
विद्यार्यायांच्या आरोग्याचया प्रथम  प्रयाधयान्य…
ससं्थेबाबत यथेणाऱया तक्ारी, असमाधानकारक खलुासा आणण ननकृष्ट 

दर्जाचा, खाण्ास अयोग्य असलथेला परुवठा कथे ला र्ात असलथेला पोषण 
आहार यामुळथे  नवद्ार्थ्यांच्ा र्ीनवतास, आरोग्यास हानी पोहोचण्ाची 
शक्यता नाकारता यथेत नाही. वारंवार लथेखी, तोंडी स्वरूपात कळवनूही पोषण 
आहारामध्थे कोणत्ाही प्रकारची सुधारणा होत नसल्ानथे नवद्ार्थ्यांच्ा 
आरोग्याचा नवचार करून, या ससं्थेला ददलथेलथे पोषण आहार परुवठ्ाचथे 
कामकार् काढून घथेण्ात आलथे. या ससं्थेस भनवष्ात आहार परुवठ्ाबाबत 
नननवदा भरण्ास प्रनतबधं करत काळ्ा यादीतही टाकण्ात आलथे.
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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

  महाराष्ट् ाच्ा अस्मितवेवरोधात बोलल्ास 
शांत बसणार नाहती

  दिव्ागांसाठी कौशल् ववकास योजना !

  होय, आम्ती ‘उजविे’ आहोत…

आतील पानांत

‘मुख्यमंत्र्ंचे ठर्णे’ बदलणर्र! पुढील ३ ते ६ महिन्र्त शिरर्चे रूप पर्लटणर्र

www.mahaenews.com

गददीचर् उचरं्क गर्ठणर्री जत्र्…
इंद्ायणी थडी र्त्ा ही पणु्ातील भीम थडी र्त्थेच्ा धततीवर सरुू करण्ात आली. पदहल्ा दोन-तीन 

वष्यांत पणुथे जर्ल्हातील ग्ामीण भागातून शथेकडो मदहला बचत गटांनी या र्त्थेत सहभाग घथेतला. कोनवड 
महामारीपवूती झालथेल्ा र्त्थेत सुमारथे ५ लाख नागररकांनी भथेट ददली होती. यावषती हा गदतीचा उच्ांक 
आणखी वाढथेल, अशी अपथेक्ा व्यक्त कथे ली र्ात आहथे. त्ामुळथे इंद्ायणी थडीत आमदार लांडगथे आणण टीम 
कोणतथे रथेकॉड्ड करणार? हथे पाहणथे औतु्क्याचथे ठरणार आहथे.

विंिरी-चचंचिडकरयांसयाठी दोन जतयांची िि्वणी…
दरम्ान, शहरातील मदहला बचतगटांनी तयार कथे लथेल्ा वसू् व सादहत्ांना बार्ारपथेठ उपलब्ध करून 
दथेण्ासाठी पपपंरी-चचचंवड महापाजलकथे च्ा वतीनथे दरवषती पवनाथडी र्त्ा आयोजर्त कथे ली र्ातथे. मात्, कोरोना 
महामारीमळुथे  पावणथेतीन वषषे या र्त्थेमध्थे खडं पडला होता. आता यावषती पनु्ा पपपंरी चचचंवड महापाजलका 
पवनाथडी र्त्ा भरनवणार असनू सांगवीतील पीडब्ल ूमदैानावर यथेत्ा 16 तथे 20 पडसेंबर दरम्ान पाच 
ददवस ही र्त्ा असणार आहथे. त्ामळुथे  यावषती पवना थडी आणण इंद्ायणी थडी अशा दोन र्त्ांचा आस्वाद 
पपपंरी-चचचंवडकरांना घथेता यथेणार आहथे.

।डििंरी-चििंवि ।
 । महाईन्यूज । प्रवतवनधती।

‘‘मथेगा इव्ेंट’’साठी संपूण्ड 
महाराष्टट् ात प्रजसद्ध असलथेलथे 
भार्पा शहराध्क् तथा आमदार 
महथेश लांडगथे यांच्ा पुढाकारानथे 
आणखी एक ‘‘रथेकॉड्ड ब्थेक’’ 
उपक्म पपपंरी-चचचंवडकरांसह 
संपूण्ड महाराष्टट् ाला पहायला 
नमळणार आहथे.

‘‘महिला सक्षमीकरण आणण 
सन्ान’’ या संकल्पनेतून आमदार 

लांडगे यांच्ा सौभाग्यवती पूजा 
लांडगे यांच्ा नेतृत्ताखाली भव्य 
‘‘इंद्ायणी थडी’’ जते्चे आयोजन 
करण्ात येते. कोववड मिामारीतील 
दोन वर्षे इंद्ायणी थडी जत्ा घेता 
आली नािी. त्ामुळे यावर्षी मोठ्ा 
हदमाखात िी जत्ा िोणार आिे.

भारतातील सववांत मोठी 
बैलगाडा शय्यत, इंडडया बुक ऑफ 
वर््य रेकॉड्यमध्े नोंद झालेले 
‘‘ररव्हर सायक्ोथॉन’’ यानंतर 
आता इंद्ायणी थडी गदषीचा उच्ांक 
मोडणार आिे. त्ासाठी ‘‘टीम- 
एमडी’’ कामाला लागली असून, 

सोशल मीडडयावर इंद्ायणी थडीचा 
‘डटझर’ नुकताच व्हायरल करण्ात 
आला आिे. इंद्ायणी थडी जत्ेत 
महिला बचत गटांसाठी समुारे १००० 

िजार स्ॉल असतील. डकमान १०० 
ववववध प्रकारचे मनोरंजन आणण 
प्रबोधनात्मक काय्यक्रम राितील. 
जत्ेतील स्ॉलसाठी शिरातील  

महिला बचत गटांनी  नाव 
नोंदणी करावी, असे आवािनिी 
आयोजकांकडून करण्ात आले 
आिे.

विसरु नकया यया घडीलर्, येतयाय नया इंद्र्यणी थडीलर्?

।डििंरी-चििंवि ।
 । महाईन्यूज । प्रवतवनधती।

पपपंरी-चचचंवड 
महापाजलकथे च्ा शाळथेतील 
नवद्ार्थ्यांना ननकृष्ट दर्जाचा 
आहार पुरवठा करणाऱया 
सानवत्ी मदहला स्वयंरोर्गार 
सथेवा सहकारी संस्थेला आयुक्त 
शथेखर जसहं यांनी दणका ददला 
आहथे. या संस्थेचथे काम काढून 
घथेत काळ्ा यादीत टाकलथे. 
हथे काम इस्ॉनच्ा अन्ामृत 
फाउंडथेशनला दथेण्ात आलथे आहथे. महापालिका शाळेतीि पहहिी ते आठवीच्ा ववद्ार्थ्यांना 

शािेय पोषण आहार हििा जातो. 
त्ानुसार शैक्षणणक वष्ष २०२२-२३ 
मध्े साववत्ी महहिा स्वयंरोजगार 
सेवा सहकारी संस्ेिा ६ ऑगस्ट 
२०२२ रोजी काम हििे होते. 
महापालिकेच्ा १३ शाळांमधीि 
ववद्ार्थ्यांच्ा शािेय पोषणाचे 
काम या संस्ेिा हििे होते. पण, 
या संस्ेकडून पुरवठा करण्ात 
असिेल्ा खिचडीचा वनकृष्ट 
िजजा, सकस सुका िाऊ वनयवमत 
पुरवठा होत नसल्ाबाबत 
आणण संस्ेकडून पुरवठा होत 
असिेल्ा भातात काचेचा, 

प्ास्स्टकचा तुकडा, आळ्ा, 
केस सापडत असल्ाबाबतच्ा 
ववववध शाळांच्ा मुख्ाध्ापकांनी 
तक्ारी केल्ा. तसेच माजी 

नगरसेवकानेही तक्ार केिी. 
या संस्ेने  कारणे िािवा 
नोटिशीिाही मुितीत उत्तरे हििी 
नाहीत.

निकृष्ट आहार देणारी ससं्ा ‘काळ्ा यादीत’
आयकु्त शखेर सिंह याचंा दणका : इस्कॉन अन्ामतृ फाउंडेशनला ददले काम

महेश लाडंग ेयाचंा आणखी एक ‘मेगा इव्हेंट’ : िोशल मीडडयावर ‘कसमंग िनू’ चे ब्रँडडंग
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नारळाच्ा झाडांमुळे अपघात होत नाहीत; मात् त्ाची फळे 
(नारळ) व झावळ्ा पडतात अशी झाडे िासगी जागेत 
असतीि, तर टपपंरी चचचंवड महापालिकेमाफ्ष त झावळ्ा 

व नारळ काढून हिि ेजातात. त्ासाठी प्रवतवकृ्ष सहाश ेरुपये शलु्क 
आकारि ेजाते. नारळाच्ा झाडाबाबत िसुर् याने तक्ार केिी असिे 
तरी मळू मािकाची फळे व झावळ्ा काढण्ासाठी समंती िागत.े 
महापालिका आयकु्त शेिर लसहं यांनी नारळाची झाडे तोडण्ासाठी 
आिले्ा अज्यांपकैी सव्षच्ा सव्ष साडेतीनश ेअज्ष फेिाळून िाविे आहेत. 
पयजावरण रक्षणासाठी पालिका प्रयत्नशीि आहे.

– र्ी. आर.गोसावी,
मुख् उद्ान अधीक्षक, टपपंरी चचचंवड महापालिका

 मुख् उद्ान अधीक्षक, टपपंरी चचचंवड महापालिका

डििंरी  । महाईन्यूज ।  

पपपंरी चचचंवड महापाजलका 
वृक् प्राधधकरण सनमतीमाफ्ड त 
वृक्तोडीच्ा प्रकरणांना 
मोठ्ा प्रमाणात मंर्ुरी ददली 
र्ात असतानाच दसुरीकडथे 
महापाजलका आयुक्त शथेखर 
जसहं पकमान कल्पवृक् 
मानल्ा र्ाणार् या नारळाच्ा 
झाडांसाठी मजसहा ठरलथे 
आहथेत. गथेल्ा चार मदहन्ांत 
त्ांनी वृक् प्राधधकरण 
सनमतीकडथे नारळाच्ा 
वृक्तोडीस मान्तथेसाठी 
आलथेलथे साडथेतीनशथेहून 
अधधक अर््ड फथे टाळून 
लावलथे आहथेत. पपपंरी 
चचचंवड महानगरपाजलकथे नथे 
पयजावरणाचथे महत्त्व र्ाणून 
आर्वर 21 लाखांहून अधधक 
वृक्ारोपण कथे लथे आहथे. 175 
हून अधधक उद्ानथे नवकजसत 

कथे ली आहथेत. सन 2007 
मध्थे कथे लथेल्ा वृक्गणनथेत 
शहरात 18 लाख 93 हर्ार 
झाडथे आढळली. त्ानंतर 
2018 मध्थे वृक्गणना सुरू 
झाली.

त्याचे कयाम फेब्रुवयारी 2022 
मध्े पूर्ण झयाले. वृक्षगरनेत 32 
लयाख वृक्ष आढळून आल.े मयात्र, कधी 
रस्या रुं दीकररयासयाठी तर कधी 
ससमेंटची जुंगले उभी करण्यासयाठी 
मोठ्या प्रमयारयात वृक्षतोड करयावी 
लयागत आहे. महयापयासलकया वृक्ष 

प्रयाधधकरर सममतीची सभया दर 45 
ददवसांनी होते. शुंभरपेक्षया अधधक 
वृक्षतोडीची प्रकररे सभेपरुढे 
मयान्यतेसयाठी असतयात, त्यापैकी 70 
ते 75 अजजांनया मुंजरुरी ददली जयाते. 
त्यामरुळे वृक्ष प्रयाधधकरर सममती ही 
वृक्षतोड सममती ठरली आहे.

म ह या प या स ल के च ी  मरु द त 
सुंपल्यानुंतर प्रशयासकीय रयाजवट 
आली. रयाजेश पयाटील यांच्यानुंतर 
महयानगरपयासलकया आयरुक्तपदी 
शेखर ससुंह यांची मनयरुक्ती झयाली. 
पययावररप्रेमींच्या दृष्ीने आनुंदयाची 
गोष् म्हरजे महयापयासलकया आयरुक्त 

शेखर ससुंह यांनी वृक्ष प्रयाधधकररयाचे 
अध्क्ष यया नयात्याने एक चांगलया 
मनर्णय घेतलया. नयारळयाच्या झयाडांमरुळे 
मोठे अपघयात होत नयाहीत. फयार तर 
फक्त नयारळयाच्या झयावळ्या व नयारळ 
खयाली पडतयात. 

अशया पररस्थितीत वृक्ष 
प्रयाधधकरर सममतीकडे नयारळयाचे 
झयाड तोडण्यासयाठी अज्ण आलया 
असतया तो फेटयाळून लयावण्याबयाबत 
आयरुक्त ससुंह यांनी आदेश ददले. 
गेल्या चयार-पयाच बैठकांपयासून 
नयारळयाचे झयाड तोडण्यासयाठी 
आलेली सयाडेतीनशेहून अधधक 
प्रकररे म्हरजेच मततके अज्ण 
आयरुक्त ससुंह यांनी फेटयाळून लयावले 
आहेत.

