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वार-

दिवयाांग पुरस्कार
सामाजजक न्याय अजण सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या परु स्कारांमध्ये जदवयांग
सक्षमीकरणात महाराष्ट्राला सात परु स्कार जाहीर झाले अहेत. सगु म्य भारत ऄजभयानाची ऄंमलबजावणी करणारं
सवव श्रेष्ठ राज्य म्हणून यंदाच्या वषाव साठी पण्ु याच्या जदवयांग कल्याण अयक्त
ु ालयाला परु स्कार जाहीर झाला अहे.
2021 या वषाव साठी पणु े जजल्यातील जवमल गवहाणे अजण डॉ. शभु म धूत यांना राष्ट्रीय जदवयांग परु स्कार जाहीर
झाला अहे. जागजतक जदवयांग जदनाजनजमत्त राष्ट्रपती द्रोपदी ममु व ू यांच्या हस्ते येत्या 3 जडसेंबर रोजी नवी जदल्लीत
परु स्कार जवतरण होणार अहे.
सेवा पांधरवडा
पणु े जवभागात राबवण्यात अलेल्या सेवा पंधरवडा कालावधीत जवजवध 14 सेवांचा समावेश ऄसलेल्या
प्रलंजबत 90 टक्के प्रकरणांचा जनपटारा करण्यात अला. या मोजहमेत पणु े जवभागातील पणु े, सातारा, सोलापूर,
कोल्हापूर अजण सांगली या जजल्यातील यावषी 10 सप्टेंबरपयंत प्रलंजबत 4 लाख 38 हजार 775 ऄजांपैकी 3
लाख 95 हजार 756 ऄजव जनकाली काढण्यात अले ऄसल्याची माजहती जवभागीय अयक्त
ु सौरभ राव यांनी जदली
अहे.
शदनवारवाडा
पण्ु यात पढु ील वषी होत ऄसलेल्या जी 20 पररषदेच्या जनजमत्तानं ऐजतहाजसक शजनवार वाड् यातील लाइट
ऄँड साउंड शो पन्ु हा एकदा सरुु के ला जाणार अहे. कोरोना संसगाव च्या टाळे बदं ी पूवी सरुु ऄसलेल्या या प्रयोगाला
पयव टकांकडूनही ईत्स्फूतव प्रजतसाद जमळाला होता. शजनवार वाड् याबरोबरच पण्ु याचा आजतहास कथन करणाऱ्या या
प्रयोगाला अता मराठी अजण जहंदी बरोबर आंग्रजी भाषेतील जनवेदन लाभणार अहे. त्यामळ
ु ं परदेशी पयव टकांनाही हा
आजतहास समजू शकणार अहे. जी 20 पररषदेच्या जनजमत्तानं पण्ु यात येणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांसाठी पररसरातल्या
पयव टन स्थळांनीही तयारी सुरु के ली अहे.
सांदवधान दिन
येत्या 26 तारखेच्या संजवधान जदनाजनजमत्त ररपजललकन पाटी अठवले गट, सम्यक रस्ट अजण संजवधान
सन्मान सजमतीनं जवजवध कायव क्रमांचं अयोजन के लं अहे. ईद्या संजवधान जदनाच्या पूववसंध्येला भारतरत्न डॉ.
बाबासाहेब अंबेडकर यांच्या पणु े स्थानकाजवळच्या पणू ाव कृती पतु ळ्याभोवती पाच हजार दीप प्रज्वजलत करून
त्यांना ऄजभवादन करण्यात येणार अहे. ररपजललकन पाटीतफे अज पत्रकार पररषदेत जह माजहती देण्यात अली.

