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लष्कर 

लष्कराच्या दिक्षण िवभागाच्या कायार्लयात आज िक्षपर्ा या शैक्षिणक ध्विनिचतर्िफतीचं पर्काशन 
रक्षा पर्धान िनयंतर्क सतीश पढारकर आिण रक्षा लेखा महासंचालक रजनीश कुमार यांच्या हस्ते आज 
झालं. िक्षपर्ा ही रक्षा लेखा पर्धान िनयंतर्क कायार्लयाने बनवलेली शैक्षिणक वीिडय ची एक मािलका आह,े 
या माध्यमातून सेनेच्या जवानांना त्यांच्या भत पासून सेवािनवृ ीपयर्ंत, त्यांना दये असलेल्या पगार आिण 
भत्त्यांसंबंधी िवस्तृत मािहती दणे्यात आली आह.े स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतगर्त,  स्वातंत्र्य 
संगर्ामातल्या 25 िवरांगनांना समिपत असलेल्या वीरांगना दालनाचं उ ाटन रजनीश कुमार यांच्या प ी 
र ा कुमार यांच्या हस्ते झालं.  
 
चौकशी 

मुदर्ांक शुल्क आिण न दणी िवभागाच्या राज्यभरातल्या सुमारे 100 हून अिधक अिधकारी आिण 
कमर्चाऱ्यांची िविवध पर्कारच्या गैर वहार पर्करणी,  चौकशी होण्याची शक्यता आह.े पुणे शहरासह 
िजल् ातल्या अनेक न दणी उपिनबंधक कायार्लयात गैरपर्कार झाल्याचे आढळून आल्यानंतर सुमारे 40 हुन 
अिधक अिधकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आह.े त्यानंतर संपूणर् राज्यातच ही लागण झाली असल्याची 
शक्यता गृहीत धरुन, सवर्च उपिनबंधक कायार्लयांची चौकशी करण्याच्या सूचना न दणी आिण मुदर्ांक 
शुल्क महािनरीक्षक कायार्लयाकडून दणे्यात आल्या आहते. पर्ाथिमक चौकशीत पुण्याबरोबरच ठाणे आिण 
औरंगाबाद िजल् ातही दस्त न दणीत मो ा पर्माणावर गैरपर्कार झाल्याची शक्यता असल्याचं सूतर्ांनी 
सांिगतलं. 
  
मनपा 

पुणे महापािलकेच्या आगामी िनवडणुकीसाठी 58 पर्भागातल्या अनुसूिचत जाती आिण जमातीचं 
आरक्षण जाहीर करण्यात आलं आह.े एकंदर 173 जागांपैकी 23 जागा अनुसूिचत जात साठी तर 2 जागा 
अनुसूिचत जमात साठी राखीव आहते. महापािलका िनवडणुकीसाठी आयोगानं पुणे शहराची 2011 ची 
35 लाख 56 हजार 824 लोकसंख्या गृहीत धरली असून, त्यात अनुसूिचत जात ची लोकसंख्या 4 लाख 
80 हजार 17 तर अनुसूिचत जमातीची लोकसंख्या 41 हजार 561 आह.े त्यानुसार ह ेआरिक्षत पर्भाग 
िनिश् चत करण्यात आले आहते.  
  
िसहगड  

पुण्याजवळील िसहगड िकल्ला पर्मुख पयर्टन स्थळ म्हणून िवकिसत केला जाणार असून, स्थािनक 
नागिरकांना या पर्कल्पाच्या िविवध कामात सामावून घेण्याची तयारी वन िवभागानं दाखवली आह.े ई - 
बस सेवा सुरु झाल्यानंतर,  गडावर आिण गडाखाली वाहन तळाच्या माध्यमातून िमळणारं उत्प ाचं 



साधन बंद झाल्याचं सांगत स्थािनक तरुणांनी त्यािवरोधात आंदोलन केलं होतं. मातर् या िकल्ल्याचा आदशर् 
पयर्टन स्थळ म्हणून िवकास करताना, स्थािनकांना डावलण्याची कोणतीही भूिमका पर्शासनाकडून घेतली 
जाणार नसल्याचं स्प  करण्यात आलं आह.े  
  
िकडनी पर्त्यारोपण पर्करण 

रुबी हॉल िक्लिनकमधल्या मूतर्िपड पर्त्यारोपण पर्करणी पोिलसांनी अटक केलेल्या एजंटांनी, 
आणखी दोघांना मूतर्िपड िमळवून िदल्याचा पर्कार उघडकीला आला आह.ेसहा वषार्ंपूव  बदलापूर इथल्या 
एका डॉक्टरांच्या विडलांना आिण पंढरपरू इथल्या आणखी एकाला मूतर्िपड िमळवून िदल्याचं पोलीस 
तपासात उघडकीला आलं. अिभजीत गटणे आिण रव दर् रोडगे अशी अटक करण्यात आलेल्या एजंटांची नावं 
आहते.  
  
सायकल स्पधार् 

औरंगाबाद मध्ये झालेल्या,  ितसऱ्या महारा  राज्य रोड सायकिलग अिजक्यपद स्पधत,  पुणे 
िजल्हा संघानं 6 सुवणर्,  4 रौप्य आिण 5 कांस्य पदकं िमळवून,  52 गुणांसह स्पधचं सवर्साधरण 
िवजेतेपदही पटकवलं. तर पुण्याच्या कर्ीडा पर्बोिधनी संघानं 4 सुवणर्, 3 रौप्य आिण 6 कांस्य िमळवत 41 
गुणांसह उपिवजेतेपद पटकवलं. सूयार् थातू, पर्णव कांबळे, सरोष मुंडरोिनया, अिदप वाघ, िस ी िशक 
आिण शर्ावणी परीट या पुण्याच्या सायकल पटूनी सुवणर्पदकांची कमाई केली.  
  
फुटबॉल 

नािशक मध्ये पार पडलेल्या मुल च्या 17 वषार्ंखालील अिजक्यपद फुटबॉल स्पधत पुणे संघाला 
उपिवजेतेपदावर समाधान मानावं लागलं. अंितम फेरीच्या एकतफ  झालेल्या लढतीत कोल्हापूरनं त्यांचा 
4-0 असा पराभव केला. स्पधत अपरािजत रािहलेल्या पुण्याच्या मुल नी साखळीतले सवर् सामने िजकून 
अंितम फेरी गाठली होती. 
  
िनवड 

कझागीस्तान मध्ये जून मिहन्यात होणाऱ्या आिशयाई कुस्ती अिजक्यपद स्पधसाठी पुण्याच्या पर्ितक 
शंकर दशेमुख याची भारतीय संघात िनवड झाली आह.े हिरयाणा मध्ये नुकत्याच झालेल्या खुल्या गटाच्या 
िनवड चाचणीत, त्यानं हिरयाणाच्या िवजय कुमारवर मात करत यश िमळवलं. 
  
हवामान 

पुणे आिण पिरसरात आज कमाल तापमानात काहीशी घट झाली असून, कमाल तापमान 37 तर 
िकमान तापमान 24 पूणार्ंक 6 अंश सेिल्सअस न दवलं गेलं. उ ाही तापमान साधारणपणे असंच राहील 
असा पुणे वधेशाळेचा अंदाज आह.े 
 

तर हा होता आजचा पुण ेवृ ांत. उ ा पुन्हा भटूे िविवध भारती पुण ेकदर्ावर 
सधं्याकाळी 5 वाजनू 55 िमिनटांनी ताज्या पुण ेवृ ातंमध्य ेनमस्कार 

 