मव न या प रव या न या  वृ क्ष त ो ड 
कररयार्  यांनया जरब बसयावी, 
ययासयाठी अशया प्रकररयात दोषी 
व्यक्तीलया जयागेवरच दुंड करण्याचया 
नयासशक महयापयासलकेचया प्रस्याव 

पप ुंपरी चचुंचवड महयापयासलकया 
वृक्ष प्रयाधधकररयानेही अुंमलयात 
आरयावया; तसेच वृक्षतोडीसयाठी 
अज्ण आल्यावर त्याबयाबत प्रत्क्ष 
मयादहती घेरे, पुंचनयामया यया नेहमीच्या 
सोपस्यारयाबरोबरच अशया प्रकररयात 
त्या धोकयादयायक झयाडांचे छयाययाचचत्र 
घेऊन मगच तो मवषय वृक्ष 

प्रयाधधकररसमोर मांडण्याची ठयारे 
महयापयासलकेची पद्धत आणर वकृ्षतोड 
प्रकररयाबयाबत वृत्तपत्रयात जयादहरयात 
नोटीस देऊन मगच त्यावर मनर्णय 
घेण्याची परुरे महयापयासलकेची पद्धत 
पप ुंपरी चचुंचवड महयापयासलकेने ही 
अुंमलयात आरयावी, अशी अपेक्षया 
नयागररक व्यक्त करत आहेत.

नििंरी-चििंवड िालिका आयकु्त शखेर ससहं कल्पवृक्ासाठी मससहा

िुणे  । महाईन्यूज । 

अपुंग बयालकांकडे समयान 
सुंधी आणर मयानवी अधधकयारयाच्या 
दृपष्कोनयातून पयाहण्यासयाठी सजल्या 
पररषद शयाळांमधे् ९ पडसेंबरपययंत 
समतया सप्याह रयाबवलया जयारयार 
आहे. मयात्र त्यासयाठी मनधी उपलब्ध 
करून देण्यात आलेलया नसून, 
लोकसहभयागयातनू कयाय्णक्रम करण्याचे 
मनददेश देण्यात आले आहेत. अपुंग 
मवद्यार्थजांबरोबर भेदयाभेद होऊ नये, 

पयालकांमध् ेअसरुरसक्षततचेी भयावनया 
मनमयार होऊ नय,े सव्णसयामयान्यांप्रमयारे 
जीवनशलैी जगण्याबयाबतच्या प्रचयार-
प्रसयारयासयाठी सजल्या पररषदेच्या 
शयाळांमध् ेसमतया सप्याह रयाबवण्यात 
यरेयार आहे. मवशषे गरजया असरयारी 
मरुले, पयालकांशी सुंवयाद, चचयासत्र, 
सांसृ्मतक कयाय्णक्रम, स्पधयात्मक 
कयाय्णक्रम, अपुंग गरुरवुंत मवद्यार्थजांच्या 
मरुलयाखती अस ेकयाय्णक्रम आयोसजत 
करण्याच्या सूचनया देण्यात आल्या 
आहेत. 

निधी ि देता शाळांमधे् समता
 सप्ाह राबवण्ािे निददेश

महयारयाष्टयाच्या अस्मितवेिरोधयात बोलल्यास शयंात बसणयार नयाही
िुणे  । महाईन्यूज । 

कोरेगयाव भीमया - महयारयाष्ट् याचे 
आरयाध्दैवत छत्रपती श्ी सशवयाजी 
महयारयाज यांचया सतत होत असलेलया 
अवमयान हया महयारयाष्ट् यातील सशवभक्तांसयाठी 
अत्ुंत वेदनयादयायी आहे. महयारयाष्ट् याची 
अस्मितया तसेच थोरपरुरषांच्या मवरोधयात 
अपप्रचयार करन शेकडो वषयाच्या 
सयामयासजक परुंपरेलया तडया देण्याचे कयाम 
कयाही व्यक्ततींकडून होत आहे. मयात्र 
आमचे आदश्ण असलेल्या थोरव्यक्तीसह 
महयारयाष्ट् याच्या अस्मितेमवरोधयात कोरी 
बोलल्यास आम्ही शांत बसरयार नयाही, 
असया इशयारया देत आमदयार रोदहत पवयार 

व त्ांच्या समवेत आलेल्या रयाष्ट्वयादीचे 
आमदयार व पदयाधधकयाऱयांनी आज श्ीक्षेत्र 
वढरु  बरुद्रुक येथे मौन धरून आत्मके्ष 
आुंदोलन केले.

छत्रपती श्ीसुंभयाजी महयारयाज यांच्या 
समयाधीथिळी दश्णन घेऊन व परुतळ्यास 
परुष्पहयार अप्णर करून आत्मके्श 
आुंदोलनयास सरुरवयात करण्यात आली. 
ययावेळी आमदयार रोदहत पवयार यांच्यासह 
सशरूर-हवेलीचे आमदयार अ ॅड. अशोक 
पवयार, आमदयार अमोल ममटकरी, आमदयार 
सरुमनल पटुंगरे, मनतीन पवयार, प्रयाजक्त 
तनपरुरे, सुंददप सक्षरसयागर, अतरुल बेनके, 

मयाजी आमदयार अँड. जयदेव गयायकवयाड, 
रपयाली ठोंबरे, कल्यार आखयाडे, रयाजया 
जयपूरकर, अक्षय सशुंदे, जरुनेंद् दरुरयारी, 
रयाष्ट्वयादीच्या सजल्याध्क्षया भयारती शवेयाळे, 
सशरूर तयालरुकयाध्क्ष रमवुंद् कयाळे, हवेली 
तयालरुकयाध्क्ष ददलीप वयाले्कर, सरपुंच 
सयाररकया सशवले, मयाजी सरपुंच प्रफरु ल्ल 
सशवले, अुंकरु श सशवले, अमनल सशवल े
आदींसह मोठ्या सुंख्ेने सशव-शुंभू 
भक्तांसह पदयाधधकयाऱयांनी सरुमयारे दोन 
तयास मौन धरन आत्मके्ष आुंदोलन 
केले. ययावेळी शयादहर रयाजेंद् कांबळे 
यांनी सशव गीते व पोवयाडेही सयादर 

केले. आुंदोलनयाच्या शेवटी प्रमतज्या व 
रयाष्ट् गीतयाने समयारोप झयालया. ययावेळी 
अधधक बोलतयानया आमदयार रोदहत पवयार 
म्हरयाले की, ‘शुंभूरयाजांनी सशवरयायांचया 
आदश्ण ठेवत मोठ्या शक्क्तच्या मवरोधयात 
लढया ददलया. त्ांनया झरुकमवण्याचया, 
मवचयारयावर घयालया घयालण्याचया प्रयत्न 
करनही ते कोरयापरुढेही झरुकले नयाही, 
हयाच सुंदेश घेत परुढची तयाकद पकतीही 
मोठी असली तरी त्या तयाकदीच्या समोर 
मवचयारांच्या तयाकदीवर झूकयायचुं नयाही. 
असुंही त्ांनी सांक्गतले. तर सव्ण पक्ष 
व सयामयासजक सुंघटनांसह नयागररकांनया 

िुणे  । महाईन्यूज । 

रयाज्यातील भटके आणर मवमरुक्त 
जयाती-जमयातींच ेअधधवेशन ११ पडसेंबर 
रोजी वयानवडी येथील महयात्मया फरु ले 
सांसृ्मतक भवन यथे ेसयायुंकयाळी पयाच 
वयाजतया आयोसजत करण्यात आल ेआहे. 
मरुख्मुंत्री एकनयाश सशुंदे, महसलूमुंत्री 
रयाधयाकृष्ण मवख ेपयाटील, उच्च आणर 
तुंत्र सशक्षरमुंत्री चुंद्कांत पयाटील, इतर 
मागास व बहुर्न कल्ाण मंत्ी 
अतलु सावथे या अधधवथेशनास उपस्स्त 
राहणार आहथेत.

भटक्या मवमरुक्त जयाती जमयाती 
सयामयासजक आधयार सुंघटनचे ेअध्क्ष 
हरर सयावुंत, जलसुंपदया मवभयागयाच ेमयाजी 
कयाय्णकयारी अधभयुंतया व सयासजर प्रमतष्यानचे 
अध्क्ष पांडरु रुंग शलेयार यांनी शमनवयारी 

पत्रकयार पररषदेत ही मयादहती ददली. 
स्यातुंत्रयाच ेअमतृमहोत्सवी वष्ण सयाजरे 
होत असतयानया भटके आणर मवमरुक्तांचे 
प्रश्न अद्याप प्रलुंमबतच आहेत. त्याकड ेयया 
अधधवशेनयातनू सरकयारच ेलक्ष वधेण्यात 

येरयार आहे. भटके आणर मवमरुक्त 
जयाती जमयातीच्या नयागररकांनया दयाखले 
ममळण्यातील अडचरी दरू करण्यात 
ययाव्ययात, सरकयारी जममनींवरील वसयाहती 
मनयममत करयाव्ययात, लघरुउद्ोजकांनया 
कज्ण उपलब्ध करून द्याव,े बरेोजगयारांनया 
रोजगयार द्यावया, वसुंतरयाव नयाईक 
महयामुंडळयालया एक हजयार कोटी 
रपयांचया मनधी उपलब्ध करून 
द्यावया, समयाजयातील मवद्यार्थजांनया 
मोफत सशक्षर द्यावे, यया मयागण्या 
अधधवेशनयात करण्यात येरयार 
आहेत. 

भटके-नवमकु्त जाती-जमातींि े११ डडसेंबरिा राज्यस्तरीय अचधवशेि

नारळाच्ा वृक्षतोडीि आलेले िाडेतीनशहेून अधिक अर्ज फेटाळले

वढू बुद्कु येथे आमदार रोडहत पवारांिह पदाधिकाऱांनी केले आत्मके्श आंदोलन
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डििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रवतवनधती।

ददव्यांग बांधवांकडथे 
बघण्ाचा समार्ाचा दृष्टीकोन 

सकारात्मक होत आहथे. सुसंवाद 
आणण मानवी संवथेदनथेतून हा 

बदल घडत असतो. शहरातील 
ददव्यांग बांधव आणण ददव्यांग 

संघटनांसमवथेत सुसंवाद साधून 
त्ांचथे प्रश्न समर्ून घथेऊन त्ावर 
अधधक चांगल्ा पद्धतीनथे काम 

करण्ासाठी महापाजलका 
सातत्ानथे प्रयत्न करीत असून 

ददव्यांग बांधवांना सवजाथजानथे 
स्वावलंबी बननवण्ासाठी 

अधधक व्यापक आणण बदलत्ा 
काळाशी समरुप असलथेल्ा 

कौशल् प्रजशक्ण योर्ना 
राबनवण्ाचा महापाजलकथे चा 
मानस आहथे, असथे प्रनतपादन 

आयुक्त तथा प्रशासक शथेखर 
जसहं यांनी कथे लथे.

ड पं प र ी  च चं च व ड 
मिानगरपाललकेच्ा वतीने जागवतक 
हदव्यांग हदनावनवमत्त चचचंवड येथील 
प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृिामध्े 
ववववध काय्यक्रमांचे आयोजन 
करण्ात आले आिे. त्ावेळी 
उपस्थित हदव्यांग बांधवांसमवेत 
संवाद साधताना ते बोलत िोते. 

यावेळी अवतररक्त आयुक्त उल्ास 
जगताप, यशवंतराव चव्हाण स्ृती 
रुग्ालयाचे अधधष्ाता डाॅ .राजेंद् 
वाबळे, वैद्यकीय उपअधीक्षक डॉ. 
उज्ज्वला आंदरूकर, समाज ववकास 
ववभागाचे उपआयुक्त चंद्कांत 
इंदलक र,  सिायक आयुक्त 
श्ीवनवास दांगट, ववशेर् अधधकारी 
डकरण गायकवाड, समाज ववकास 
अधधकारी सुिास बिाद्दरपुरे, 
जनसंपक्य  ववभागाचे प्रफुल्ल 
पुराणणक, ज्ेष् सामालजक काय्यकतषे 
मानव कांबळे, प्रिार सघंटनेच ेअध्क्ष 
दत्तात्य भोसले, सम्ाटसेना हदव्यांग 
सघंटनेच ेअध्क्ष वमललदंराज ेभोसले, 
झुंज संघटनेचे अध्क्ष राजू हिरवे, 
डपपंरी चचचंवड मूक बधीर संघटनेचे 
अध्क्ष परशुराम बसवा, सामालजक 
काय्यकत््या संगीता जोशी यांच्ासि 

शिरातील ववववध हदव्यांग सघंटनाचे 
प्रवतवनधी आणण हदव्यांग बांधव तसचे 
नागररक मोठ्ा प्रमाणात उपस्थित 
िोते. मानव कांबळे मिापाललकेच्ा 
स्तु् उपक्रमांबद्दल कौतुक करताना 
म्हणाले, हदव्यांगांना आधथ्यक, 
मानलसक आणण प्रशासकीय सिकाय्य 
मिापाललकेकडून नेिमीच वमळत 
असत.े तसचे आम्ही करत असलेल्ा 
मागण्ांसाठी मिापाललकेकडून 
सकारात्मक प्रवतसाद देखील 
वमळत असतो. हदव्यांगांसाठी 
असे काम करणारी आणण ववववध 
योजना राबववणारी डपपंरी चचचंवड 
म ि ा न ग र प ा ल ल क ा  आ ल श य ा 
खंडातील एकमेव मिापाललका 
आिे. हदव्यांगांना ववववध हठकाणी 
सिजतेने पोिोचता यावे यासाठी 
व्यवथिा करण्ासाठी मिापाललकेने 

प्रयत्न करावे, अशी मागणीदेखील 
त्ांनी यावेळी केली. हदव्यांगांसाठी 
असणाऱया योजनांना गती वमळावी 
अशी अपेक्षा त्ांनी यावेळी व्यक्त 
केली. आपले प्रश्न सोडवण्ासाठी 
प्रशासकीय यंत्णांसमवेत सुसंवाद 
असणे गरजेचे असते, असे मत 
त्ांनी यावेळी मांडले.अक्षय सरोदे 
यांनी उपस्थित हदव्यांग बांधवांसाठी 
‘हदव्यांग नागररकांना प्रलशक्षण आणण 
रोजगाराच्ा संधी’ या ववर्यावर 
प्रेरणादायी माग्यदश्यन केले. हदव्यांग 
बांधवांसाठी रोजगार उपलब्ध व्हावा 
यासाठी सतत प्रयत्नशील असल्ाची 
भावना त्ांनी व्यक्त केली.

