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पि ंिरी-चििंवड महािालिका 
सभागृहातीि ‘ डॅलिंग’ 

नगरसवेवका म्हणनू सीमा सावळे यांिी 
ओळख आहे. लिवसेनेत असताना 
आक्रमक आंदोिन करणाऱया सावळे 
यांनी २०१७ मधे् भारतीय जनता िार्टी 
प्रविे केिा. बािाजीनगर- इंद्ायणीनगर 
हा सावळेंिा ‘होमिीि’ प्रभाग म्हणनू 
ओळखिा जातो. महािालिकेवर प्रिडं 
विक असिेल्ा सावळे यांना २०१७ 
मध्े स्ायी सवमती सभाितीिदािी 
संधी वमळािी. एक वर्षे वमळािेिा 
स्ायी सवमतीिदािा काय्यकाळ सावळे 
यांनी गाजविा.

दरम्ान, राजकीय महत्ताकांक्ा 
मोठी असल्ामुळे सावळे यांनी २०१९ 
मध्े आििे मूळगाव अमरावती 
लजल्हातीि दययािूर ववधानसभा मतदार 
संघातून अिक् वनवडणूक िढविी. 
वास्तववक, भाजिातीि िक्श्ेष्ठींच्ा 
सल्लानेि त्ांनी दययािूरिी तयारी 
सुरू केिी होती. मात्र, ऐनवेळी 
त्ांिी उमेदवारी डाविण्ात आिी 
आणण त्ामुळे सावळे यांनी अिक् 
ररगंणात उतरण्ािा वनण्यय घतेिा. या 
वनवडणकुीत सावळे यांना िराभवािा 

सामना करावा िागिा होता. त्ानतंर 
िहराच्ा राजकारणािासून काहीकाळ 
अलिप्त राहण्ािी भूवमका सावळे 
घतेल्ाि ेिाहयिा वमळाि.े 

२०१९ मधे् राज्ात महाववकास 
आघाडीिी सत्ा स्ािन झािी. त्ानंतर 
पििंरी-चििंवड महािालिका सत्ाधारी 
भाजिाच्ा स्ावनक नते्ांसोबत सावळे 
यांि ेअतंग्यत मतभदे झाल्ािी ििया 
सुरू झािी. भाजिाच्ा वनयोलजत 
काय्यक्रमांमधे् सावळेंच्ा अनिुस्स्तीने 
यावर लिक्ामोत्यब झािे. त्ानंतरच्ा 
काळात सावळे यांनी ‘एकिा िािो 
रे’िी भूवमका घेतिी. महािालिका 
प्रिासनातीि िकुीच्ा कामांवर ‘प्रहार’ 
करणाऱया सावळे यांनी सव्यसामान्य 
नागररकांिी बाजू प्रकर्यान ेमांडण्ािी 
भवूमका कायम ठेविी. त्ामळेु िहराच्ा 

राजकारणात सावळे यांनी आििा 
िनु्ा दबदबा वनमयाण करण्ासाठी नवी 
रणवनती आखल्ािे िहायिा वमळत 
आहे. 

२०१९ मध् ेसीमा सावळे पििंरी 
ववधानसभा वनवडणूक िढवतीि, 
अिी अिेक्ा होती. मात्र, त्ांनी वनण्यय 
बदििा. त्ामुळे ववद्यमान आमदार 
अण्ा बनसोडे, लिवसेनेिे गौतम 
िाबकुस्ार असा सामना रंगिा होता. 
यामध् ेबनसोडे यांनी बाजी मारिी. मात्र, 
गले्ा ४ वर्षांत आमदार बनसोडे यांिी 
मतदार सघंावरीि िकड पढिी झािी 
आहे. राष्ट्र वादीतून माजी नगरसेववका 
सिुक्णा लििवतं-धर यांनीही ताकद 
िाविी होती. आता  लिवसेनेकडून 
लजतेंद् ननावरे हेसुद्ा ववधानसभा 
िढवण्ाच्ा तयारीत आहेत. 

पिंिरी पिधानसभचे्ा मदैानात!
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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

मुबंई महािालिका आयकु्त इकबािससंह चहि यानंा ‘ईडी’चे समन्स

  मराठवाडा, नविर्भािेक्ा कोकणात 
वतीजिोऱ्ा जास्त

 र्ाऊंिा वारसा िालवण्ािती जबाबिारी 
समर्षकांवर!

