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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

 ठाकरे गटाला धक्ा!

  ‘खडे्मकु्त पििंरी-चििंवड’ मोहतीमेला 
भाजिािे ‘बळ’!

 ईडब्ल्यूएस आरक्षणािा मराठी समाजाला 
पकतित लाभ?

आतील पानांत

चीनमध्ये पुन्हा करोनहासंकट; दिवसभरहात पहाचशयेहून अधिक नवये रुग्ण

www.mahaenews.com

आमदार जगताप यानंी मखु्यमंत्ांच ेआभार मानल…े
पसै ेनसल्यामळेु अनके गोरगरीब कुटुबं आपल्या लहयान बयाळांवर उपचयार करण्यासयाठी टयाळयाटयाळ करत असल्याचे 
वयास्तव आहे. सबंंधित बयाळांवर वळेेत उपचयार न झयाल्याने वळे ननघनू जयात ेआणि त्या बयाळयाच ेवय वयाढत जयाते. 
अनके लहयान बयाळांनया पढेु आयुष्यभर कि्णबिीरच रयाहयाव ेलयागते. हे भीषि वयास्तव बदलयाव ेआणि जन्मतःच ऐकू 
न यिेयाऱयया महयारयाष्ट् यातील प्रते्क बयाळांवर यशस्ी मोफत शस्त्रक्रियया व्यावी ययासयाठी कें द्याच्या योजनचे्या िततीवर 
रयाज्य सरकयारनेही योजनया रयाबवण्याबयाबत सहयानभुतूीपवू्णक नवचयार व्यावया, अशी मयागिी आमदयार लक्ष्मि जगतयाप 
यांनी १४ ऑक्ोबर २०२२ रोजी मखु्यमतं्ी एकनयाथ शशदें यांच्याकडे केली होती. त्याची दखल घते मखु्यमंत्रांनी 
जन्मतःच ऐकू न यिेयाऱयया बयाळांवर केल्या जयाियाऱयया शस्त्रक्रियचेया (कॉकलीअर इम्प्ांट सज्णरी) मखु्यमतं्ी सहयाय्यतया 
ननिीत समयावशे केलया आहे. तसचे अशया प्रत्के शस्त्रक्रियसेयाठी तीन लयाख रुपयांचया ननिी देण्यात यिेयार आहे. 
आमदयार लक्ष्मि जगतयाप यांच्या मयागिीनंतर मखु्यमतं्रांनी घेतलले्या यया ननि्णययामळेु महयारयाष्ट् याच्या खडे्यापयाड्यात 
जन्मतःच ऐकू न येियारे बयालक असलले्या गोरगरीब कुटुबंांनया मोठया आधथ्णक आियार नमळयालया आहे. मुख्यमतं्रांच्या 
यया ननि्णययाच ेआमदयार जगतयाप यांनी स्यागत केले आहे. गोरगरीब घरांतील लहयान बयाळांवरील शस्त्रक्रियसेयाठी 
एवढी मोठी आधथ्णक मदत देण्याबयाबत मयानवतचे्यादृष्ीकोनयातनू घतेलेल्या यया ननि्णययाबद्दल आमदयार जगतयाप 
यांनी मखु्यमतं्ी एकनयाथ शशदें यांच ेआभयार मयानल ेआहेत.

।पििंरी-चििंवड ।
 । महाईन््यूज । प्रवतवनधती।

जन्मतःच ऐकू न यिेयाऱयया 
(जन्मतःच कि्णबिीर) लहयान 
बयाळांवर रयाष्ट् ीय बयाल स्यास्थ्य 
कयाय्णरिम व एडीआयपीच्या 
अंतग्णत मोफत उपचयार करण्याची 
योजनया आहे. त्याच्या िततीवर 
रयाज्य सरकयारन ेसदु्या योजनया 
रयाबवण्यासयाठी सहयानभुतूीपूव्णक 
नवचयार करयावया, अशी मयागिी 
आमदयार लक्ष्मि जगतयाप यांनी 
मखु्यमतं्ी एकनयाथ शशदें यांच्याकडे 
केली होती. मखु्यमतं्रांनी त्याची 
दखल घेत जन्मतःच ऐकू न येियाऱयया 
लहयान बयाळांवर शस्त्रक्रियसेयाठी 
मुख्यमतं्ी सहयाय्यतया ननिीतून 
मदत देण्याचया मोठया ननि्णय घतेलया 

आहे. अशया प्रत्के शस्त्रक्रियसेयाठी 
मुख्यमंत्ी सहयाय्यतया ननिीतून 
तीन लयाख रुपय ेदेण्यात यिेयार 
आहेत. आमदयार जगतयाप 
यांच्या मयागिीनतंर घेतलेल्या 
यया ननि्णययामुळे महयारयाष्ट् याच्या 
खेड्यापयाड्यात जन्मतःच ऐकू न 
यिेयारे बयालक असलेल्या गोरगरीब 
कुटुबंांनया मोठया आधथ्णक आियार 

नमळियार आहे.
जन्मतःच कानाने ऐकू न येणाऱया 

लहान बालकांसाठी कें द्र व राज्य 
शासनाकडून राष्ट् रीय बाल स्ास्थ्य 
काय्यक्रम व एडरीआयपरीच्ा अंतर्यत 
कॉकलरीअर इम्प्ांट सज्यरी [AP1] 
(COCHLEAR IMPLANT SURGERY) 
केलरी जाते. हरी योजना १ एप्रिल २०१३ 
पासून देशातरील व महाराष्ट् ातरील सव्य 

जजल् हयांत लारू करण्ात आलरी आहे. 
महाराष्ट् ाच्ा कानाकोपऱयात राहणाऱया 
रोरररीब कुटंुबांतरील असंख्य लहान 
बाळांना जन्मतःच ऐकू येत नसल्ाचे 

वास्तव आहे. अशा लहान बाळांवर 
शस्त्रप्क्रयेसाठी कें द्र शासनाने राष्ट् रीय 
बाल स्ास्थ्य काय्यक्रमासारखे मोठे 
कवच तयार केलेले असताना देखरील 

शासनानेच नेमून ददलेलरी अनेक 
रुग्ालये शस्त्रप्क्रयेसाठी संबंधित 
बाळाच्ा कुटंुबाकडून पैशाचरी मारणरी 
करतात.

आमदार जगतापाचंी सहाि,
मखु्यमंत्ी शिंदेंचा प्रततसहाि!

आगामी गुजरात निवडणुकीत भाजपला मोठं यश 
नमळेल. आम आदमी पार्टी यांच्ा वादात भाजपचा 
फायदा होणार आहे. पुढे ते म्हणाले की, मिसे भाजप 

युतीला माझा नवरोध आहे, राज ठाकरे यांिी घेतलेल्ा भूनमका 
ह्ा अिेकदा वादग्रस्त ठरलेल्ा आहेत. त्ामुळं त्ांिा सोबत घेणं 
भाजपला ि परवडणारं आहे. मी सोबत असतािा राज ठाकरे यांची 
आवश्यकता िाही असे देखील त्ांिी स्पष्ट केले आहे. आगामी 
निवडणुकांसाठी भाजप आणण शशदें गर्ांसोबत युती करूि आम्ही 
निवडणूक लढणार आहे. आगामी महािगरपाशलकेच्ा निवडणुकीत 
आम्हाला यश नमळेल. आम्ही एकिाथ शशदंेंच्ा पाठीशी आहे.
 - रयामदयास आठवले, 

कें द्ीय मंत्ी.

।पििंरी-चििंवड ।
 । महाईन््यूज । प्रवतवनधती।

राहुल गांधी हे स्ातंत्र्यवीर 
सावरकर यांच्ा बद्दल वादग्रस्त 
वक्तव्य करत आहेत. त्ामुळे ही 
भारत जोडो यात्ा िसूि भारत 
तोडो यात्ा आहे. समाजात फूर् 
पाडण्ाच काम राहुल गांधी 
करत आहेत असा घणाघात 
सामाशजक न्ायमंत्ी रामदास 
आठवले यांिी केला आहे. तसेच 
राहुल गांधी यांिी खखळखखळा 
झालेल्ा काँग्रेसवर लक्ष द्ावे. 

काँग्रेसची अवस्ा ही घर का िा 
घार् का अशी झाली आहे असा 
र्ोला देखील त्ांिी लगावला 
आहे. मिसेला सोबत घेणे हे 
भाजपला ि परवडणारे आहे. 
राज ठाकरे यांच्ा भूनमका या 
वादग्रस्त ठरलेल्ा आहेत असा 
उल्ेख करत त्ांिी भाजपला 
मिसे सोबत युती ि करण्ाचा 
सल्ा ददला आहे. ते पपपंरी- 
चचचंवड शहरात प्रसारमाध्यमांशी 
बोलत होते.

रामदास आठवल ेम्हणाले की, 
स्ातंत्र्य वरीर सावरकर यांच्ावर 

टरीका करून कोणाच्ा भावना 
दखुव ूनयेत. वचैाररक, मतभदे असू 
शकतात, अशरी टरीका करून रिजसद्री 
ममळवण्ाचे काम राहुल रांिरी करत 
आहेत. 

र ा हु ल  र ांि ींन री  भ ारत 

जोडण्ापेक्ा काँग्से पक् जोडण्ाच 
काम करावं, काँग्से पक् खखळखखळा 
झाला आहे त्ाला मजबतू करण्ाच 
काम कराव.े राहुल रांिींच्ा यात्ते 
लोक रददी करत आहेत पण अशरी रददी 
जमत असत.े याच मतात पररवत्यन 

होईल अस अजजबात वाटत नाहरी. 
राहुल रांिींच्ा भारत जोडो याते्ला 

लोक जमा होत आहेत पण याचा 
फटका आम्हाला बसणार नाहरी.

 भारत जोडो नव्हे, भारत तोडो यात्ा !
कें द्रीय मतं्री रामदास आठवले : राहुल गांधी यांच्ावर केली टीका

गोरगररब कुटंुबानंा मोठा 
आधार : ‘त्ा’ बालकांना 

मखु्यमंत्ी सहाय्यता 
ननधीचा दिलासा



शरममिला यवेलेसह 
यवुतरी सनेचे्ा ३६ 
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िुणे  । महाईन््यूज । 

शिविाहीर बाबासाहेब पुरंदरे 
यांच्ा संकल्पनेतून साकारणाऱया 
शिवसृष्ीच्ा पहहल्ा टप्प्ाचे 
लोकाप्पण कें द्ीय गृहमंत्ी अममत 
िहा यांच्ा हस्े रमववारी (२० 
नोव्ेंबर) करण्ात येणार होते. 
मात् काही अपररहाय्प कारणास्व 
अममत िहा यांचा पुणे दौरा स्थगगत 
करण्ात आला असून, त्ामुळे 
शिवसृष्ीच्ा पहहल्ा टप्प्ाचे 
लोकाप्पण लांबणीवर पडले आहे. 

शिवसृष्ीच्ा पहहल्ा  
टप्प्ातील सरकारवाडा या 

हिकाणी कामकाजाचे हिकाण, 
संिोधन गं्थालय, प्रदि्पन आणण 
बहुपयोगी सभागृह उभारण्ात 
आले आहे. शिवाय गड-ककल्लांची 
सफर, राज्ाभभषेकाचा देखावा, 
महाराजांची आग्ा येथून झालेली 
सुटका आदी प्रसंग थ्ी-डी तंत्ज्ान 
वापरून साकारण्ात आले आहेत. 
महाराजा शिवछत्पती प्रमतष्ानचे 

मवश्वस् जगदीि कदम म्हणाले, 
की काही अपररहाय्प कारणास्व 
कें द्ीय गृहमंत्ी अममत िाह यांचा 
रमववारी मनयोशजत असलेला पुणे 
दौरा स्थगगत करण्ात आला आहे. 
त्ामुळे शिवसृष्ीचे लोकाप्पण 
सोहळा आता पुढील महहन्ात 
प्रस्ामवत आहे.