दरम्ान, चचंचवड येथील 
मूक- बधीर ववद्यालयातील मुलांच्ा 
सांकेवतक भारे्तील राष्ट्र गीताने 
काय्यक्रमाची सुरुवात झाली. 

भारतीय संववधानाच्ा प्रास्ववकेचे 
सामुहिक वाचन देखील करण्ात 
आले. भोसरी येथील पताशीबाई 
रतनचंदमानव कल्ाण टट्र स् 
अं ध श ा ळे त ी ल  वव द्य ा र्थ वां न ी 
स्ागतगीताने मान्यवरांचे स्ागत 
केले. या काय्यक्रमात हदव्यांग 
कल्ाणकारी योजनांची माहिती 
देणार ा  प्रे रणादायी  लघुपट 
दाखववण्ात आला. हदव्यांगांसाठी 

उल्लेखनीय काय्य  करणाऱया 
सामालजक संथिा तसेच ववशेर् 
प्राववण् वमळवलेल्ा हदव्यांग 
ववद्याथषी आणण नागररकांचा सत्ार 
यावळेी करण्ात आला. सांसृ्वतक 
काय्यक्रमाने या काय्यक्रमाची सांगता 
झाली. काय्यक्रमाचे प्रास्ाववक 
उपआयुक्त चंद्कांत इंदलकर यांनी 
केले. तर सुत्संचालन प्रफुल्ल 
पुराणणक यांनी केले.

ePaper epaper.mahaenews.com ।रवववार   ।
दिनांक 4 डिसेंबर 2022 पपंपरी-चचंचवड 3

महापाललका प्रशािनाची भसूमका : आयकु्त शखेर सिंह याचंी माडहती

डििंरी ।
 । महाईन्यूज । प्रवतवनधती।

महापाजलकथे च्ा वतीनथे 
पपपंरी चचचंवड शहरातील 
फथे रीवाल्ांचथे सवषेक्ण करण्ात 
यथेत असून या सवषेक्णाची मुदत 
३० नोव्ेंबर २०२२ पययंत होती. 
परंतु पपपंरी चचचंवड महापाजलका 
काय्डक्थेत्ाची व्याप्ी लक्ात 
घथेता कोणताही पथ नवक्थे ता या 
सवषेक्णातून वंचचत राहू नयथे 
यासाठी पथ नवक्थे ता सवषेक्णास 
३१ पडसेंबर पययंत मुदतवाढ 
दथेण्ात आली आहथे, अशी मादहती 
अनतररक्त आयुक्त जर्तेंद् वाघ  
यांनी ददली.

सवषेक्षण ववनामूल् असून ते 
बायोमेडटट्र क पद्धतीने िोणार आिे. 
तसेच बायोमेटट्र ीक सवषेक्षण िे प्रत्क्ष 

जागेवरच िोणार आिे. त्ामुळे 
कोणत्ािी व्यावसाययकाने क्षेडत्य 
काय्यालय डकंवा मुख्य काय्यालयाला 
भेट देण्ाची आवश्यकता नािी. 
नोंदणी व सवषेक्षण सुलभ पद्धतीने 
िोण्ासाठी शिरातील संबंधधत 
फेरीवाल्ांनी आपल्ा मोबाईल 
क्रमांकास आधारकाड्य ललकं (संलग्न) 
करून या सवषेक्षणात सिभागी व्हावे, 
असे आवािन मिापाललकेच्ा वतीने 
करण्ात येत आिे.

उद्योगनगरी अशी ओळख 
असलेल्ा शिरात कामगार, कष्करी 

तसेच उद्योजक यांचे वास्व्य मोठ्ा 
प्रमाणात आिे. तसेच याहठकाणी 
मोठ्ा प्रमाणात फेरीवाल्ांची 
संख्या वाढली आिे. त्ा अनुरं्गाने 
मिापाललकेच्ा वतीने शिरातील 
पथारीवाल्ांचे योग्य वनयोजन आणण 
व्यवथिापन करण्ासाठी डपपंरी 
चचचंवड शिरातील फेरीवाल्ांचे 
सवषेक्षण करण्ात येणार आिे. 
िे सवषेक्षण शासनाने ववकलसत 
केलेल्ा िॉकस्य अॅपच्ा माध्मातून 
बायोमेटट्र ीक पद्धतीने करण्ात 
येणार आिे. िे सवषेक्षण ऑनलाईन 

असल्ामुळे सवषेक्षणावेळी मोबाईल 
संबधधत फेरीवाल्ांच्ा क्रमांकावर 
आलेला ओटीपी मित्ाचा असून तो 
मिापाललकेच्ा सवषेक्षण प्रगणकास िे 
सवषेक्षण करण्ासाठी आठिी क्षेत्ीय 
काय्यालयांतग्यत  खाजगी एजन्ीची 
नेमणूक करण्ात आली असून 
त्ांच्ामाफ्य त िे सवषेक्षण करण्ात 
येणार आिे. सकाळी ८ ते  रात्ी १० 
या वेळेत िे सवषेक्षण करण्ात येणार 
आिे.

फेरीवाला सवषेक्षणासाठी 
सबंधधत फेरीवाल्ांकड ेआधारकाड्यची 
छायांडकत प्रत, रेशन काड्यचे पहिल ेपान 
व शेवटचे पान यांची एका पानावरील 
छायांडकत असणे अवनवाय्य आिे. 
आवश्यकतेनुसार जात प्रमाणपत्ाची 
छायांडकत प्रत स्तःजवळ असावी. 
हदव्यांग, घटस्ोटीता, पररतक्ता 
महिलांसाठी अनुरं्यगक पुराव्याची 
प्रत असण ेगरजचे ेआिे. फेरीवाल्ांना 

यापूवषी  पथववके्रता प्रमाणपत् 
वमळाले असल्ास त्ांनी प्रमाणपत् 
सादर करावे. यापूवषी अवतक्रमण 

ववभागाकडून कािी कारवाई झाली 
असेल तर संबधधत  दंडाची पावती 
सोबत असणे आवश्यक आिे.

 फेरीवािा सवदेक्णासाठी मुदतवाढ
भमूी जजंदगी विभगयाचया भमूमकया कयाय?

डपपंरी चचचंवड मिानगरपाललकेकडील लेटर ऑफ रेकमंडेशनची प्रत 
डकंवा  पीएम स्वनधी कज्य प्राप्त झाल्ाचे कागदपते् तसेच कोववड १९ च्ा  
कालावधीमध्े डपपंरी चचचंवड मिानगरपाललकेच्ा वतीने  फेरीवाल्ांना 
देण्ात आलेला पास आदी कागदपते् संबंधधत फेरीवाल्ांनी सवषेक्षणावेळी 
स्तःजवळ बाळगणे आवश्यक आिे. सव्य कागदपत्ांच्ा छायांडकत प्रती 
फेरीवाल्ांनी सोबत ठेवाव्यात. तसेच आपला आधार क्रमांक मोबाईल 
क्रमांकाशी संलग्र करून घ्ावा. आधार क्रमांक नसेल तर जवळच्ा आधार 
कें द्ात जाऊन आपली आधार नोंदणी पूण्य करावी. िे सवषेक्षण आधारकाड्यशी 
संलग्न असल्ाने मोबाईलवर येणारा ओ.टी.पी. फक्त सवषेक्षण कामासाठी 
सवषेक्षण करणाऱया अधधकृत व्यक्तीस देणे आवश्यक आिे याची नोंद घ्ावी. 
या कालावधीमध्े जे पथ ववके्रते आपला सिभाग नोंदववणार नािीत, त्ांची 
त्ानंतर  कोणतीिी तक्रार ववचारात घेतली जाणार नािी, अशी माहिती 
भूमी आणण लजदंगी ववभागाचे सिायक आयुक्त प्रशांत जोशी यांनी हदली.

ददवयंाग योजनयंाियासनू िचंचत रयाहू  नयते : आयकु्त
आयकु्त शथेखर जसहं म्हणालथे, ददव्यांग बांधवांना शासकीय योर्नांचा 

लाभ घथेण्ासाठी ददव्यांग प्रमाणपत् महत्त्वाचथे असतथे. हथे प्रमाणपत् 
नमळनवण्ासाठी त्ांना अनथेक अडचणींना सामोरथे र्ावथे लागतथे. त्ांना हा 
होणारा त्ास कमी करण्ासाठी महापाजलका प्रयत्नशील असथेल. ददव्यांग 
बांधवांना नवनवध कायजालयात सहर्तथेनथे पोहोचता यावथे यासाठी योग्य 
रॅम्पव्यवस्ा असणथे गरर्थेचथे आहथे. त्ादृष्टीनथे महापाजलका कायजालयांमध्थे 
याबाबत दक्ता घथेतली र्ाईल. महापाजलका मखु्ालयात ददव्यांगांसाठी 
स्वतंत् शौचालय तयार कथे लथे र्ात आहथे. बीआरटी मागजावर रस्ा 
ओलांडण्ाकरीता सोय करण्ाची गरर् आहथे. ददव्यांग बांधवांना 
स्वावलबंी बननवण्ासाठी महापाजलकथे च्ा वतीनथे व्यापक स्वरुपात 
कौशल् प्रजशक्ण योर्ना राबनवण्ाचा महापाजलकथे चा मानस आहथे. 
त्ांना रोर्गार उपलब्ध करून दथेऊन त्ांच्ा आयषु्ात आनदं ननमजाण 
करण्ासाठी महापाजलका काम करणार आहथे. लहान मलुांचथे अपगंत्व 
हथे कमी वयात कळल्ानतंर त्ावर अधधक चांगल्ा ररतीनथे उपचार 
करता यथेतात. त्ासाठी महापाजलका प्रयत्न करत आहथे. शहरातील 
प्रत्थेक ददव्यांग बांधवांना शासकीय योर्नांचा लाभ घथेता यावा यासाठी 
महापाजलकथे च्ा वतीनथे शहरामध्थे सवषेक्ण करण्ाचा नवचार असून 
शहरातील कोणताही ददव्यांग बांधव नवनवध योर्नांपासनू वंचचत राहू 
नयथे असा महापाजलकथे चा उद्थेश आहथे.

ददवयागयासंयाठी कौशल्य हिकर्स योजनर्!

प्रशािनाचा लनण्जय : अधतडरक्त 
आयकु्त सरतहेंद् वाघ याचंी माडहती



होय, आम्ती ‘उजवेि’ आहोत…
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राज्ात आता अिंग मतं्ालय स्ािन होणार 
असयून मखु्यमंत्ती एकनाथ शशिें यांनती त्ाला 
मजुंरी दिलती आहे. अिगंांसाठी स्वततं् मतं्ालय 
स्ािन करणारे महाराष्ट्  हे िदहल ेराज् ठरले 
आहे. अस ेस्वतंत् मंत्ालय स्ािन व्ाव ेम्णयून 
आमिार बच्यू कियू अनके वरषांिासयून सघंर्ष करत 
आहेत. अखरे त्ांच्ा लढ्ाला यश आल ेआहे.

