
‘‘मोगरा फुलला’’ कार्यक्रमात ‘कमळ’ फुलवण्ाचा प्ररत्न?
दरम्यान, प्रसिद्ध व्याख्यात ेप्रया. गणशे सशदें आणण गयायिकया िन्मितया 

सशदें िांच्या ‘मोगरया फुललया’ िया कयाि्यक्रमयाचया ५०० वया प्रिोग भोिरीतील स्व. 
अकुंशरयाव लांडग ेिभयागहृयात झयालया. हया कयाि्यक्रम  मयाजी आमदयार लांडे िांची 
सशक्षण िसं्या रयाजमयातया सजजयाऊ सशक्षण प्रियारक मंडळ आणण प्रबोधन पररवयार 
िांच्या मयाध्यमयातनू आिोसजत केलया होतया. िया िांसृ्ततक कयाि्यक्रमयालया रयाज्यातील 
ककंवया कें द्यातील िांसृ्ततक मंत्रांनया तनमंकरित केल ेनयाही. ियाउलट, उपमुख्मंरिी 
देवेंद् फडणवीि िांच्या तवश्याियातील मंरिी म्हणनू ज्ांनया ओळखले जयाते त े
रयाज्याचे िहकयार मरंिी अतलु ियाव ेआणण पतंप्रधयान नरेंद् मोदी आणण कें द्ीि गहृमरंिी 
अतमत शयाह िांच्या तवश्याियातील अभ्यािू नेतया अशी ओळख अिलले ेरयाज्िभचेे 
खयािदयार डॉ. तवनि िहस्त्रबदेु्ध कयाि्यक्रमयाच ेअध्यक्ष उपस्स्त होत.े  ियािोबतच 
मयाजी मरंिी िभुयाष देशमुख, िगंीतकयार अवधतू गपु् ेहेिदु्धया प्रमुख पयाहुण ेहोते. 
देशयाच्या रयाजकयारणयातील धरंुधर नतेया अिलले्या शरद पवयार िांच ेपट्टसशष्य 
मयाजी आमदयार तवलयाि लांडे िांच ेवयारकरी िांप्रदयाियापयािनू िांसृ्ततक क्षरेियापियंत 
िववांशी िलोख्याचे िबंंध आहेत. प्रसिद्ध व्याख्याते प्रया. गणशे सशदें िांच्याशी 
लांडेंचया अिललेया स्हे कौटंुतबक आणण िव्यशृ्त आहे. त्यामळेु ‘मोगरया फुललया’ 
कयाि्यक्रमयाच्या तनतमत्यान ेलांडे िांनी ‘कमळ’ फुलवण्याियाठी ‘ियाखर परेणी’ केली 
अियावी, अिया अदंयाज रयाजकीि जयाणकयार लयावत आहेत.

विलास लांडे म्हणतात… हा सासं्कृ ततक कार्यक्रम राजकीर नाही…
कलया, कक्रडया आणण िांसृ्ततक क्षरेियात रयाजकयारण आणू नि.े मधं्यतरी सशक्षण 

िसं्चे्या तनतमत्याने रयाज्याच ेउच्च सशक्षण मंरिी चदं्कांत पयाटील िांची भटे घेतली. 
आतया भोिरीत कयाि्यक्रम होतया. प्रया. सशदें िांच्याशी स्हे आहे. त्यामळेु त्ांनी तनमकंरित 
केल.े कलया क्षरेियालया प्रोत्याहन देण्याियाठी प्रते्कयान ेपढुयाकयार घतेलया पयाहहज.े प्रसिद्ध 
िगंीतकयार अवधतू गपु् ेउपस्स्त होत.े तिचे, खयािदयार डॉ. तवनि िहस्त्रबदेु्ध 
आणण िहकयार मंरिी अतुल ियाव ेहोते. िांसृ्ततक व्यािपीठयावर दोन पक्षांचे नेते 
एकरि िणे,े हे महयारयाष्ट् याियाठी नव ेनयाही, अशी ‘‘रयाजकीि बलॅन्स’’  करणयारी प्रततकक्रिया 
मयाजी आमदयार तवलयाि लांडे िांनी ‘महयाईन्जू’शी बोलतयानया हदली.
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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

 सिधंतुाई ििकाळ यांच्ा िरू्णाकृतती 
ितुळ्ाि ेमाजती राष्ट्र ितती प्रततभाताई िाटतील 
यांच्ा हसे् अनावरर्

 तमुच्ावर राजकीय, प्रशािकीय िबाव 
यतेो का?

 नवा गडती नव ेराज्य

आतील पानांत

िाचाळ मंत्ांना आिरा; विरोधी पक्षनेते अजजत पिार रांचे मुख्यमंत्ांना आिाहन 

www.mahaenews.com

असे असले तरी, आगामी 
महापाललका निवडणुकीच्ा 
पार्श्वभूमीवर लांडे यांिी भाजपाशी 
जवळीक राष्ट्र वादी काँग्ेससाठी 
धोक्ाची घंटा आहे. राज्ात आणण 
कें द्ात भाजपाची सत्ा असल्ामुळे 
महापाललका निवडणुकीत सत्ा 
नमळण्ाची सुतराम शक्ता िाही. 
त्ामुळे शहर राष्ट्र वादीचे मिोबल 
खचले असूि, राजकीय संभाव्य 
संधीच्ा शोधात लांडे यांिी सुरलषित 
हालचाली सुरू केल्ा आहेत, अशी 
दबक्ा आवाजात चचचा आहे.

  
वास्तनवक, ‘ ‘उडाला तर 

कावळा  अि् बुडाला तर बेडूक’’ 
अशी मराठीमध्े अत्ंत चपखल 
म्हण आहे. याचा अरश्व छापा आणण 
काटा दोन्ीही माझेच. त्ामुळे 
निकाल काहीही लागू दे नवजेता 
मीच ठरणार… अशी ही खेळी 

ककंवा चाणक्निती आहे. गेल्ा 
काही ददवसांतील लांडे यांच्ा 
भेटीगाठीतूि हेच स्पष् होते.

 राष्ट्र वादीचे सववेसवचा शरद 
पवार, प्रदेशाध्षि जयंत पाटील 
आणण खासदार सुकप्रया सुळे यांची 
काही ददवसांपाववी लांडे यांिी 
भेट घेतली. प्रदेशाध्षिांच्ा भेटी 
दरम्ाि त्ांिी शहरातील प्रलंनबत 
प्रश्ांसह महत्ताच्ा मुद्ांवर चचचा 
केल्ाचे  सोशल मीकडयावर 
अधधकृतपणे सांगगतले.  

त्ािंतर भाजपाचे राज्ातील 
क्रमांक तीिचे निणचायक िेते आणण 
पुणे लजल्हाचे पालकमंत्ी तरा 
राज्ाचे उच्च लशषिण मंत्ी चंद्कांत 
पाटील यांची भेट घेतल्ाचे वृत्ही 
चचवेत आले. त्ािंतर लांडे यांिी 
राजकीय प्रसंगावधाि राखत 
‘‘संबंधधत भेट ही राजकीय िसूि, 
लशषिण संसे्च्ा कामासंदभचात 

होती’’ असे ठामपणे सांगगतले.
नवशेष म्हणजे, माजी आमदार 

नवलास लांडे यांच्ा लशषिण 
संस्ेला मुख्यमंत्ी एकिार लशदें 
यांच्ा सरकारमध्े मदत झाली 
आहे. नवधी महानवद्ालयाच्ा 
मान्यतेसाठी असलेला प्रस्ताव 
मुख्यमंत्ी आणण उपमुख्यमंत्ी यांिी 
मंजूर करण्ाबाबत सकारात्मक 
भूनमका घेतल्ाचे सांगगतले जाते. 
त्ामुळे लांडे यांिी भाजपाशी 
जवळीक वाढलेली आहे, असे 
निरीषिण िोंदवले जात आहे.

ववलास लांडे रांच्ा 
‘पॉललटिकल बॅलन्स’ची 

कारणमममांसा…
शहराच्ा राजकारणातील 

कपतामह भीष्म असलेले ‘योद्ा’ 
र ाजकारणी माजी आमदार 
नवलास लांडे राष्ट्र वादी काँगे्स 

पाटवीचा सवचाधधक प्रभावी चेहरा 
असतािाही अडगळीत ढकलले 
गेले आहेत. प्रदेश पातळीवर 
मोठा संपकश्व  असतािाही त्ांच्ा 
संघटिात्मक ककंवा  पषिीय निणश्वय 
घेण्ाबाबत दयु्यम स्ाि ददले जात 
आहे. राज्ातील आणण शहरातील  
बदलेली राजकीय पररस्स्ती आणण 
वस्तुस्स्ती याचा अंदाज घेता लांड े
सोयीचे राजकारण करु शकतात. 
कें द्ात आणण राज्ात भाजपाची 
सत्ा आहे. 

महानवकास आघाडीची ताकद 
भाजपािे कमी केली असूि, २०२४ 
मध्े प्रचंड संघषश्व करावा लागणार 
आहे. त्ामुळे भाजपाशी जुळवूि 
घेत राजकीय कररअरमधील 
उत्राधश्व सुरलषित करावा. कारण, 
राष्ट्र वादीला लांडेंच्ा िेतृत्ताची 
ककंमत िाही, असा काहीसा सूर 
लांडे समरश्वकांमध्े आहे. त्ामुळे 
२०२४ महानवकास आघाडीिे 
उसळी घेतली तरी ककंवा भाजपा 
आणण बाळासाहेबांची लशवसेिा 
सत्ेत आली तरीही आपले राजकीय 

जहाज सुरलषित रहावे. याकररता 
लांडे भाजपावर कसलीही टीका-
टीपण्ी करीत िाहीत. दसुरीकडे, 
आपण राष्ट्र वादीसोबत आहोत, हे 
ठामपणे सांगतात. त्ामुळे सध्ाची 

लांडे यांची रणनिती म्हणजे ‘‘ 
उडाला तर कावळा आणण बुडाला 
तर बेडूक’’ अशी सावध, दरूदृष्ीची 
आणण नततकीच चाणक्नितीची 
आहे.

माजी आमदार 
विलास लांडे यांची 
चाणक्यनिती : 
भाजपाच्ा िररष्ठ 
िेतांशी कमालीची 
जिळीक पण…

उडाला तर कािळा;
बुडाला तर बेडूक !

।पििंरी-चििंवड । महाईन्ूज । प्रतततनधती।
  पििंरी-चििंवडच्या रयाजकयारणयातील सववाधिक मुरब्ी म्हणया पकंवया तेल लयावलेलया 

िहिलवयान… मयाजी आमदयार ववलयास  लांडे यांच्या खेळीिया थांग ित्या लयागत नयािी. गेल्या कयािी 
हदवसांियासून रयाष्ट्रवयादीिया अनुभवी आणण प्रभयावी िेिरया असतयानयािी लांडे यांनी भयाजियाशी 

‘कनेक्शन’ मजबूत केले आिे. मयात्र, व्यवसयाययक पकंवया सांस्कृ वतक भेटी-गयाठींनया रयाजकीय रंग 
देण्यािे कयारण नयािी, असया दयावया त्ांनी केलया आिे.