गहृमतं्री अममत शहा यांचा पणुहे दौरा स्थगगत; 
शशवसृष्रीचहे लोकाप्पण लांबणरीवर

डॉ. आंबहेडकर उड्ाणपलूाखालरी 
अवदै्य धंद्यांना पहेव

िणु े । महाईन््यूज । 
महषषी नगर - नेहरू रस्तावरील डॉ 

आबंडेकर उड्ाणपलुाच्ा खाली हातभट्ी 
अवैद्य धंद्याना पवे आला असनू, अनेकांचे 
ससंार उध्वस् होत आहेत. सायकंाळ च्ा 
समुारास कपिव्ा पडलले ेहदसतात यावर 
पोलीस यतं्णा काहीच करत नसल्ाचे 
चचत् आहे. इहंदरा नगर भागात असखं्य 
मद्यकपचंा गदषी करून सायंकाळच्ा 
समुारास आरडाओरडा सरुू असतो. याकड े
देखील पोलीस प्रिासनाने लक्ष देणे 
महत्ाचे आहे. असरुशक्षतता वाटणारा हा 
पररसर जर िांत झाला नाही तर आदंोलन 

करू, दारू हातभट्ी मळेु अनकेांच ेससंार 
उध्वस् होत आहेत. अवैद्य धंदा बंद 
करण्ाची मागणी आम्ही करत आहोत 
अस ेयथेील स्थामनक महहलांनी नाव न 
देण्ाच्ा अटीवर सांगगतले. 

या हिकाणी प्रिासनाचे होतेय 

दलु्पक्ष
नहेरू रस्ा, सातारा रस्ा या दोन्ी 

उड्ाणपुलाखाली सायंकाळी मोठ्ा 
प्रमाणात गदषी असत,े येणाऱया जाणाऱया 
प्रवािांना पादचाऱयांना त्ास सहन 
करावा लागतो. दभुाजकाच्ा मध्यभागी 

िुणे। महाईन््यूज । 

पिु ेमहयापयाशलकेतील 
कम्णचयाऱयांनी अंशदयायी वैद्यकीय 
सयाहयाय्य योजनया खयासगी 
ससं्चे्या तयाब्यात देऊ नये 
अशी मयागिी लयावून िरलेली 
असतयानया दसुरीकडे महयापयाशलकया 
प्रशयासनयान ेजे .के. इनु्रन्स 
ब्ोकस्ण शलनमटडे यया नवमया 
कंपनीलया त्ांचया लेखी सनवस्तर 
अहवयाल सयादर करण्याचे आदेश 
ददल ेआहे.

आरोग्य प्रमखु डॉ. आशिष भारती, 
सहाय्यक आरोग्य अभधकारी डॉ. 
संजीव वावरे यांनी २८ नोव्ेंबर पययंत 
कंपनीला प्रस्ाव सादर करण्ासािीचे 
पत् हदले आहे.

पुणे महापाशलकेच्ा आरोग्य 
मवभागातफफे  सव्प आजीमाजी कम्पचारी, 
त्ांच ेकुटंुबीय यांच्ासािी अिंदायी 
वैद्यकीय साहाय्य योजना १९६७ 
पासून राबमवण्ात यते आहे. १९९७ 
मध्य ेया योजनते बदल करून सधुाररत 
योजना अमंलात आणली. २०२१-२२ 
या आभथ्पक वषषात महापाशलकेच्ा १४ 
हजार ८३७ कम्पचाऱयांनी या योजनचेा 
लाभ घतेला, तर ७ हजार २७ मनवतृ्त 
कम्पचाऱयांनी उपचार घतेल.े त्ासािी 
५५ कोटी रुपयांचा खच्प आला आहे. 

या योजनचे े७१ टके् लाभाथषी हे चतथु्प 
श्णेी कामगार आहेत. त्ामळेु त्ांना 
या योजनेचा मोिा आधार ममळतो.

ही योजना सुरू बंद करून 
महापाशलका प्रिासनाने खासगी 
वीमा कंपनीला मनयुक्त करण्ासािी 
मनमवदा प्रकरिया राबवली होती. 
त्ामध्ये जे .के. इन्ुरन्स ब्ोकस्प 
शलममटेड कंपनी पात् िरली असून, या 
मनमवदेला २१ आकॅ्ोबर रोजी स्थायी 
सममतीन ेमजुंरी हदली आहे. त्ानतंर 
आता आरोग्य मवभागाने अंिदायी 

वैद्यकीय साहाय्य योजनेच्ा 
अनुषंगाने समवस्र प्रस्ाव २८ 
नोव्ेंबर पय्पत सादर करावा असे 
आदेि हदले आहेत. योजना बंद 

केली जाणार असल्ाची पुणे 
महापाशलका कामगार युमनयनने 
वारंवार मवरोध केला. आयुक्तांची 
भेट घेऊन त्ांना मवरोधाचे मनवेदन 

हदले आहे. त्ावेळी ही योजना बंद 
केली जाणार नाही असे आि् वासन 
हदले असतानाही मनमवदा मान् 
करण्ात आली आहे.

एकीकडहे पणुहे महापाशलका कम्पचाऱयांचा गवरोध; दसुरीकडहे सादरीकरणाचहे आदहेश

ठाकरे गटाला िक्हा!
िुणे  । महाईन््यूज । 

ए क न ा थ  श िंदे  य ां न ी 
शिवसेनेतील ४० आमदारबरोबर 
घेऊन देवेंद् फडणवीस यांच्ा 
मदतीने, राज्ात नव्ाने सरकार 
स्थापन केले .  या  घटनेला 
जवळपास चार महहन्ाचा 
कालावधी होत आला आहे. या 
कालावधीत शिवसेना प्रमुख उद्धव 
िाकरे यांच्ा जवळील अनेक 
शिवसैमनक शिदें गटात सहभागी 
झाले आहेत.त्ाच दरम्ान आज 

पुण्ात युवती सेनेच्ा सहसचचव 
िमम्पला येवले यांच्ासह ३६ 

युवती पदाभधकाऱयांनी अंतग्पत 
राजकारणामुळे आम्ही राजीनामा 

देत असल्ाच पत्कार पररषद 
घेत जाहीर केले आहे. मात्, आम्ही 
पक्षाचे काय्पकतषी म्हणून काम 
करीत राहणार असल्ाचे त्ांनी 
सांगगतले. एकाच वेळी युवती 
सेनेकडून राजीनामा देत असल्ाचे 
जाहीर केले असल्ाने राजकीय 
वतु्पळात एकच खळबळ उडाली 
आहे. या राजीनाम्ाबाबत िमम्पला 
येवले म्हणाल्ा की, मागील दोन 
वषषांपासून शिवसेनेच्ा युवती 
राज्भरात अनेक आंदोलन, 
मनवडणुकांमध्ये काम करीत 

आहे.मात् प्रत्ेक वेळी युवती सेने 
मधील वरीष् पदाभधकाऱयांकडून 
आम्हाला चांगल्ा प्रकारे वागणूक 
हदली गेली नाही.आंदोलन घेतले 
तर प्रसार माध्यमांिी का प्रमतकरिया 
हदली.प्रसार माध्यमांिी संवाद साधू 
नका अस अनेक वेळा सांगण्ात 
आले. आपला पक्ष,आपली काम 
याच माध्यमा मधुन नागररकां 
पय्पन्त पोहोचू िकतो.हे बाब 
वरीष्ना सांगून देखील सतत 
आम्हाला कोणतीही भूममका 
मांडू हदली गेली.त्ामुळे आम्ही 

अखेर सव्प ३६ युवती पदाभधकारी 
राजीनामे देत आहोत. मात्, आम्ही 
काय्पकतषी म्हणून काम करत 
राहणार आहे. आम्ही कोणत्ाही 
इतर पक्षात जाणार नाही. या सव्प 
घडामोडी घडत असताना आमच्ा 
कामाच आहदत् िाकरे आणण 
वरुण सरदेसाई यांनी कौतुक 
देखील केले. पण पक्षातील वरीष् 
मंडळीकडून चूकीची वागणूक 
देत असल्ाने आमच्ा पदाचा 
राजीनामा देत असल्ाचे त्ांनी 
सांगगतले.

युननयनचे आके्प
 १९६७ पासूनची योजना बंद करून खासगी
       कंपनी मनयुक्त केली जात आहे.
 कम्पचाऱयांना उपचार व खचषाचे बंधन येणार
 मेकडक्ेम कंपनीचा नफा कममवणे हाच एकमेव 
       उदे्ि असतो, त्ामुळे वीमा नाकारणार
 मनपा या योजनेसािी दरवषषी अथ्पसंकल्पाच्ा
       १ टक्क्ापेक्षा कमी खच्प करते तरीही योजना 
         फायदेिीर
 महापाशलकेत प्रिासक असताना धोरणात्मक 
        मनण्पय घेऊ नये
 प्रिासनाने भूममका बदलली नाही तर लढा 
        तीव्र होणार

महापाललकेची भूनमका
 यापूवषी युमनयनिी अनेकदा चचषा केली आहे
 अंिदायी वैद्यकीय योजना आहे तिीच योजना 
         असणार
 योजनेतील लाभ, अटी कंपनीला मान् नसतील 
        तर काम हदले जाणार नाही
 कंपनीचा समवस्र प्रस्ाव त्ाचसािी 
       मागगतला आहे
 सध्या होणाऱया खचषात बचत करण्ासािी 
        वीमा कंपनी
 कंपनीचे सादरीकरण करताना युमनयनलाही 
        सोबत घेणार
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पििंरी-चििंवड । । 
महाईन््यूज । प्रवतवनधती।

प्पंपर ी - चचंचवड शह र ात 
पावसाळ्ात दठकदठकाणरी पडलेले 
खडे् बुजवण्ाचरी मोहरीम महापाजलका 
रिशासन आणण लोकरिमतमनिींनरी हातरी 
घेतलरी आहे. त्ाला सव्यसामान्य 
नारररकांनरी उतू्सत्य रिमतसाद 
ममळाला असून, मवमवि भारांतरील 
९३ हून अधिक खडे् बुजवण्ात 
आले आहेत, असा दावा महापाजलका 
रिशासनाने केला आहे. त्ामुळे 
वाहनचालक- नारररकांना ददलासा 
ममळाला आहे.

भारतरीय जनता पाटदीचे 
शहराध्यक् तथा आमदार महेश लांडरे 
यांच्ा पुढाकाराने प्पपंरी-चचचंवड 
महापाजलका रिशासन आणण स्ामनक 
लोकरिमतमनिरी यांच्ा सयंकु्त मवद्यमाने 
‘खडे्मकु्त प्पपंरी-चचचंवड’ राबमवण्ात 
यते आहे. त्ाद्ारे दद. १५ प्डसेंबरअखरे 
शहरातरील संपूण्य खडे् बुजवण्ाचा 

संकल्प केला आहे. रिशासनाने जून 
२०२२ मध्ये शहरातरील खड्यांचे 
सर्व्हेक्ण करण्ात आले. त्ावेळी 
५ हजार ९७२ खड्यांचरी नोंद आहे. 
त्ापैकी आतापययंत ५ हजार ५४६ 
खडे् आतापययंत बुजवण्ात आले 
आहेत. उव्यररत ४२६ खडे् भरण्ाचे 
काम रिरतरीपथावर आहे.

दरम्ान, महापाजलका रिशासनाने 
सव्यसामान्य प्पपंरी-चचचंवडकरांना 
खडे् आणण लोकेशनचरी मादहतरी 
कळवण्ाबाबत आवाहन केले होते. 
शहरातरील नारररकांनरी केलेल्ा 
तक्रारींचे मनराकरण करण्ासाठी 
रिशासनाने यंत्णा सज्ज केलरी असून, 
त्ाबाबत काय्यवाहरी सुरू आहे. याला 
भाजपा आमदार महेश लांडरे आणण 
चचचंवड मविानसभा मनवडणूक 
रिभारी शंकर जरताप यांचरी साथ 
ममळाल्ामुळे मोहरीम रिभावरीपणे 
राबवण्ात यश ममळत आहे.