अपंगांना स्वाधार योजना, 
गाडगेबाबा घरकुि योजनेचा 

िाभ वमळावा, तसचे मूकबधधरांना िासगी 
क्षते्ात काम वमळाव ेयासाठी प्रयत्न केिे 
जाणार आहेत. अपगंांसाठी स्वततं् ववद्ापीठ, 
रोजगार आणण लशक्षणामध् ेत्ांना सधंी, 
मकूबधधर ववद्ार्थ्यांसाठी ‘साइन िॅंग्जे’ 
ववकलसत करण ेया गोष्टटींची अमंिबजावणी 
आवश्यक आहे. अपगं ववद्ार्थ्यांना लशष्यवृत्ती 
वमळण ेगरजचेे आहे. यासाठी आता प्रयत्न 
केि ेजाणार आहेत. राज्ातीि प्रत्के 
लजल्हातल्ा अपगंांना शासकीय योजनांचा 
िाभ त्वररत वमळण्ासाठी राज्ातीि 
सव्ष लजल्हांमधे् अपंग भवन उभारण्ात 
यणेार आहे. राज्ातीि सव्ष लजल्ा पररषिा, 
महानगरपालिका आणण स्ावनक आमिार 
वनधी यांच्ा अर्षसाहाय्ाने हे भवन 
बांधण्ात यणेार आहे. या माध्मातनू 
त्ांच्ासाठी राबववण्ात यणेाऱया ववववध 
कल्ाणकारी योजनांची अमंिबजावणी 
करण्ात येणार आहे. सध्ा सामालजक न्ाय 
व ववशषे साहाय् ववभागातीि अपगं कल्ाण 
आयुक्ताियाच्ा माध्मातनू अपंगांसाठीच्ा 
ववववध कल्ाणकारी योजनांची 
अंमिबजावणी करण्ात येते. अपंग 
ववद्ार्थ्यांना िेण्ात यणेाऱया लशष्यवतृ्तीची 
रक्कम कमी असनू ती मागासवगगीय 
ववद्ार्थ्यांना िेण्ात यणेाऱया लशष्यवतृ्तीइतकी 
करण्ात यईेि. अकोिा आणण ठाण्ाच्ा 
धतगीवर घरोघरी जाऊन अपंगांच ेसववेक्षण 
करण्ात यणेार आहे. या सववेक्षणामळेु 
अपगंांची माहहती सकंलित होऊन त्ांना 
योजनांचा िाभ िेण ेसुिभ होणार आहे. बच्ू 
कडू यांनी महाराष्टट् ामध् ेअपगं मतं्ािय व्ावे 
म्हणून गेिी २० त े२५ वषवे कें द्र सरकार आणण 
राज् सरकार यांच्ाशी पत्व्यवहार केििेा 
आहे. प्रते्क अधधवशेनामधे् तारांटकत प्रश्न, 
िक्षवेधी उपस्स्त केि.े ििेी पत् ेहििी. 
आिंोिन ेकेिी. त्ामळेु शासनािा गेल्ा 
िहा वष्यांमधे् जवळजवळ १२५ शासन 
वनण्षय काढाव ेिागि ेआहेत.राज्ामधे् 
अपंग महामंडळामाफ्ष त कज्षवािप तातडीने 
करण्ात यावे आणण शेतकऱयांच्ा 
कज्षमाफीप्रमाण ेत ेमाफ करण्ात याव,े 
लजल्हातीि समाज कल्ाण ववभागामधून 
िेण्ात यणेाऱया बीज भांडवि कजजाची मयजािा 
वाढवून त ेतीन िािांपययंत करण्ात याव.े

अिंगांसाठी स्वतंत् 
मंत्ालय...
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भारतातील ५० टक्क्यांहून अधधक 
लोकसखं्ा शथेतीवर अवलबंनू असनू, अन् 

पौपष्टकता व रोर्गार सरुक्थेच्ा दृष्टीनथे आधथ्डक 
प्रगतीइतकीच कृषी क्थेत्ाची प्रगतीही फार 

महत्त्वाची आहथे. अन्सरुक्ा ही दथेशाच्ा 
सरंक्णाइतकीच महत्त्वाची ठरली आहथे. ही 

बाब नवचारात घथेऊन २००४ मध्थे आदरणीय 
पवारसाहथेबांनी एनडीए सरकारमध्थे कृषी 
खातथे मागनू घथेतलथे. कृषी हा नवषय कथे वळ 

साहथेबांसाठी जर्व्ाळ्ाचा नाही, तर तो 
त्ांच्ा रक्तात धभनलथेला आहथे, त्ाची प्रचचती 

साहथेबांनी कृषी नवभागासाठी घथेतलथेल्ा 
ननण्डयांतून यथेतथे.

प्रथमतः कृषी सुंशोधनयातून अद्ययावत 
तुंत्रज्यान, नवीन वयारांची मनमम्णती, कृषी सुंशोधन 
ययासयाठी असललेी २,१३३ रपय ेकोटींची तरतदू 
दरुपटीपके्षया अधधक केली. सुंपरू्ण देशयात ६३७ 
कृषी मवज्यान कें द्ांच ेजयाळे मनमयार केल.े त्यामयागे 

कृषी, तसेच दरुग्धव्यवसयाय, करु क्रु टपयालन 
व मत्स्यपयालन इत्यादी सुंलग्न व्यवसयायांतून 
शतेकऱयांनया त्ांचया हरवलेलया आत्ममवश्यास परत 
ममळवून देण्याचया मरुख् उदे्श होतया. आज यया 
कें द्ांनी पयारी व खत व्यवथियापन, अधधक उत्पन्न 
देरयाऱयया पपकांच्या जयाती ययामधे् ददशयादश्णक कयाम 
उभ ेकेल ेआहे.सयाहेबांचया दरूदृष्ीपरया, मवचयारांची 
स्पष्तया, कष् करण्याची प्रचुंड क्षमतया, वक्तशीरपरया 
व मनर्णयक्षमतया अचुंमबत कररयारी आहे. देशयाच्या 
अन्नसरुरक्षसेयाठी ‘रयाष्ट् ीय अन्नसरुरक्षया ममशन’ त्ांच्या 
परुढयाकयारयाने सरुरू झयाल.े ययातनू देशयात अन्नधयान्ययाचे 
उत्पयादन २६० दशलक्ष टनांपके्षया जयास् होण्यात 
यश आले. भयारत स्तःची गरज भयागवनू १६ देशांनया 
अन्नपरुरवठया कररयारया देश ठरलया. पयाच वषजांत ८० 
हजयार कोटी रपयांची मनययात २.३२ लयाख कोटी 
रपय ेकरून दयाखमवली. पवयारसयाहेबांच्या यया 
धोररयामरुळे मनययात मतपटीपके्षया अधधक वयाढली. 
फूड ससक्रुररटी कयायदया करून देशयातील ८२ कोटी 

लोकांसयाठी अन्नसरुरक्षया सरुरू करण्यात आली.
सन २००९-१० मधे् सुंपूर्ण देशयात दरुष्याळ 

होतया. कृषी क्षते्रयातील तज्जांनी अन्नधयान्य उत्पयादन 
२०-२५ टक्क्ांनी कमी होईल, असया अुंदयाज 
व्यक्त केलया जयात होतया. भयारतयासयाठी ही चचुंतचेी 
बयाब होती. शरद पवयारसयाहेबांनी देशयातील सव्ण 
रयाज्ांचे कृपषमुंत्री, सचचव, कृषी आयरुक्त, मवद्यापीठे 
यांच्यासोबत दोन ददवसांचे चचयासत्र ठेवले. मी 
यया कृषी चचयासत्रयात कृषी आयरुक्त म्हरनू हजर 
होतो. दरुसऱयया ददवशी रयाज्ांनी ज्या ज्या मयागण्या 
केल्या, त्या सयाहेबांनी मयान्य केल्या. त्ांनी तयातडीने 
महत्याच ेपरूक मनर्णय घतेल.े अन्न उत्पयादनयाचया 
आरयाखडया आणर कयाटेकोर मनयोजन केल.े दरुष्याळी 
पररस्थिती असतयानया तज्जांचया अुंदयाज खोटया 
ठरवीत त्या वषषीही सरयासरीइतके अन्नधयान्ययाचे 
उत्पयादन झयाल.े हे केवळ सयाहेबांमरुळे शक् झयाल.े

 सन २००९-१० मध् ेदेशयातील ज्या रयाज्ांनी 
व सुंथिांनी कृषी उत्पयादनवयाढीसयाठी उतृ्ष् कयाम 
केले होते. त्याबद्ल तत्यालीन पररयाष्ट्मुंत्री व मयाजी 
रयाष्ट्पती कै. प्ररव मरुखजषी यांच्या हस् ेबक्षीस 
देऊन त्ांचया गौरव करण्यात आलया. त्या वषषी 
महयारयाष्ट् याचया पसचिम मवभयागयात सवजांत जयास् कृषी 
उत्पयादन केल्याबद्ल गौरव करण्यात आलया. 
त्यावळेी मी कृषी आयरुक्त म्हरनू हजर होतो. 
त्यावळेी आदररीय प्ररव मरुखजषी म्हरयाल ेहोत,े 
“कृषी क्षते्रयात मयाझ ेममत्र व सहकयारी शरदरयाव 

पवयार यांच ेकयाम अदवितीय आहे. त्ांचया मोठया 
अनरुभव, कयामयाच ेमनयोजन व कयाय्णक्षमतया ययामरुळे 
आम्हयालया देशयाच्या अन्नसरुरक्षचेी कयाळजी वयाटत 
नयाही.” सयाहेबांबद्ल व्यक्त करण्यात आलले्या 
यया भयावनया कृषी क्षते्रयातील त्ांच ेमोठे योगदयान 
अधोरेखखत करतयात. सांगोल्यात आदल्या 
ददवशी अमतवषृ्ी झयाली. सयाहेब दरुसऱयया ददवशी 
सकयाळी हेसलकॉप्टरन ेसांगोल्यात शतेकऱयांच्या 
शतेयावर गले ेआणर त्ांनया मदत उपलब्ध करून 
ददली. कष्करी शतेकऱयांबद्ल एवढी तत्परतया 
व सुंवदेनशीलतया क्वचचतच पयाहयायलया ममळते.

महयारयाष्ट् यात मरुख्मुंत्री असतयानया सयाहेबांनी 
रोजगयार हमी योजनतेनू फळबयाग लयागवड योजनया 
सरुरू केली. त्यासयाठी कयाही क्स्टर मनवडल.े 
सरकयारने मोठ्या प्रमयारयात मोफत फळबयाग 
लयागवड करून ददली. मी सजल्या पररषदेचया मरुख् 
कयाय्णकयारी अधधकयारी असतयानया वेंगरुल्याजवळ 
उभया दांडया गयावयात स्च्छतया अधभययानांतग्णत 
तपयासरीसयाठी गलेो होतो. गयावयातील सरुुंदर व भव्य 
मुंददरयाच ेबांधकयाम पयाहून आचिय्ण वयाटल.े लोकांकड े
ययाबयाबत मवचयाररया केली. त्ांनी सांक्गतले, 
“रोजगयार हमी योजनतेनू मोठ्या प्रमयारयात आुंबया 
व कयाजचूी लयागवड करण्यात आली. फळयाच़्या 
प्रत्के पटेीमयाग ेतीन रपयांप्रमयार ेआकयाररी केली 
आणर त्यातनू ममळयालले्या पशैयातनू गयावयान ेहे मुंददर 
बांधल ेआहे.

‘कृपष’तुल् शरद पवार!

आर् दथेशाच्ा स्वातंत्राचा अमतृ 
महोत्व सार्रा करीत असताना 

आपल्ाला या दथेशाचथे पदहलथे पतंप्रधान 
र्वाहरलाल नथेहरू यांनी १४ ऑगस्ट १९४७ 

च्ा मध्रात्ी लाल पकल्लावरून दथेशाला 
उद्थेशनू कथे लथेल्ा भाषणाचथे स्मरण र्र 

आपण कथे लथे, तर त्ावथेळी पतंप्रधान म्हणालथे 
होतथे की, भारताची सथेवा म्हणर्थे खखतपत 

पडलथेल्ा लाखो लोकांची सथेवा… म्हणर्थेच 
दाररद्र्य, अज्ान, रोगराई आणण सधंीच्ा 

असमानतथेचा शथेवट…

देश स्तुंत्र झयालया त्यावळेी देशयासमोर 
आव्यान होत ेत,े दयाररद्र्य, अज्यान व रोगरयाईच…े 
त्यानुंतर २०१४ लया जवे्या देशयाच्या पुंतप्रधयानपदी 
मया. नरेंद् मोदी मवरयाजमयान झयाल,े त्यावळेी त्ांनी 

लयाल पकल्लयावरून भयाषर करतयानया ‘घर घर 
शौचयालय’ची घोषरया केली. स्तुंत्र भयारतयात 
जन्मलले ेमोदी हे पदहल ेपुंतप्रधयान झयाल ेआणर 
लयाल पकल्लयावरून भयाषर करतयानया जवे्या 
त्ांनी ही घोषरया केली, त्यावळेी त्ांच्यावर 
टीकया कररयारे कमी नव्ते. पर, त्याची तमया न 
बयाळगतया पुंतप्रधयानांनी ही घोषरया केली. त्यावळेी 
त्ांनी सांक्गतल ेकी, मी गररबीतनू आलो आहे. 
गररबी कयाय असत ेययाची मलया कल्पनया आहे. 
त्यामरुळे गररबयालया सन्मयान ममळयावया म्हरून मी 
कयाम कररयार आहे.

देशयाच्या स्यातुंत्रयाचया गले्या ७५ वषजांचया 
मवचयार जवे्या आपर करयायलया लयागतो, तवे्या 
यया दोन पुंतप्रधयानांच्या भयाषरांचया कयालयावधी 
आपर सजगपरे मोजलया, तोललया पकुं वया त्ांची 
मांडरी केली, तर आपर करु ठून करु ठपययंत आलो 

आणर इथपययंत यतेयानया कयाय बयाकी रयादहले 
ययाची कल्पनया आपल्यालया यतेे. यया देशयात ७५ 
वषजांत कयाहीच घडले नयाही, असे मलया असजबयात 
म्हरयायच ेनयाही. बरेच कयाही घडल;े पर ज ेघडले 
पकुं वया ज ेघडवल ेगेल,े त्याचया कें द्मबुंद ूसयामयान्य 
गरीब मयारूस होतया कया, त्याच्या जगण्यात पकती 
मब ुंदूुंनी फरक पडलया ययाच ेमलू्मयापन आपर 
करर ेगरजचे ेआहे.