‘कोणतयािी अनयाथ मुलगया पकंवया मुलगी उिेक्षित, वंचित रयािू नये ययासयाठी 
ईश्वरयाने क्सिंुतयाईंनया देवदतू म्हणून यया िकृथ्ीवर ियाठववले. त्ांच्या ियातून ईश्वरीय 
कयाय्य घडले. मयायया, करुणया, ममतया ययािे क्जवंत उदयािरण क्सिंुतयाई िोत्या.
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िुरे्  । महाईन्ूज । 

कार त्िकी एकादशी आणि 
श्ी सं् ज्ानेश्वर महाराज यांच्ा 
संजीवन समाधी सोहळ्ारनरमत्त 
आळं दी  येथे  ज ाण्ासाठी 
पीएमपीकडून जादा गाड्ांचे 
रनयोजन करण्ा् आले आहे. 
गुरुवारपासून (१७ नोव्हेंबर) 
बुधवारपययं् (२३ नोव्हेंबर) ही 
सेवा उपलब्ध असिार आहे. 
आळंदीसाठी रनयरम् मागगावर 

धाविाऱया ९७ आणि जादा २०३ 
अशा एकूि ३०० गाड्ा धाविार 
आहे्. दरम्ान, शरनवारपासून 
(१९ नोव्हेंबर) मंगळवार पययं् (२२ 
नोव्हेंबर) रात्ी आवश्यक्ेनुसार 
बससेवा उपलब्ध करून ददली 

जाईल, अशी मादह्ी पीएमपी 
प्रशासनाकडून देण्ा् आली.

स्ारगेट, हडपसर, पुिे रेले् 
स्ानक, महापाललका भवन, रनगडी, 
पपपंरी, चचचंवड, देहूगांव, भोसरी, 
रहाटिी बसस्ानाका्नू या गाड्ा 
सुटिार आहे्. 

य ात्ेसाठी  र ात् ी  ब ार ा 
वाजल्ानं्र जादा गाड्ांसाठी 
(नेहमीची बससेवा संपल्ानं्र) 
रनयरम् र्पकटापेक्ा पाच रुपये 
जास्त आकारले जािार आहे्.

संत श्ी बाळुमामांववषरी थोडक्ात...
बाळूमामा हे एक भारतीय धनगर समाजातील एक गूढ, सतं योगी होत.े 

लोक त्यांना शिवाचा अवतार मानतात... बाळूमामयांनी स्वत:च्ा ससंारात न 
रमता त्यांनी गोरगररबयांची सवेा करण्ावर जास्त भर दिला. त्यांनी आपल्ा 
सोप्ा शिकवणीतून लोकयांच्ा अनेक समस्ा व अडचणी सोडवल्ा. 
त्यांच्ाकडे सव्व जातीधममातील व वगमातील लोकं अडचणी घऊेन यते होते. 
बाळूमामयांचा अंधश्रदे्वर अशजबात ववश्ास नव्हता. बाळूमामयांच्ा याच 
ववचारयांनी प्रभाववत होऊन, यवुा कामगार सनेचे ेसनेा प्रमखु तथा सामाशजक 
काय्वकतते नानासाहेब वारे ययांनी अजठंानगर यथे ेसंत बाळुमामयांच्ा मतूतीची 
प्रवतष्ापना करून, भव्य मदंिर उभारल ेआहे. या दठकाणी पणु ेशजल्हासह 
पररसरातील भाववक मोठ्ा सखें्न ेिि्वनासाठी यते असतात. 

आळंदी यात्रेसाठी पीएमपी प्रवाशांच्ा 
सरेवरेसाठी जादा गाड्ा सोडणार

६० साखर कारखान्ांची धरुाडी अद्ाप बदंच

िरु् े । महाईन्जू । 
राज्ा्ील उसाचा गळी् हंगाम 

सरुू होऊन एक मदहना झाला आहे. 
्रीही अद्ाप १३८ कारखानचे सुरू 
झाले आहे्. अजून सुमारे साठ 
कारखान्ांचा गळी् हंगाम सुरू 
होिे बाकी आहे. मागील हंगामा् 
दोनशे कारखाने सुरू हो्े. साखर 
आयकु्ालयान ेददलले्ा मादह्ीनसुार 
राज्ा् ६८ सहकारी आणि ७० 
खासगी, अस ेएकूि १३८ कारखाने 
सुरू झाले आहे्. मागील वर्षां् 
याच वेळी राज्ा् १५० कारखाने 
सुरू हो्े.  यदंा कोल्ापरू रवभागा् 

३२, पुिे रवभागा् २४,  सोलापूर 
रवभागा् ३७, अहमदनगर रवभागा् 
१५, औरंगाबाद रवभागा् ११, नांदेड 
रवभागा् १६,  अमराव्ी रवभागा् 
दोन ्र नागपूर रवभागा् केवळ 
एकच कारखाना सरुू झाला आहे.

मागील हंगामा् वधगा , 
भंडारामधे् प्रते्की एक आणि 
यव्माळ आणि नागपरुा् प्रते्की 

दोन, अस ेएकूि सहा कारखाने सरुू 
हो्े. पि, यदंा आजअखेर अमराव्ी 
रवभागा् दोन आणि नागपरू रवभागा् 
एक, अस े्ीन कारखान ेसरुू झाले 
आहे्. मागील हंगामा् सवगा् 
कमी साखर उत्ादन करिाऱया दहा 
कारखान्ांमधे् रवदभगा्ील चार 
कारखान्ांचा समावेश हो्ा. 

त्ा् नागपूरमधील मानस 
अ ॅग्ो इडंस्ट् ीज, यरुनट एक बलेा (्ा. 
उमरेड), आणि वं्कटेश्वरा (मौदा), 
वधगामधील मानस अ ॅग्ो इंडस्ट् ीज, 
यरुनट ्ीन,  भडंाऱया्ील मानस अ ॅग्ो 
इडंस्ट् ीज, यरुनट- चार या चार साखर 
कारखान्ांचा समावेश आहे.

चििंवड (अजंठानगर) । 
महाईन्ूज । 

अ जं ठ ा न ग र  ये थ ी ल 
श्ी गिेश व सं् बाळुमामा 
देवस्ानाच्ाव्ीने मंददरा् आर्ी 
व महाप्रसादाचे आयोजन दर 
ररववार व अमावसे्ला सायंकाळी 
7 वाज्ा करण्ा् ये्े. पुिे 
लजल्हा्ील चचचंवड, अलजठंानगर 
येथील हे एकमेव मंददर असून, या 
दठकािी रनयरम्पिे आर्ीचे 
आयोजन करण्ा् ये्े. चचचंवड 
- अजंठानगर येथील लशवनेरी, संघर्ति हाऊलसगं सोसायटीमधे् श्ी सं् बाळुमामा देवस्ानचे सववेसवगा 

नानासाहेब वारे यांच्ाव्ीने हा 
आर्ीसोहळा मोठ्ा उत्ाहा् 
दररोज आयोलज् केला जा्ो.

सदर आर्ी सोहळ्ास 
अजंठानगर पररसरा्ील भारवक 
म ोठ्ा  संख्ेने  उप स्स््ी 
द शति र व ् ा ् .  आ र ् ी नं ् र 
महाप्रसादाचा लाभ येथील भारवक 
घे्ा्. शेकडो भारवक दररोज 
या आर्ी सोहळ्ास उपस्स्् 
राह् असल्ाचे देवस्ानचे टट्स्ी 
नानासाहेब वारे यांनी सांगग्ले. 
येिाऱया भारवक भक्ांना प्रसाद 
म्हिून कण्ा, भा् आणि 

आंरबल ददले जा्े. कण्ा आणि 
आंबीलचा प्रसाद खाल्लावर 
येथील भारवकांना वेगळ्ा प्रकारचे 

समाधान रमळ्े, असे वैद्कीय 
लशक्ि घेिारे अभभरे्क साखरे 
यांनी यांनी सांगग्ले.  

श्ी गणरेश व सतं बाळुमामा दरेवस्ानाच्ा वतीनरे आरती व महाप्रसादाचरे आयोजन उत्ाहात!

ससंधतुाई सपकाळ रांच्ा पूणा्यकृती पुतळ्ाच ेमाजी 
राष्ट्रपती प्रवतभाताई पािील रांच्ा हस् ेअनावरण!

िुरे् । महाईन्ूज । 

 माजी राष्ट्प्ी प्रर्भा्ाई पाटील 
यांच्ा हस्ते जे्ष्ठ समाजसेरवका 
लसधंु् ाई सपकाळ यांच्ा पिूगाकृ्ी 
पु् ळ्ाच ेअनावरि सोमवारी मांजरी 
यथेील संसे्् करण्ा् आल.ेमम्ा 
बाल सदन, सन्म्ी बाल रनके्न 
संस्ा, मनःशां्ी छात्ालय आणि 
वनवासी गोपालकृष्ण बहुउदे्शीय 
मंडळ यांच्ा व्ीने लसधंु्ाईंची 
जयं्ी आणि बालददनाच ेऔचचत् 

साधून हा कायतिक्रम आयोलज् 
करण्ा् आला हो्ा.

‘कोि्ाही अनाथ मुलगा 
पकंवा मुलगी उपेलक््, वंचच् राहू 
नये यासाठी ईश्वराने लसधुं्ाईंना 
देवदू्  म्हिनू या पृथ्ीवर पाठरवल.े 
त्ांच्ा हा्नू ईश्वरीय कायति घडल.े 
माया, करुिा, मम्ा याचे लजवं् 

उदाहरि लसधंु् ाई होत्ा. रस्तावर 
कोमेजलले्ा फुलांना उचलून त्ांनी 
झाड बननू मायेची सावली ददली.

संगोपन आणि पालनपोर्ि 
करून त्ांनी कोमजेलले्ा फुलांना 
जीवनदान देऊन उमललेल्ा 
फुलांसारख ेघडरवल ेही खपू मोठी 
गोष् आहे, अशा भावना माजी 

राष्ट् प्ी प्रर्भा्ाई पाटील यांनी 
या वेळी व्क् केल्ा. उपस्स्् 
बाल-गोपाळांशी त्ांनी ददलखलुास 
संवाद साधला. मम्ा लसधंु्ाई 
सपकाळ, मम्ा बाल सदनचे 
अध्क् दीपक गायकवाड, मनःशां्ी 
छात्ालयचे अध्क् रवनय रन्वने 
या वळेी उपस्स्् हो्.े लसधंु् ाईंना 
रमळालेल्ा भेट वस्त ूआणि त्ांच्ा 
दमुमीळ छायाचचत् संग्ह असलेल्ा 
नवीन संग्हालयाचे या वेळी 
उदघ्ाटन करण्ा् आले.

 गुरुिारपासिू (१७ िोव्हेंबर) बधुिारपययंत (२३ िोव्हेंबर) ही सिेा उपलब्ध 

देिस्ािच ेसिवेसिावा िािासाहेब िार ेयांच्ाितीि ेहा आरतीसोहळ्ाचे दररोज आयोजि

 राज्ातील उसाचा गळीत हंगाम सरुू होऊि एक मरहिा झाला
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पििंरी-चििंवड । । 
महाईन्ूज । प्रतततनधती।

आवश्यक कठोर 
िररश्रम, धे्ययाप्रती 

प्रयामयाणणकतया आणण सयातत् 
रयाखल्यास जीवनयातील 
कोणत्यािी षिेत्रयात यश 

वमळवतया येते. जीवन 
जगतयानया ववद्याथथांनी 

अभ्यासयासोबत आिले 
छंद जोियासत आनंदी 
जीवन जगले ियाहिजे, 

त्यातूनि ववद्यार्थथांिया त्ांनी 
वनवडलेल्या षिेत्रयातील 

यशयािया मयाग्य सुकर िोईल, 
असे प्रवतियादन आयुक्त तथया 

प्रशयासक शेखर क्सिं यांनी 
केले.