स्ायरी सममतरीच ेमाजरी सभापतरी 
संतोष लोंढे म्हणाले की, महापाजलका 

रिशासन आणण आमदार लांडरे यांचरी 
शहरातरील मवमवि रिश्ांसदभभात 
बैठक झालरी होतरी. त्ावेळी ‘खडे्मुक्त 
प्पपंरी-चचचंवड’ मोहरीम रिभावरीपणे 
राबवण्ाचे मनजचित करण्ात 
आले. महापाजलका रिशासनान े
‘सारथरी’ हेल्पलाईनवर नारररकांनरी 
खड्यांबाबत तक्रारी कराव्ात 
असे आवाहन केले होते. ‘सारथरी’ 
वर आलेल्ा तक्रारींचे तात्ाळ 
मनराकरण करावे, असे आदेश स्त: 
आयुक्त तथा रिशासक शेखर जसहं 
यांनरी ददले होते. त्ानुसार, रिशासनाने 

काय्यवाहरी सुरू केलरी आहे.
महापाजलका शहर अधभयंता 

मकरंद मनकम म्हणाल ेकी, पावसाळा 
लांबल्ामुळे खडे् बुजवण्ात मवलंब 
झाला. सध्या डांबराच ेप्लँट सरुू झाले 
आहेत. त्ानंतर डांबरममचरित खडरीने 
रस्ते योग्य ररतरीने दरुूस्त केले जात 
आहेत. शहरातरील सव्य रस्तांवरील 
खडे् दरुूस्त  करेपययंत हे काम सुरू 
राहणार आहे. रिशासनाकडून ‘सारथरी’ 
हेल्पलाईन आणण लोकरिमतमनिींच्ा 
तक्रारींचे मनराकरण करण्ावर भर 
ददला जात आहे.
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आळंिती।
 । महाईन््यूज । प्रवतवनधती।

रयाज्ययाचे उच्च व तंत्शशक्षि 
मंत्ी तथया शजल्हयाचे पयालकमंत्ी 
चंद्कांत पयाटील यांनी सकयाळी 
आळंदी येथे संत ज्यानेश्वर 
समयािी मंददरयालया भेट देऊन 
मयाऊलींच्या समयािीचे दश्णन 
घेतले. आळंदी नवकयास 
आरयाखड्यातील पदहल्या 
टप्प्यासयाठी २५ कोटींचया ननिी 
लवकरच उपलब्ध करून 
देण्यात येईल, असे त्ांनी 
ययावेळी सांगगतले.

यावेळी रिरी संत ज्ानेश्वर 
महाराज देवस्ानचे मवश्वस्त 
मवकास ढरे-पाटरील, लक्षरीकांत 
दे श मु ख ,  उ प  मव भ ा र री य 
अधिकारी मवक्रांत चर्वाण, नरर 
नररपररषदेचे मुख्य काय्यकारी 
अधिकारी अंकुश जािव आदरी 
उपस्स्त होते.

महसूल मंत्री असताना 
मंददर पररसरातरील जारेचा रिश् 
सोडमवण्ाचरी संिरी ममळालरी हे 
आपले भाग्य असल्ाचे नमूद 
करून पालकमंत्री पाटरील म्हणाले, 
आळंदरी देवस्ानच्ा जममनींवर 
शासनाकडून रायरान जममनरीचा 

शेरा ददल्ाने जारेच्ा मवकासावर 
मयभादा आल्ा. महसूल मंत्री 
असतांना सममतरीच्ा सदस्ांनरी 
हे मनदश्यनास आणून ददल्ानंतर 
तात्ाळ वारकरी बांिवांच्ा 
सुमविेसाठी ४०० एकर जमरीन 
देवस्ानला देण्ाचा मनण्यय 

घेतला. या जारेच्ा मवकासासाठी 
२०० कोटींचा आराखडा तयार 
करण्ात आला आहे. त्ास पुणे 
महानरर मवकास रिाधिकरणाचरी 
मान्यता घेण्ासाठी रिशासनाशरी 
चचभा करण्ात येईल.

आ र ा ख ड् ा त री ल  क ा मे 
करण्ासाठी टप्प्ाटप्प्ाने 
मनिरी उपलब्ध करून ददला 
जाईल. पदहल्ा टप्प्ात भक्त 
मनवास, वारकऱयांच्ा राहुट्ा 
उभारण्ासाठी ओटे आणण 
आभासरी (र्वचु्यअल) वारीसाठी 
२५ कोटींचा मनिरी देण्ात येईल. 
र्वचु्यअल वारीमुळे पंढरपूरला 
जाऊ न शकलेल्ा वारकऱयांना 
मवठ्ठलाचे दश्यन घेता येईल. 
संस्ानने त्ाचे प्डझाईन त्वरीत 
तयार करावे. नरर पररषदेच्ा 
माध्यमातून हरी कामे करण्ात 
येतरील. पुढील टप्प्ात रुग्ालय 
व इतर कामांचादेखरील समावेश 
करण्ात येईल, असे त्ांनरी 
सांगरतले.

पालकमंत्ी चदं्रकांत पाटील यांची घोषणा : पहिल्ा टप्प्ात २५ कोटी रुपये देणार

 शहरातरील ९३ टके् खडे् बजुवले, प्रशासनाचा दावा

 सारथरी, पररवत्तन हेल्पलाईनवर उत्स्फू त्त प्रधतसाद

श्रीक्हेत् आळंदरीच्ा गवकासाला चालना

‘खडे्मकु्त पपंपरी-चचंचवड’ मोहीमलेा भाजपाचे ‘बळ’!

सतं ज्ञानशे्वर सजंीवन समञाधी सोहळ्ञाच्ञा नननमत्ञान ेमोठ्ञा 
प्रमञाणञात वञारकरी आळंदीत यतेञात. ज्ञानशे्वर आणण ज्ञानशे्वरी 
जगणञाऱयञा वञारकऱयांची भटे होईल म्हणनू आपण आळंदीत 
आल्ञाच ेत्ांनी सांगगतल.े जनतचेी सवेञा करण्ञासोबत अशञा 

देवस्ञान पररसरञाच ेप्रश्न सोडनवण्ञाच ेसमञाधञान आहे.
 - चंद्कांत पयाटील, उच्च शशक्षण मतं्ी.

आमदार जगताप, लाडंग ेयाचंी स्वतंत् यतं्णा…
दरम्यान, भोसरी नवियानसभया मतदयार संघयातील खडे् 

बजुवण्यासयाठी भयाजपया शहरयाध्यक्ष तथया आमदयार महेश लांडगे 
यांनी ‘पररवत्णन हेल्पलयाईन’च्या मयाध्यमयातनू कयाय्णवयाही सरुू केली 
आहे. तसचे, चचचंवड मतदयार संघयाच ेआमदयार लक्ष्मि जगतयाप 
यांच्या मयाध्यमयातून स्तंत् यंत्िया कयाययान्वयीत झयाली आहे. 
नवशषे म्हिज,े आगयामी महयापयाशलकया ननवडिुकीच्या पयाश्व्णभमूीवर 
भयाजपयाच ेसभंयाव्य उमेदवयार कयामयालया लयागल ेअसनू, नयागररकांचयाही 
यया मोहीमते लक्षिीय सहभयाग ददसत आहे.

नञागररक- प्रशञासन आणण लोकप्रनतननधी संयुक्तपणे 
‘खडे् मुक्त पपपंरी-चचचंवड’ मोहीम रञाबवण्ञात 
येत आहे. पञावसञाळञा कञाही ददवस लांबल्ञामुळे 
शहरञातील मुख्य आणण अंतग्गत रस्तांवरही खडे् 

आहेत. त्ञामुळे वञाहनचञालक आणण नञागररकांनञा मन:स्ञाप सहन 
करञावञा लञागत होतञा. यञा मोहीमेत नञागररकांचञा उतू्सत्ग प्रनतसञाद 
नमळत आहे. यञाबञाबत सतक्ग  नञागररकांचे आभञार मञानञायलञा हवेत. 
तसेच, प्रशञासनञानेसुद्ञा जबञाबदञारीने तञात्ञाळ खडे् बुजवले 
पञादहजेत, अशञा सूचनञा केल्ञा आहेत.

- शंकर जगतयाप, मञाजी नगरसेवक 
तथञा चचचंवड नवधञानसभञा ननवडणूक प्रभञारी, भञाजपञा.

पििंरी।
 । महाईन््यूज । प्रवतवनधती।

कामत्यकी एकादशरीमनममत्त 
शमनवारी (ता.१९) लाखो वारकरी रिरी. 
क्ेत् आळंदरीत दाखल झाले आहेत. 
सकाळीच इंद्रायणरी तरीरावर बोचऱया 
थंडरीत वारकऱयांनरी तरीथ्यस्ान केले. 
माऊलींच्ा दश्यनासाठी दश्यनवारीत 
वारकरी जशस्तरीत रांर लावनू उभ ेहोत.े 
वारकरी तळुशरीमाळ, रिं, फुल ेखरेदरी 
करताना ददसत होते. अनेक दठकाणरी 
भरव्ा पताका फडकताना ददसत होत्ा. 

तर मंददरात मदहला फुरड्ा खेळत 
होत्ा. अनेक दठकाणरी हररपाठ वाचन 
सुरु होते. तर राहुट्ांमध्ये मदहलांचरी 
सकाळच्ा नाष्टापासून दपुारच्ा 
जवेणापययंत जोरदार तयारी सरुु होतरी. 
स्यसंवेकांचे स्च्छता अधभयान सरुु 
होते. तसेच सकाळी इंद्रायणरी नदरी 
काठी पणु ेरेले् बॉम्ब शोिक पथकाने 
डॉर स्ॉडच्ा मदतरीन ेसंशगयत वस्त ू
तसचे बरॅा व पररसराचरी तपासणरी केलरी. 
वारकऱयांच्ा सुरके्साठी जरीवरक्क 
तनैात करण्ात आल ेहोत.े सव्यत् आनदंरी 
व भगक्तमय वातावरण ददसत होत.े

इंद्ायणरीकाठी 
भक्ांचरी मांददयाळी
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संपादकीय

न्ाराधतीशांच्ा भरततीबाबत सववोच्च 
न्ारालराने व्यक्त केलेला संताि आणण 
सरकारला खडसावणे अस्वस् करते. 
सामान्ांवरील अन्ारािे वनवारण 
ज्ांनती करणे अिेक्क्षत आहे त्ा सववोच्च 
न्ारालरालाि अन्ारग्रस्त वाटत असले 
तर इतरांसाठी बोलणिे खंुटल ेम्हणारि.े 

सरन्ञायञाधीशांच्ञा नेतृत्ञाखञालील न्ञायवृंद 
(कॉलशेजयम) न्ञायञाधीशांची शशफञारस करतो, ती 
सरकञारकडे पञाठवली जञात,े सरकञार त्ञावर हो म्हणत 
नञाही आणण नञाही असहेी सांगत नञाही, प्रकरण तसचे 
पडून रञाहत ेआणण कञाही ददवसांनी मग न्ञायवृदं पनु्ञा 
एकदञा ही शशफञारस करतो. तरीही सरकञार गप्पच. 
दसुऱयांदञा त्ञाच नञावञाची शशफञारस केली गलेी की 
खरे तर सरकञारसमोर त्ांच्ञा नमेणकुीचञा आदेश 
कञाढण्ञाखरेीज पययाय नसतो. तरीही सरकञार कञाही 
करत नञाही. मग कञाहींबञाबत अशी पररस्स्ती ननमयाण 
होत ेकी ज्ांची न्ञायञाधीशपदञासञाठी शशफञारस केली 
गलेी त े‘आतञा मलञा नको हे पद’ अस ेम्हणतञात. ही 
ददरंगञाई एखञाद-दसुऱयञा ननयकु्तीबञाबत नञाही. यञा अशञा 
ददरंगञाईचञा पञायंडञा पडू लञागलञा असून हे ठरवनू केले 
जञात नञाही, अस ेमञानञायचे असले तर मञानणञाऱयञाच्ञा 
अगंी मखू्गपणञाच्ञा जवळ जञाणञारञा भञाबडेपणञा असणे 
आवश्यक आहे. 

मतांच्ा मरयािा!

