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अथर्सकंल्प 

पुणे महापािलकेचा 2023-34चा अथर्संकल्प येत्या शुकर्वारी सादर होणार आह.े आयुक्त िवकर्म 
कुमार स्थायी सिमतीला तो सादर करतील. नगरसेवक नसताना हा अथर्संकल्प सादर होत आह.े गेल्या 
वष पासून कुठलीही यादी नाही. त्यामुळे आयुक्त वास्तववादी अथर्संकल्प सादर करणार अशी अपेक्षा आह.े 
हा अथर्संकल्प फेबर्ुवारी मिहन्यात सादर केला जाणार होता; मातर् कसबा िवधानसभा पोटिनवडणुकीच्या 
आचारसंिहतेमुळे तो सादर करता आला नाही.  
 
शोभायातर्ा 

मराठी नववषर् आिण गुढीपाड् ाचा सण आज पुणे शहरात िविवध िठकाणी मो ा उत्साहात 
साजरा करण्यात आला. नववषर् स्वागत सिमतीतफ शहराच्या मध्यभागात भारतीय कर्ांितकारक आिण 
महापुरुषांच्या रथांची भ  शोभायातर्ा काढण्यात आली. यातर्ेत सहभागी पर्भु शर्ीराम मूत  रथाने सवार्ंचे 
लक्ष वेधले. यावेळी भारत माता की जय… छतर्पती िशवाजी महाराज की जय… भारतीय 
स्वातंत्र्यसेनान चा िवजय असो… जय शर्ीराम अशा घोषणा दणे्यात आल्या.  
  
पाडवा दगडूशेठ 

शर्ीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती टर्स्टमाफर् त गणपती मंिदराच्या 39 ा वधार्पनिदनी 
गुढीपाड ाला मंिदरात गुढीपूजन करण्यात आले. मंगलध्वनी, रांगोळीच्या पायघडया आिण साखरेच्या 
गाठ च्या आकाराच्या फुलांची आकषर्क आरास अशा मंगलमय वातावरणात गुढीपाडवा मोठया उत्साहात 
साजरा झाला. शर्ीमंत दगडूशेठ गणपती मंिदरासह शहरातील पर्मुख मंिदरांमध्ये पहाटेपासूनच नागिरकांनी 
मोठया संख्येने गद  केली आह.े तर अिखल भारतीय मराठी ना पिरषदचे्या कोथरूड शाखेतफ यशवंतराव 
चव्हाण ना गृहात कलाकारांची 'सांस्कृितक गुढी' उभारण्यात आली आह.े तर जुनी सांगवी येथे माझं 
िपपरी िचचवड माझी स्माटर् सांगवी या उपकर्माखाली िविवध संकल्प आिण संकल्पना मांडत 
गावकर् यांच्यावतीने चौकांमधून संदशे फलक लावत मराठी नववषार्ची गुढी उभारून गुढीपाडवा उत्सव 
उत्साहात साजरा करण्यात आला.  
   
िनपणु 

गर्ामीण भागातील नागिरकांचे आरोग्य आिण पोषण आहारात ज्यापर्माणे स्थािनक गर्ामपंचायत 
आिण सरपचंांना सहभागी करून घेण्यात आलं त्यापर्माणेच आता पुणे िजल् ाच्या गर्ामीण भागातील 
शाळांच्या गुणव ा सुधारणेसाठीदखेील स्थािनक गर्ामपंचायत आिण शाळांच्या मुख्याध्यापकांचा सहभाग 
घेतला जाणार आह.े कदर् सरकारच्या िनपुण भारत गुणव ावृ ी कायर्कर्मांतगर्त गर्ामीण भागातील 
िव ाथ्यार्ंमध्ये िविवध पर्कारच्या कौशल्य िवकासासाठी अनेकिवध उपकर्म राबवले जाणार आहते. गर्ामीण 
भागातील शाळा आिण िव ाथ  कदर्स्थानी ठेऊन गाव पातळीवर शैक्षिणक गर्ामसभेचे आयोजन 
करण्याच्या सूचना दणे्यात आल्या आहते. याखेरीज िनपुण पर्ितज्ञेचे सामूिहक वाचन केलं जाणार असून 
शाळा वस्थापन सिमतीच्या माफर् तही िविवध उपकर्म राबवले जाणार आहते.  
   



मटेर्ोवाडी 
भूिमगत मेटर्ोच्या कामामुळं वाकडेवाडी इथ ं स्थलांतिरत करण्यात आलेलं एस. टी. महामडंळाचं 

िशवाजीनगर इथलं स्थानक पुन्हा मूळ जागी आणण्याचा िनणर्य झाला आह.े मातर् याची अंमलबजावणी 
होण्यास िकमान दीड ते दोन वषार्ंचा कालावधी लागण्याची शक्यता आह.े िशवाजीनगरचं नवीन स्थानक 
कोणी िवकिसत करायचं याब ल नवनवीन वाद होत असतानाच एस टी महामंडळ स्वबळावर िकवा 
महामेटर्ोच्या सहकायार्नं नवीन स्थानकाची उभारणी करण्यासाठी स्वतंतर् आराखडा तयार करण्यापासून 
सुरुवात असल्यानं ही संपूणर् पर्िकर्या पार पडण्यास िकमान दोन वष लागतील असा अंदाज एस टी 
महामंडळाच्या विर  अिधकार् यानं वतर्वला आह.े त्यामुळं ह ेएस टी स्थानक शहराच्या मध्यवत  भागातील 
मूळ जागी येण्यासाठी पुणेकरांना वाट पाहावी लागणार आह.े  
 
अितकर्मण 

पुणे शहरात कवनगर पूल ते गणपती माथा दरम्यान अितकर्मणाची कारवाई सुरू असताना 
महापािलकेच्या अितकर्मण िनरीक्षक आिण सहायकाला मारहाण केल्याची घटना घडली आह.े यापर्करणी 
वारजे पोिलस ठाण्यात सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आह.े 
शहरातील अितकर्मणांची आिण अनिधकृत वसायांची संख्या वाढत असतानाच अितकर्मणांिवरोधात 
कारवाई करणार् या कमर्चार् यांवर हल्ला करण्याचे पर्कारही वाढले आहते.  
  
बैलगाडा 

पुणे िजल् ातल्या खेड तालुक्यातील चऱ्होली इथं येत्या 27 ते 31 माचर् दरम्यान 'महारा  केसरी 
बैलगाडा शयर्ती' चं आयोजन करण्यात आलं आह.े या स्पधतील िवजेत्यांसाठी चारचाकी आिण टॅर्क्टर तसेच 
वीस दचुाकी या बिक्षसांबरोबरच दोन लाख ते 51 हजार रुपयांची रोख बक्षीसे ठेवण्यात आली असल्याची 
मािहती िहदसु्थान समाचार या वृ संस्थेनं िदली आह.े 
 
हवामान  

पुणे आिण पिरसरात आज आकाश अंशतः ढगाळ होतं. कमाल तापमान 30 पणूार्ंक 4 तर िकमान 
तापमान 16 पूणार्ंक 4 दशांश अंश सेिल्सअस न दवलं गेलं. 
 

हा होता आजचा पुण ेवृ ांत. उ ा पनु्हा भटूे संध्याकाळी 5 
वाजनू 55 िमिनटानंी, िविवध भारती पणु ेकदर्ावर, ताज्या पुण े

वृ ांतमध्य,े नमस्कार. 
 
 