महापाललकेच्ा कपपंरी येरील 
मुख्य प्रशासकीय भविामधे् 
बालददिानिनमत् नवनवध शाळांच्ा 
नवद्ार्थ्यांिी आयुक्त शेखर लसहं 
यांच्ा समवेत प्रश्ोत्राच्ा स्वरुपात 
संवाद साधला. यावेळी नवचारण्ात 
आलेल्ा प्रश्ांिा आयुक्त लसहं यांिी 
ददलखुलास उत्रे ददली, त्ावेळी 
ते बोलत होते. यावेळी नवशेष 
अधधकारी ककरण गायकवाड, 

तसेच नवनवध शाळांचे नवद्ारवी, 
लशषिक व कमश्वचारी उपस्स्त 
होते. कप्रयदशश्विी सु्ल भोसरी, 
कप्रयदशश्विी सु्ल इंद्ायणीिगर, 
ग्ोबल टॅलेंट इंटरिॅशिल सु्ल 
पुणे, जय दहदं हायसु्ल कपपंरी, श्ी 
साई इंस्ग्श नमकडयम सु्ल, कपपंळे 
गुरव, केम्ब्रिज इंटरिॅशिल सु्ल, 
आकुडवी, एम्पोस इंटरिॅशिल सु्ल, 
चचचंवड, जु्नियर ऑककश्व ड हायसु्ल 

कपपंळे गुरव, कडव्ाईि इंस्ग्श 
नमकडयम सु्ल कपपंळे गुरव, पी.के. 
इंटरिॅशिल इंस्ग्श नमकडयम सु्ल, 

इिोवेटीव वर्श्व सु्ल चचखली या 
शाळांचे शंभरपेषिा अधधक नवद्ारवी 
चचवेत सहभागी झाले होते.

ePaper epaper.mahaenews.com । बुधवार  ।
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दबाव स्ाभाववक, पण मनरमानसुार काम करतो…
 “अवतक्रमण वनष्यासनयािी कयारवयाई करतयानया तुमच्यावर 

रयाजकीय, प्रशयासकीय दबयाव येतो कया?” असया प्रश्न ववियारलया 
असतया आयुक्तांनी सांयगतले की, लोकशयािी व्यवस्ेत कयामे करत 
असतयानया आिल्यावर दबयाव येणे स्याभयाववक आिे. दबयाव असतयानयािी 
वनयमयानुसयार प्रशयासकीय कयामकयाज करत रयािणे व िुढे जयाणे गरजेिे 
असते, असे आयुक्त यांनी सांयगतले. “शयालेय जीवनयात तुम्ही दैनंहदन 
अभ्यास कशया िद्दतीने करत िोतया?” असया प्रश्न आयुक्तांनया ववद्यार्थथांनी 
ववियारलया त्यावर आयुक्त शेखर क्सिं म्हणयाले,

माझा पहहला आदर्य आई-वडील…
आयुक्त शेखर क्सिं यांनया त्ांच्या जीवनयातील आदश्य कोण 

असया ववद्यार्थथांनी प्रश्न ववियारलया असतया त्ांनी सांयगतले की, मयाझे 
अनेक आदश्य आिेत, मयाझे िहिले आदश्य मयाझे आई वडील आणण 
आजोबया आिेत. क्लगं भेदभयाव घरयात िोणयार नयािी ययािे बयाळकडू 
मलया मयाझ्या िररवयारयातून वमळयाले. स्तंत्र भयारतयािे िहिले वनवडणूक 
आयुक्त सुकुमयार सेन िे मयाझ्या आदशथांिैकी एक आिेत. वनरषिरतया, 
दयाररद्र्य, ववषमतया, संसयािनांिी कमतरतया अशया अनेक समस्ांमुळे 
भयारतीय लोकशयािी यशस्ी िोणयार नयािी, असे मत त्यावेळी सव्य 
जग मांडत असतयानया सुकुमयार सेन यांनी स्तंत्र भयारतयातील िहिल्या 
लोकसभेच्या वनवडणुकया यशस्ीिणे ियार ियाडल्या िोत्या. त्यामुळे 
कोणत्यािी प्रवतकूल िररस्स्तीत ध्ेय गयाठतया येते िे सुकुमयार सेन 
यांच्याियासून क्शकण्यासयारखे आिे, असे क्सिं यांनी सांयगतले. भयारतीय 
संववियानयाने प्रते्कयालया स्यातंत्र्य बियाल केले आिे, त्यािया उिभोग 
घेण्यािया प्रते्कयालया अधिकयार आिे. मोबयाईल िया आतया प्रते्कयाच्या 
जीवनयातील एक भयाग जरी िोत असलया तरी त्यािया अवतरेक िोतया 
कयामया नये असया सल्या देखील त्ांनी ययावेळी हदलया.

ववद्ाथती ििेत असताना ववद्ार्थ्यांनी िैनंदिन गृहपाठ 
िररोज केला पादहजे, मैिानी खेळासह नवनवीन छंि 
जोपासले पादहजेत. आपल्ा क्षमता लक्षात घेऊन 

ध्ेय ठरवावे, ठरवलेल्ा धे्यासाठी पररश्रम करत असताना 
वेळेचे उत्तम वनयोजन करून संरचनात्मक अभ्ास केल्ास यि 
नक्की प्राप्त होईल.

 - शेखर क्सिं, आयुक्त, पपपंरी-चचचंवड.

पििंरी।
 । महाईन्ूज । प्रतततनधती।

कपपंरी-चचचंवड शहर युवासिेा 
व युवासेिा अधधकारी नवर्जीत 
बारणे यांच्ा वतीि े बालददिानिनमत् 
भव्यददव्य स्वरूपात सव्यांसाठी 
आयोलजत केलेल्ा मोफत 
बालजत्ेला बालक- पालकांचा 
मोठा प्रनतसाद नमळाला. खाऊगल्ी, 
मिोरंजि कायश्वक्रमांचा मुलांिी 
मिमरुाद आिंद लटुला. बालकांचा 
प्रनतसाद पाहता जते्त एक ददवसािे 
वाढ करण्ात आली. जत्ेत 
सहभागी झालेल्ा मलुांिा आकषश्वक 
भटेवसू्तही देण्ात आल्ा.

रेरगावातील या बालजत्ेचे 
उद्घाटिही बालकांच्ा हस्तेच 
झाले. लहाि मुलांच्ा हस्ते हवेत 

फुगे सोडूि अिोख्या पद्तीिे 
जत्ेचे उदघ्ाटि करण्ात आले. 
बाळासाहेबांच्ा लशवसिेेच ेउपिेत,े 

खासदार श्ीरंग बारण,े लजल्ाप्रमखु 
बाळासाहेब वाले्कर, शहर सघंकटका 
सररता सािे, युवा अधधकारी नवर्जीत 

बारणे, यवुा सिेेच ेमाउली जगताप, 
प्रददप दळवी, धिाजी बारण,े प्रताप 
बारणे, निलेश कपगंळे, िंद ूजाधव 

यांच्ासह पररसरातील मलु,े त्ांचे 
पालक मोठ्ा सखं्यिे ेउपस्स्त होत.े 
मागीलवषवीही बालजत्ा भरनवली 
होती.

यंदाच्ा बालजते्ला बालक-
पालकांची तुफाि गदवी झाली. 
मुलांिी जते्चा मिमुराद आिंद 
लुटला. मुलांचा प्रनतसाद पाहता 
जत्ेत एक ददवसािे वाढ करण्ात 
आली. आजही जत्ा चालू ठेवण्ात 
आली होती. जत्ेत खाऊचे स्टॉल 

मोफत लावले होते. मुलांिी नवनवध 
पदारश्व चाखूि मिसोक्त आिंद 
घेतला. खाऊगल्ी, मिोरंजि 
कायश्वक्रमाला मोठा प्रनतसाद 
नमळाला. खाऊ, खेळणी सवश्व 
मोफत ठेवण्ात आले होते. तसेच 
जत्ेत सहभागी झालेल्ा मुलांिा 
आकषश्वक भेटवस्तहूी देण्ात आल्ा. 
मुलांच्ा चेह-यावर मोठा उत्ाह 
होता. त्ांच्ा चेह-यावरील आिंद 
ओसंडूि वाहत होता.

 बालक-पालकाचंा उत्ाह : सहभागी मलुानंा आकर्षक भेटवस्तू

 बालददिी विद्ार्ायंचा प्रश्न : आयकु्त शखेर ससंह यािंी साधला सिंाद

 ववश्वजीत बारणरे आयोजजत बालजत्रेला उतु्सत्त प्रततसाद

तमुच्ावर राजकीर, प्रशासकीर दबाव रतेो का?

 ''कोरोनयािया प्रयादभुवाव कमी झयाल्यानतंर मलेु मकु्तिणे 
सिंयार करु लयागल ेआिेत. दोन वषवानतंर मयास्ववनया बयािेर 
िडलेल्या मुलांनी बयालजत्रेिया मनसोक्त आनंद घेतलया. 
जत्रतेील खयाऊगल्ी, मनोरंजन कयाय्यक्रमयालया मोठया प्रवतसयाद 

वमळयालया. मलुांच्या ििे-ययावरील आनंद, समयाियान, उत्याि ियािून एक हदवसयासयाठी 
आयोक्जत केलले्या बयालजत्रते आणखी एकया हदवसयाने वयाढ करण्यात आली''.

 - ववश्वजीत बयारण,े यवुयासनेया अधिकयारी.
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संपादकीय

न्ायवृिं व्यवसे्ततील नू्न न्ायिासलकेलाि 
िरू करू द्ाव.े तवश्विनतीयतचे्ा किोटतीवर 
िाहू गेल्ाि न्ायिासलका िरकारिेक्ा 
अधधक तवश्वािाह्ष ठरेल..