एका जजवें आतां जजणें जालें दोहीं । 
वेरळीक कांहीं नरे्व आतां ॥१॥
नारायणा आम्हां नाहीं वेरळीक ।

 पुरमवलरी हे भाक सांभाचळलरी ॥२॥
 - संत तुकाराम

सरकञार बदलल्ञावर आश्वञासनेही 
तञाजी होतञात, पनु्ञा नव्ञा आशञा पञालवतञात हे 
महञारञाष्ट् ञाच्ञा रञाजधञानीबद्दल आणण देशञाच्ञा 
आरथ्गक रञाजधञानीबद्दल फञारच खरे आहे… 
पण नेत्ांनी लोकांनञा शब्द ददलञा, म्हणून 
प्रकल्प खरोखरच मञागगी लञागलञा अस ेहोत 
नञाही. मुबंई महञानगर प्रदेशञात (एमएमआर) 
आंतररञाष्ट् ीय दजयाच्ञा सुनवधञा नवकशसत 
व्ञाव्ञात यञासञाठी मेटट् ो, उन्नत मञाग्ग, भुयञारी 
मञाग्ग, सञागरी सेतू, रोप वे अशञा अनेक 
प्रकल्पांच्ञा कल्पनञा मांडल्ञा गेल्ञा … 
मुंबई महञानगर प्रदेश नवकञास प्रञारधकरण 
(एमएमआरडीए), महञारञाष्ट्  रञाज् रसे् नवकञास 
महञामडंळ (एमएसआरडीसी), मंुबई सञागरी 
मडंळ, मुबंई बदंर प्रञारधकरण अशञा नवनवध 
सरकञारी यतं्णांमञाफ्ग त रञाबवल्ञा जञाणञाऱयञा 
प्रकल्पांमुळे भनवष्ञात मुंबईतील वञाहतूक 
व्वस्ञा मजबूत होईल हञा दञावञा मञान्च, पण 
यञापकैी कञाही आजही स्वपवत वञाटतञात, तर 
कञाहींबद्दल ‘होतील तवे्ञा खरे’ अशी स्स्ती 
आहे. यञापकैी कञाही प्रकल्प तर आणखीच 
दरुञावले आहेत… सरकञार कञाय्गक्षम असल्ञाच े
दञावे आतञा, यञा प्रकल्पांनञा मञागगी लञावण्ञात 

यशस्वी ठरतील कञा? महञारञाष्ट्  रञाज् रस्े 
नवकञास महञामंडळञामञाफ्ग त (एमएसआरडीसी) 
नररमन पॉईंट ते वांदे् असञा सञागरी सेतू 
बांधण्ञाचञा ननण्गय घेण्ञात आलञा. यञातील 
नररमन पॉईंट त ेवरळी सञागरी सते ूप्रकल्प 
कञाही कञारणञान ेहोऊ शकलञा नञाही. मञात् वरळी 
त ेवांदे् सञागरी सेतू पणू्ग झञालञा आणण सध्ञा तो 
वञापरञात आहे. वञाहतकू वगेवञान होण्ञासञाठी 
सञागरी सेतू हञा उपयुक्त पययाय ठरत आहे. 
त्ञामुळे एमएसआरडीसीन ेमंुबईतील वञाहतकू 
कोंडी सोडनवण्ञासञाठी वरळी त ेवांदे् सञागरी 
सतेचूञा नवस्ञार वससोव्ञापययंत करण्ञाचञा ननण्गय 
घेण्ञात आलञा. यञा प्रकल्पञाचे कञाम सध्ञा 
सुरू आहे. यञापुढे जञात एमएसआरडीसीने 
वांदे् ते वससोवञा सञागरी सेतूचञाही नवस्ञार 
करण्ञाचञा ननण्गय घतेलञा. त्ञानसुञार वससोवञा 

त ेनवरञार असञा ४२.२७ पकमीचञा सञागरी सतेू 
बांधण्ञाचञा ननण्गय घणे्ञात आलञा. हञा सञागरी 
सेत ूपूण्ग झञाल्ञास वरळीवरून थेट नवरञारलञा 
वेगञात पोहचतञा यणेञार आहे. तर वससोवञा ते 
नवरञार हे अंतर केवळ ४५ नमननटांत पञार 
करतञा यणेञार आहे. यञा सञागरी सतेचूञा वञापर 
अरधकञारधक प्रवञाशांनञा करतञा यञावञा यञासञाठी 
यञा प्रकल्पञालञा चञार कनके्टर देण्ञात आले 
आहेत. चञारकोप, उत्न, वसई आणण अनयाळञा 
असे हे चञार कनके्टर आहेत. यञा कनके्टरमुळे 
प्रवञाशांनञा/वञाहनचञालकांनञा चञार दठकञाणांहून 
सञागरी सतेवूर यतेञा येईल, पकंवञा सतेवूरून 
बञाहेर पडतञा येईल. हञा प्रकल्प अंत्त 
महत्तञाचञा मञानलञा जञात असून यञामळेु मुबंई 
आणण मीरञा-भञाईंदर तसचे वसई-नवरञारमधील 
वञाहतूक कोंडी दरू होण्ञास मदत होणञार आहे. 
असे असतञानञा हञा महत्तञाकांक्षी प्रकल्पच 
अडचणीत आलञा होतञा. प्रकल्प रखडण्ञाची 
शक्यतञा शक्यतञा तर होतीच पण प्रकल्प 
रञाज् सरकञारच्ञा हञातून कें द् सरकञारच्ञा 
हञाती जञाण्ञाची शक्यतञा ननमयाण झञाली होती. 
पण सरकञारन ेअखरे पेच सोडवनू, प्रकल्प 
आपल्ञाकडेच ठेवण्ञात यश नमळनवल ेआहे. 

मुंबईप्रेमींच्ा स्वप्ातले हे िाि प्रकल्प… अद्ाि ि्यूरि!
महयारयाष्ट् याची रयाजियानी आंतररयाष्ट् ीय दजजांची सवजांनयाच हवी, पि त्यासयाठीच आखलेले हे प्रकल्प कयागदयावरच आहेत 

क्कंवया रखडले आहेत… असे कया झयाले?

।। अभंगवाणती ।।

ईडब्ल्यूएस आरक्षणािा मराठी समाजाला पकतित लाभ?

रञाज्घटनञा तयञार होतञानञा 
सं नवधञान सनमतीचे 

अध्क्ष पट.पट.कृष्ञामचञारी यांनी 
डॉ. बञाबञासञाहेब आंबेडकर यांनञा 
मञागञासवग्ग म्हणजे नक्ी कञाय? 
असे नवचञारले असतञा डॉ. आंबेडकर 
म्हणञाले अनुसूचचत जञाती आणण 
जमञाती शशवञाय रञाज्ञात असे 
अनेक घटक आहेत की, जे त्ांच्ञा 
इतकेच मञागञासलेले आहेत. मञात् 
त्ांचञा समञावेश अनुसूचचत जञाती 
व जमञातीमधे् करण्ञात आलेलञा 
नञाही. म्हणजेच यञाचञा अथ्ग असञा 
होतो की इतर समञाजञातील पकत्ेक 

लोक असे आहेत की त्ांनञा रञाष्ट् ञाच्ञा 
कञाययात हञातभञार लञावण्ञाची संधी 
नमळञालेली नञाही.

मरञाठञा आरक्षणञाची सुरुवञात 
1981 पञासून झञाली आहे. 22 
मञाच्ग1982 रोजी अखखल भञारतीय 

मरञाठी महञासंघञाचे संस्ञापक, 
अध्क्ष स्व. अण्ञासञाहेब पञाटील 
यांनी मोचया कञाढलञा. त्ञावेळी श्ी. 
बञाबञासञाहेब भोसले हे महञारञाष्ट्  
रञाज्ञाचे मुख्यमंत्ी होते. त्ञानंतर 
भोसले यांचे सरकञार पडले त्ञाच्ञा 
दसुर् यञाच ददवशी स्वञारभमञानञातून 
अण्ञासञाहेब पञाटील यांनी डोक्यञात 
गोळी झञाडून आत्महत्ञा केली. 
त्ञानंतर दोन दशकञानंतर म्हणजे 
2009 सञाली मरञाठञा आरक्षणञाचञा 
मुद्दञा सनमत्ञात आलञा.

त्ञाअगोदरच मरञाठञा समञाजञालञा 
आरक्षणची गरज होती परंतु मरञाठञा 
समञाजञालञा मञागञास म्हणवून घेणे 
कमीपणञाचे वञाटत होते. त्ञानंतर 
2014 च्ञा ननवडणुकञाच्ञा 
अनुषंगञाने मरञाठञा आरक्षणञाच्ञा 
नवषयञालञा गती नमळञाली. 21 मञाच्ग 
2013 सञाली आघञाडी सरकञारने श्ी. 
नञारञायण रञाण ेयांच्ञा अध्क्षतेखञाली 
सनमती नेमली. यञा सनमतीलञा 
शसद् करञावयञाचे होते की, खरेच 
मरञाठञा समञाज सञामञाशजक तसेच 
शैक्षणणकदृष्टञा मञागञास आहे. व यञा 
समञाजञालञा आरक्षणञाची गरज आहे. 
रञाणे सनमतीने मरञाठञा समञाज हञा 

मञागञास असल्ञाचञा कुणबी ओबीसी 
अंतग्गत आरक्षण नमळते तसेच 
मरञाठञा पकंवञा 96 कुळी मरञाठञा यांनञा 
ओबीसी अंतग्गत आरक्षण नमळञावे, 
असञा ननष्कष्ग कञाढलञा.

त्ञानंतर जुन 2014 रोजी मञा. 
पृथ्ीरञाज चव्ञाण सरकञारने मरञाठञा 
आरक्षणञाचञा नवषय मंत्ीमंडळञात 
मांडलञा. त्ञानुसञार एसईबीसी 
म्हणजे शैक्षणणक व आरथ्गकदृष्टञा 
मञागञास प्रवग्ग तयञार करण्ञात आलञा. 
2014 लञा एसईबीसी अतंग्गत मरञाठञा 
समञाजञालञा आरक्षण जञाहीर केले. 
श्ी. रञाकेश रञाठोड यांनी एसईबीसी 
म्हणजेच (शकै्षणणक व आरथ्गकदृष्टञा 
मञागञास) अतंग्गत नमळञालले ेआरक्षण 
हे वैद्य आहे. एसईबीसीचञा उले्ख 
हञा रञाज्घटनेत आहे. त्ञामुळे रञाज् 
शञासनञालञा जर एखञादञा समञाज 
शैक्षणणक व आरथ्गकदृष्टञा मञागञास 
आहे, असे वञाटले तर सरकञार त्ञा 
समञाजञालञा आरक्षण देऊ शकते. 
आणण त्ञानसुञारच मरञाठञा समञाजञालञा 
आरक्षण योग्य असल्ञाचे मत 
मांडले. 2014 लञा आरक्षण मंजूर 
होतञाच श्ी नतरोडकर व इतर समदुञाय 
आरक्षणञानवरोधञात उच्च न्ञायञालयञात 

गेले. त्ञानंतर 2017 लञा फडणवीस 
सरकञार आले.फडणवीस सरकञारने 
मरञाठञा आरक्षणञाचञा नवषय रञाज् 
मञागञासवग्ग आयोगञाकडे सुपदु्ग केलञा. 
त्ञानंतर न्ञायमूतगी श्ी. गञायकवञाड 
यांनी नोवे् 2018 लञा अहवञाल सञादर 
केलञा. त्ांनी मरञाठञा आरक्षणञाबञाबत 
कञाही ठळक मुदे्द मांडले.

मरञाठञा समञाजञाचे शञासकीय व 
ननमशञासकीय सेवेत प्रनतननधीत् 
फञार कमी आहे. तसचे मरञाठञा समञाज 
रञाज् घटनेच्ञा कलम 15 (14) व 
16 (14) नुसञार आरक्षणञास पञात् 
आहे. मरञाठञा समञाजञालञा आरक्षण हे 
घटनलेञा धरुन असल्ञाच ेसांगगतल.े 
त्ञानंतर उच्च न्ञायञालयञाने मरञाठञा 
आरक्षण योग्य असल्ञाच ेमत मांडले 
व मरञाठञा आरक्षणञास परवञानगी 
ददली. त्ञानंतर जयश्ी पञाटील 
(सदञावतते) सवसोच्च न्ञायञालयञात 
गेल्ञा. सवसोच्च न्ञायञालयञाने 1 सप्ें. 
2020 रोजी मरञाठञा समञाज मञागञास 
नसल्ञाचञा तसेच इतर समञाजञाच्ञा 
आरक्षणञावर गदञा येत असल्ञाचे 
ननदतेश देवून मरञाठञा आरक्षणञालञा 
स्गगती ददली. त्ञामुळे मरञाठञा 
समञाजञालञा आरक्षण रद्द झञाले.