पुरस्कार
माजी खासदार प्रदीप रावत यांनी वारकऱ्यांसाठी अजण पयाव वरण संवधव नासाठी के लेल्या कायाव बद्दल त्यांना
सूयवदत्त ग्रपु ऑफ आजन्स्टट् यूट्सच्या वतीनं यंदाचा 'सूयवभूषण राष्ट्रीय परु स्कार प्रदान करण्यात अला.
वारकऱ्यांसाठी जफरतं शौचालय तसंच मैलापाणी वयवस्थापनातून शेतीला खत ईपललध करून देण्याचं काम रावत
करत अहे.
दनवडणूक
गज
ु रात जवधानसभा जनवडणूकीसाठी कॉंग्रेसचे प्रचारक म्हणून महाराष्ट्र प्रदेश मजहला कॉंग्रेस कजमटीच्या
ईपाध्यक्षा संजगता जतवारी अजण पणु े शहर जजल्हा काँग्रेस कजमटीचे ऄध्यक्ष अजण नगरसेवक ऄरजवंद जशंदे यांची
जनयक्त
ु ी करण्यात अली अहे.
यशस्वी
एमबीए अजण एमसीए जवद्याशाखेच्या जवद्यार्थयांनी क्रजमक ऄभ्यासक्रमाबरोबरच ईद्योगजगताच्या ऄपेक्षा
लक्षात घेउन स्वतःचं कौशल्य वजृ धंगत करावं ऄसं मत जवजवध तज्ञ् वयाख्यात्यांनी वयक्त के लं. यशस्वी एज्यक
ु े शन
सोसायटीच्या वतीनं जपंपरी आथं अयोजजत यशोप्रवेश' या सोहळ्याच्या ईद्घाटन सत्रात या तज्ज्ञांनी जवद्यार्थयां ना
मागव दशव न के लं.
नवले पूल
पण्ु यातील नवले पल
ु ावर गेल्या 2 वषांपासून सातत्यानं होणारे ऄपघात लक्षात घेउन या भागातील
100हुन ऄजधक कुटुंबांनी ऄन्य सुरजक्षत स्थळी स्थलांतर के लं अहे. कात्रज नवीन बोगदा ते दरी पूल या पररसरात
हे लोक राहत होते. या मागाव वर दररोज वाहतक
ु ीची कोंडी होत ऄसल्यानं हे लोक लांबचा वळसा घालून दररोज
अपल्या घरी परतत होते. गेल्या दोन चार वषाव त ईभे राजहलेले गहृ प्रकल्प अजण शहरात जकं वा ऄन्यत्र कामाच्या
जठकाणी जाण्यासाठी बंगरूळ पणु े महामागव ऄथवा शेजारचा सेवा मागव हे दोन रस्ते सोयीचे ऄसल्यामळ
ु े या
मागाव वरील वाहतक
ु ीत मोठ् या प्रमाणावर वाढ झाली अहे. ऄपघात वाढण्यास ते कारण देखील जबाबदार ऄसल्याचं
सांगण्यात येत अहे.
फुटबॉल
जपंपरी जचंचवड महापाजलका अजण जजल्हा क्रीडा पररषद यांच्या वतीने अयोजजत अंतर शालेय जजल्हा
स्तरीय फुटबॉल स्पधेत अज चौदा वषव खालील गटाचे ईपांत्य पूवव फे रीचे सामने पार पडले. यामध्ये जनगडीतील
ऄमतृ ा जवद्यालय, अमी पजललक स्कूल अजण नोवेल आंटरनॅशनल स्कूल या संघानी अपापल्या प्रजतस्पध्याव वर मात
करत ईपांत्य फे रीत धडक मारली.
कुस्ती
महाराष्ट्र कुस्तीगीर पररषदेच्या वतीनं 65 वया वररष्ठ गट राज्यस्तरीय महाराष्ट्र के सरी स्पधेचं अयोजन
करण्यात अले अहे. या स्पधेत सहभागी होण्यासाठी पणु े शहर संघाची जनवड चाचणी छत्रपती जशवाजी स्टेजडयम

आथं येत्या 26 अजण 27 नोवहेंबर रोजी घेण्यात येणार ऄसल्याची माजहती राष्ट्रीय तालीम संघाचे सरजचटणीस
जशवाजीराव बचु डे यांनी जदली.
हवामान
पणु े अजण पररसरात अज कमाल तापमान 32 तर जकमान तापमान 14 पूणांक 9 ऄंश सेजल्सऄस
नोंदवण्यात अलं. ईद्याही हवामानात फारसा बदल संभवत नसून, अकाश जनरभ्र राहील ऄसा पणु े वेधशाळे चा
ऄंदाज अहे.

हा होता आजचा पुणे वृत्ाांत. उद्या पुन्हा भेटू या दवदवध भारती पुणे
कें द्रावर, सध्ां याकाळी5 वाजून 5 दमदनटाांनी ताज्या पुणे वृत्ाांतमध्ये.
नमस्कार..