ववववध उच्च न्ायालय,े सववोच्च न्ायालय 
ययांत वमळून जवळपास िोन डझन 

न्ायाधीियांच्ा वनयुक्ता सरकारी आिेिाच्ा 
प्रतीक्षते आहेत. यापकैकी सवमात जनु ेप्रकरण 
सुमारे १४ मदहन्यांपूवतीचे.. न्ायाधीियांच्ा 
भरतीबाबत सववोच्च न्ायालयाने व्यक्त केललेा 
सतंाप आणण सरकारला खडसावणे अस्वस्थ 
करते. सामान्यांवरील अन्ायाचे वनवारण 
ज्यांनी करणे अपेशक्षत आहे त्ा सववोच्च 
न्ायालयालाच अन्ायग्रस्त वाटत असेल 
तर इतरयांसाठी बोलणेच खंुटले म्हणायचे. 
सरन्ायाधीियांच्ा नतेतृ्ाखालील न्ायवृिं 
(कॉलशेजयम) न्ायाधीियांची शिफारस करतो, 
ती सरकारकडे पाठवली जात,े सरकार त्ावर 
हो म्हणत नाही आणण नाही असहेी सयांगत नाही, 
प्रकरण तसचे पडून राहत ेआणण काही दिवसयांनी 
मग न्ायवृिं पुन्ा एकिा ही शिफारस करतो. 
तरीही सरकार गप्पच. िसुऱययांिा त्ाच नावाची 
शिफारस केली गलेी ककी खरे तर सरकारसमोर 
त्यांच्ा नेमणुककीचा आिेि काढण्ाखेरीज 
पयमाय नसतो. तरीही सरकार काही करत 
नाही. मग काहींबाबत अिी पररस्स्थती 
वनममाण होत ेककी ज्यांची न्ायाधीिपिासाठी 
शिफारस केली गलेी त े‘आता मला नको हे 
पि’ अस ेम्हणतात. ही दिरंगाई एखाि-िसुऱया 
वनयकु्तकीबाबत नाही. या अिा दिरंगाईचा पायडंा 
पडू लागला असनू हे ठरवनू केल ेजात नाही, 
अस ेमानायचे असले तर मानणाऱयाच्ा अगंी 
मखू्वपणाच्ा जवळ जाणारा भाबडेपणा असणे 
आवश्यक आहे. त्ा अभावी या सवमामागील 
आकृतीबधं ठसठिीतपण ेसमोर आल्ाखरेीज 
राहणार नाही. हे सव्व एकवेळ क्षम्यही ठरले 
असते. पण केव्हा? जर सरकार ‘तरेी भी चपु, 
मरेी भी चपु’ अस ेसोयीस्कर मौन पाळते. पण 
वास्तव तस ेनाही. कें द्ीय कायिेमतं्ी पकरेन 
ररशजज ून्ायालयीन प्रपरियते पकती दिरंगाई 
होऊ लागली आहे, त्ावर िहाजोगपणे भाष्य 
करणार, न्ायपाशलकेस कानपपचक्ा िेणार, 
न्ायाधीि वनवड प्रपरिया अपारििती आहे 
अस ेम्हणत सरकारी हस्तक्षपेाच ेइिारे िेणार 
आणण तरी स्वत: न्ायाधीि वनयुक्तयांच्ा 
शिफारिी िाबून ठेवणार. तेव्हा यावर 
सरन्ायाधीियांखालोखालच ेन्ायमतूती एस के 
कौल आणण न्ा. अभय ओक सतंापल ेनसत े
तरच नवल. त्यांनी सरकारला चार खडे बोल 
सनुावले. त्ा पाश््वभमूीवर हे नक्की प्रकरण 
काय, याचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते. 
सध्ाच्ा व्यवसे्थत सववोच्च न्ायालय आणण 
उच्च न्ायालययांतील न्ायाधीियांच्ा नमेणुका 
न्ायवृिंामाफ्व त केल्ा जातात. 

मतांच्ा मयणािा!

एका लजवें आतां लजणें जालें दोहीं । 
वेगळीक कांहीं िवे् आतां ॥१॥
िारायणा आम्हां िाहीं वेगळीक ।

 पुरनवली हे भाक सांभाचळली ॥२॥
 - िंत तुकाराम

“शिक्षण हा काही  पैसे 
कमावण्ाचा धंिा नवे्ह. 

िकै्षणणक िलु्क हे परवडणारे असल ेपादहजे” 
याची स्पष्ट आठवण सववोच्च न्ायालयातील 
िोघा न्ायमूततींच्ा न्ायपीठाने नकुतीच 
दिली आणण आंध्र प्रिेिातील एका खासगी 
वदै्ककीय महाववद्ालयान ेसातपट वाढवललेे 
िलु्क कमी कराव ेलागण्ाचा तथेील उच्च 
न्ायालयाचा आिेि कायम रादहला, ही 
िकै्षणणक क्षते्ाला दिलासा िेणारी घडामोडच 
म्हणावी लागेल. या सिंभमातील आिेि न्ा. 
एम. आर. िाह आणण न्ा सधुयांि ुधशुलया 
ययांनी सात नोव्हेंबर रोजी दिलेला आहे. 
आंध्र प्रिेि सरकारने त्यांच्ा राज्ातील 
खासगी वदै्ककीय महाववद्ालययांना २४ लाख 
रुपययांपययंत शिक्षण िलु्क वाढववण्ाची मभुा 
िेणारा िासन आिेि प्रसृत केला होता. 
यामळेु आंध्र प्रिेिातील वदै्ककीय शिक्षण हे 
जवळपास सात पटीन ेमहागले होत.े गरीब 
होतकरू ववद्ार्थ्यांच्ा स्वप्ाचा चुराडा 
करणारा हा वनण्वय होता. या ववरोधात आधं्र 
प्रिेि उच्च न्ायालयात आधीच याचचका 

िाखल केली गलेी होती आणण आधं्र प्रिेि 
उच्च न्ायालयाने हा वनण्वय रद्द केला होता. 
परंत ु‘नारायणा मेपडकल कॉलजे’न ेयाववरुद् 
सववोच्च न्ायालयात धाव घेतली.

सरकार व शिक्षण सम्ाट ययांची युती 
किी अभदे् असत ेयाचेच प्रत्तंर पनु्ा आधं्र 
प्रिेि उच्च न्ायालयाच्ा आिेिाववरुद् 
सववोच्च न्ायालयात गुिरल्ा गेलेल्ा 
वविषे याचचकेमळेु आल.े अथमात, सववोच्च 
न्ायालयाने ही याचचका आंध्र प्रिेि 
उच्च न्ायालयाचा वनण्वय कायम ठेवीत 
फेटाळून लावली. या वनकालपत्ाच्ा चौर्था 
पररचे्िातील, ‘शिक्षण हा काही धंिा नाही, 
शिक्षण िलु्क हे परवडणारे असायला हवे’ 
हे सववोच्च न्ायालयाच ेववधान केवळ आधं्र 
प्रिेि सरकार पुरते मयमादित नसून या 

वनवमत्ताने त्यांनी िेिभरातील उच्च शिक्षणाचे 
कान टोचल ेआहेत.

परंत ुसववोच्च न्ायालयान ेयापूवतीही 
असचे मत व्यक्त केलले ेआहे. सन २००५ 
च्ा गाजलले्ा ‘पी. ए. इनामिार ववरुद् 
महाराष्टट्र  सरकार’ या प्रकरणात तर पाच 
न्ायमतूतीच्ा खडंपीठान,े ‘शिक्षण हा जरी 
व्यवसाय असला तरी तो धंिा ठरूच िकत 
नाही… शिक्षणसंस्थचेा हेत ूजरी धममािाय 
नसला, तरीही नाही’ असे ववधान स्वामी 
वववकेानिं ययांच्ा ववचारयांच्ा आधारे केले 
होते. वविेष म्हणजे, या पी. ए. इनामिार 
प्रकरणी दिलेल्ा वनकालाचा हवाला 
ताज्ा वनकालातही आहे. मात् २००५ 
च्ा त्ा वनकालानंतरही पररस्स्थतीत 
काहीच फरक पडललेा नाही, हेच तर आधं्र 
प्रिेिातील िुल्कवाढ प्रकरणातून स्पष्ट 
झाले. आपल्ा उच्च शिक्षणाची ही अिी 
स्स्थती झाली, याच ेकारण इथल्ा शिक्षण 
सम्ाटयांनी गेल्ा काही वषमात शिक्षणाला धिंा 
करून टाकल ेआहे. या शिक्षण सम्ाटयांचे 
एकच धोरण आहे त ेम्हणज ेनफा वमळवण…े 

िववोच्च न्ायालयाने बजावले, म्हर्ून ‘सशक्र्ािा धंिा’ थांबेल का?
आठवड्यािूववीिया तयाजया वनकयाल कयाय पकंवया २००५ िया ‘िी. ए. इनयामदयार वव. मियारयाष्ट्र  सरकयार’ िया वनकयाल… 

सववोच्च न्याययालययािी भूवमकया स्पष् आणण हदलयासयादयायक िोती… िण सरकयार आणण क्शषिणव्ययाियारी यांनया कयाय त्यािे?

।। अभंगवार्ती ।।

भूतमका

नवा गडती नवे राज्य

राजेिाहीच्ा काळात एका 
राजाने िसुऱया राज्ाचा ताबा 

घेतला ककी काही गोष्टी ताबडतोब केल्ा 
जात. नवीन राजा आल्ाची राज्भर 
िवंडी पपटली जाईल जाई. पकल्लयांवरील 
पराभूत राजाची कुमक हुसकावून नवीन 
नेमणूक होई. न्ाय, महसूल, व्यापार 
ययांची पुनम्यांडणी केली जाई. नवीन 
राजाच्ा अनुकूल धम्व व कला ययांचा 
राज्ात यथावकाि पगडा बसवला जाई. 
सध्ाच्ा कॉपवोरेट जगतात असेच काही 
होत ेआहे. एलन मस्क ययांनी नकुताच पविटर 
कंपनीचा ताबा घेतला. कंपनीची मालककी 
वमळताच मस्कने घोषणयांचा धडाका 
लावला. पविटरचे आधीचे मुख् काय्वकारी 
अधधकारी पराग अग्रवाल पायउतार झाले. 
मोठ्ा नोकरकपातीची व अन् वनबयंधयांची 
मस्क ययांनी घोषणा केली. अिा सततच्ा 

बातम्ययांनी आपल्ाला मस्क नेमके काय 
करीत आहेत, असा प्रश्न पडू िकतो.

खरे तर एखािी कंपनी ववकत 
घेणे व वतला आपल्ा कंपनीत एकरूप 
करणे हे थंड डोक्ाने केलेले अथ्वकारण 
असते. कंपनीची कामगगरी व सातत्, 
बाजारपेठेतील स्थान, महसूल, नफा, 
सामर्थ्वस्थाने यावर कंपनीचे मूल्यांकन 
अवलंबून असते. यात काही गडबड 
झाली ककी मूल्यांकन घसरते व कधी 
अिी कंपनी िसुऱययांसाठी खरेिीचे लक्ष 
बनू िकते. उिाहरणाथ्व, २००८ मध्े टाटा 
मोटस्व कंपनीने सतत तोट्ात असणाऱया 
फोड्वच्ा जग्ार कंपनीला ववकत घेतले. 
पुढच्ा ििकभरात टाटाने जग्ारचा 
तोटा कमी करत वतला नफ्ात आणले. 
एपप्रल २०२० मध्े दहिंसु्तान युवनशलव्हरने 

ग्लॅक्ो-स्मिथक्ाईन कंपनीच्ा ग्राहक 
आरोग्यसेवा िाखेला ववकत घेतले. 
त्ामुळे त्यांना हॉशल्वक्, बूस्टसारख्ा 
तगड्ा उत्ािनयांना आपल्ा खात्ात जमा 
करता आले. तसेच या ववरिकीतून आलेल्ा 
रकमेचा ग्लॅक्ो-स्मिथक्ाईन कंपनीने 
बयांगलािेिमधे् ववस्तार करण्ासाठी 
उपयोग केला. एखािी कंपनी ववकत 
घेतली ककी कामगारकपात होणारच, अिी 
आपली समजूत असते पण ते खरे नाही. 
तोट्ात असणाऱया व कसेबसे तग धरून 
असणाऱया कंपनीला मोठ्ा कंपनीने 
ववकत घतेल ेतर नवसजंीवनी वमळू िकते. 
कम्वचाऱययांना नोकरीच्ा व यिाच्ा नवीन 
संधी वमळू िकतात. गोिरेज ॲग्रोवेटने 
ऑगस्ट २०१५ मध् ेकृषीरसायन क्षते्ातील 
ॲसटेक लाईफ सायने्स ही कंपनी 
ववकत घतेली. गेल्ा सात वषमात कंपनीची 
ववरिकी वतपटीने व नफा पाचपटीने वाढला. 
कंपनीन ेकम्वचारी सखें्त मोठी वाढ केली 
व कम्वचाऱययांना त्ाच ेअनके लाभ वमळाल.े 
िोन कंपन्ा एकत् आल्ावर त्ात 
योग्य समन्वय साधून एकपत्त मोठ्ा 
कंपनीची कामगगरी व सामर्थ्व अजूनच 
उंचावेल अिी कंपनीची धडपड असते. 
एक अधधक एक बरोबर ११ या सूत्ानुसार 

िोन्ी कंपन्यांमधील िगक्तस्थाने हेरून 
जाणीवपवू्वक त्ाची जोपासना केली जात.े 
िरूसचंार क्षते्ात व्होडाफोन व आयपडया या 
कंपन्ा एकत् येऊन सध्ा असाच प्रयत्न 
करताना दिसतात.