आरक्षियाची सुरुवयात मुळयात जयाती, जमयातींपयासून झयाली. 
संनवियानयाची रचनया करतयानया रचनयाकयारांनी पूवतीच्या कयाही 
गटांनया अ.जया. व अ.ज. म्हिून सुचचबद् केले. जयाती व्यवसे्मुळे 
अनुसूचचत जयाती व अनुसुचचत जमयाती यया ऐनतहयाशसकदृष्टया 
मयागयासलेल्या असल्या कयारियामुळे समयाजयात त्ांनया सन्मयान व 
संिी नमळवत नव्ती. अशया गटांनया आरक्षि नमळयावे, जेिेकरुन 
त्ांनया शैक्षणिक संस्या तसेच सरकयारी नोकरीत संिी नमळयावी. 
रयाष्ट्  उभयारिीच्या कयाययात त्ांचया हयातभयार लयागयावया. इडबु्स 
अंतग्णत नमळियारे आरक्षि हे आथ्णकदृष्यया मयागयास यया ननकषयावर 
आियाररत आहे व देशयातील सव्णसयाियारि गटयातील मयागयास 
आसियाऱयया सवजांनया ते नमळियार आहे तर एस ई बी सी अंतग्णत 
नमळियारे आरक्षि हे जयात ननहयाय आरक्षि आहे व ते फक्त 
मरयाठया समयाजयालया नमळियार आहे.
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भ्यूवमका
वनलेश िटुाळ



रयाज्यपयाल भगतशसहं कोश्यारी हे कुलपती म्हिून उपस्स्त होते. 
ययावेळी बोलतयानया भगतशसहं कोश्यारी यांनी ननतीन गडकरी आणि शरद 
पवयारांची तुलनया थेट छत्पती शशवयाजी महयारयाजांशी केली. इतकंच नवे्, 
तर शशवयाजी महयारयाज हे जुन्या कयाळयातील आदश्ण असल्याचं नवियान 
रयाज्यपयालांनी केलं. त्ांच्या यया नवियानयावरून आतया नवया वयाद ननमयाि 
होण्याची शक्यतया वत्णवली जयात आहे. 

। मुंबई। महाईन््यूज । 

गेल्या कयाही 
ददवसांपयासून रयाज्ययात 
नेतेमंडळींनी केलेल्या 

वक्तव्यांवरून मोठया वयाद 
चयालू असल्याचं पयाहयायलया 
नमळत आहे. आिी काँगे्स 

खयासदयार रयाहुल गांिी यांनी 
स्यातंत्रवीर सयावरकर 

नब्क्टशांकडून पेन्न घ्यायचे, 
त्ांनी नब्क्टशांची मयाफी 

मयागगतली होती, असं नवियान 
केलं. त्यावरून वयाद चयालू 
असतयानया प्रतु्त्तरयादयाखल 

सयावरकरांचे नयातू रिजीत 
सयावरकर यांनी “एकया 

मदहलेसयाठी नेहरंूनी देशयाची 
फयाळिी केली”, असं 

म्हितयाच त्या नवियानयावरूनही 
रयाजकीय वतु्णळयातून 

प्रनतक्रियया उमटू लयागल्या. 
ययानंतर आतया रयाज्यपयाल 

भगतशसहं कोश्यारी यांनी 
मरयाठवयाडया नवद्ययापीठयाच्या 

एकया कयाय्णरिमयात बोलतयानया 
थेट छत्पती शशवयाजी 

महयारयाजांनवषयी केलेल्या 
एकया वक्तव्ययावरून जोरदयार 

चचया सुरू झयाली आहे.

कें द्ीय मतं्ी मनतीन गडकरी आणण 
राष्ट्रवादी काँगे्सच ेअध्यक्ष िरद पवार 
यांना आज मरािवाडा मवद्यापीिाकडून 
मानद कड. शलट पदवी देण्ात आली. 
या काय्परिमाला राज्पाल भगतशसहं 

कोश्ारी हे कुलपती म्हणून उपस्स्थत 
होते. यावेळी बोलताना भगतशसहं 
कोश्ारी यांनी मनतीन गडकरी 
आणण िरद पवारांची तुलना थेट 
छत्पती शिवाजी महाराजांिी केली. 
इतकंच नवे्, तर शिवाजी महाराज हे 
जुन्ा काळातील आदि्प असल्ाचं 
मवधान राज्पालांनी केलं. त्ांच्ा या 
मवधानावरून आता नवा वाद मनमषाण 
होण्ाची िक्ता वत्पवली जात आहे. 
आपल्ा भाषणात राज्पालांनी 
उपस्स्थत मवद्यार्थषांना माग्पदि्पन 
करताना कुणाचा आदि्प िेवावा 

यासंदभषात वक्तव् केलं. “आम्ही 
जेव्ा िाळेत शिकत होतो, तेव्ा 
आमचे शिक्षक आम्हाला मवचारायचे 
की तुमचे आवडते नेते कोण आहेत? 
मग ज्ांना सुभाषचंद् बोस चांगले 
वाटायचे, ज्ांना नेहरू चांगले 
वाटायचे, ज्ांना गांधीजी चांगले 
वाटायचे ते त्ा त्ा व्क्ततींचं नाव 
घ्ायच.े मला अस ंवाटत ंकी जर कुणी 
तुम्हाला मवचारलं की तुमचे आवडते 
हहरो ककंवा आदि्प कोण आहेत? तर 
बाहेर कुिे जायची गरज नाही. इथेच 
महाराष्ट्र ात तुम्हाला ते ममळतील. 
शिवाजी तर जुन्ा काळातले आदि्प 
आहेत. मी नव्ा यगुामवषयी बोलतोय. 
डॉक्र आंबेडकरांपासून डॉ. मनतीन 

गडकरींपययंत सगळे तुम्हाला इथेच 
ममळतील”, असं भगतशसहं कोश्ारी 
म्हणाले.

दरम्ान, राज्पालांच्ा या 
मवधानाचा संभाजी मब्गेडकडून टीव्ी 
९ िी बोलताना मनषेध करण्ात 
आला आहे. “राज्पाल भगतशसहं 
कोश्ारींच्ा मवधानाचा आम्ही 
जाहीर मनषेध करतो. ते सातत्ाने 
अिी मवधानं करत अितात. शिवाजी 
महाराज हे जागमतक स्रावरचे 
आदि्प नेते होते. शिवाजी महाराजांची 
तुलना कुणािीही आणण किािीही 
होऊ िकत नाही”, अिी प्रमतकरिया 
संभाजी मब्गेडचे शिवानंद भानुसे 
यांनी हदली आहे.

ननतरीन गडकररी, शरद पवाराचंरी तुलना छत्पतरी रशवाजरी महाराजासंोबत -राज्यपाल भगतरसंह 

शॉर्ट न्यूज

।  मुंबई ।  महाईन््यूज । 

 मुंबईमधे् गोवरच्ञा सञाथीचञा 
उदे्क झञालञा असतञानञा गेल्ञा कञाही 
ददवसांपञासनू मुबंईकर खोकलञा आणण 
घशञाच्ञा खवखवीन ेहैरञाण झञाल ेआहेत. 
ऑक्टोबर व नोव्ेंबरमधील वञातञावरणञातील 
बदलञामळेु सध्ञा खोकलञा, घशञाची खवखव 
यञाचञा त्ञास नञागररकांनञा होऊ लञागलञा आहे. 
त्ञामळेु घशञाची खवखव व खोकल्ञाच्ञा 
रुग्ांच्ञा सखं्यते सञाधञारणपण े२५ ते 
३० टक्क्यांनी वञाढ झञाली असल्ञाचे 
डॉक्टरांकडून सांगण्ञात आल.े मुबंईमधे् 
सध्ञा रञात्ी थडंी तर ददवसञा कडक उन्ञाळञा 
अस ेवञातञावरण आहे. यञा वञातञावरण बदलञाचञा 
पररणञाम नञागररकांच्ञा आरोग्यञावर ददसनू 
यते आहे. त्ञामुळे कञाही ददवसांपञासनू 
मुबंईतील नञागररकांच्ञा घशञात खवखव 
वञाढली असनू, त्ांनञा खोकल्ञाचञा त्ञास होत 
आहे. तसचे अनकेांनञा खोकलञा व सदगीचञा 
त्ञास होत आहे.

वातावरणाततील बिलांमुळे 
मुंबईकर खोकला
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“शिवाजी जनु्ा काळातले आदि्श!”

 ।कराड। महाईन््यूज । 

दशक्षण मुंबईतील जुन्ञा 
मोडकळीस आलेल्ञा १४०० हून 
अरधक उपकरप्रञाप्त इमञारतींच्ञा 
पुननव्गकञासञाचञा प्रश्न गंभीर बनलञा 
आहे. उपकरप्रञाप्त इमञारतींच्ञा 
पुननव्गकञासञासञाठी धोरण आखून 
हञा प्रश्न सोडवञावञा यञा मञागणीसञाठी 
शशवसेनञा उद्व बञाळञासञाहेब 
ठञाकरे पक्षञाने शननवञारी आक्ोश 
आंदोलन केले . उपकरप्रञाप्त 
इमञारती धोकञादञायक बनल्ञा 
असून यञापैकी अनेक इमञारती 
अनतधोकञादञायक बनल्ञा आहेत. 
पररणञामी, अधूनमधून इमञारत 
कोसळण्ञाची घटनञा घडत आहे. 
अनेक कुटंुबे जीव मुठीत घेऊन यञा 

इमञारतींमधे् वञास्व्ञास आहेत. यञा 
इमञारतींचञा पुननव्गकञास हञाच एकमेव 
तोडगञा आहे. मञात् यञा इमञारतींचञा 
पुननव्गकञास अत्ंत संथगतीने सुरू 
आहे. आजही १४०० हून अरधक 
इमञारती पुननव्गकञासञाच्ञा प्रतीक्षेत 
आहेत. त्ञामुळे रञाज् सरकञार आणण 
म्हञाडञाने यञा इमञारतींचञा जलगदतीने 
पुननव्गकञास करञावञा, अशी मञागणी 
करीत ठञाकरे गटञाने शननवञारी 
आक्ोश आंदोलन केले.

दशक्षण मुंबई नवभञाग क्. १२ च्ञा 
वतीने शननवञारी गगरगञाव, क्ांतीनगर 
येथे हे आंदोलन करण्ञात आले. 
यञा आंदोलनञात खञासदञार अननल 
देसञाई, उपनेते अरुण दधुवडकर, 
नवभञागप्रमुख पांडुरंग सकपञाळ, 

दशक्ण मुबंईत ठाकरहे 
गटाचहे आक्ोश आंदोलन

। मुंबई । महाईन््यूज । 
                                                                                                                      

स्वातंत्र्यवतीर सावरकर 
रांच्ा ववरोधात काँग्रेस 

नेते खासिार राहुल गांधती 
रांनती केलेल्ा ववधानाने 

अडिणतीत आलेल्ा 
क्शवसेनेने रा मुद्दयावर 

महाववकास आघाडतीत फ्यू ट 
िड्यू  शकते, असा इशारा 

िेताि काँग्रेस आणण 
क्शवसेनेिती मते वेगळी 

असलती तरी महाववकास 
आघाडतीवर कोणताहती 

िररणाम होणार नाहती, असा 
वनवयाळा काँग्रेसने दिला. 

स्वञातंत्र्यवीर सञावरकर यांच्ञा 
नवरोधञात रञाहुल गांधी यांनी व्क्त 
केलेल्ञा मतांमुळे भञाजप व शशदें 
गटञाने शशवसेनेलञा घेरले आहे. हञा 
वञाद पक्षञालञा महञागञात पडू नये 
म्हणूनच सञावरकर यांच्ञाबञाबत 

रञाहुल गांधी यांनी मांडलेली 
भूनमकञा मञान् नञाही तसेच यञातून 
महञानवकञास आघञाडीत फूट पडू 
शकते, असञा इशञारञा शशवसेनञा 
नेते खञासदञार संजय रञाऊत यांनी 
ददलञा. रञाऊत यांच्ञा इशञाऱयञानंतर 
महञानवकञास आघञाडीचे भनवतव् 
कञाय, असञा  प्रश्न उपस्स्त 
करण्ञात आलञा होतञा.

काँग्ेसने  मञात्  शक्यतञा 
फेटञाळून लञावली. सञावरकर 

यांच्ञावरून शशवसेनञा व काँग्ेसची 
मते रभन्न आहेत. दोन्ी पक्षांमध्े 
मतभेद आहेत. पण त्ञामुळे 
महञानवकञास आघञाडीत फूट पडणञार 
नञाही, असञा ननवयाळञा काँग्ेसचे 
मुख्य प्रवके्त खञासदञार जयरञाम 
रमेश यांनी ददलञा. 