 दिव्ाततील र्ाजि नवरुद्ध बाळासाहेबांिती 
शशवसेिा ्ांच्ात वािंग सुरूि

आतील पानांत

अतिक्रमण कारवाईववरोधािील आदंोलन 

 माजी नगरसेववका सीमा सावळे यांचे 
ववधानसभा  ‘ममशन- २०२४’

 आसवाणी बंधूंच्ा साथीने व्ापाऱांच्ा 
समस्ा सोडण्ास पुढाकार

।पििंरी चििंवड । महाईन्यूज । प्रनतनिधती।
पििंरी-चििंवड महािालिका अतिक्रमण तवरोधी िथकाने पििंरी कॅम्ाि कारवाई केिी. या 

कारवाईि व्ािारी आणण कम्मिारी  यांच्ाि वादंग झािा. या वादाि माजी नगरसेतवका सीमा 
सावळे यांनी उडी घेििी. त्ािा आंदोिनािे स्वरुि प्ाप्त झािे. या आंदोिनािीि घोषणाबाजी 

तवधानसभेि गुंजणार, अशी ििचा आिा राजकीय विु्मळाि रंगू िागिी आहे.

आसिांनी बंधुचे सािळेंना समर्थन?
 माजी स्ायी सतमिी सभाििी आणण राष्ट्रवादीि ेनिे ेढब् ूआसवानी आणण व्ािारी सघंटनिे ेमािब्र निे ेश्ीिदं 

आसवाणी यांनी अतिक्रमण कारवाई तवरोधाि सीमा सावळे यांना साथ ददिी. पकंबहुना, एकपरिििण ेआदंोिन करण्ाि 
आि.े प्भागाबाहेरीि आंदोिनाि सावळे सहभागी होिाि आणण त्ािा राष्ट्रवादीिीि माजी नगरसवेकांिी साथ तमळि,े 
हा योगायोग तनलचिििण ेनाही. पििंरी कॅम्ािीि व्ािारी हा तवधानसभा तनवडणुकीि तनणचायक मिदार ठरणार आहे. या 
मिदारािा स्ातनक आणण बाहेरिा अशी झािर नाही. त्ामुळे सावळे यांनी पििंरी तवधानसभा मिदार संघािी मशागि 
अत्िं अिकू दठकाणी सरुू केिी आहे. भाजिासह लशवसनेा ठाकरे गट, लशवसनेा लशदें गट, राष्ट्रवादी, काँग्से आणण वचंिि 
बहुजन आघाडी यािकैी कोणत्ाही िक्ाकडून तिकीट घिेल्ास सीमा सावळे मैदान मारिीि, असे तनरीक्ण राजकीय 
जाणकारांनी नोंदविे आहे. 

समाजाची मोट बांधण्ाचे आव्ान…
 पििंरी मिदार सघं अनुसचूिि जािीसाठी आरक्ीि आहे. या समाजािून यणेारे तवद्यमान आमदार अण्ा बनसोडे यांिा 

जनसंिक्म  गाववाि,े गावकी-भावकी असा दांडगा आहे. पकंबहुना, मिांिी गोळाबरेीज आणण मखु्य िढुाऱयांना ऐनवळेी 
आिल्ा बाजनेु वळवण्ािी हािोडी बनसोडे यांच्ाकडे आहे. मारि, गले्ा काही वषषांमध् ेबनसोडेंिा आिल्ाि समाजाशी 
असििेा सिंक्म  कमी झािा आहे, अशी नाराजी अनेकदा बोिनू दाखविी जािे. महािालिका तनवडणूक पकंवा शहराच्ा 
राजकारणाि बनसोडे समथ्मक नगरसकेांना िाकद तमळि नाही, अशी खिंही खासगीि बोिनू दाखविी जाि.े त्ामळेु 
आबंडेकरी समाजाच्ा प्भावी नेिृत्ािी जी िोकळी तनमचाण झािी आहे. िी िोकळी भरुन काढण्ािे आव्ान सीमा 
सावळे यांना ििेाव ेिागणार आहे. यासह माजी आमदार ॲड. गौिम िाबकुस्वार, माजी नगरसतेवका िदं्रकांि सोनकांबळे, 
सिुक्णा लशिवंि-धर, माजी नगरसवेक लजिेंद्र ननावरे यांच्ासह तवद्यमान आमदार अण्ा बनसोडे यांच्ाशी दोन हाि 
करण्ािी ियारी सावळे यांना ठेवावी िागणार आहे.
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। िुणे ।  महाईन्यूज । 