आज देशयाची लोकसुंख्या १२८ कोटी 
आहे. त्याच्या २९ टके् म्हरजचे ३७ कोटी 
इतकी लोकसुंख्या ही दयाररद्र्यरेषेखयालील आहे. 
आपल्या देशयात अन्न-वस्त्र-मनवयारया यया तीन 
मूलभतू गरजयाही परू्ण न होरयाऱयांची सुंख्याही 
मोठी आहे. आपल्या देशयात ‘गररबी हटयाव’च्या 
घोषरया खूप झयाल्या; पर गररबी अमर झयाली 
आणर घोषरया तर अजरयामर झयाल्या, अस ेचचत्र 
आहे. एकीकड ेवयाढत जयारयारी लोकसुंख्या; 
दरुसरीकड ेसुंधींच ेअसमयान वयाटप, एकीकड े
रोजगयारयाच्या घटरयाऱयया सुंधी; तर दरुसरीकड ेकयाही 
मोजक्या धमनकांकड ेवयाढत जयारयारया सुंपत्तीचया 
सुंचय ययामरुळे गरीब आणर श्ीमुंत ययातील दरीही 
वयाढतच गलेी. अशया वळेी यया देशयात पुंतप्रधयान 
नरेंद् मोदी यांनी आवयाहन केल ेकी, ज्या श्ीमुंत 
वगयातील लोकांनया गॅसची सबससडी ममळत,े 
त्ांनी ती गररबांसयाठी सरकयारलया परत करयावी. 
त्यालया प्रमतसयाद देरयाऱयया नयागररकांची सुंख्या 

कयाही कोटींमध् ेहोती.
आपर सशक्षरयाने सयाक्षरतेचे प्रमयार 

वयाढमवल;े पर यया देशयातील जनतचे्या अज्यानयाचया 
अुंध:कयार परू्णपर ेदरू झयालया, अस ेम्हरतया येरयार 
नयाही. आजही आपलया देश परू्णपर ेसयाक्षर नयाही. 
आपल्या देशयाचे सयाक्षरतचेे प्रमयार हे ७८ टके् 
आहे. म्हरज ेआपल्या देशयातील २२ टके् 
म्हरज े२८ कोटी लोक मनरक्षर आहेत.

कोरोनया कयाळयात आपर रोगरयाईलया कसे 
तोंड देऊ शकलो, आपल्याकयाड ेपकती आरोग्य 
युंत्ररया होती, पकती असयायलया हवी ययाचयाही स्पष् 
अुंदयाज आपल्यालया आललेया आहे. त्यामरुळे देश 
स्तुंत्र होत असतयानया जी आव्याने देशयासमोर 
होती, ती सुंपललेी नयाहीत. ज्यावळेी यया देशयातील 
रयाजकयाररयाने कूस बदलली आणर डयाव्यया 
ददशकेडून उजवीकड ेरयाजकीय सयू्ण वळलया. 
त्यानुंतर रयातोरयात हे बदल होरयार नव्त ेययाची 
परू्ण कल्पनया असललेे एक सक्षम नतेतृ् देशयालया 
लयाभल ेत ेम्हरजे मवद्मयान पुंतप्रधयान नरेंद् मोदी 
होय.

ज्यावळेी देश स्यातुंत्रयाचया अमृत महोत्सव 
सयाजरया करण्याच्या तययारीत होतया, त्याच वळेी यया 
देशयातील जनतने ेरयाजकयाररयाची कूस बदलली. 
त्यामरुळे स्याभयामवकपरे आतया देशयाची बांधरी 
आणर प्रगतीचया एक वगेळया आलखे मांडवया 
लयागरयार होतया. 

वनवतृ्त IAS अधधकारी

वलयांडकत
 प्रभाकर िेशमुख,

आमिार

वलयांडकत
ॲि्.आशतीर शेलार 
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 । मुंबई । महाईन्यूज । 

रयाज्यात सशवसेनते दोन गट मनमयार 
झयाल्यानुंतर अनेक घडयामोडी घडल्या. 
त्यानुंतर सशवसेनेच्या ठयाकरे गटयातील 
आमदयार, खयासदयार आणर मुंत्री सशुंदे गटयात 
जयाऊ लयागल.े ज ेकयाही मनष्यावुंत समजले 
जयातयात त्ांनया नोपटस आणर दबयाव टयाकलया 
जयात असल्याच्या चचया सरुरू आहेत. 
अशयातच सशवसनेेचे ठयाकरे गटयाच ेआमदयार 
वभैव नयाईक यांच्यानुंतर आतया रयाजयापरू 
मवधयानसभया मतदयारसुंघयाच ेठयाकरे गटयाचे 
आमदयार रयाजन सयाळवी यांनया एन्ी करप्शन 
ब्रुरोकडून नोटीस ममळयाली आहे.

आमदयार रयाजन सयाळवी यांनया 
आतया एसीबीने चौकशी करण्यासयाठी 
नोटीस जयारी केली आहे. ययामरुळे ठयाकरे 
गटयात परुन्या एकदया खळबळ उडयाली आहे. 
कोकरमधील रयाजन सयाळवी हे सशुंदे गटयात 
सहभयागी न होतया उद्धव ठयाकरे यांच्याबरोबर 
कयायम रयादहलेत. ययाआधी मयाझी मनष्या 
बयाळयासयाहेबांच्या चररी आहे आणर त्यानुंतर 
उद्धव ठयाकरे यांच्यासोबत मी कयायम आहे 
आणर असले, अशी प्रमतपक्रयया सयाळवी यांनी 
ददली. दरम्यान मयालमत्तचे्या चौकशीच्या 
सुंदभयात दोन ददवसांनी म्हरजेच येत्या 
5 पडसेंबरलया हजर रयाहण्याच ेआदेश 
देण्यात आलेत. 

ठाकरे गटािा िनु्ा धक्ा! 
वभैव िाईकांितंर आणखी एका 

आमदारािा ACBिी िोटीस । मुंबई । महाईन्यूज । 
                                                                               
सशुंदे गटयाच ेनेते आणर रयाज्याचे 

कृषीमुंत्री अब्रुल सत्तयार यांनी अलीकडचे 
कयाही ददवसांपूवषी रयाष्ट्वयादीच्या खयासदयार 
सरुपप्रयया सरुळे यांच्याबद्ल आके्षपयाह्ण 
वक्तव्य केलुं होतुं. त्यानुंतर रयाज्यातील 
वयातयावरर चांगलचुं तयापलुं होतुं. अब्रुल 
सत्तयार यांनया पदयावरून कयाढण्याची 
मयागरी झयाली होती. त्ांच्या शयासकीय 
मनवयासथियानयाची तोडफोड करण्यात 
आली होती. त्यानुंतर प्रकरर आरखी 
पटेलुं होतुं. मयात्र यया प्रकररयाची दखल 
थेट रयाज्पयालांनी घेतली असून 
कयाय्णवयाहीसयाठी त्ांनी मरुख्मुंत्रांनया 
पत्र पयाठवलुं आहे.

यया सुंदभयात मयादहती रयाष्ट्वयादीच्या 
खयासदयार फौसजयया खयान यांनी ददली 
आहे. त्यामरुळे आतया अब्रुल सत्तयार 
यांच्याबयाबत मरुख्मुंत्री सशुंदे कयाय 
मनर्णय घेरयार? ययाकडे सवजांच लक्ष्य 

असरयार आहे. दरम्यान सत्तयारांनी 
केलेल्या आके्षपयाह्ण  वक्तव्यांमरुळे 
रयाज्भरयात सुंतयाप व्यक्त करण्यात 
आलया होतया. त्ांची मुंपत्रपदयावरून 
हकयालपट्ी करण्यात ययावी, अशी 

मयागरीही करण्यात आली होती. 
त्यानुंतर रयाष्ट्वयादीच्या मदहलया नेत्ांच्या 
सशष्मुंडळयाने रयाज्पयाल भगतससुंह 
कोश्यारी यांनया भेटून त्ांच्यावर 
कयारवयाई करण्यासयाठी पत्रयावियारे मनवेदन 
ददलुं होतुं.

रयाष्ट्वयादीच्या मदहलया नेत्ांच्या 
सशष्मुंडळयान ेददलले्या यया मनवदेनयाची 
रयाज्पयालांनी दखल घेतली असून 
त्यासुंबधी पत्र परुढील कयाय्णवयाही 
करण्यासयाठी मरुख्मुंत्रांनया पयाठवण्यात 
आलुं आहे. रयाज्पयालांनी पयाठवलले्या 
मनवदेनयावर मरुख्मुंत्री एकनयाथ सशुंदे 
कयाय भमूमकया घरेयार? अब्रुल सत्तयार 
यांच्यावर नेमकी कयाय कयारवयाई होरयार? 
ययाकड ेरयाज्याचुं लक्ष लयागनू आहे.

अब्िु सत्ारांच्ा अडिणीत वाढ?

 गुंता नको म्हणून स्थगगती
एसईबीसीच्या उमेदवयारांनया ईडब्लएूस प्रवगयातनू मनयरुक्ती ददली गले्यामरुळे 
आमच्या हक्ांवर गदया यते आहे, असया दयावया ययाचचकयाकत्जांतफदे  खुंडपीठयापरुढे 
करण्यात आलया. रयाज् सरकयारने मवमवध मवभयागांमध् ेअधभयांपत्रकी सेवेच्या 
जयागांसयाठी मनयरुक्ती प्रपक्रयया सरुरू केली आहे. ईडब्लूएसच्या उमेदवयारांचया 
हक् मवचयारयात घेत न्ययाययालययाने एसईबीसीच्या 111 उमेदवयारांनया 
ईडब्लएूसमधून देण्यात आलेली मनयरुक्ती तयातडीन ेथांबवयावी, मवनुंती केली 
त्याची गुंभीर दखल घेत न्ययाययालययाने घेतली. 1 पउसेबर रोजी होरयार ्ीयया 
मनयरुक्तया केल्यास गरुुंतया मनमयार होईल असे मत व्यक्त करत यया 111 
उमेदवयारांनया मनयरुक्तीपत्रे देण्यास थिक्गती देत न्ययाययालययाने ययाचचकेची 
सरुनयावरी तहकूब ठेवली.

 कयाय्वक्रम सुरू असतयानयाच
मरुख्मुंत्री एकनयाथ सशुंदे आणर उपमरुख्मुंत्री देवेंद् फडरवीस यांच्या 
उपस्थितीत गरुरवयारी ही मनयरुक्ती पत्रे ददली जयात असतयानयाच ही थिक्गती 
आली. मरयाठया आरक्षरयाचया मनकयाल सववोच्च न्ययाययालययाकड ेप्रलुंमबत आहे. 
मयात्र, अलीकडेच 50 टके् आरक्षर मययादेच्या पलीकडे जयात सववोच्च 
न्ययाययालययाने आधथ्णक दरुब्णल घटकांनया (ईडबू्लएस) नोकर् यांमधे् 10 
टके् आरक्षर देरयारे मवधेयक वैध ठरवले. मोदी सरकयारने 2019 मध्े हे 
आरक्षर देरयारे मवधेयक बहरुमतयाने मुंजूर केले होते. मरयाठया आरक्षरयाच्या 
प्रतीक्षते असलले्या आणर महयारयाष्ट्  लोकसवेया आयोगयाकडून मनवड झयालले्या 
उमेदवयारांनया यया आरक्षरयाचया लयाभ देण्याचया मनर्णय रयाज् सरकयारने गेल्याच 
मदहन्ययात घेतलया. ज्या उमेदवयारांनी आपल्या अजयात ईडब्लूएसचया पययाय 
मनवडलया आहे आणर ज्ांची मनवड 9 सप्टेंबर 2020 च्या आधी झयालेली 
आहे, अशया मरयाठया उमेदवयारांनया आधथ्णक दरुब्णल घटकांतून मनयरुक्तया ददल्या 
जयातील. यया मनयरुक्तया न्ययाययालययाच्या अुंमतम मनकयालयाच्या अधीन रयाहतील, 
असेही रयाज् सरकयारने स्पष् केले होते. यया मनर्णययानरुसयार तब्बल 1143 
उमेदवयारांनया न्ययाय ममळण्याचया मयाग्ण खरुलया झयालया. 

। मुंबई । महाईन्यूज 
। वनलेश िटुाळ 

महाराष्टट्  लोकसथेवा आयोगानथे 
महाराष्टट्  अधभयांपत्की सथेवा 2019 

मध्थे सामाजर्क व शैक्णणक 
मागास प्रवगजातनू (एसईबीसी) 
अर््ड कथे लथेल्ा 111 उमथेदवारांची 

आधथ्डक मागास प्रवगजातनू 
(ईडब्लएूस) दथेण्ात यथेणारी 

ननयकु्ती पत्थे उच् न्ायालयानथे 
गरुुवारी रोखली.

सयामयासजक व शकै्षणरक मयागयास 
प्रवगयातनू अज्ण केलले्या उमेदवयारांनया 
आधथ्णक मयागयास प्रवगयातनू मनयरुक्ती 
देण्यावर आक्षपे घते ईडब्लएूसच्या 
तीन उमेदवयारांनी उच्च न्ययाययालययात 
ररट ययाचचकया दयाखल केली. यया 
ययाचचकेवर गरुरवयारी सयायुंकयाळी 
उसशरया मरुख् न्ययायमूतषी दीपांकर 
दत्तया आणर न्ययायमतूषी अभय आहरुजया 
यांच्या खुंडपीठयान ेतयातडीची सरुनयावरी 
घतेली. यया मनयरुक्तांनया थिक्गती देत 
खुंडपीठयाने ययाचचकेची सरुनयावरी 
शरुक्रवयारी 2 पडसेंबरलया मनसचित केली.