रञाहुल गांधी यांच्ञा यञात्ेत 
सहभञागी झञालेल्ञा रमेश यांनी 
संजय रञाऊत यांच्ञाशी दरूध्वनीवर 
चचया केली. यञा वेळी रमेश यांनी 

काँगे्सची भूनमकञा स्पष् केली.
स्वञा . सञावरक र यांच्ञा 

गौरवशञाली इनतहञासञाची मञादहतीच 
नञाही. ते यञा नवषयञावर कञाय 
बोलणञार आणण सञावरकरांवरील 
रञाहुल गांधींच्ञा टीकेवरून ते 
कसलञा ननषेध करणञार. त्ांनञा 
यञा टीकेचे गांभीय्गच कळले नञाही, 
अशी टीकञा कें द्ीय मंत्ी नञारञायण 
रञाणे यांनी डोंनबवलीत आददत् 
ठञाकरेंवर केली.

सावरकरांवरील गवधानावरून 
काँग्हेस- शशवसहेनहेत दरी

महाववकास आघाडरीत फफू ट पडण्ाचरी शक्यता
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भारताकडून यएूनएससीमध् ेसधुारणाचंी मागणी
सरुक्षा पररषदेतील बदलांबाबत सयंकु्त राष्ट्र ातील भारतीय राजनगयक 

रुचचरा कंबोज यांनी गुरुवारी हा मुद्ा उपस्स्थत केला होता. ज्ामध्य ेत्ांनी 
UNSC मधे्य समान प्रमतमनभधत्ाबद्ल बोलल ेगेल.े बदलांमधे्य शजतका 
मवलंब होईल, मततकेच संस्थेचे आणण जगाचे नुकसान होईल. मात्, 
भारताकडून अिा सधुारणांची मागणी होण्ाची ही पहहलीच वळे नाही. 
भारत वेळोवेळी UNSC मध्य ेया बदलांना पाहिंबा देत आहे.

भारत UNSC चा स्ायी सदस्य का नाही?
सरुक्षा पररषदेचा स्थायी सदस्य होण्ासािी भारत दीघ्पकाळापासनू 

प्रयत्न करत आहे. मात् भारताच्ा मागषातील सवषात मोिा अडथळा हा चीन 
आहे. चीनशिवाय फ्ान्स, अमरेरका, रशिया आणण मब्टनने भारताला सरुक्षा 
पररषदेचे स्थायी सदस्य बनमवण्ास सहमती दि्पवली आहे. मात्, चीन 
कायम वेगवेगळ्ा बहाण्ान ेभारताच्ा स्थायी सदस्यत्ाला मवरोध करत 
आला आहे.

www.

 ।  नवती दिल्ती  । महाईन््यूज । 
प्रवतवनधती। 

संसदेचे हहवाळी अभधवेिन 7 
कडसेंबरपासून सुरू होणार असून 
ते 29 कडसेंबरपययंत चालणार आहे. 
कें द्ीय संसदीय कामकाज मंत्ी 
प्रल्ाद जोिी यांनी िुरिवारी कविट 
करून ही माहहती हदली.

त्ांनी  सां गगतले  की , 
आगामी हहवाळी अभधवेिन 23 
हदवसांचे असून त्ात 17 बैिका 
होणार आहेत. अमृत कालमध्ये 
अभधवेिनादरम्ान मवभधमंडळाचे 
कामकाज आणण इतर मवषयांवर 
चचषा होणार आहे.

माध्यमांच्ा अहवालानुसार, 
मविेष म्हणजे हे पहहलेच असे 
अभधवेिन असणार आहे की, 
ज्ात उपराष्ट्र पती जगदीप धनखर 
जे राज्सभेचे अध्यक्ष आहेत. 
ते सभागृहाच्ा कामकाजाचे 
अध्यक्षस्थान स्विकारतील. 

गुजरात आणण हहमाचल प्रदेिात 
मनवडणुकीची धामधूम सुरू 
असताना हे अभधवेिन सुरू 
होणार आहे.

हहवाळी अभधवेिनात काय 

अपेशक्षत आहे
एएनआय या वृत्तसंसे्थनुसार, 

सरकार संसदेच्ा आगामी 
अभधवेिनात अनेक मवधेयके मंजूर 
करण्ाची योजना आखत आहे. 

तर मवरोधक तातडीच्ा मवषयांवर 
चचफेची मागणी करू िकतात. 
अभधवेिनाच्ा पहहल्ा हदविी 
हदवंगत सदस्यांना आदरांजली 
वाहण्ाची  िक्ता आहे . 
मवद्यमान सदस्यांच्ा मनधनामुळे 
आगामी अभधवेिनाच्ा पहहल्ा 
हदविीचे कामकाज तहकूब 
होण्ाची िक्ता आहे. नुकतेच 
मनधन झालेल्ा खासदारांमध्ये 
समाजवादी पक्षाचे संरक्षक 
मुलायमशसहं यादव यांचाही 
समावेि आहे.

कोरोनाची पररस्स्थती पाहता 
आणण लोकसभा आणण राज्सभा 
सचचवालयात ील ब हु त ांि 
सदस्य आणण कम्पचाऱयांना 
लसीकरण करण्ात आले 
असल्ाने अभधवेिन कोणत्ाही 
मनबयंधाशिवाय पार पडण्ाची 
िक्ता आहे . मात्, गेल्ा 
वषषांत कोमवडमुळे संसदेच्ा 
अभधवेिनावर पररणाम झाला.

ससंदेच ेहहवाळी अधधविेन 7 हडसेंबरपासनू 
सरुु; 23 हदवसांत होणार 17 बठैका ! चीन-पाककस्ानचा अप्रत्यक्ष उल्लेख

हहवाळी अधधविेन वादळी होण्ाची िक्यता
संसदेचे पदहलेच अधिवेशन असेल ज्ययात उपरयाष्ट्पती जगदीप 

िनखर हे रयाज्यसभेच्या अध्यक्षपदयाचया कयाय्णभयार स्ीकयारतील.  
कें द् सरकयारकडून त्या नविेयकांची ययादी तययार केली जयात असून, 
ती चयालू अधिवेशनयात मंजूर करण्याचया प्रयत्न केलया जयाईल. 
दरवषतीप्रमयािे यंदयाही दहवयाळी अधिवेशन वयादळी ठरण्याची शक्यतया 
वत्णवली जयात आहे.

रहवाळरी अधिवशेन वादळरी होण्ाचरी शक्यता
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दहशतवादाला समर्पन हहे 
काहरी दहेशांचहे धोरण -मोदरी

। नवती दिल्ती।महाईन््यूज । 
वृत्संस्ा । 

‘काही देि त्ांच्ा परराष्ट्र  
धोरणाचा भाग म्हणून दहितवादाचे 
समथ्पन करतात तर काही देि 
दहितवाद्यांमवरोधातील कारवाई 
रोखून अप्रत्क्षपणे तसे करतात,’’ 
असे पंतप्रधान नरेंद् मोदी यांनी 
िुरिवारी पाककस्ान आणण चीनचा 
अप्रत्क्ष उल्ेख करत म्हटले. गृह 
मंत्ालयाने येथे आयोशजत केलेल्ा, 
दहितवादाला आभथ्पक मदतीस 
मवरोध दि्पवणाऱया दहतवादमवरोधी 
मतसऱया आंतरराष्ट्र ीय मंकत्स्रीय 
पररषदेत (नो मनी फॉर टेरर-
मममनस्ट्ट्र यल कॉन्फरन्स ऑन 
काउंटर-टेरररझम फायनास्न्सगं) 
मोदी बोलत होते. यात ७० हून अभधक 
देि व आंतरराष्ट्र ीय संस्थांचे प्रमतमनधी 
सहभागी झाले आहेत. या पररषदेत 
पाककस्ान आणण अफगाणणस्ान 
सहभागी झालेले नाहीत. चीनला 
मनमंत्ण हदले होते मात् चीन या 
पररषदेत सहभागी झाला नसल्ाचे 

अभधकाऱयांनी सांगगतले.
म ो द ी  म्ह ण ा ले ,  क ी 

दहितवाद्यांबद्ल सहानुभूती मनमषाण 
करण्ाचा प्रयत्न करणाऱया संघटना 
आणण व्क्ततींनाही वेगळे पाडले पाहहजे. 
युद्ध नसणे म्हणजे िांतता असते, 
या भ्रमात आंतरराष्ट्र ीय संघटनांनी 
राहू नये. छुप्ा पद्धतीची युदे्धही 
धोकादायक व मततकीच हहसंक 
असतात. आंतरराष्ट्र ीय संघटनांनी 
असा मवचार करू नये की युद्ध नसणे 
म्हणजे िांतता. प्रॉक्ी युद्ध देखील 
धोकादायक आणण हहसंक असतात. 
दहितवादाचे समथ्पन करणाऱया 
देिांना त्ाची ककंमत मोजायला 
लावली पाहहजे.

। इराण ।  
महाईन््यूज । वृत्संस्ा । 

संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा पररषदेत 
कायमविरूपी सदस्यत्ासािी 
फ्ान्सन ेभारताला उघडपण ेपाहिंबा 
हदला आहे. याआधी, िुरिवारी 
म्हणजेच १८ नोव्ेंबर रोजी मब्टननेही 
भारताच्ा बाजनू ेही मागणी केली 
होती. जगातील सवषात िगक्तिाली 
सघंटनमेध्य ेउदयोनु्ख िक्ती देिांचा 
सहभाग वाढण्ाची वळे आली आहे, 
अस ेयनुायटेड निेन्स (UN) मधील 
फ्ान्सच्ा प्रमतमनधीने म्हटले. तर 
फ्ान्सने भारतालाच नवे् तर जम्पनी, 
ब्ाझील आणण जपानलाही सुरक्षा 
पररषदेत स्थायी सदस्य बनवण्ाची 
मागणी केली आहे.

यूएन जनरल असेंब्ीच्ा 
बिैकीत नैभथली ब्ॉडहट््प म्हणाल्ा 
की, 'फ्ान्स ही मागणी सातत्ाने 
करत आहे. पररषदेन ेइतर देिांनाही 
सोबत घ्ाव.े जणेकेरून ही संस्था 

अभधक मजबतू होईल, अिी आमची 
इच्ा आहे. सरुक्षा पररषदेच ेकाम 
अभधक चांगले करण्ासािी 25 
सदस्य जोडल ेजाऊ िकतात, असहेी 
त्ा म्हणाल्ा. ज्ामधे्य आकफ्कन 
देिांचाही समाविे करावा. नभैथली 
यांनी भौगोशलक प्रमतमनभधत्ाच्ा 
आधारे सुरक्षा पररषदेत सदस्य 
जोडण्ाबाबत भाष्य केल.े

याशिवाय UNSC च्ा 
रचनेत बदल करण्ाची मागणीही 
अनेकदा करण्ात आली आहे. 
यूएनएससीमध्ये मवकसनिील 
देिांच ेप्रमतमनभधत् कमी आहे. परंतु 
स्थायी सदस्यांना यामध्य ेकोणताही 
बदल नको आहे. वे्टो पॉवर 
अन् कोणत्ाही देिाला द्यायला 
हवा, असा युगक्तवाद केला जातो. 
भारताशिवाय जपान, जम्पनी आणण 
ब्ाझील हे देिही सुरक्षा पररषदेचे 
स्थायी सदस्य होण्ासािी प्रयत्निील 
आहेत.