प्रनतनिधती।

ितंग उडववण्ासाठी वािरल्ा 
जाणाऱया मांजात अडकून जखमी 
झािले्ा िक्षांच्ा विेभरू्ते असििेी 
तरुणाई हातात फिके घऊेन ‘मांजा 
नका वािरू, जखमी करू नका िाखरू’ 
असा संदेि देत िोकांना मांजािा वािर 
र्ाळण्ािे आवाहन करताना. हे दृि् य 
होते िकु्रवारी फरु््यसन महाववद्यािय 
रस्ता यथे ेिीिि फॉर द एथथकि र्ट्र ीर्मेंर् 
ऑफ ॲवनमल्स (िरे्ा) इंपडयाच्ा वतीने 
राबववण्ात आिेल्ा एका अनोख्ा 
जनजागृती मोहहमेिे. मकर संक्रांत 
हा सणात आकर््यणािे कें द् असत ेते 
म्हणजेि ववववध रंगांच्ा ितंग. या 
वनरवनराळ्ा ितगंांना उडववण्ासाठी 
वािरल्ा जाणाऱया मांजामुळे अनेक 
िक्ी-प्राणी तसिे िोकांच्ा मृतू्च्ा 
घर्ना घडल्ा आहेत.यासाठी नायिॉन 
मंजाच्ा वािरावर बंदी असून 

बाजारिठेांमध् ेत ेउििब्ध होत आहेत. 
या मांजामळेु होणाऱया जीववतहानीकडे 
सरयास दिु्यक् करत नागररक मोठ्ा 
प्रमाणात नायिॉन मांजािा वािर 
करतात. याबाबत िोकांमध् ेजास्तीत 
जास्त जनजागतृी करण्ाच्ा अनरु्गंाने 
िरे्ाद्ारे मांजािा ववरोध करत वनदि्यने 
करण्ात आिी. यावळेी िरे्ािी मोहीम 
व्यवस्ािक राथधका सयू्यविंी म्हणािा, 
‘‘काि व धातूने तयार करण्ात 
आिले्ा मांजामळेु आजवर पकत्के 
िोकांिे आणण िक्षांिी जीववतहानी 
झाल्ा आहेत. मांजात अडकून पकंवा 
तायमुळे कािल्ान ेदरवर्टी हजारो िक्ी 
मरतात. तुर्िेिा मांजा बराि काळ 
झाडांवर पकंवा इमारतीवर अडकून 
राहहल्ाने िययावरणावर ही त्ािा 
िररणाम होतो. तर बऱयािदा मांजा वीज 
िुरवठा वाहहन्यांभोवती अडकल्ाने 
िॉर््यसपक्य र्मुळे आग िागण्ाच्ा, 
वीजिरुवठा बदं होण्ाबरोबर, ववजेिा 
झर्का िागल्ाने मृतू् होण्ािा ही 
धोका असतो. 

मांजाचा वापर टाळण्ासाठी 
पटेाची जनजागतृी मोहीम

 ।िुणे ।  महाईन्यूज । 

प्रनतनिधती।

देशभराि ख्रिस्ी 
समाजावर अन्ाय अत्ािार 

होि आहेि, िि्मवर हले् 
होि आहेि यािा तनषेध 

करण्ासाठी िुणे, पििंरी 
चििंवडसह ग्ामीण भागािीि 

ख्रिस्ी समाजाच्ा विीने 
शुक्रवारी मूक महामोिचा 

काढण्ाि आिा.हा मोिचा 
लसटी िि्म नाना िेठ येथून 

संतवधानाच्ा उदे्लशकेिे वािन 
करून सुरुवाि करण्ाि 

आिी. लजल्ाधधकारी 
कायचािय येथे या मोिचािा 
समारोि करण्ाि आिा.