अथमात हे सव्व करताना मालक 
कंपन्यांना कधी काही कटू वनण्वय घ्ावेच 
लागतात. एखािी कंपनी ववकत घेताना 
वतच्ा सद् कामगगरीचा सखोल अभ्ास 
केला जातो. खराब कामगगरीची कारणे 
िोधली जातात. अिी कंपनी ववकत 
घतेाना मोठी रक्म मोजली जात.े त्ामळेु 
ववकत घेतलेल्ा कंपनीला लवकरात 
लवकर डागडुजी करून नफ्ात आणणे 
गरजेचे असते. आपण एखािी जुनी 
सेकंड-हलॅन्ड कार ववकत घेतल्ावर 
वतची संपूण्व िरुुस्ती करून रस्तावर 
आणतो तसेच काही. पविटर ववकत घेताना 
मस्कनी सयांगगतले ककी पविटरचे मनुष्यबळ 
गरजेपेक्षा जास्त आहे. त्ामुळे तोटा 
कमी करण्ासाठी मनुष्यबळाची कपात 
व अनावश्यक खचमाला कात्ी लावणे 
अपररहाय्व आहे. या सव्व उपाययोजना 
किाप्रकारे आणल्ात अमंलात आणल्ा 
जातात हे कंपनीच्ा धोरण-सुसंगत व 
काय्वसंसृ्कतीनुसार केले जाते.



। मुंबई। महाईन्ूज । 

राष्ट्वादीचे ने्े आमदार लज्हेंद्र 
आव्ाड यांच्ावर रवनयभंगाचा गुन्ा 
दाखल झाल्ानं् र राष्ट्वादीच ेअध्क्, 
ज्ेष्ठ ने्े शरद पवार (SHARAD 
PAWAR) यांनी थटे मुख्मंत्ी एकनाथ 
लशदें यांना फोन केला. राजकीय 
आकसापोटी पकंवा राजकीय हे् ूठेऊन 
कारवाई होऊ नय,े अशी अपके्ा शरद 
पवार यांनी मखु्मतं्रांकड ेफोनद्ारे व्क् 
केली. त्ावर मदहलेच्ा ्क्रारीनुसार 
पोललसांनी गुन्ा दाखल केला आहे. या् 
राजकीय आकस अलजबा्च नाही, असं 
उत्तर मखु्मतं्रांनी शरद पवार यांना ददल.ं 
एबीपी माझान ेयासबंधंीच ंवतृ्त ददल ंआहे.

'हर हर महादेव' चचत्पटाला 

केलले्ा रवरोधानं् र आणि त्ावरुन 
झालले्ा राड्ानं्र आव्ाडांना अटक 
करण्ा् आली. त्ानं्र कोटगाने 
त्ांना जामीन ददला. पि जामीनाला 
२४ ्ास उलट् नाही ्ोच आव्ाडांवर 
रवनयभगंासारखा गभंीर गनु्ा दाखल 
झाला. दोन ददवसांपूवमी मुख्मंत्ी 
एकनाथ लशदें यांच्ा प्रमखु उपस्स््ी् 

हो् असलेल्ा कायतिक्रमाला लज्हेंद्र 
आव्ाडही हजर हो्े. कायतिक्रमानं्र 
मुख्मंत्रांच्ा गाडीसमोर मोठी गदमी 
झाली हो्ी. यावेळी गाडीसमोरील 
मािसांना दरू कर्ाना आव्ाडांनी 
मदहलेला बाजूला सारलं. यावरुनच 
सबंभंध् मदहलने ेआव्ाडांवर पोललसां् 
रवनयभगंाचा गनु्ा दाखल केला. त्ानं् र 

आव्ाडांनी व्र्् होऊन आमदारकीच्ा 
राजीनाम्ाची घोर्िा केली. कालपासनू 
याप्रकरिी राजकीय प्रर्पक्रया उमट् 
आहे्.

'हर हर महादेव' चचत्पटाला 
केलले्ा रवरोधानं्र आणि मॉलमधील 
राड्ानं्र लज्हेंद्र आव्ाड यांच्ासह 
राष्ट्वादीच्ा कायतिकत्षांवर पोललसांनी 

गुने् दाखल करुन त्ांना अटक 
केली. याप्रकरिीही शरद पवार यांनी 
मुख्मंत्रांकडे नाराजी व्क् केली. 
्सेच लज्हेंद्र आव्ाड यांच्ावर 
रवनयभंगासारखा गभंीर गनु्ा दाखल 
हो्ो, ्मुच्ासमोरच हे सगळं घडल.ं.. 
कृपया राजकीय आकसापोटी अशी 
कारवाई योग्य नवे्, अशी नाराजी शरद 
पवार यांनी मखु्मंत्ी एकनाथ लशदंहेंकड े
बोलून दाखवली. त्ावर, मुख्मंत्ी 
एकनाथ लशदें यांनी पवारांना आश्वस्त 
कर्ाना म्हटल,ं "मदहलचे्ा ् क्रारीनसुार 
पोललसांनी गुन्ा दाखल केला आहे. 
या् राजकीय आकस अलजबा्च नाही. 
आव्ाड आणि माझे मधरु सबंधं आहे्. 
कारवाई् सरकारचा कुठलाही हस्तके्प 
नाहीय.े"

पिारांच्ा फोिला मखु्यमतं्ी एकिाथ सशंदे यांचा ररप्ाय

शॉर्ट न्यूज

।  मुंबई ।  महाईन्ूज । 

पकल्े प्रतापगड येथे छत्पती 
शिवाजी महाराजयांच्ा प्रतापगडावरील 
परारिमाची पुढील पपढ्ा आणण 
पय्वटकयांना ओळख होण्ासाठी 
अफजल खानाच्ा कबरी जवळ 
गडाच्ा पायर्थािी शिवप्रताप मिारक 
उभारण्ाचा वनण्वय िासनाने घेतला 
आहे.अफजल खानाच्ा कोथळा 
काढतानाचा पुतळा उभारणी तसेच 
लाईट व साउंड िो, सुरु करण्ाचा 
वनण्वय पय्वटन मतं्ी मगंलप्रभास लोढा 
ययांचा ययांनी घेतला आहे. महाराष्टट्र ाचे 
आराध्िैवत छत्पती शिवाजी महाराज 
ययांचा परारिम सपंणू्व ववश्ाला पररचचत 
आहे. प्रतापगडावर झालले्ा शिवाजी 
महाराज व अफजलखान भेटीत 
महाराजयांनी वाघनखयांद्ारे अफजल 
खानाचा कोथळा काढून दहंिवी 
स्वराज्ावर चाल करून आलेल्ा 
ित्ूला धडा शिकवला.याप्रसंगाची 
इवतहासात महत्ाची नोंि आहे. जी 
आजही कोट्वधी शिवभक्तयांना प्ररेरत 
करीत असत.े 

प्रतािगडावर उभारर्ार 
सशवप्रताि स्ारक
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जजतेंद्र आव्ाड रांच्ावर ववनरभंगाचा गनु्ा, 
ररद पवारांचा थेि मुख्यमंत्ांना फोन!

 ।मुंबई। महाईन्ूज । 

मुख्मंत्ी एकनाथ शिंिे 
गुवाहाटीतील कामाख्ा िेवीच्ा 
िि्वनाला पुन्ा एकिा जाणार 
आहेत. त्यांच्ा या वनयोशजत 
गुवाहाटी िौऱयासाठी तयारी सुरू 
करण्ात आली असून तारीखही 
वनशचित करण्ात आली आहे. 
येत्ा २१ नोव्हेंबर रोजी ते सव्व 
आमिारयांसह कामाख्ा िेवीच्ा 
िि्वनाला जातील, अिी मादहती 
समोर येतेय.

मुख्मंत्ी एकनाथ शिंिे 
ययांनी शिवसेनेत बंड केल्ानंतर 
सुरतमागते बंडखोर आमिारयांना 
घेऊन गुवाहाटीला गेले होते. 
तेथे बरेच दिवस रादहल्ानंतर 
ते कामाख्ा िेवीचं िि्वन घेऊन 
गोव्यामागते मुंबईत परतले. त्ामुळे 
सत्ता स्थापन झाल्ानंतर आपण 
पुन्ा गुवाहाटीला येऊन कामाख्ा 
िेवीचं िि्वन घेऊ असं आवाहन 
त्यांनी केलं होतं. त्ानुसार, ते आता 
२१ नोव्हेंबरला गुवाहाटीला सव्व 
आमिारयांना घेऊन जाणार आहेत.

गुवाहाटीचा हा िौरा एक 
दिवसाचा असणार असून त्ासाठी 
पूव्वतयारी सुरू करण्ात आली 
आहे. तसंच, कामाख्ा िेवीच्ा 
िि्वनासोबत ते  गुवाहाटीचे 
मुख्मंत्ी, राज्पाल, पोलीस 
आयुक्त ययांचीही भेट घेणार आहेत. 
या व्यक्ततींनी सत्तयांतराच्ा काळात 
शििेंसंह सव्व चाळीस आमिारयांना 
संरक्षण आणण मित दिली होती.

कामाख्ा िेवी हे जागृत 
िेवस्थान मानलं जातं. कामाख्ा 
िेवीची पूजा केल्ानंतर आपल्ा 
मनातील इच्ा पूण्व होतात अिी 
धारणा भक्तयांची आहे. त्ामुळे 
अनेकजण इथे िि्वनासाठी येत 
असतात. कामाख्ा िेवीचं िि्वन 
घेतल्ानंतरच एकनाथ शिंिे 
ययांनी महाराष्टट्र ात सत्ता स्थापन 
केली. एवढंच नवे्ह तर त्यांना 
अनपेशक्षतररत्ा मुख्मंत्ी पि 

मुख्यमंत्ी एकनाथ शशदंरे ४० आमदारांसह 
जाणार कामाख्या दरेवीच्ा दश्तनाला...

। नासशक । महाईन्ूज । 
गेल्ा काही दिवसयांपासून 

घटस्ोट घेण्ाचे प्रमाण वाढलेलं 
दिसतंय. अनेक सेशलवरिटींच्ा 
घटस्ोटाच्ा बातम्या वरचेवर येत 
असतात. तर, अनेकिा घटस्ोट 
घेतल्ाची ववचचत् कारणंही समोर 
येत आहे. मात्, आता धक्ािायक 
मादहती समोर आली आहे ककी एकट्ा 
नाशिकमध् ेपाच वष्यांत तब्बल िहा 
हजार घटस्ोट झाले आहेत. सोिल 
मीपडयाचा अवतवापर, कमी झालेला 
पगार ही घटस्ोटाची प्रावतवनधीक 

कारण ंआहेत.
भारतीय समाज व्यवस्थते लग्न हा 

महत्ताचा संस्कार आहे. िोन जीवयांसह 
िोन कुटंुबयांचं नातं लग्नामुळे जुळतं. 
सध्ा प्रमेवववाहाला अधधक पसंती 
वमळत असली तरीही ठरवनू केलेल्ा 
लग्नाची संख्ाही जास्त आहे. मात्, 
ज्ा सखं्ने ेहल्ी लग्न होत आहेत, 
तेवढ्ाच संख्ेने लग्न मोडण्ाच्ा 
घटनाही घडत आहेत. महत्ताच ंम्हणजे 
लग्नाच्ा सहा मदहन्यांपासनू त ेतीन ते 
चार वष्यांत लग्न मोडल्ाच ेप्रकार समोर 
आल ेआहेत.