UNSC चहे स्थायरी सदस्य बनवण्ासाठी
 फ्ान्सचा भारताला पादठबंा

।नवती दिल्ती । 
महाईन््यूज । वृत्संस्ा ।  

अवघ्ा चार वषषांपवूषी सरुू झालले्ा 
नवउद्योगान ेसपूंण्प मवकशसत केलले्ा 
‘मवरिम-एस’ उपग्ह प्रके्षपकाद्ारे तीन 
उपग्ह यिविीरीत्ा अवकािातील 
मनयोशजत कक्षते िरुिवारी भारतातफफे  
सोडण्ात आले. याद्ारे भारताच्ा 
अवकाि मोहहमांमधे्य खासगी के्षत्ाच्ा 
सहभागाची नांदी झाली आहे. आतापययंत 
भारतीय अवकाि सिंोधन ससं्था (इस्ो) 
या हदग्गज सरकारी संस्थेची यात 
मके्तदारी होती. चने्नईपासनू समुारे ११५ 
ककलोमीटरवरील ‘इस्ो’च्ा सतीि धवन 
अवकाि कें द्ातनू सकाळी साडअेकराला 
हे प्रके्षपण झाल.े ‘स्ायरूट एरोसे्स’ 
या खासगी नवउद्योगाने (ट्ाट्प अप) 
मनमम्पत केलेल्ा या उपग्ह प्रक्षपेकाला 
‘मवरिम-एस’ असे देिाच्ा अंतराळ 
काय्परिमाचे जनक मवरिम साराभाई 
यांच ेनाव देऊन त्ांच्ा या क्षते्ातील 
योगदानास औचचत्पूण्प अभभवादन 
करण्ात आले आहे. २०२० मध्ये 
कें द्ाने अवकाि क्षते् खासगी क्षते्ासािी 
खलु ेकेल्ानतंर ही प्रक्षपेकाची यिविी 

मनमम्पती व प्रके्षपण करणारी ‘स्ायरूट 
एरोसे्स’ ही भारतातील पहहली खासगी 
कंपनी िरली आहे. ‘इकंडयन नॅिनल 
स्ेस प्रमोिन अँड ऑथोरायझेिन 
सेंटर’ या अवकािमवषयक मनयामक 
संस्थचे अध्यक्ष पवन गोएंका यांनी 
येथील ‘इस्ो’च्ा मोहीम मनयंत्ण 
कें द्ातून बोलताना सांगगतले, . की 
‘स्ायरूट एरोसे्स’द्ारे ‘ममिन प्रारंभ’ 
मोहीम यिविीरीत्ा पूण्प झाल्ाची 
घोषणा करताना मला आनदं होत आहे. 
या प्रक्षपेकाने ‘स्ायरूट’न ेमनयोशजत 
केललेी ८९.५ ककलोमीटरची उंची आणण 
१२१.२ ककलोमीटरची कक्षाश्णेी नमेकी 
गािली आहे. 

दहेशाच्ा अवकाश क्हेत्ात 
खासगरी ‘गवक्मा’रंभ

शधतिशालरी देशाचंा सहभाग वाढला, वरिटननेहरी केलरी होतरी मागणरी
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एकञा नवचचत्, अतक्य आणण अनपशेक्षत 
घटनञाचक्ञात अडकलेल्ञा 

सव्गसञामञान् मञाणसञाचं कञाय होईल? बरं हञा 
अनञावस्ञा प्रसंग त्ञाच्ञा एरव्ी सञाध्ञा-सरळ 
मञागयान ेजञाणञाऱयञा कुटंुबञाचञाच सव्गनञाश करणञार 
असले तर? इकडे आड नतकडे नवहीर अशञा 
दं्द्ञात सञापडललेञा अत्तं असहञाय्य, चौथी 
शशकलेलञा नवजय सञाळगञावकर ज्ञा हुशञारीने 
आपल्ञा कुटंुबञालञा सकंटञातनू ओढून बञाहेर 
कञाढतो ते दञाखवणञारञा ‘दृश्यम’ प्रेक्षकांनञा 
आवडलञा होतञा. नवजयच्ञा मूळ गोष्ीतच 

त्ञाचञा दसुरञा अंक लपलञा होतञा. खोटं कधी 
नञा कधी उघडं पडत ंयञा एकञा सतू्ञाच्ञा आधञारे 
रचलञा गेललेञा नवजयचञा ‘दृश्यम २’ आधीच्ञा 
चचत्पटञाइतकञा उत्म नसलञा तरी प्रके्षकांची 
उतं्ठञा शवेटपययंत पटकवून ठेवण्ञात यशस्वी 
ठरलञा आहे. ‘दृश्यम २’चञा प्रभञाव प्रके्षकांवर 
पडतो तो खरंतर त्ञाच्ञा कथमेळेु. पदहल्ञा 
आणण आतञा यञा दसुऱयञा दोन्ी चचत्पटांची 
कथञा शजतू जोसेफ यांचीच आहे. त्ञामुळे 
पदहल्ञा कथेपञासून आवश्यक असलेली 
ससुतू् मांडणी सञाधणं लखेकञालञा शक्य झञालं 

आहे. अथयात, पदहल्ञा भञागञात घडललेी घटनञा 
आणण त्ञातनू बञाहेर पडण्ञासञाठी नवजयने 
रचलेलञा खळे यञात एक सहजतञा होती. दसुऱयञा 
भञागञात मञात् नञायक आधीपञासूनच हुशञार 
आणण सञावध असल्ञान ेइथ ेडञावपचे आहेत, 
खळेी आहे. शजन ेआपलञा मलुगञा गमञावलञा 
आहे अशी पोलीस अरधकञारी मीरञा (तबू्) 
आणण आपल्ञा कुटंुबञालञा वञाचवण्ञासञाठी 
धडपडणञारञा खबंीर मनञाचञा बञाप नवजय (अजय 
देवगण) यञा दोघांमधलंच खरंतर हे भञावननक 
यदु्. मीरञालञा पकं् मञादहती आहे की नतच्ञा 

मलुञालञा मञारून नवजयने प्रते कुठेतरी लपवलं 
आहे, पण त ेनतलञा शसद् करतञा आलले ंनञाही. 
मञात् मुळञातच ती सहजी हञार मञानणञारी आई 
नञाही, त्ञामळेु प्रकरण बदं झञाल ंअसल ंतरी ती 

शांत बसललेी नञाही. तर ज ेघडल ंते नवसरून 
पनु्ञा पदहल्ञासञारख ंजगण्ञाचञा प्रयत्न करणञारे 
नवजय आणण त्ञाच ेकुटंुबीय पणू्गपण ेत्ञातनू 
बञाहेर पडललेे नञाही. 

‘दृश्यम २’ उतं्ठावध्शक रहस्यपट‘दृश्यम २’ उतं्ठावध्शक रहस्यपट

असखं्य सकंटांवर मञात करत अनके वञादळांनञा कवेत घेत 
प्रचडं शजद्दीच्ञा बळञावर नवजयी होणञाऱयञा नवजते्ञाची 

कहञाणी सांगणञारञा ‘जतेञा’ हञा मरञाठी चचत्पट प्रके्षकांच्ञा भटेीलञा 
यणेञार आहे. नकुतञाच ‘जतेञा’चञा टट् लेर लाँच करण्ञात आलञा 
असनू २५ नोव्ेंबर रोजी हञा चचत्पट सपंणू्ग महञारञाष्ट् ञात प्रदशश्गत 
होणञार आहे.
‘सजं ूएन्टरटेन्ने्ट’च्ञा बनॅरखञाली ननमयात ेसजंय लक्ष्मणरञाव 
यञादव यांनी सहननमयाते नमदहर सजंय यञादव यांच्ञा सञाथीने 
‘जेतञा’ यञा चचत्पटञाची नननम्गती केली आहे. यञा चचत्पटञाच्ञा 
ददग्दश्गनञाची धुरञा ददग्दश्गक योगशे सञाहेबरञाव महञाजन यांनी 
सांभञाळली आहे. सजंय लक्ष्मणरञाव यञादव यांनीच कथञा 
शलदहली असनू, योगशे सबनीस आणण योगेश सञाहेबरञाव 
महञाजन यांच्ञा सञाथीन ेत्ांनी पटकथञाही शलदहली आहे.
शजद्द, चचकञाटी, महेनत, त्ञाग, प्रमे आणण नवजयञाची गोष् 

यञा चचत्पटञात आहे. यञाबद्दल बोलतञानञा ददग्दश्गक योगशे 
महञाजन म्हणञाल,े ‘‘आजच्ञा युगञातील कथञा सञादर करतञानञा 
‘जेतञा’लञा प्रमेकथचेी गलुञाबी पकनञारही जोडण्ञात आली आहे. 
अथ्गपणू्ग सवंञाद आणण कसदञार अरभनय ही यञा चचत्पटञाची 
जमचेी बञाज ूआहे.’’ अरभनतेञा ननतीश चव्ञाण आणण अरभनते्ी 
स्हेल देशमखु यञा नव्ञाकोऱयञा जोडीची केनमस्ट्ीही प्रके्षकांनञा 

आकपष्गत करेल, अशी भञावनञा 
ननमयाते संजय लक्ष्मणरञाव 
यञादव यांनी व्क्त केली. 
‘जेतञा’चे संवञादलेखन योगेश 
सबनीस आणण सजंय लक्ष्मणरञाव 
यञादव यांनी केल ेआहे. ननतीश आणण 
स्हेल यञा जोडीसोबत चचत्पटञामधे् 
शरद गोयेकर, अननकेत केळकर, प्रज्ञा 
सोनञावणे-डञावरे, कुणञाल मेश्ञाम, दीपक 
टञावरे, प्रवीण इंद,ू गौतम शशरसञाठ, श्येञा 
कुलकणगी आदी मञातब्र कलञाकञारही 
ददसणञार आहेत. यञा चचत्पटञातील गञाणी 
कबीर शञाक्य यांनी सगंीतबद् केली 
आहेत. 

दरवषगी जगभरञात १९ नोव्ेंबर हञा ददवस 
आंतररञाष्ट् ीय परुुष ददन म्हणनू सञाजरञा 

केलञा करतो. पुरुषांशी ननगपडत वेगवेगळे नवषय आणण 
समस्ांनवरुद् आवञाज उठवण्ञासञाठी दरवषगी हञा ददवस सञाजरञा 
केलञा जञातो. यञालञा युनसे्ोनहेी पञादठंबञा ददलञा आहे. यञा नननमत्ञाने 

अनके कलञाकञार हे सोशल मीपडयञावर पोस् करतञानञा ददसत आहे. 
नबग बॉसच्ञा घरञातून प्रशसद्ीझोतञात आललेी अरभनेत्ी रुचचरञा जञाधव 

दहनहेी यञानननमत्ञान ेएक पोस् शअेर केली आहे. त्ञात नतन ेनतच्ञा वपडलांनञा 
आतंररञाष्ट् ीय परुुष ददनञाच्ञा शभुचे्ञा ददल्ञा आहेत. रुचचरञा जञाधव ही सोशल 

मीपडयञावर कञायमच सक्ीय असते. नबग बॉसच्ञा घरञातून बञाहेर पडल्ञानतंर नतने 
अनके गोष्ींवर स्पष्ीकरण ददल ेहोते. त्ञात नतन ेनबग बॉससह नवनवध मुद्दांवर भञाष् 

केल ेहोत.े नबग बॉस मरञाठीच्ञा घरञात रोदहत आणण रुचचरञाच ेमतभदे झञाल.े यञानतंर 
नतन ेत्ञालञा अनफॉलो केल ेहोते. यञाबद्दलही एकञा इन्सञाग्ञाम लञाईव्मध् ेसांगगतल ेहोते. 

त्ञानतंर आतञा आतंररञाष्ट् ीय परुुष ददनञानननमत् नतन ेएक पोस् शअेर केली आहे. यञात 
नतन ेएक खव्डीओ शेअर केलञा आहे. यञा खव्डीओत नतन ेनतच्ञा वडीलांचे 

कञाही फोटो पोस् केल ेआहेत. दरम्ञान नबग बॉस मरञाठीचञा चौथं पव्ग 
सध्ञा बरञाच गञाजतयं. नकुत्ञाच झञालले्ञा एशलनमनशेनमधे् 

रुचचरञा जञाधव नबग बॉसच्ञा घरञातून बञाहेर पडली. रुचचरञा यञा 
पवयात नतचञा ररअल लञाइफ बॉयफ्ें ड डॉक्टर रोदहत शशदेंबरोबर 
सहभञागी झञाली होती. पण आतञा रोदहत नबग बॉस घरञात 

कञायम असून रुचचरञा मञात् घरञातून बञाहेर पडली आहे. 
नबग बॉसच्ञा घरञात असतञानञा दोघांमध्हेी मतभदे 

झञाल्ञाचहंी पञाहञायलञा नमळञालं. त्ञानंतर 
नबग बॉसच्ञा घरञातून बञाहेर पडल्ञानंतर 
रुचचरञाने बॉयफ्ें ड रोदहत शशदेंलञा सोशल 

मीपडयञावर अनफॉलो 
केल.ं

रुचचरञान ेनबग 
बॉसच्ञा घरञातून 

बञाहेर पडल्ञानतंर 
इन्सञाग्ञामवर लञाइव् 

सशेन घतेल ंहोतं. 