एमपीएससीने मनवड केलले्या 
111 उमेदवयारांनया रयाज् सरकयारकडून 
मनयरुक्ती पत्रांच्या वयाटपयाचया कयाय्णक्रम 

गरुरवयारी आयोसजत केलया आहे, 
ययाकड ेलक्ष वधेत ययाचचकयाकत्जांनी 
न्ययाययालययालया तयातडीने सरुनयावरी 
घेण्याची मवनुंती केली होती. 
न्ययाययालययान ेत्ांचया आके्षप मवचयारयात 
घेत 111 उमेदवयारांनया ईडबू्एस 
प्रवगयातून देण्यात येरयारी मनयरुक्ती 
थिक्गत केली. यया 111 उमदेवयारांनया 
आतया मनयरुक्ती ददल्यास गोंधळयाची 
पररस्थिती मनमयार होईल. त्यामरुळे 
मनयरुक्तीलया ततूयास थिक्गती देर ेयोग्य 
रयाहील, असे न्यया. दीपांकर दत्तया आणर 
न्यया. अभय अहूजया यांच्या खुंडपीठयाने 
स्पष् केले. महयारयाष्ट्  प्रशयासकीय 
न्ययाययाधधकररयासमोरील (मॅट) 
प्रलुंमबत प्रकररांत आम्ही हस्क्षपे 
करत नयाही. परुंतरु खटल्याचे महत्त्व 
पयाहून मॅटने जयानेवयारीपूवषी प्रकररे 
मनकयाली कयाढयाव ेअसहेी खुंडपीठयाने 
स्पष् केले. यया 111 उमेदवयारांच्या 
बयाजूने मनकयाल लयागल्यास त्ांची 
ज्षे्तनेरुसयार, 1 पडसेंबर तयारखनेरुसयारच 
मनयरुक्ती मनसचित केली जयाईल, अशी 
शयाश्तीही न्ययायमूततींनी ददली.

2019 मधे् महयारयाष्ट्  लोकसवेया 
आयोग (एमपीएससी) अुंतगयंत 
घेण्यात  आलेल्या  थियापत् 
अधभयांपत्रकी मवभयागयातील पदांसयाठी 
1143 उमदेवयारांची मनवड करण्यात 

आली होती. सववोच्च न्ययाययालययाने 
मयागील वषषी मे मदहन्ययात मरयाठया 
समयाजयालया आरक्षरयालया थिक्गती 
ददल्यानुंतर ईडब्लूएसमधील 
आरसक्षत जयागांवर मरयाठया समयाजयातील 
उमदेवयारांनया सयामयावनू घणे्यात आले 
होत.ेत्यातील 111 मनयरुक्तांनया कयाही 
उमेदवयारांनी महयारयाष्ट्  प्रशयासकीय 
न्ययाययाधधकररयाकडे (मॅट) दयाद 
मयाक्गतली. मटॅने यया प्रकररयाची अुंमतम 
सरुनयावरी 2 पडसेंबर रोजी मनसचित 
करतयानया उमेदवयारांच्या मनयरुक्तया 
करण्याची अुंतररम मरुभया ददली होती. 
यया मनयरुक्तया रयाज् सरकयारवियारे 
जयारी केल्या जयाऊ शकतयात परुंतरु 
त्या अजयावरील अुंमतम मनकयालयाच्या 
अधीन असल्याचेही स्पष् केले 
होत.े मटॅच्या यया मनर्णययालया आधथ्णक 
मयागयास वगयातील तीन उमदेवयारांनी 
उच्च न्ययाययालययात आव्यान ददल.े यया 

111 उमेदवयारांची मनयरुक्ती झयाल्यास 
आपल्या नोकरीवर परररयाम होईल, 
असया दयावया करत सयामयासजक व 
शैक्षणरक मयागयास प्रवगयातून अज्ण 
केलेल्या उमेदवयारांनया आधथ्णक 
मयागयास प्रवगयातनू मनयरुक्ती देण्यावर 
आक्षपे घते ईडब्लएूसच्या यया तीन 
उमेदवयारांनी उच्च न्ययाययालययात रीट 
ययाचचकया दयाखल केली.ययाचचकेवर 
तयातडीन ेसरुनयावरी घणे्याची मवनुंती 
ययाचचकयाकत्जांनी केली. त्यावर मरुख् 
न्ययायमतूषी दीपांकर दत्तया आणर न्यया. 
अभय आहरुजया यांच्या खुंडपीठयासमोर 
सरुनयावरी झयाली.मरयाठया मोचयाचे 
समन्वयक आणर सशुंदे गटयाच ेप्रवके्त 
सुंजीव भोर-पयाटील म्हरयाले, यया 
मनर्णययात खोडया घयालण्याचया प्रयत्न सरुरू 
आहे. यया मनयरुक्तांच ेश्ये मरुख्मुंत्री 
एकनयाथ सशुंदे यांनया ममळू नय,े म्हरनू 
कोर रयाजकयारर करत आहे, 

िामासरक व शकै्षणणक मागाि प्रवगा्जतून अर्ज केलेल्ा उमेदवारानंा आलथथिक मागाि प्रवगा्जतनू लनयकु्तती देण्ावर आक्षपे

ईडब्लएूसमधनू मरयाठया उमदेियारयानंया 
मनयुक्ततीस हयायकोरया्वची स्थगगती!

आक्षपेाह्ज व्यक्तव्याबद्दल राज्यपालाचं ेथटे मखु्यमंत्ानंा पत्र

www.mahaenews.com



www.mahaenews.com

 ।  नवती दिल्ती  । 
महाईन्यूज । प्रवतवनधती। 

र ा ज् ा त ी ि  ए कू ण 
आरक्षण ७६ िक्क्ांपययंत 
वाढवण्ासंिभजातीि िोन ववधयेकं 
छत्तीसगड ववधानसभते एकमताने 
पाररत झािी आहेत. नोकऱयांसह 
शैक्षणणक संस्ांमध्े हे आरक्षण 
िागू असणार आहे. भुपेश 
बघेि यांच्ा काँगे्स सरकारने 
आरक्षणासंिभजात हे ऐवतहालसक 
पाऊि उचििं आहे. अनुसूचचत 
जमातटींसाठी (एसिी) ३२ िके्क, 
अनसुचूचत जातटींसाठी (एससी) १३ 
िके्क, इतर मागासवगगीयांसाठी 
(ओबीसी) २७ िके्क आणण इतर 
कोणत्ाही कोट्ात समाववष्ट 
नसिेल्ा आधर्षकदृष्टा िबु्षि 
घिकांसाठी ४ िके्क आरक्षणाची 

तरतूि या ववधेयकात करण्ात 
आिी आहे, अशी माहहती 
छत्तीसगडच ेमुख्मंत्ी भपुशे बघिे 
यांनी हििी आहे. या ववधेयकांना 
राज्पािांनी संमती हिल्ास 
त्ाचे कायद्ात रुपांतर होईि. 
ही ववधेयकं मंजुर करण्ासाठी 
छत्तीसगड ववधानसभेचं ववशेष 
अधधवेशन बोिवण्ात आिं 

होत.ं न्ायाियाच्ा वनकािानसुार 
५० िक्क्ांपेक्षा जास्त आरक्षण 
घिनाबाह्य असताना छत्तीसगड 
सरकारन ेहा धाडसी वनण्षय घतेिा 
आहे. २०१२ मधीि तत्ािीन 
भाजपा सरकारचा आिेश रद्द ठरवनू 
उच् न्ायाियाने आहिवासटींच्ा 
कोट्ात २० िक्क्ांनी घि केिी 
होती. याववरोधात राज्भरातीि 

आहिवासी समाजाने  तीव्र 
आंिोिनं केिी होती. आगामी 
व ष जा त  छ त्त ी स ग ड म ध्े 
ववधानसभा वनवडणुका आहेत. 
या वनवडणुकांच्ा पार््षभूमीवर 
राज्ातीि एकूण आरक्षणामधे् 
वाढ करण्ाचा वनण्षय बघेि 
यांनी घेतिा आहे. संववधानाच्ा 
नवव्या अनुसूचीत हे आरक्षण 
सुचीबद्ध करावे, अशी ववनंती 
छ त्त ी स ग ड  स रक ा र  कें द्र 
सरकारिा करण्ाच्ा तयारीत 
असल्ाचे वृत्त ‘एनडीिीव्ी’ या 
वृत्त वाहहनीने हििे आहे. िरम्ान, 
ही ववधेयकं पििावर मांडताच 
छत्तीसगड ववधानसभेत भाजपा 
आणण काँग्ेसमध्े मोठी िडाजंगी 
पाहायिा वमळािी. अिेर िीघ्ष 
चचवेनंतर ही ववधेयकं ववधानसभेत 
मंजुर करण्ात आिी.

 विधानसभते दोन विधयेकं एकमतान ंमंजरु

ePaper epaper.mahaenews.com ।रवववार   ।
दिनांक 4 डिसेंबर 2022 देश-पवदेश 6

। नवती दिल्ती  ।  
महाईन्यूज । वृत्संस्ा । 

संसिेने मंजूर केिेिा राष्टट् ीय 
न्ाययक वनयुक्ती आयोग कायिा 
(एनजएेसी) सववोच् न्ायाियान ेही 
घिनािरुुस्ती रद्द केिी आणण त्ा 
मदु्ावर ससंिेत चचजाही झािी नाही. ही 
'अत्तं गभंीर समस्ा' आहे. जगातीि 
इतर कोणत्ाही िोकशाहीत अशी 
उिाहरणे नाहीत, अशा शब्ांत 
उपराष्टट् पती जगिीप धनिड 
यांनी आपिी भावना व्यक्त केिी. 
न्ायमतूतींच्ा वनयकु्तीच्ा मुद्दावरून 
सरन्ायाधीश धनजंय चंद्रचडू यांच्ा 
उपस्स्तीतच उपराष्टट् पतटींनी सववोच् 
न्ायाियावर वनशाणा साधिा.

हिल्ीत काि (शुक्वारी) 
आठव्या एि एम लसघंवी सृ्ती 
व्याख्ानात बोिताना धनिड यांनी 
‘राज्घिनचे्ा प्रस्तावनतेच 'आम्ही 

भारताच ेिोक" असा उल्िे आहे 
आणण संसि िोकांच्ा इचे्चे 
प्रवतवबवंबत करते, असे सूचकपणे 
सांयगति.े धनिड यांचा सरू पहाता 
येत्ा ७ टडसेंबरपासून होणाऱया 
हहवाळी अधधवेशनात या मुद्ावर 
राज्सभेत चचजा होण्ाची िाि 
शक्ता आहे. संसिेन ेमंजरू केििेा 
म्हणज ेिोकांच्ा इचे्िा प्रवतवबवंबत 
करणारा कायिा सववोच् न्ायाियाने 
रद्दबाति ठरविा आणण जगािा 
अशा कोणत्ाही हािचािटींची 
माहहती िेिीि नाही, असहेी धनिड 

म्हणािे. घिनतेीि तरतिुटींचा हवािा 
िेत ते म्हणािे की जवे्ा कायद्ाचा 
एिािा महत्त्वपूण्ष प्रश्न असतो तेव्ा 
न्ायाियिेेिीि त्ा समसे्कडे िक्ष 
िेऊ शकतात.

संसि ही िोकांची इच्ा 
प्रवतवबवंबत करते अस ेसांगनू धनिड 
म्हणािे की याचा अर्ष असा आहे 
की सत्ता ही िोकांमधे्, त्ांच्ा 
जनािेशात आणण त्ांच्ा वववकेामध्े 
असते. २०१५-१६ मध् ेमोिी सरकारने 
ससंिेत एनजएेसी कायिा मजंरू केिा 
होता. न्ायाधीशांच्ा वनयुकतीचे 
सवजाधधकार सववोच् न्ायाियाच्ा 
कॉिे लजयमकडे  असण्ाच्ा 
तरतुिीिा छेि िेण्ाचा प्रयत्न त्ात 
होता. मात् सववोच् न्ायाियाने तो 
कायिा रद्दबाति ठरवविा.

"जगात कुठेही अस ेम्हििे आहे 
की तरतिू रद्द केिी जाऊ शकत नाही. 
ते जे काही ठोस कायिा म्हणतात 

त्ाचा अर्ष िाविा जाऊ शकतो. 
याकडे िसुर् या दृष्टीकोनातून पहा, 
अशा चतैन्शीि िोकशाहीत मोठ्ा 
प्रमाणात िोकांची वनयकु्ती करणारी 
घिनािरुुस्ती रद्द केिी जाते. काय 
होईि? हे अस ेमदेु्द आहेत ज्ाकडे 
पक्षपाती दृटष्टकोनातनू पाहहिे जाऊ 
नय,े' अस ेत्ांनी नमिू केि.े

ि र म् ा न  ए न जे ए स ी 
कायद्ाबाबतच्ा न्ायाियीन 
वनकािावर सरकारच्ा गोिातून िीका 
होण्ाची ही पहहिीच वेळ नाही. २०२० 
मध् ेतत्ािीन ऍिनगी जनरि मुकूि 
रोहतगी म्हणािे होते की सववोच् 
न्ायाियाच्ा काही न्ायाधीशांना 
आता हे समजिे आहे की तो कायिा 
रद्द करणे हा योग्य वनण्षय नव्ता. 
त्ा वनकािामुळे डॉ. बाबासाहेब 
आबंडेकरही अस्वस् झािे असतीि 
असी कठोर िीका रोहतगी यानी केिी 
होती.

िोकांच्ा इचे्िा प्रततनबनंबत करणारा 
कायदा सववोच्च न्ायाियािे केिा रद्द।नवती दिल्ती ।महाईन्यूज । 

वृत्संस्ा ।  

अनेक मंहिरांमधे् ‘मोबाईि 
बंि ठेवा’, ‘शांतता पाळा’, ‘फोिो 
काढण्ास मनाई’ अशा सूचना 
लिहहिेल्ा पाहायिा वमळतात. 
मंहिर प्रशासनाकडून या सूचना 
हिल्ा जातात. पण आता रेि 
मद्रास उच् न्ायाियाच्ा मिरुई 
िंडपीठानं मंहिरांमध्े मोबाईि 
फोन वापरण्ास पूण्षपणे बंिी 
घािण्ाचे वनिवेश हििे आहेत. 
वतरुचेंिरुच्ा सबु्रह्मण्मस्वामी महंिर 
प्रशासनाकडून यासिंभजात याचचका 
सािर करण्ात आिी होती. यावर 
झािले्ा सनुावणीनतंर न्ायाियाने 
सपूंण्ष तावमळनाडूमधल्ा महंिरांमधे् 
मोबाईि फोनवर बंिी िाग ूकरण्ाचे 
वनिवेश तावमळनाडू सरकारिा हिि.े 
यावेळी महंिरात शुद्धता आणण पाववत्र्य 
रािण्ासाठी हे वनिवेश हिल्ाचहंी 
नमिू करण्ात आिं आहे.