न ा श ि क च् ा  क ौ टंु व ब क 
न्ायालयाच्ा मत े2018 त े2022 या 
पाच वष्यांमध् े10 हजार 14 जोडप्यांचे 
घटस्ोट झाले आहेत. 2018 मधे् 

1540 घटस्ोट, 2019 मधे् 1715, 
2020 मध् े2080, 2021 मधे् 2327 
तर 2022 मध्े 2353 घटस्ोट 
झाल्ाचे समोर आल ेआहेत. 

अररेररे भयानक... सोशल तमडडयाचा अततररेक 
नाशशक जजल्ा बनतोय घटस्ोटांचा हॉटस्ॉट

िासशकमध् ेचाललंय काय? 5 िरायंत 10 हजार घटस्ोट, ददिसाला येतात 10 अजवा
नियोसजत गुिाहाटी दौऱ्ासाठी तयारी सुरू 

घिस्ोिाची कारण ंकार?
सोशल मीपडययािया अवतरेक वयािर
लॉकडयाऊनमध् ेिती ित्ी एकत्र रयाहिल्याने वयाद वयाढले
मोबयाईलिया वयािर वयाढलया
िती-ित्ीच्या नयात्यात घरच्ांनी िस्तषििे करणे
कोरोनयामळेु आधथ्यक िररस्स्ती खयालयावल्यान ेवयाद वयाढले
वयाढती मियागडी लयाईफस्याईल
ररल्स बनवण ंययामळेु घटस्ोटयािं प्रमयाण
वमत्र मतै्रीणींशी सतत बोलणं

पाच वषाांत हकती  घिस्ोि   हकती तडजोड?
२०१८  घटस्ोट १५४० तडजोड ३०८
२०१९  घटस्ोट १७१५ तडजोड ३२४
२०२०  घटस्ोट २०८० तडजोड ४४७
२०२१  घटस्ोट २३२७ तडजोड ४७२
२०२२  घटस्ोट २३५२ तडजोड ४२३

राजकीय आकसापोटी गनु्ा दाखल 
करण ंयोग्य िवे्

मरहलेच्ा तक्ारीिसुार गनु्ा, 
सरकारचा हस्तक्पे िाही
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 ।  हैिराबाि  ।  
महाईन्जू । प्रतततनधती। 

दिल्ती हायकोटणान ेठाकरे 
गटािती याचिका फेटाळलती 
अिनू आर्खती एक धक्ा 

दिला आहे. ठाकरे गटान ेकहें द्तीय 
तनवडरू्क आयोगाच्ा िक्नाव 
व तनवडर्कू चिन्ह गोठवण्ािा 

तनर््षयातवरोधात दिल्ती 
हायकोटणात धाव घते आव्ान 

दिल ंहोतं. मात्र दिल्ती हायकोटणाने 
हती याचिका फेटाळून लावलती. 

तििं तनवडर्कू आयोगाला 
यािंबंधती तातडतीने तनर््षय घणे्ािे 

आिेश िेण्ात आल ेआहेत. हा 
तनर््षय तनवडरू्क आयोगाच्ा 
अधधकारकके्त अिल्ािंहती 

कोटणान ेस्पष् केल.ं

लशवसेनेमधे् फूट पडल्ानं्र, 
एकनाथ लशदें गट व उद्धव ठाकरे गट या 
दोन्ी गटांनी लशवसेना या पक्नावावर 
व धनुष्य-बाि या रनवडिूक चचन्ावर 

दावा केला हो्ा. दोन्ी गटांनी सादर 
केलेल्ा लेखी रनवेदन व पुराव्ाच्ा 
आधारे कहें द्रीय रनवडिूक आयोगाने ८ 
ऑक्ोबर रोजी पक्नाव व रनवडिूक 
चचन् गोठवण्ाचा हंगामी रनितिय घे्ला. 
या हंगामी रनितियारवरोधा् लशवसेनेच्ा 
उद्धव ठाकरे गटाने ददल्ी हायकोटगा् 
आव्ान ददलं हो्ं. त्ावर कोटगाने आज 
रनितिय ददला. ‘मी पक्प्रमुख आहे, मी 
३० वर्वे पक् चालवलेला आहे. कहें द्रीय 
रनवडिकू आयोगान ेलशवसनेा हे पक्ाचे 
नाव आणि धनुष्य-बाि गोठवण्ाचा 
घे् ललेा रनितिय केवळ प्रथमदशतिनी समोर 
आलेल्ा मुद्य़ांच्ा आधारे घे्लेला 

आहे. हा आधार समाधानकारक असू 
शक् नाही. त्ामुळे रनवडिूक आयोग 
पक्नाव व रनवडिकू चचन् गोठव ूशक् 
नाही. आयोगाच्ा रनितियामुळे माझ्ा 
वपडलांनी रनलचि् केलेले पक्ाचे नाव 
व चचन् याचा मला वापर कर्ा ये् 
नाही’, असा यगुक्वाद लशवसनेचे्ा उद्धव 
ठाकरे गटाच्ा व्ीने सोमवारी ददल्ी 
उच्च न्ायालया् करण्ा् आला हो्ा. 
पक्नाव व चचन् गोठवण्ाचा कहें द्रीय 
रनवडिूक आयोगाचा हंगामी रनितिय 
बेकायदा असून पक्ाचे सवति व्वहार 
ठप्प झाले आहे्, असा दावा ठाकरे 
गटाच्ा व्ीने करण्ा् आला हो्ा. 

या रनितियाचा गंभीर पररिाम उद्धव 
ठाकरे व त्ांच्ा पक्ाला भोगावा 
लाग् आहे. पक्नाव व रनवडिूक चचन् 
गोठवण्ाआधी सवति कागदपत्ांचा व 
त्ासंदभगा्ील पररमािांचा सखोल 
अभ्ास केल्ालशवाय कहें द्रीय रनवडिकू 
आयोगाला चचन् गोठवण्ाचा रनितिय 
घे्ा येिार नाही, असाही युगक्वाद 
ठाकरे गटाच्ा व्ीने करण्ा् 
आला हो्ा. लशवसेनेमधे् बंडखोरी 
झाल्ानं्र मुख्मंत्ी एकनाथ लशदें 
यांच्ासह १६ आमदारांची अपात््ा 
आदी मुद्य़ांवर सववोच्च न्ायालया् 
सुनाविी प्रलंरब् आहे. त्ामुळे बहुम् 
कोित्ा गटाकडे आदी मुद्य़ांवरही 
रनितिय झालेला नसल्ाने १९ जुलै ्े 
८ ऑक्ोबर या काळा्ील (लशवसेना 
कोिाची?) पररस्स््ी ‘जैसे थे’ आहे. 
त्ामुळे कहें द्रीय रनवडिूक आयोग 
पक्नाव व रनवडिकू चचन् गोठवण्ाचा 
रनितिय कसा घेऊ शक्ो, असा मुद्ाही 
ठाकरे गटाच्ा व्ीने वकील रववेक 
लसहं, देवयानी गुप्ा व ् न्ी आनदं यांनी 
उपस्स्् केला हो्ा.

ठाकरे गिाला मोठा धक्ा!

जजनवपंग रांचे स्पष्टिकरण...
बायडेन म्हणाल,े ककी आपल्ातील वयैगक्तक सवंाि सरुू ठेवण्ासाठी 

मी वचनबद् आहे. िोन्ी िेियांनी एकपत्तररत्ा काही कराव ेयासाठी खपू 
मोठी संधी आहे. माझ्ा मते, चीन आणण अमेररका या िोन्ी िेियांच्ा 
नते्यांची जबाबिारी सामागयकच आहे. ते आपल्ातील मतभिे व्यवस्स्थत 
हाताळू िकतात आणण स्पधमा, संघष्व रोखू िकतात. परस्पर सहकायमाची 
आवश्यकता असलेल्ा तातडीच्ा जागवतक समस्यांवर एकत् काम 
करण्ाचे माग्वही चीन आणण अमेररका िोधू िकतात, अिी पुस्तीही 
बायडेन ययांनी जोडली. संपूण्व जगाचे लक्ष आपल्ा िोघयांच्ा चचतेकडे 
आहे, असे शजनपपगं ययांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. 

ददल्ी हायकोटावाि ेफेटाळली याचचका
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अबू आझमींवर प्राप्ीकर 
ववभागाची धाड

मुबंईसह सहा शहरांमध् ेकारिाई!
। नवती दिल्ती।महाईन्ूज । 

वृत्िंस्ा । 

गेल्ा काही ददवसांपासून 
समाजवादी पक्ाचे ने्े अबू आझमी 
यांनी सा्त्ाने कहें द्र सरकारवर टीका 
चालवली हो्ी. आजही सकाळी 
अबू आझमींनी पं्प्रधान नरहेंद्र 
मोदींचा ‘नटवरलाल’ म्हिून उल्ेख 
केला हो्ा. ्सेच, कहें द्र सरकारच्ा 
धोरिांवरही अबू आझमी यांनी 
हल्ाबोल केला. या पाश्वतिभूमीवर 
आज दपुारच्ा सुमारास अबू आझमी 
यांच्ाशी संबंभध् ् ब्बल ३० दठकािी 
प्राप्ीकर रवभागानं धाडी टाकल्ा 

आहे्. त्ामुळे राजकीय व्ुतिळा् 
्कति -रव्कषांना सुरूवा् झाली 
आहे. मुंबईसह देशभरा्ील एकूि 
सहा शहरांमधे् या धाडी टाकण्ा् 
आल्ा आहे्.अबू आझमी, त्ांचे 
रनकटव्मीय ददवंग् गिेश गुप्ा 
आणि त्ांच्ा पत्ी आभा गिेश गुप्ा 
यांच्ा काही मालमत्तांवर प्राप्ीकर 
रवभागानं धाड टाकली आहे. बेदहशेबी 
मालमत्ता, गुं्विूक आणि काळा 
पैसा यासंदभगा् या धाडी प्राप्ीकर 
रवभागानं टाकल्ाची मादह्ी समोर 
ये् आहे. अबू आझमी समाजवादी 
पक्ाचे महाराष्ट्  प्रदेशाध्क् अस्ाना 
आभा गुप्ा या पक्ाच्ा सचचव होत्ा. 

।नवती दिल्ती  । महाईन्ूज । 
वृत्िंस्ा । 

 अमेररकेिे रयाष्ट्र याध्षि जो 
बयायडेन आणण  िीनिे अध्षि 

षिी क्जनपिगं यांच्यात सोमवयारी 
बयाली येथे प्रथमि प्रत्षि बैठक 

झयाली. हिदंू-प्रशांत षिेत्र आणण 
तैवयानमिील िीनच्या सक्तीच्या 

लष्री कयारवयाईबयाबतिे 
मतभेद दरू करण्यािे आणण 
हवििषिीय संघष्य रोखण्याच्या 

आवश्यकतेवर दोन्ी नेत्ांनी 
सिमती दश्यववली. ‘जी – २०’ 

क्शखर िररषदेच्या ियाश्व्यभूमीवर 
बयायडेन आणण षिी यांच्यातील 

िी उच्चस्तरीय बैठक तीन तयास 
ियालली. दोन्ी नेत्ांनी उभे 

रयािून िरस्परांशी िस्तांदोलन 
केले आणण िसत िसत 

एकमेकांिे स्यागत केले.