‘जेता’ चित्रिटािा टे्लर प्रिक्श्षत‘जेता’ चित्रिटािा टे्लर प्रिक्श्षत

तुमची मुलगी झुकियार 
नयाहीच आणि…” 

रुचचरया जयािव

सत्रच्ञा दशकञात दूरदश्गनवर गोड 
हसरञा चेहरञा आणण आपल्ञा 

मधञाळ आवञाजञातील ननवेदनञाने फुल खखले 
है गुलशन गुलशन हञा कञाय्गक्म गञाजवणञाऱयञा 
अरभनेत्ी आणण ननवेददकञा तबस्ूम यांचे शुक्वञारी 
रञात्ी हृदयनवकञारञाच्ञा धक्क्यञाने ननधन झञाले. 
त्ांच्ञा अचञानक ननधनञाने कुटंुनबयांनञाही धक्ञा 
बसलञा आहे. कञाही भञाग पूण्ग झञालञा होतञा आणण 
उव्गररत भञागञाचे चचत्ीकरण पुढच्ञा आठवड्ञात 
करण्ञात येणञार होते. मञात् त्ञाआधीच त्ांची 
प्रकृती नबघडल्ञाने त्ांनञा रुग्ञालयञात दञाखल 
करण्ञात आले होते. मञात् शुक्वञारी त्ांनञा पुन्ञा 
प्रकृती नबघडल्ञाने रुग्ञालयञात दञाखल करण्ञात 
आले. नतथेच त्ांनञा दोनदञा हृदयनवकञारञाचञा झटकञा 
आल्ञाने त्ांची प्रञाणज्ोत मञालवली.

ज्येष्ठ अधभनेत्ी तबस्ूम ज्येष्ठ अधभनेत्ी तबस्ूम 
यांचे ननिनयांचे ननिन

छोट्ञा पडद्यञावरील अरभनेतञा नववेक 
सांगळे लोकपप्रय आहे. ‘आई मञाझी 

कञाळूबञाई’, ‘लव् लग्न लोचञा’ यञा मञाशलकांमधून 
नववेक घरञाघरञात पोहोचलञा. कलस्ग वञादहनीवरील 
‘भञाग्य ददले तू मलञा’ मञाशलकेने त्ञालञा लोकपप्रयतञा 
नमळवून ददली. नववेक यञा मञाशलकेत रञाजवध्गन ही 
प्रमुख नञागयकञाची भूनमकञा सञाकञारुन प्रेक्षकांचे 
मनोरंजन करत आहे.

नववेक सांगळेचञा अरभनेतञा होण्ञाचञा प्रवञास 
सोपञा नव्तञा. यञा प्रवञासञात त्ञालञा अनेक कठीण 
प्रसंगांचञा सञामनञा करञावञा लञागलञा आहे. नववेकने 
नुकतीच ‘ईटञाइम्स’लञा मुलञाखत ददली. यञा 
मुलञाखतीत त्ञाने खडतर प्रवसञाच्ञा आठवणी 
सांगगतल्ञा. नववेक म्हणञालञा “२००९-१० सञाली 
मी अरभनय क्षेत्ञात कञाम शोधत होतो. त्ञा 
कञाळञात सोशल मीपडयञाचञा फञारसञा वञापर केलञा 
जञायचञा नञाही. त्ञामुळे ननमयाते कलञाकञारांचे फोटो 
व बञायोडेटञा मञागवून घ्ञायचे.

 मढ येथे अनेक मञाशलकञा व चचत्पटांच्ञा 
शूपटगंचे सेट लञावले जञायचे. केवळ बञायोडेटञा व 
फोटोकॉपी देण्ञासञाठी मलञा अनेकदञा मढपययंत 
प्रवञास करञावञा लञागलञा आहे”. कधी कधी खखशञात 
पैसे नसल्ञामुळे मलञा ऑपडशनलञाही जञातञा यञायचं 

नञाही. पण कठीण प्रसंग व पररश्मञातून 
गेल्ञानंतर नमळञालेल्ञा यशञामुळे मी 
आनंदी आहे. यञाशशवञाय कदञाचचत 
मलञा यश म्हणजे कञाय असतं? 
यशञाची पकंमत कञाय ? हे 
समजलं नसतं. त्ञा कठीण 
कञाळञाने मलञा खूप कञाही 
शशकवलं आहे”, असंही 
नववेक पुढे म्हणञालञा.

वववेक सांगळेने अभिनय क्ेत्ातील वववेक सांगळेने अभिनय क्ेत्ातील 
खडतर प्रवासाबाबत केला खुलासाखडतर प्रवासाबाबत केला खुलासा
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कतञारमधील प्रशञासकांची 
मञानवी हक्, स्लांतररत कञामगञार 
आणण अन् कञाही यञा मुद्दय़ांवरील 
भूनमकञा, से्पडयममधील बीअरबंदी 
यञा नवषयांमुळे गेल्ञा कञाही कञाळञात 
नवश्वचषक फुटबॉल स्पधया मञागे पडली 
आहे. मञात्, रनववञारी यजमञान कतञार 
आणण इके्डोर यांच्ञातील सञामन्ञासह 
‘पफफञा’ नवश्वचषकञालञा प्रञारंभ होणञार 
असून त्ञानननमत्ञाने संपूण्ग जगञाचे 
लक्ष कतञारवर असेल. अ-गटञातील 
सलञामीच्ञा लढतीत कतञारनवरुद् 
इक्ेडोरचे पञारडे जड मञानले जञात 
आहे. मञात्, ‘पफफञा’ नवश्वचषकांच्ञा 
सलञामीच्ञा लढतींमधे् यजमञान देशांच े
कञायमच वच्गस्व रञादहल ेआहे. त्ञातच 
जञागनतक क्मवञारीत कतञारचञा (५०व्ञा 
स्ञानी) संघ इक्ेडोरपेक्षञा (४४व्ञा 
स्ञानी) केवळ सहञा स्ञानांनी मञागे 
आहे. कतञारच्ञा सघंञालञा सञाधञारण ६० 
हजञार चञाहत्ांचञा पञापठबञाही लञाभेल. 

यञाचञा फञायदञा घेत कतञारचञा संघ 
पदहल्ञाच ददवशी धक्ञादञायक ननकञाल 
नोंदवण्ञासञाठी प्रयत्नशील असेल.

कतञारने बऱयञाच वषषांपूवगीच 
नवश्वचषकञाच्ञा तयञारीलञा सरुुवञात केली 
होती. २०१९च्ञा कोपञा अमरेरकञा आणण 
२०१९च्ञा आशशयञाई चषक स्पधतेत 
कतञारच्ञा संघञाने सहभञाग नोंदवलञा 
होतञा. यञा स्पधयामध् ेकतञारच्ञा खेळञाडंूनञा 
अन् आघञाडीच्ञा खेळञाडंूनवरुद् 
खळेण्ञाची सधंी लञाभली. हञा अनुभव 
त्ांनञा नवश्वचषकञात फञायदेशीर ठरू 
शकेल. मञात्, नवश्वचषकञाच ेदडपण हे 
पूण्गपणे वेगळे असते. तुम्ही हे दडपण 

योग्य पद्तीन ेहञातञाळल्ञास आपल्ञालञा 
यशस्वी कञामगगरीची सधंी आहे, असे 
प्रशशक्षक फेशलक्स सँचेझ यांनी 
कतञारच्ञा खेळञाडंूनञा सांगगतले आहे. 
त्ञामुळे गेल्ञा कञाही वषषांत केलेल्ञा 
मेहनतीचे फळ कतञारलञा यञा स्पधतेत 
नमळणञार कञा, हे पञाहण ेमहत्तञाच ेठरेल. 
दसुरीकडे, दशक्षण अमेररकन संघ 
इके्डोरचञाही सलञामीच्ञा लढतीत 
दजतेदञार कञामगगरीचञा प्रयत्न असेल. 
पञात्तञा फेरीत बचञावपटू बञायरन 
कॅस्स्लोलञा बकेञायदेशीररीत्ञा सघंञात 
स्ञान ददल्ञामुळे इक्ेडोर संघञापुढे 
अडचणी ननमयाण झञाल्ञा होत्ञा. परंतु 

नवश्वचषकञासञाठी त्ञाचञा इक्ेडोरच्ञा 
संघञात समञावेश करण्ञात आलेलञा 
नञाही. त्ञामुळे वञादांनञा मञागे सोडून आतञा 
इके्डोरचञा सघं केवळ नवश्वचषकञात 
सवसोत्म कञामगगरी करण्ञावर लक्ष 
कें दद्त करेल. गेल्ञा वषगीच्ञा कोपञा 
अमेररकञा स्पधतेत इक्ेडोरचे आव्ञान 
उपांत्पूव्ग फेरीत संपुष्ञात आले 
होते. मञात्, त्ांच्ञा सघंञात प्रनतभञावञान 
युवञा खेळञाडंूची संख्यञा मोठी असून 
नवश्वचषकञात चमक दञाखवण्ञासञाठी ते 
उत्कु असतील.

नवश्वचषक फुटबॉल स्पधतेत 
यजमञान सघंञालञा एकदञाही सलञामीच्ञा 
लढतीत परञाभव पत्रञावञा लञागलेलञा 
नञाही. यञामधे् सञात नवजयांचञा समञावशे 
आहे, तर तीन सञामन ेबरोबरीत सटुले 
आहेत. कतञार यञा सञामन्ञामञाफ्ग त 
नवश्वचषक फुटबॉल स्पधतेत पदञाप्गण 
करणञार आहे. त्ांनञा इक्ेडोरलञा 
नमवण्ञात यश आल्ञास, कतञार हञा 
सनेगेलनतंर (२००२मध्े) नवश्वचषक 
पदञाप्गणञात नवजय नमळवणञारञा पदहलञा 
सघं ठरेल.

पवश्वचषक फुटबॉल स्पधा्श: आखाती 
देिात आजपासून तारांहकतांच ेदं्द्!
सलामीच्ा लढतीत यजमान कतारपढेु इक्डेोरचे आव्ाननवती दिल्ती । 

महाईन््यूज । वृत्संस्ा

 भञारतीय नमेबञाजांनी कोररयञात 
दञाएगू येथ ेझञालले्ञा १५व्ञा एअरगन 
अशजकं्यपद स्पधतेत २५ सवुण्गपदकांची 
कमञाई करतञानञा आपली छञाप पञाडली. 
स्पधतेच्ञा अखरेच्ञा ददवशी शकु्वञारी 
भञारतञान ेदोन सवुण्गपदके पटकञावली. 
मन ूभञाकर आणण सम्ञाट रञाणञा जोडीने 
१० मीटर एअर पपसू्ल प्रकञारञात 
कुमञार गटञात सांगघक सुवण्गपदक 
शजकंल.े तसचे ररदम सांगवञान आणण 
नवजयवीर शसद्धू यांनी यञाच स्पधया 
प्रकञारञात वररष्ठ गटञातनू सोनरेी यश 
नमळवले. त्ञामुळे भञारतञान ेयञा स्पधतेत 

२८ प्रकञारांतून २५ सुवण्गपदके 
नमळवून वच्गस्व रञाखल.े

संगवञान-शसद्धू जोडीने अचूक 
लक्ष्य सञाधतञानञा नमश् सांगघक 
गटञात कझञाकस्ञानच्ञा वॅ्लेरी 
रखीमधञान-इररनञा युनुस्ेमटोवञा 
जोडीचञा १७-३ असञा परञाभव केलञा. 
शशवञा नरवञाल आणण यनुवकञा तोमर 
जोडीलञा कांस्पदकञाच्ञा लढतीत 
कोररयन जोडीकडून ६-१६ असञा 
परञाभव पत्रञावञा लञागलञा. कुमञार 
गटञात यञाव स्पधया प्रकञारञात मनू-
सम्ञाट जोडीने (५७८ गुण) पञात्तञा 
फेरीतून दसुऱयञा क्मांकञासह अंनतम 
फेरीत प्रवेश केलञा. उझबपेकस्ञानची 
जोडी ५७९ गुणांसह आघञाडीवर 

भारत-न्ूझरीलंड पदहला टरी  
२० सामना पाण्ात!

आशियाई नमेबाजी स्पर्धेत 
भारताला २५ सुवर्णपदके


