या ‘इंडो-m̀च नॉलेज समीट’चं यजमानपद 
सािवYीबाई फुले पणेु िव3ापीठ भूषिवणार आहे. ही िशखर प^रषद पढु7या वष5  ४ आिण ५ माच9ला 
 पणेु िव3ापीठात होणार आहे. >यात दो]ही देशांमधील िविवध �ेYांतील त�[ सहभागी होणार 
आहेत.कुलगUु =ा. िनतीन करमळकर आिण mा]स�या मुंबईतील कौ]सलु जनरल सोिनया बाब9री 
यानंी आज संयCु पYकार प^रषदेत ही घोषणा केली. अशा =कारची िशखर प^रषद एखा3ा 
िव3ापीठात हो%याची ही पिहलीच वेळ आहे. 
   
  
छYपती परुQकार 

 

रा�याचे Srडा मYंी सनुील केदार यानंी आज मुंबईत 2018-19 या वषा9�या िशवछYपती 
परुQकारासाठी िनवड%यात आले7या 48 खेळाडंूची नावं जाहीर केली. या परुQकार िवजे>यांम�ये 
23 पUुष आिण 25 मिहला खेळाडू आहेत. ये>या 22 तारखेला िशवछYपती परुQकार िवतरण 



सोहळा होणार असून >याम�ये पाच सवZ>कृf Srडा =िश�कांचाही  स]मान केला जाणार आहे. 
प%ुयाचे कुQती =िश�क  पंढरीनाथ पाठार ेयांना जीवनगौरव परुQकारानं गौरव%यात येणार आहे.   
   
  
 
पणेु महापौर चषक 

 

पणेु महापौर चषक रा�यQतरीय अxारोहण QपधLत प%ुया�या अिन*y मोहीरनें दसुर ंसवुण9पदक 
पटकवत आजचा िदवस गाजवला. यािशवाय िच]मय मसरुकर, आिशष डांगे आिण गौरव लोणकर 
यानंी शो जिंपंग =कारात तर पोल ब̀डीग =कारात zyा वानवे आिण काट9न रसेम�ये मयरुी पवार 
यानंीही =थम Sमांक पटकावला. ही Qपधा9 काYज इथ7या िशवसfृी इथ ंस*ु आहे. 
  

 

 हवामान  

 

पणेु आिण प^रसरात आज कमाल तापमान ३४ अशं सेि7सअस तर िकमान तापमान १५ पूणाDक 
९ अशं सेि7सअस न|दवल गेलं.उ3ा�या तापमानात फारसा बदल सभंवत नसून आकाश िनर} 
राहील असा पणेु वेधशाळेचा अंदाज आहे. 
  
  

नमQकार 

 

  

 


