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दपफ-जळुकर 

पणेु आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाि ं उद्घाटन मकंुुदनगर इथल्या चथएटर अकादमीत आज 

होत आहे. इराणी चदग्दर्शक अली अब्बासी यानंी चदग्दचर्शत केलेला होली स्पायडर हा पचर्शयन भाषेतील 

चित्रपट उद्घाटनाच्या सत्रात दाखवण्यात येणार आहे. भारतीय चित्रपट सगंीतातील उल्लेखनीय 

योगदानासाठी ज्येष्ठ गाचयका उषा मंगेर्कर यानंा या महोत्सवात एस.डी.बमशन परुस्कार चदला जाणार 

आहे.  

 

डॉ. श्रीधर केतकर जयांती 

मराठीतला पचहला ज्ञानकोर् चनमाशण करणार ेडॉ. श्रीधर व्यंकटेर् केतकर यािंी 139 वी जयंती 

आज, पणु्यात कमला नेहरू पाकश  मधील त्याचं्या समाधीस्थळी साजरी करण्यात आली. अचखल 

भारतीय साचहत्य पररषद आचण केतकर कुल महासभेतरे्फ या कायशक्रमाि ं आयोजन करण्यात आल ं

होत.ं केतकर यानंी अथक प्रयत्नानंी मराठीतला पचहला ज्ञानकोर् चनमाशण केला. मराठीला ज्ञानभाषा 

बनवण्यासाठी त्यानंी महत्वाि ं योगदान चदल.ं त्यांि ं िररत्र आजही पे्ररणादायी आहे अस ं अचखल 

भारतीय साचहत्य पररषदेिे अध्यक्ष प्रा. श्याम भकेु यावेळी म्हणाले.  

 

एनसीसी पथक 

नवी चदल्लीतल्या प्रजासत्ताक चदन संिलनात सलग चतसऱ्या वषी पतंप्रधान बॅनर चवजेत्या 

राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या अथाशत एनसीसीच्या महाराष्ट्र पथकािा उद्या पणु्यात सन्मान करण्यात येणार 

आहे. पणु्यातील एनसीसीच्या मखु्यालयात हा कायशक्रम होणार आहे.  

 

सत्यशोधक समाज पररषद 

सासवड इथ ं येत्या रचववारी, 5 रे्फब्रवुारीला सत्यर्ोधक समाज पररषद होणार आहे. 

स्वागताध्यक्ष सभंाजीराव झेंडे आचण ज्येष्ठ समाजवादी नेते रावसाहेब पवार यानंी आज पणु्यात पत्रकार 

पररषदेत ही माचहती चदली. सत्यर्ोधक समाज स्थापनेच्या र्तकोत्तर सवुणश महोत्सवी वषाशचनचमत्त 

ससं्थापक महात्मा रु्फले यािंी जन्मभूमी आचण कमशभूमी असलेल्या सासवड इथल्या आिायश अते्र 

सासं्कृचतक भवनात ही पररषद होणार आहे.  



 

ग्रांथालय अदधवेशन 

पणेु चवभागीय आचण पणेु चजल्हा ग्रंथालय अचधवेर्न 5 मािश रोजी सासवड इथ ं आयोचजत 

करण्यात येणार असल्यािी माचहती चजल्हा ग्रंथालय सघंािे अध्यक्ष चवजय कोलते आचण प्रमखु 

कायशवाह सोपानराव पवार यानंी आज चदली. या अचधवेर्नात ग्रथंचदडंी, साचहचत्यकािंा मेळावा, ग्रथं 

प्रदर्शन, पररसवंाद आदी कायशक्रम होणार आहेत तसिं ग्रथंालयाच्या चवरे्ष अचधवेर्न स्मरचणकेि ं

प्रकार्न आचण आदर्श कायशकताश, आदर्श ग्रथंालय, आदर्श ग्रथंपाल आदी परुस्कारािं ं चवतरण होणार 

आहे.  