याचचका एका मंहिरासाठी, 
आिेश पणू्ष राज्ासाठी!

वास्तववक सुब्रह्मण्मस्वामी 
मंहिर प्रशासनाने त्ा मंहिरात 

मोबाईि फोनवर बंिी घािण्ाची 
मागणी केिी होती. मात्, आिेश 
िेताना न्ायाियान ेसपंणू्ष राज्ातीि 
मंहिरांमधे् मोबाईि फोनवर बंिी 
िाग ूकरण्ाचे वनिवेश हिि ेआहेत. 
महंिरात पाववत्र्य आणण शदु्धता राििी 
जावी, यासाठी मोबाईि फोनवर 
बिंी असावी, असं या आिेशांत नमूि 
केल्ाच ंवृत््त’िाईव् िॉ’न ंहिि ंआहे. 
काय होती याचचकाकत््यांचा िावा?

गेल्ा महहन्ात ही याचचका 
िािि करण्ात आिी होती. 
‘सुब्रह्मण्मस्वामी मंहिर हे एक 
प्राचीन मंहिर आहे. मंहिराच्ा 
व्यवस्ापनामध् े‘आगम’ वनयमाविी 
महत्त्वाची भवूमका पार पाडत.े यानसुार 
मोबाईि फोन टकंवा कॅमेरे टकंवा 
फोिोग्ाफी यािा मनाई करण्ात 
आिी आहे. पण हल्ी मोबाईि 

मंदिरांमध्ये शुद्धता आणि पावित्र्य 
जपण्ासाठी मोबाईलिर बंिी!

मद्ाि उच्च न्ायालयाचे 
महत्त्वपणू्ज आदेश!

अफगालणस्तािातिू अमेररकि 
सैन् माघारी गले्ािासूि 

अमिी िदार्थ तस्करीत वाढ 
। मुंबई ।महाईन्यूज । 

वृत्संस्ा । 

 4 टडसेंबर रोजी होणाऱया नौिि 
हिनाच्ा वनवमत्ताने वेस्टन्ष नेव्ि 
कमांडची पत्कार पररषि शवनवारी 
मुंबईत झािी. या प्रसंगी व्ाईस 
अ ॅडवमरि अजेंद्र बहािरू लसगं, फॅ्ग 
ऑटफसर कमांटडगं-इन-चीफ वसे्टन्ष 
नवे्ि कमांड, यांनी हिनाच्ा वाटष्षक 
पत्कार पररषिेत प्रसार माध्मांना 
सबंोधधत केि.ेमाध्मांशी बोिताना 
कमांडर-इन-चीफ यांनी अमिी 
पिार्यांच्ा तस्करीची प्रकरणे पकडिी 
जात असतीि तर याचा अर्ष अशा 
प्रकरणांमधे् वाढ झािी आहे.

सागरी मागजाने जे अमिी 
पिार्यांची तस्करी करण्ाचे प्रयत्न 
सरुू आहेत. अशी प्रकरणे पकडण्ाचा 

आमचा प्रयत्न असून त्ात आम्हािा 
मोठ्ा प्रमाणावर यशही वमळत आहे. 
या शब्ात, वेस्टन्ष नेव्ि कमांडचे 
फ्गॅ ऑटफसर कमांटडगं-इन-चीफ 
व्ाईस ऍडवमरि अजेंद्र बहािरू 
लसगं यांनी सागरी मागजाने अमिी 
पिार्यांच्ा तस्करीच्ा प्रकरणांमधे् 
वाढ झाल्ाचे मान् केिे आहे. 
अफगाणणस्तानातनू अमेररकन सनै् 
माघारी गले्ापासून अफगाणणस्तानात 
तयार होणारे अमंिी पिार्ष कुठे ना 
कुठे वनयजात होत आहेत. जमीन मागजाने 
टकंवा सागरी मागजान ेवनयजात करता 
यते.े आपल्ा सबंोधनात, सरुक्षा प्रिान 
करण्ासाठी आणण आमच्ा राष्टट् ीय 
हहतांच ेरक्षण करण्ासाठी सव्ष सागरी 
क्षेत्ांमध्े वेस्टन्ष नेव्ि कमांडद्ारे 
जहाजे, पाणबडु्ा आणण ववमानांच्ा 
ववस्ततृ तनैातीबद्दि माहहती हििी.

छत्ीसगडमध् ेआतया  
७६ रके् आरक्षण!

िनखड यांचा िूर पहाता येत्ा ७ डडिहेंबरपािून होणाऱया डहवाळी  
अधिवेशनात या मुद्ावर राज्यिभेत चचा्ज होण्ाची दाट शक्यता
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ब ॉ ल ि वू ड स ो ब त च 
ि ॉ ल ि वू ड म धे् ह ी  आ प ल् ा 
अधभनयाच्ा जोरावर वगेळं स्ान वनमजाण 
करणारी अधभनते्ी आहे मृणाि ठाकूर. मृणाि गले्ा 
10 वष्यांपासनू चचत्पिसषृ्टीत सन्ान वमळवण्ासाठी 
धडपडत आहे आणण आता वतच्ा या प्रयत्नांना यश आिे 
आहे. ‘सीतारामम’ चचत्पिातनू वतचा अधभनय मोठ्ा पडद्ावर 
झळाळून उठिा आहे. ‘बाििा हाऊस’, ‘जसगी’ आणण ‘सपुर 30’ 
यांसारख्ा चचत्पिांतनू आपिा ठसा उमिवणाऱया मणृाि ठाकूरचा 
सीताराममही चांगिाच गाजतोय.

2012 मधे् मणृाि ठाकूरन े‘मझुसे 
कुछ कहत ेहैं, य ेिामोलशयां’ या 
मालिकेतनू कॅमऱेयासमोर आपिे 
कौशल् िािवण्ास सरुुवात 
केिी. २०१८ सािी ‘िव् 
सोवनया’ या चचत्पिात 
ती पहहल्ांिा मोठ्ा 
पडद्ावर हिसिी.  
त्ानतंर सपुर 
३ ० 

सारख्ा चचत्पिांमधून आपल्ा 
अधभनयाची छाप पाडिी 
आ हे 

मृणाल म्हणते,"बॉललिूडपेक्ा मृणाल म्हणते,"बॉललिूडपेक्ा 
टॉललिूड परिडलं!"टॉललिूड परिडलं!"

यं ि ा  भ ा रत ी य  च च त् प ि ां च् ा 
ऑस्करवारीवरून बरेच वाि झाि.े 

‘ि काश्ीर फाइल्स’ आणण 
‘आरआरआर ’सारख्ा 

जबरिस्त गाजिेल्ा 
चचत्पिांना सोडून एका 

गजुराती चचत्पिािा 
ऑ स्क र ि ा 
पाठवल्ाने बरेच 
िोक नाराज 

झाि.े ‘आरआरआर’ या चचत्पिािा तर नतंर 
बऱयाच आंतरराष्टट् ीय पुरस्कार सोहळ्ात 
मानाच ंस्ान वमळाि.ं एकंिरच यिंाच्ा 
ऑस्कर वनवडीबाबतही प्रके्षक तस ेनाराजच 
होत.े
आता सजंय िीिा भन्ाळी यांच्ा ‘गगंबूाई 
काहठयावाडी’िा पुढीि ऑस्करसाठी 
पाठवण्ाची तयारी सुरू असल्ाचं वृत्त 
समोर आिं आहे. नकुताच हा चचत्पि ‘वब्रटिश 
अकािमी टफल्म अवॉड्ष (BAFTA) २०२२’ 

या प्रवतटठित सोहळ्ासाठी सज्ज होत आहे. 
तोच या चचत्पिाच्ा ऑस्करवारीबद्दि चचजा 
सरुू आहे.
आलिया भट्टचा ‘गगंबूाई काहठयावाडी’ हा 
चचत्पि हुसनै झिैी याच्ा प्रलसद्ध ‘माटफया 
क्ीन् ऑफ मुबंई’ या पसु्तकावर बतेिेिा 
आहे. कामाठीपुरा वस्तीतीि िेहववक्ी 
करणाऱया स्त्रियांच्ा हक्कासाठी िढणाऱया 
गगंबूाईच्ा जीवनापासनू याची करा पे्रररत 
आहे.

आललयया भट्टचया ‘गंगूबयाई कयाठठययाियाडी’ ऑस्करसयाठी सज्जआललयया भट्टचया ‘गंगूबयाई कयाठठययाियाडी’ ऑस्करसयाठी सज्ज

मुबंई : मराठी 
टफल्म इंडस्टट् ीत असे बरेचसे 

किाकार आहेत, ज ेगरीब कुिंुबातनू आि ेआणण 
त्ांनी शनू्ातनू आपिं ववर् वनमजाण केि.ं िक्षीकांत 
बडेवे, अशोक सराफ अशा हिग्गज मराठी अधभनते्ांचा 

यात समावेश 
ह ोतो . आज 

आम्ही तुम्हािा 
अ श ा च  ए क ा 

अधभनेत्ाची ओळि 
करून िेणार आहोत 

ज्ाने स्वकतु्षत्वाने या 
इंडस्टट् ीत आपिी ओळि 

वनमजाण केिी आहे.
वमत्ांनो, टप्रतम पािीि हिग्दलश्षत 

'टढशंक्ावSS' हा मराठी लसनमेा िवकरच 
प्रके्षकांच्ा भिेीिा यतेोय. या लसनेमातूनही एक 
असाच नवा चहेरा समोर यणेार आहे. अहेमि िेशमिु 
(AHEMAD DESHMUKH) अस ेया अधभनते्ाचे 
नाव असनू या लसनमेातनू तो मराठी टफल्म इंडस्टट्ीत 
पहहिे पाऊि िाकणार आहे.अहेमि िेशमिु हा 
अत्तं हिािीची पररस्स्ती पाहहिेल्ा िातूर 
लजल्हातीि जळकोि तािकु्ातीि उमरगा रेतू 

गावातीि शतेकरी कुिंुबातिा मिुगा. आई-वडीि, 
४ बहहणी, २ भाऊ अस ेत्ाच ेकुिंुब. अहमिच ेबािपण 
गोरगररबीतच गिेे. वटडिांची शतेीच्ा व्यवसायातनू 
जास्त कमाई होत नव्ती मात् अशा पररस्स्तीतही 
अहेमिन ेआपिे लशक्षण पणू्ष केि.े िरम्ान, काही 
वषवे त्ान ेवटडिांना शतेी करण्ात मितही केिी.
अहेमिचा िहान भाऊ अपगं असल्ाने कुिंुबाची 
अधधकतर जबाबिारी अहेमि आ ण ण 
त्ाच्ा मोठ्ा भावावर 
आिी. शेतातीि छोिी-
मोठी काम ेकरण,े इतरांकडे 
िट् ॅक्टरवर काम करणे, 
ववहीरीत के्न चािवणे 
अशी काम ेिेिीि त्ािा 
करावी िागिी. परंतु 
काहीतरी मोठं करण्ाचं 
अहेमिच ंस्वप्न त्ािा स्वस् 
राहू िेत नव्त.ं एकतर नतेा 

टकंवा अधभनतेा बनायच ंहे अहेमिन ेिहानपणीच 
ठरविे होत ेआणण याच स्वप्नासाठी अहेमिन ेगाव 
सोडून मुंबईत जाण्ाचा वनश्चय केिा. मुंबईिा 
वनघाििेा अहेमि वमळेि ते काम करू िागिा. 
परंत ु फार काळ तो वतर ेटिकू शकिा नाही. त्ामळेु 
नाईिाजान ेत्ािा गावी परताव ेिागि.े
पुढे काही हिवस अहेमिने मोठ्ा भावाच्ा 
गरेॅजमध् ेकाम केि.े वतरनू काम लशकल्ानतंर 
अहेमिन ेस्वत:च ेगरेॅजही चािू केि.े पढेु िट् ॉिी, शेड 

बनवण ेअस ेव्यवसाय िेिीि 
त्ाने केिे. याचवेळी 

त्ान ेराष्टट्वािी कॉगें्स 
पक्षाच्ा माध्मातनू 

र ाजकारणात 
िेिीि आपिी 

एक वगेळी ओळि वनमजाण केिी. राष्टट्वािी काँग्सेचा 
धडाडीचा काय्षकतजा बननू त्ान ेिोकांची अनके कामे 
मागगी िावत असताना यािरम्ान आपिी अधभनयाची 
आवडही त्ान ेजोपासिी.राजकारणात असतानाच 
त्ाच्ा िक्षात आि ेकी आपल्ामध् ेनते्ापेक्षा 
अधभनते्ाच ेजास्त गणु आहेत. िरम्ानच्ा काळात 
तो अधनूमधनू वळे काढून मुबंई, पणु्ािा ऑटडशन 
िेण्ासाठी जात असे. वतरे त्ाच्ा अधभनयाचे 
कौतुकही होत असे. परंतु कोणत्ा लसनमेात अधभनय 
करण्ाची सधंी मात् त्ािा वमळत नव्ती. पण ते 
म्हणतात, हर टकसी का हिन आता है. अगिी तसचे 
एके हिवशी अहेमिची हिग्दश्षक टप्रतम पािीि 
यांच्ाशी भेि झािी आणण मराठी लसनेसृष्टीिा 
एक नवा तारा वमळािा. अशाप्रकारे एका सामान् 
कुिंुबातीि शेतकऱयाचा मुिगा अहेमि िेशमुि 
यािा मराठी टफल्म इंडस्टट् ीत ब्रके वमळािा. आता 
टढशंक्ावSS चचत्पिात अहेमि िेशमिुचा अधभनय 
पाहण ेऔतु्क्ाच ेअसेि.