ब ा य डे न  म्ह ि ा ले ,  क ी 
आपल्ा्ील वैयगक्क संवाद 

सुरू ठेवण्ासाठी मी वचनबद्ध 
आहे. दोन्ी देशांनी एकपत््ररत्ा 
काही करावे यासाठी खूप मोठी 
संधी आहे. माझ्ा म्े, चीन 
आणि अमेररका या दोन्ी देशांच्ा 
नेत्ांची जबाबदारी सामागयकच 
आहे. ्े आपल्ा्ील म्भेद 
व्वस्स्् हा्ाळू शक्ा् आणि 
स्पधगा, संघर्ति रोखू शक्ा्. 
परस्पर सहकायगाची आवश्यक्ा 
असलेल्ा ्ा्डीच्ा जागर्क 
समस्ांवर एकत् काम करण्ाचे 
मागतिही चीन आणि अमेररका शोधू 
शक्ा्, अशी पुस्तीही बायडेन 
यांनी जोडली. 

संपूिति जगाचे लक् आपल्ा 
दोघांच्ा चचवेकडे आहे, असे 
लजनपपगं यांनी सुरुवा्ीलाच स्पष् 
केले. सध्ा चीन-अमेररकेचे संबंध 
अशा स्स््ी् आहे् की सवगाना 
त्ाबाब् चचं् ा आहे. कारि असे 
संबंध आपल्ा दोन्ी देशांसाठी 
आणि त्ांच्ा नागररकांसाठी 
दह्ाचे नाही्.

अमरेररका-चीन यांच्ात संघर्त रोखण्ावर सहमती

। एझॉल।महाईन्ूज । 
वृत्िंस्ा ।  

रमझोरममधील नाभथयल 
लजल्हा्ील मौदार येथे दगडाची 
खािी् मोठी दघुतिटना घडली आहे. 
खािीमधे् मजरू काम कर् अस्ाना 
त्ांच्ावर दगड कोसळल ेआहे्. या 
दघुतिटने्  ८ जिांचा मृत् ूझाला असनू 
उवतिरर् ४ मजरुांचा शोध सरुू आहे. 
मजरुांचा शोध घणे्ासाठी बचावपथक, 
स्ारनक लोक, बीएसएफ, आसाम 
रायफल यांना पाचारि करण्ा् 
आल ेआहे. रमळालले्ा मादह्ीनसुार 
रमझोरममधील मौदार येथे एका 
खासगी कंपनी् मजरू काम कर् 
हो्े. दपुारचे जेवि करून ्े 
नकु्चे कामावर पर्ल ेहो्े. मात् 
यावळेी अचानकपि ेदगडाची खाि 
कोसळल्ामळेु जवळपास १२ मजरू 
दगडांखाली दबले गेले. सोब्च 
उत्खननासाठी लागिारी यतें्देखील 
दगडाखील दबली गलेी. या घटनचेी 
मादह्ी हो्ाच शजेारील गावा्ील 

ग्ामस् ्सेच काही स्यंसेवक 
धटनास्ळी दाखल झाले. त्ांनी 
दगडांखील दबलले्ा मजरुांन बाहेर 
काढण्ाचा प्रयत् केला. राज् आपत्ती 
प्रर् साद दल, सीमा सरुक्ा दल, ् सचे 
आसाम रायफल्सच्ा जवानांनाही 
पाचारि करण्ा् आल.े

या सवति पथकांकडून बचावकायति 
केल ेजा् असनू आ्ापयय्ं  ८ मृ् देह 
सापडल ेआहे्. दगडांखील आिखी 
४ कामगार दबल्ाची शक्य्ा व्क् 
केली जा् असनू त्ांचा शोध सरुू 
आहे. दगडाच्ा खािी् दबलले ेसवति 
स्लां्रर् मजरू आहे्.

दरम्ान, शवरवचे्दनानं्र 

तमझोरमध्रे दगडाच्ा 
खाणीत मोठी दघु्तटनां

 ८ मजरुाचंा मतृ,ू 
बचािकायवा सरुू

बायडेन आणि जिनपिंग याचं्ात प्रथमच प्रत्यक्ष बठैक



पुढच्ा मदहन्ात कतररना आणण 
ववककी ययांच्ा लग्नाला एक वष्व पूण्व 

होणार आहे.
काही दिवसयांपूवती कतररना कैफचा 

‘फोन भूत’ हा चचत्पट प्रिशि्वत झाला. या 
चचत्पटामध्े वतच्ासह शसद्यांत चतुवतेिी 
आणण ईिान खट्टरने काम केले होते. या 
चचत्पटाला पे्रक्षकयांचा संवमश्र प्रवतसाि 
वमळाला. चचत्पटाच्ा प्रिि्वनाच्ा दिविी 
बॉक् ऑपफसवर बरेचसे चचत्पट िाखल 
झाले होते. याचा पररणाम ‘फोन भूत’च्ा 
बॉक् ऑपफस कलेक्शनवर झाला. या 
चचत्पटानंतर कतररनाचा ‘मेरी ख्रिसमस’ 
हा चचत्पट प्रेक्षकयांच्ा भेटीला येणार आहे. 

या चचत्पटामध् ेती तवमळ सपुरस्टार ववजय 
सेतुपथीसह काम करताना दिसणार आहे. 
वतच्ा ‘टायगर ३’ या बहुचचच्वत चचत्पटाचे 
चचत्ीकरण सुरु आहे.

‘मेरी ख्रिसमस’ या चचत्पटाद्ारे ती 
िाशक्षणात् शसनेसृष्टीमध्े कमबलॅक करणार 
आहे अस ेम्हटल ेजात आहे. ती याधीही काही 
िाशक्षणात् चचत्पटयांमध्े झळकली होती. 
कतररना सोिल मीपडयावर फार सपरिय 
आहे. िर २-३ दिवसयांनी ती इन्साग्रामवर 
फोटो पकंवा ख्व्हडीओ िेअर करत असते. 
वतचे बरेचसे फोटो व्हायरल िेखील होता. 
कतररनाचा असाच एक फोटो सध्ा सोिल 
मीपडयावर तुफान व्हायरल झाला आहे.

या फोटोमधे् वतच ंबबेी बपं अस्पष्टपणे 
दिसत आहे. व्हायरल झालेल्ा फोटोमुळे 
कतररना कैफ गरोिर असल्ाच्ा चचमा 
रंगल्ा आहेत. रणबीर-आशलया ययांच्ानतंर 
आता ववककी-कतररनाच्ा घरीमध्े छोट्ा 
पाहुण्ाचे आगमन होणार असल्ाच्ा 
बातमीने चाहते खूि झाले आहेत. पण 
कतररनाचा हा बेबी बंप खोटा असल्ाची 
मादहती समोर आली आहे. हा फोटो ‘मेरी 
ख्रिसमस’ या चचत्पटाच्ा सेटवरचा आहे. 
या चचत्पटामधे् कतररना एका आईच्ा 
भूवमकेमध्े दिसणार आहे. त्ासाठीच 
खोट्ा बेबी बंपची व्यवस्था करण्ात 
आली होती.
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अध भ ने त् ी  स न ी 
शलओनी ही वतच्ा 

कामाबरोबरच वतच्ा वैयगक्तक आयुष्यामुळे खूप 
चचतेत असते. वतच्ा ग्लॅमरस फोटोंनी ती सगळ्यांचंच 
लक्ष कायम वेधून घेत असते. इतकच नाही तर ती 
वतच्ा कुटंुबामुळेही चचतेत असते. वतचा नवरा वतची 
वतन्ी मुल ंययांबद्दल जाणनू घणे्ासाठी वतच ेचाहत ेखपू 
उतु्क असतात. आता सनीन ेपदहल्यांिाच माततृ्ावर 

भ ा ष्य 
के लं  आ हे . स न ी 
सध्ा ‘पप्लिट्सववला ८’ 
हा काय्वरिम होस्ट करताना 
दिसतेय. या काय्वरिमाच्ा िूटमुळे 
वतला अनेक वतच्ा घरापासून िरू राहावं 
लागत आहे. काम आणण घर अिी त्ाची 
तारेवरची कसरत सुरू आहे. परंतु तसं जरी 

असल ंतरी वतच्ा मलुयांची आणण कुटंुबाची व्यवस्स्थत 
काळजी घेत.े नकुतीच वतन े‘नवभारत टाइम्स’ला एक 
मुलाखत दिली. यामधे् आई झाल्ानंतरचा वतने 
वतचा अनुभव िेअर केला. सनी म्हणाली, “आई 
होण्ाचा आनंि हा वेगळ्ा स्तरावरचा आनंि 
असतो. परंतु त्ाबरोबर तुमच्ावर अनेक 
जबाबिारी येतात. 

आई झाल्ािर आपल्ािर…”; सिी नलओिीिे 
शेअर केला पालकत्ाचा अिुभि

जलॅकशलन फन्यांपडसला 
२०० कोटींच्ा मनी 

लाँडरींग प्रकरणात मोठा दिलासा 
वमळाला आहे. ‘पपटयाला हाऊस’ 
न्ायालयान ेमगंळवारी अधभनते्ीला 
२ लाख रुपययांचार जामीन मजंरू 
केला आहे. १० नोव्हेंबर रोजी 
कोटमात जलॅकशलनच्ा जावमनावर 
यगुक्तवाि झाल्ानंतर न्ायालयाने 
वनण्वय राखून ठेवला होता. 
त्ाचबरोबर आता अधभनेत्ीला 
सित्व जामीन िेण्ात आला 
असल्ामुळे जलॅकलीनची एका 
सकंटातनू मुक्तता झाली आहे.

सकेुि चदं्िखेरसोबत २०० 
कोटींच्ा मनी लाँडरींग 

प्रकरणात नाव आल्ाने जलॅकशलन 
चयांगलीच अडचणीत सापडली 
होती. त्ाचबरोबर अधभनेत्ीला 
सकेुिकडून वमळालले्ा महागड्ा 
भे टव स्तू ब द्द ल  अ ने क वे ळ ा 
चौकिीिेखील करण्ात आली. 
तेव्हापासून जलॅकशलन अंतररम 
जावमनावर होती. पण ११ नोव्हेंबर 
रोजी झालेल्ा सुनावणीत 
जलॅकशलन पुराव्ययांिी छेडछाड 
करू िकते पकंवा परिेिात 
पळून जाऊ िकत ेअिी िकंा 
उपस्स्थत करत इडीन ेयामधे् 
आणखी भर घातली.

जकॅक्लन फनथांपडसलया हदलयासयाजकॅक्लन फनथांपडसलया हदलयासया

बॉश ल वू ड च ी 
सवमात दहट 

जोडी रणवीर शसगं 
आ ण ण  ि ी प प क ा 
पिुकोण ययांच्ा 
लग्नाला ४ वषते 
झाली आहेत. १४ 
नोव्हेंबर २०१८ 
मध्े या िोघयांनी 
इटलीच्ा लेक 
कोमो येथे लग्न 
केलं होतं. िीपपका 

आ ण ण  र ण व ी र 
त्यांच्ा वैवादहक 

आ यु ष्य ा त  खु ि 
असल्ाचं दिसून येतं. 