 

लष्कर दांत दिकीत्सा 

लष्ट्कराच्या दतं चिचकत्सा चवभागािा 82 वा स्थापना चदवस काल साजरा करण्यात आला. 

याचनमत्त पणु्याच्या दतं चिचकत्सा चवभागािे प्रमखु मेजर जनरल सचुजत कुमार भडंारी याचं्या हस्ते यदु्ध 

स्मारकावर पषु्ट्पिक्र अपशण करण्यात आलं. 

 

मनपा कारवाई 

जानेवारी मचहन्यात पणेु महानगरपाचलकेन ं नदी पात्र, नदीकडेच्या खासगी जागा आचण 

टेकड्यावंर राडारोडा टाकणाऱ्या 19 जणावंर कारवाई करुन 83 हजार रूपयािंा दडं वसूल केला 

आहे.  

 

कोयता गगँ 

पणु्यातील कोयता टोळीला रोखण्यासाठी र्हर पोचलसाकंडून चवचवध उपाय योजना केल्या 

जात असून त्यािाि एक भाग म्हणून आता कोयता खरदेी करणाऱ्याला आपल्या आधार काडशिी 

माचहती सबंचंधत चवके्रत्याला द्यावी लागणार आहे. कोयता हा प्रामखु्यान ंरे्ती कामासाठी आचण नारळ 

सोलण्यासाठी वापरला जातो, त्यामळंु रे्तीकामासाठी त्यािंी खरदेी करुन गुन्हेगारीसाठी कोयत्यािंा 

वापर करणाऱ्यानंा या चनणशयामळंु िाप बसेल असा चवश्वास पोलीस चवभागाकडून वतशवण्यात आला 

आहे. याचर्वाय 450 बीट मार्शलिी र्हरात अहोरात्र गस्त घालण्यािा चनणशय देखील घेण्यात आला 

आहे. 

 

जगदीश मळुीक 

वडगावरे्री मतदार सघंातल्या नगर रस्त्यावर खराडी आचण चवश्रातंवाडी इथल्या मंजूर 

करण्यात आलेल्या उड्डाण पलुाि ंकाम चनधीिी तरतूद करून लवकरात लवकर सरुू करावं अर्ी 



मागणी भाजपिे र्हराध्यक्ष जगदीर् मळुीक यानंी पणेु महापाचलका आयकु्त चवक्रम कुमार याचं्याकडे 

केली आहे. यावेळी आयकु्तानंी लवकरि काम सरुू करण्याि ंआश्वासन चदल.ं  

 

बुद्धीबळ 

महाराष्ट्र राज्य बचुद्धबळ सघंटना आचण पणेु चजल्हा बचुद्धबळ सकश ल याचं्या मान्यतेन ंआयोचजत 

14 व्या राज्यस्तरीय जलद बचुद्धबळ स्पधेत 14 वषाांखालील गटािं चवजेतेपद र्चवशल िौरीडुले यान ं

पटकावले. र्चवशलने सात रे्फऱ्याअंखेर साडेसहा गणु चमळवत हे यर् चमळवल.ं दहा वषाांखालील गटात 

ओम रामगडेुन ंसहा गणुासंह जेतेपद पटकावल.ं  

   

हवामान 

पणेु आचण पररसरात आज आकार् चनरभ्र होतं. कमाल तापमान 30 तर चकमान तापमान 13 

पूणाांक 9 दर्ारं् अंर् सेचल्सअस नोंदवण्यात आलं. उद्याही आकार् चनरभ्र असेल आचण तापमानात 

र्फारसा बदल सभंवत नाही असा हवामान चवभागािा अंदाज आहे.  

 

तर हा होता आजिा पुणे वृत्ाांत. उद्या पुन्हा भेटू 

सांध्याकाळी 5 वाजून 55 दमदनटाांनी दवदवध भारती पुणे 

कें द्रावर, ताज्या पुणे वृत्ाांतमध्ये. नमस्कार. 

 