शेतकऱाचा मुलगा अहेमद देशमुख झळकणार मराठी सिनेमातशेतकऱाचा मुलगा अहेमद देशमुख झळकणार मराठी सिनेमात

बॉलिवूड अधभनेता रणवीर 
लसहंचा आगामी सक्ष स चचत्पि 
सध्ा सव्षत् चचवेत आहे. येत्ा 
काही हिवसातच हा चचत्पि 
प्रिलश्षत होणार आहे. मनोरंजनाने 
पररपूण्ष असिेल्ा या चचत्पिाने 
प्रेक्षकांचे भरघोस मनोरंजन केिे 
जाणार असल्ाचं म्हििं जात 
आहे. िरम्ान, आता नुकताच 
या चचत्पिाचा िट् ेिर प्रिलश्षत 
करण्ात आिा आहे. हा िट् ेिर 
पाहून प्रेक्षक चचत्पि पाहण्ासाठी 
िूप उतु्क झािे आहेत.

सक्व सचया प्रदरशशित झयालया टे्लर
या िट् ेिरची सुरुवात 60 

च्ा िशकापासून होते. ज्ामध्े 
रणवीर लसहं एक ‘इिेस्क्टट् क 
मॅन’ आहे म्हणजेच ज्ाच्ामधून 
एक करंि जात असतो. या 
चचत्पिामधे् रणवीर लसहंसोबत 
वरुण शमजा ििीि महत्वाच्ा 
भू वमके त  आहे . िट् े िरमधे् 

चचत्पिातीि सव्ष किाकारांची 
ओळि करताना हिसत आहे. 
तसच रणवीर लसहं आणण वरुण 
शमजा हे िोघेही डबि रोि मध्े 
हिसून येत आहेत. त्ामुळे िूप 
चचत्पिात िूप गोंधळ झािेिा 
िेिीि हिसेि.

िरम्ान, या  िट् ेिरच्ा 
शेविच्ा 20 सेकंिामध्े तुम्हािा 
अधभनेत्ी िीटपका पािुकोण 
िेिीि हिसेि. यामध्े िीटपका 
रणवीरसोबत एका गाण्ावर 

डान् करताना हिसेि,.
23 टडसेंबर 2022 रोजी 

होणार चचत्पि प्रिलश्षत
सक्ष स या चचत्पिाचे हिग्दश्षन 

आणण वनवम्षती रोहहत शेट्टीने केिी 
असून यामधे् रणवीर लसहं, पूजा 
हेगडे, जॅकिीन फन्यांटडस, वरुण 
शमजा, जॉनी िीवर हे किाकार 
महत्वाच्ा भूवमकेत हिसतीि.23 
टडसेंबर 2022 रोजी हा चचत्पि 
प्रिलश्षत होणार आहे.

रणिीर रसंहच्या ‘सक्व स’ चचतिरयाचया टे्लर प्रदरशशितरणिीर रसंहच्या ‘सक्व स’ चचतिरयाचया टे्लर प्रदरशशित

बॉलिवूड अधभनेता अक्षय कुमारचा ‘राम सेतू’ 
चचत्पि 25 ऑक्टोबर रोजी प्रिलश्षत झािा होता. 
मात्, बॉक्स ऑटफसवर या चचत्पिान ेफारशी कमाई 
केिी नाही. िरम्ान, आता हा चचत्पि ओिीिी 
प्ॅिफॉम्षवर प्रिलश्षत करण्ात आिा आहे. परंतु 
हा पाहण्ासाठी तुम्हािा अधीक टकंमत मोजावी 
िागणार आहेत.

प्रयाईम व्हिडीओिर झयालया प्रदरशशित
अक्षय कुमारचा ‘राम सेतू’ प्राईम खव्डीओवर 

प्रिलश्षत झािा असनू हा पाहण्ासाठी तमु्हािा 199 
रुपये मोजावे िागतीि. राम सतुे हहिंी भाषवे्यवतररक्त 
तवमळ आणण तेिुगुमधे् िेिीि प्रिलश्षत होणार 
आहे. 

‘राम सेतू ’ 25 ओक्टोबर 2022 रोजी 
चचत्पिगृहात प्रिलश्षत झािा. या चचत्पिाने बॉक्स 
ऑटफसवर फारशी कमाई केिेिी नाही. हा चचत्पि 
तयार करण्ासाठी 150 कोिी िच्ष करण्ात आिे 
होते. परंतु या चचत्पिाने बॉक्स ऑटफसवर केवळ 
92 कोिी कमाविे आहेत.

देशभरयातील 3000 स्कीन्स प्रदरशशित
अधभषेक शमजा यांच्ा हिग्दश्षनात तयार 

झािेिा हा चचत्पि िेशभरातीि 3000 स्कीन् 
वर प्रिलश्षत झािा होता. ‘राम सतेू’मधे् अक्षय कुमार 
आणण जकॅिीन फन्यांटडस व्यवतररक्त अधभनते्ी नसुरत 
भरुच िेिीि मखु् भवूमकेत आहेत. या चचत्पिामध्े 
अक्षय कुमाराने एका आटक्ष योिॉलजस्टची भूवमका 
साकारिी आहे. जो आपल्ा िीमसोबत राम सेतुच्ा 
अस्स्तत्वािा वाचवण्ासाठी 7 हजार वष्ष जुन्ा 
इवतहासाचा पडिा हिवताना हिसून येतो.

अक्षय कुमारिा ‘राम सेतयू’ ‘या’ 
ओटतीटती प्लॅटफॉम्षवर झाला प्रिशश्षत
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भारत आणण बांगिािेश सघंात 
तीन एकहिवसीय सामन्ांची 
मालिका िेळिी जाणार आहे. 
या मालिकेिा रवववारपासून 
बांगिािेशमधे् सुरुवात होणार 
आहे. परंतु या सामन्ापूवगी भारतीय 
संघािा एक मोठा धक्का बसिा 
आहे. वेगवान गोिंिाज मोहम्मि 
शमी िांद्ाच्ा िुिापतीमुळे 
बांगिािेशववरुद्धच्ा संपूण्ष 
वनडे मालिकेतून बाहेर पडिा 
आहे. बीसीसीआयने याबाबत 
माहहती हििी आहे. त्ाचबरोबर 
शमीच्ा जागी उमरान मलिकचा 
वनडे मालिकेसाठी बििी िेळाडू 
म्हणून संघात समावेश करण्ात 
आिा आहे.

बीसीसीआयने सांयगतिे 
की, बांगिािेशववरुद्धच्ा वनडे 
मालिकेच्ा तयारी िरम्ान सराव 

सत्ात वेगवान गोिंिाज शमीच्ा 
िांद्ािा ििुापत झािी. तो सध्ा 
बेंगळुरू येरीि राष्टट् ीय टक्केि 
अकािमीमधे् बीसीसीआयच्ा 
वदै्कीय परकाच्ा वनरीक्षणािािी 
आहे. तसेच तो आता तीन 
सामन्ांच्ा वनडे मालिकेिा 
मुकणार आहे. त्ामुळे त्ाची जागी 
उमरान मलिकिा संधी िेण्ात 
आिी आहे. न्झूीिडंववरुद्धच्ा िी-
२० आणण एकहिवसीय मालिकेत 
उमरान िीम इंटडयाचा भाग होता. 

या िौऱयात त्ाने शानिार गोिंिाजी 
केिी होती. एकहिवसीय मालिकेत 
तो िीम इंटडयासाठी सवजाधधक 
ववकेि घणेारा गोििंाज होता. त्ाने 
तीन सामन्ांत तीन ववकेि घतेल्ा.

बांगिािेशववरुद्धच्ा िोन 
सामन्ांच्ा कसोिी मालिकेसाठी 
शमीचाही  संघात समावेश 
करण्ात आिा आहे. बुमराहच्ा 
अनुपस्स्तीत, शमी एकहिवसीय 
मालिकेत भारतीय वेगवान 
आक्मणाचे नेतृत्व करणार 

होता. भारत आणण बांगिािेश 
यांच्ातीि पहहिा एकहिवसीय 
सामना रवववारी ढाका येरीि शेर-
ए-बांगिा से्टटडयमवर िेळविा 
जाणार आहे. वनडे मालिकेसाठी 
िीम इंटडया: रोहहत शमजा (कण्षधार), 
केएि राहुि (उपकण्षधार), लशिर 
धवन, ववराि कोहिी, रजत पािीिार, 
श्ेयस अय्र, राहुि टत्पाठी, ऋषभ 
पंत (यष्टीरक्षक), इशान टकशन 
(यष्टीरक्षक), शाहबाज अहमि, 
अक्षर पिेि, वॉलशगंिन सुिंर, शािु्षि 
ठाकूर, मोहम्मि लसराज, िीपक 
चहर, कुििीप सने, उमरान मलिक.

कसोिी मालिकेसाठी िीम 
इंटडया: रोहहत शमजा (कण्षधार), 
केएि राहुि (उपकण्षधार), 
शुभमन यगि, चेतेर्र पुजारा, 
ववराि कोहिी, शे्यस अय्र, 
ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), केएस 
भरत (यष्टीरक्षक), रववचदं्रन अलर्न, 
रवटींद्र जडेजा, अक्षर पिेि, कुििीप 
यािव, शािु्षि ठाकूर, मोहम्मि शमी, 
मोहम्मि लसराज, उमेश यािव.

िनडे मयाललकेसयाठी मोहम्मद 
शमीच्या बदली खेळयाडूची घोषणया 
रवििारपासून भारत-बांगलादेश संघातील िनडे माललकेला सुरुिात होणार

 नवती दिल्ती  । 
महाईन्यूज । वृत्संस्ा

 निेरिॅंडन ेअमेररकेच े3 - 1 असा 
पराभव करत टफफा वर््षकप 2022 
ची क्ाि्षर फायनि गाठिी. निेरिॅंडने 
पहहल्ा हाफमध्े िोन गोि करत 
अमरेरकेवर िबाव वाढविा होता. मात् 
िसुऱया हाफमध् ेअमरेरकेन ेझुजंार िळे 
करत 76 व्या वमवनिािा गोि करत 
सामना लजवतं ठेविा. मात् निेरिॅंडच्ा 
डमफायस्षन े81 व्या वमवनिािा वतसरा 
गोि करत अमरेरकेचा पराभव वनलश्चत 
केिा. ववशेष म्हणज ेअमेररकेन ेसािळी 
फेरीत सभंाव्य ववजेत्ांमध् ेगणाल्ा 
जाणाऱया इंग्डंिा बरोबरीत रोििे 
होत.े मात् बाि फेरीत त्ांना आपिा 
िळे उंचावता आिा नाही. 

नेिरिॅंडकडून ममे्फिस डेप े(10), 
डॅि ेस््लड्ंस (45-1) आणण वमडटफर्र 
डेनझेि (81) यांनी गोि केिे. तर 
अमेररकेकडून हाजी राईिने (76) 
एकमेव गोि केिा. बाि फेरीतीि 
पहहिा सामना निेरिॅंड आणण अमेररका 
यांच्ात झािा. पहहल्ा हाफपासूनच 
तुिनेने बिाढ्य असिेल्ा निेरिॅंडने 
सामन्ावर आपिे वनयंत्ण रािण्ाचा 

प्रयत्न केिा. सामन्ाच्ा 10 व्या 
वमवनिािाच मेम्फिस डेपेने गोि 
करत नेिरिॅंडिा आघाडी वमळवून 
हििी. यानंतर अमेररकेने हा गोि 
फोडण्ाचा प्रयत्न केिा. मात् निेरिॅंडने 
पहहल्ा हाफमध् ेसामन्ाचे वनयतं्ण 
आपल्ाकडेच ठेवि.े िरम्ान, पहहल्ा 
हाफच्ा स्टॉपजे िाईममध् ेपहहल्ाच 
वमवनिािा निेरिॅंडच्ा डॅि ेस््लड्ंसने 
िसुरा गोि करत अमरेरकेिा अजनू एक 
धक्का हििा. स््लड्ंस हा निेरिॅंडकडून 
वर््षकपमधे् गोि करणारा िसुरा 
सवजात वयस्कर िळेाडू ठरिा. पहहल्ा 
हाफमध् ेिोन गोि िाल्ानतंर िसुऱया 
हाफमधे् अमेररकेने नेिरिॅंडच्ा 
गोिपोस्टवरीि आक्मण वाढवण्ास 
सुरूवात केिी. अमेररकेिा गोि 
करण्ाची सधंी िेिीि वमळाल्ा मात् 
त्ांच ेफिके गोिपोस्टच्ा वरून गेिे 
तर नोपि्षन ेिेिीि अमरेरकेच ेकाही 
प्रयत्न हाणनू पाडि.े अिरे अमरेरकेिा 
76 व्या वमवनिािा अमेररकेने गोि 
करण्ाची संधी िवडिी नाही. 

इंग्डंिा बरोबरीत रोखणाऱया 
अमेररकेिे िकॅअि

नदेरलँडन ेगाठली क्ार्टर फायनल