काळ त्यांच्ा लग्नाचा 
वाढदिवस होता. िीपपका 

वतच्ा कामात व्यस्त असताना रणवीरने 
वतच्ासाठी सरप्राईज लिलॅन केला होता.

बॉशलवूडची लाडककी जोडी कायमच 
चचतेत असत.े रणवीर शसगंचा वबनधास्तपणा 
त्ाच्ा चाहत्यांना भावतो. रणवीरने 
लग्नाच्ा वाढदिवसावनवमत्त िीपपकाला 
वतच्ा ऑपफसमध्े सरप्राईज दिलं. 
फुलं आणण चॉकलेट्स घेऊन वतच्ा 
ऑपफसमध्े गेला.नंतर त्ाने इंस्टाग्रामवर 

जाऊन िीपपकाचा फोटो िेअर केला, ज्ात 
ती ऑपफसमध्े वतच्ा टीमसोबत काम 
करताना दिसली. त्ाने या फोटोला कलॅ प्शन 
दिला आहे ककी ‘जेव्हा ती तुमच्ा लग्नाच्ा 
वाढदिवसाच्ा दिविी काम करत असते 
तेव्हा तुम्ही वतला वतच्ा ऑपफसमध्े असे 
सरप्राइज दिले पादहजे,’ त्ाच्ा या कृवतचे 
सोिल मीपडयावर चयांगलेच कौतुक होत 
आहे. रणवीर आणण िीपपकाने एकमेकयांना 
२०१२ मधे् डेट करायला सुरुवात केली 
होतीपण त्ा नात्ाबाबत िीपपकाला खात्ी 
नव्हती. वतला सुरुवातीलाच या नात्ात 
रणवीर शसगंला कोणतीही कवमटमेंट द्ायची 
नव्हती. कारण त्ाआधी वतचं काही वेळा 
रिकेअप झाल ंहोत.ं अिात वतला कोणावरही 
ववश्ास ठेवण ंकठीण होत.ं एका मलुाखतीत 
िीपपकाने याचा खुलासा केला होता. मात् 
आज िोघे एकमेकयांबरोबर खुि आहेत.

अि् रणिीर दीवपकाला सरप्राईज द्ायला थेट 
चतच्ा ऑवफसमध्े पोहोचला

बॉशलवूडचा ख्खलाडी 
अक्षय कुमार गेल्ा 

काही दिवसापासून चचतेत आहे. 
महेि मयांजरेकर ययांच्ा ‘हर 
हर महािेव’ या ऐवतहाशसक 
चचत्पटामध्े तो छत्पती शिवाजी 
महाराज ययांची भूवमका साकारणार 
आहे. यावरुन त्ाच्ावर मोठ्ा 
प्रमाणामधे् टीका होत आहे. 
२०२२ वष्व अक्षयसाठी फारसं 
चयांगलं नव्हतं. या वषमामध्े त्ाचे 
‘बच्चन पयांडे’, ‘सम्ाट पृथ्ीराज’, 
‘रक्षाबधंन’, ‘कटपतुली’ आणण ‘राम 

सेतू’ असे चचत्पट प्रिशि्वत झाले. 
त्ातच ‘हेरा फेरी ३’ या चचत्पटात 
तो दिसणार नसल्ान ेचाहत्यांमध्े 
नाराजीचे वातावरण आहे.

अक्षय कुमार आपल्ा 
च च त् प ट यां प्र म ा णे  स ो ि ल 

मीपडयावरिेखील सरिकीय असतो. 
नुकताच त्ाने गुजरातमधील 
केवापडया येथे ‘स्टलॅच् ूऑफ युवनटी’ 
समोर तो बसललेा आहे असा फोटो 
आपल्ा विीटर अकाउंटवर िेअर 
केला आहे. ‘मी एकता नगरमध्े 
आहे, शजथे जगातील सवमात उंच 
पुतळा ‘स्टलॅच्ू ऑफ युवनटी’ आहे. 
वनसगमाच्ा कुिीत इथे खूप काही 
करण्ासारखे आहे,’ अिा िब्ात 
त्ान ेकलॅ प्शन दिला आहे. फोटोमध्े 
तो एका पुलाच्ा कठड्ावर बसनू 
पुतळ्ाकडे बघत आहे.

अक्य कुमार गुजरात दौऱ्ािर! अक्य कुमार गुजरात दौऱ्ािर! 
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ऑस्टट्र शेलयात नकुत्ाच झालले्ा 
टी20 वर््वकपवर इंगं्डच्ा सघंाने 
जतेपेिाच ंनाव कोरलं. इंगं्डन ेसलग 
िोनवेळा वर््वकप शजकंण्ाच्ा 
पकततीमान करून इवतहास रचला. पण 
आयसीसीच्ा मोठ्ा टुनमामेंटमधे् 
भारताच्ा पिरी पुन्ा एकिा 
वनरािाच पडली. भारताला यावषती 
झालेल्ा टी20 वर््वकपच्ा नॉक 
आऊट फेरीत पनु्ा एकिा पराभवाचा 
सामना करावा लागला. त्ानंतर 
नेटकऱययांनी सोिल मीपडयावर टीम 
इंपडयाच्ा ववरोधात टट्र ोशलगंचा सूर 
आवळला. टीम इंपडयाच्ा दिग्गज 
खळेाडंूसह प्रशिक्षकयांनाही नटेकऱययांनी 
धारेधर धरलं. एव्हढच नाही तर 
बीसीसीआयनेही आगामी होणाऱया 
स्पध्यांमध् ेटीम इंपडयात बिल केले 
जातील, अस ंस्पष्ट केलं. अिातच आता 
आगामी होणाऱया मयमािीत षटाकयांतील 

वन डे फॉमतेटच्ा वर््वकपचे संपूण्व 
परिडा ववश्ाला वधे लागले आहेत.

2023 मधे् होणाऱया वर््वकप 
स्पधतेच ंयजमानपि भारताकडे असणार 
आहे. यापूवती भारताने िजेारील िेि 
पापकस्तान आणण श्रीलंका ययांच्ा 
सयंकु्त ववद्मान ेवर््वकपच ंआयोजन 
केलं होतं. भारताने 1987,1996, 
आणण 2011 मधे् वर््वकपचं 
यजमानपि भूषवलं आहे. मात्, पढुील 
वषती होणाऱया वर््वकपचं आयोजन 
भारत स्वत:च करणार आहे. त्ामुळे 
िसुऱया िेिावर अवलंबून न राहता 
यावेळी खुद्द भारतानेच वर््वकपचं 

आयोजन केलं आहे. त्ामळेु एकट्ा 
भारताने वर््वकपसाठीचं आयोजन 
करण्ाची ही पदहलीच वेळ आहे. 
िरम्यान, भारतातील िहा िहरयांमध्े 
या वर््वकपचे सव्व सामने खेळवले 
जाणार आहेत. 

आ य स ी स ी क डू न 
वर््वकपसारख्ा मोठ्ा टुनमामेंटचं 
आयोजन 2023 मध्े ऑक्ोबर-
नोव्हेंबर मदहन्ात करण्ात येणार 
आहे. वर््वकपचा पदहला सामना 14 
ऑक्ोबर 2023 ला खळेवला जाणार 
आहे. तर पदहल्ा उपयांत् फेरीतील 
सामन्ाच ंआयोजन 23 नोव्हेंबरला 

करण्ात यणेार आहे. तसचे िसुऱया 
उपयांत् फेरीतील सामना 24 नोव्हेंबरला 
खेळवण्ात येईल आणण िेवटच्ा 
अवंतम सामन्ाचा थरार 26 नोव्हेंबरला 
रंगणार आहे. भारताच्ा िहा मोठ्ा 
िहरयांमध्े वर््वकपचे  सामने 
खळेवले जाणार आहेत, अिी मादहती 
बीसीसीआयच्ा सूत्यांनी दिली आहे.

रा रहरामंध् ेखळेवले 
जाणार वर््यकपच ेसामने

१) इकाना से्टपडयम, लखनौ
२) ग्रीन पाक्व  से्टपडयम, कानपूर
३) इडेन गाड्वन, कोलकाता
४) एम ए चचिंबरम से्टपडयम, चने्नई
५) अरूण जटेली से्टपडयम, दिल्ी
६) नरेंद् मोिी से्टपडयम, अहमिाबाि
७) राजीव गयांधी से्टपडयम, हैिराबाि
८) वानखडेे से्टपडयम, मुबंई
९) पीसीए से्टपडयम, मोहाली पजंाब
१०) एम चचन्नास्वामी से्टपडयम, 
बगंळूरू

भारत आता एकटा टारगर, 
भषूवणार वर््यकपचं रजमानपद!

ePaper epaper.mahaenews.com । बुधवार  ।
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‘या’ दहा शहरामंध्ये रगंणार सामनाचंा थरार

 नवती दिल्ती । 
महाईन्ूज । वृत्िंस्ा

नव्या घटनेनुसार वनममाण 
करण्ात आलेल्ा भारतीय 
ऑशलम्पिक सवमतीवरील (आयओए) 
खेळाडू सवमतीमधे् (अ लॅथशलट 
कवमिन) पाच वळेच्ा जगजे्त्ा मरेी 
कोम, िोन ऑशलम्पिक पिक ववजतेी 
पी. व्ही. शसधं ूययांच्ासह िहा खळेाडंूची 
वबनववरोध वनवड करण्ात आली. 
खळेाडू सवमतीच्ा सोमवारी झालले्ा 
वनवडणकुकीिरम्यान ही वनवड करण्ात 
आली. दहवाळी ऑशलम्पिकमधील 
खेळाडू शिवा केिवन, ऑशलम्पिक 
रौप्पिक ववजेती मीराबाई चानू, 
ऑशलम्पिक कयांस्पिक ववजेता गगन 
नारंग, अनुभवी टेबल टेवनसपटू अचंता 
िरथ कमल, हॉककीपटू राणी रामपाल, 

ऑशलम्पिकमधे् सहभाग नोंिवललेी 
तलवारबाजी खेळाडू भवानी िेवी, 
रोईंगपटू बजरंग लाल आणण माजी 
गोळाफेकपटू ओपी कऱहाना या अन् 
खेळाडंूचा या सवमतीत समावेि आहे.

वनवडण्ात आलेल्ा १० 
खेळाडंूपैककी पाच मदहला खेळाडू 
असून, सवमानी ऑशलम्पिकमधे् 
सहभाग नोंिवला आहे. केवळ 
केिवन हा दहवाळी ऑशलम्पिकचा 
खेळाडू आहे. सवमतीत १० खेळाडंूचा 
समावेि असणार असून, यासाठी 
िहाच खेळाडंूनी अज्व भरला होता. 
‘आयओए’च्ा आगामी वनवडणकुकीत 
वनण्वय अधधकारी म्हणनू काम पाहणारे 
उमेि शसन्ा ययांनीच या खेळाडंूची 
वबनववरोध वनवड झाल्ाचे जाहीर 
केले.या िोघयांनाही मतिानाचा 
अधधकार असणार आहे. अधभनव 
वबदं्ा, सरिार शसगंची थटे वनवड

मरेरी कोम, जसधंूसह दहा क्रीडापटू 
‘आयओए’च्ा खरेळाडू सतमतीवर