लजल्ाथधकारी डॉ. राजेि 
दे िमुख य ांन ा  म ोि याच्ा 
लिष्मंडळाने मागण्ांिे वनवेदन 
हदिे. वंचित बहुजन आघाडीच्ा 
अंजिी प्रकाि आंबेडकर, 
काँग्ेसिे िहराध्क् अरववदं 
लिदें, माजी आमदार मोहन जोिी, 
ररिस्लिकन युवा मोियािे अध्क् 
राहुि डंबाळे, माजी नगरसेववका 
अलविनी िांडगे, भीम आमटी 
प्रदेिाध्क्  दत्ा िोळ, अंजुम 
इनामदार मोियािे समन्वयक 
प्रिांत केदारी यासह िुणे 
िहरातीि ववववध िक्, संघर्ना, 
ख्रिस्ती िंथ, संघर्ना व नागररक 
उिस्स्त होते. या मोियात सव्य 
ख्रिस्ती िंथ कॅथोलिक, प्रॉरे्सं्र् 
,सी.एन.आय ,मेथपडस् सह सव्य 
िंथ सहभागी झािे होते.
िुणे, पििंरी चििंवडसह ग्ामीण 

भागािीि ख्रिस्ी समाजाच्ा 
विीने शुक्रवारी मूक महामोिचा 

काढण्ाि आिा.हा मोिचा लसटी 
िि्म नाना िेठ येथून संतवधानाच्ा 

उदे्लशकेिे वािन करून सुरुवाि 
करण्ाि आिी. लजल्ाधधकारी 

कायचािय येथे  या मोिचािा 
समारोि करण्ाि आिा.

जजल्ाधधकारी काया्थियािर मूकमोचा्थ!
              ख्रिस्ी समाजावर देशभराि होि असणाऱा अन्ाय -अत्ाचाराचा ननषधे

 ।िुणे ।  महाईन्यूज । 

प्रनतनिधती।
महानवतरणकडयूि पडसेंबर 

मदहन्ामध्े मोठ्ा प्रमाणावर 
वतीजिोऱ्ा उघडकीस आल्ा 
आहेत. त्ाबाबतिती मादहतती 
महानवतरणिे जाहतीर केलती 

असयूि, महानवतरणच्ा 
िररमंडळािुसार वतीजिोऱ्ा 

िादहल्ास राज्ात मराठवाडा,. 
नविर्भािेक्ा कोकण नवर्ागात 

म्हणजेि रत्ागगरी, शसधंुिगु्ष, 
रा्गड, ठाणे, िालघर आिती 
शजल्हांत अधधक वतीजिोऱ्ा 

िकडण्ात आल्ा आहेत.

पडसेंबर मदहन्ाि सुरक्ा 
आणण अंमिबजावणी तवभागाने 
केिेल्ा कारवाईमधे् उघड 
झािेल्ा ८७९ प्करणािीि 
११ कोटी ६९ िाख रुियांच्ा 
वीजिोरीिैकी कोकण िररक्ेरिाि 
४ कोटी ४० िाख रुियांिी २४९ 

प्करणे उघडकीस आिी. 
िुणे िररक्ेत्रात ३ कोर्ी ६८ 

िाख रुियांिी १३५ प्रकरणे 
उघडकीस आिी. नागिरू िररक्ते्रात 
२४४ प्रकरणांमधे् १ कोर्ी 
७२ िाख रुियांिी वीजिोरी 

िकडण्ात आिी, तर औरंगाबाद 
िररक्ेत्रात १ कोर्ी ८८ िाख 
रुियांिी २५१ वीजिोरी प्रकरणे 
उघड झािी.

सुरक्ा आणण अंमिबजावणी 
ववभागाने िािू आथथ्यक वर्यात 

एपप्रि ते  पडसेंबर या नऊ 
महहन्यांच्ा कािावधीत भरारी 
िथकांमाफ्य त एकूण ६८०१ प्रकरणे 
उघडकीस आणिी. त्ामध्े ८६ 
कोर्ी १० िाख रुियांिी वीजिोरी 
िकडण्ात आिी. 

याखेरीज इतर अवनवमतता 
अ स िे ल् ा  ए कू ण  ६ ३ ३ ६ 
प्रकरणांमध्े १६७ कोर्ी ११ 
िाख रुियांिी देयके देण्ात 
आिी. महाववतरणिे अध्क् व 
व्यवस्ािकीय संिािक ववजय 
लसघंि यांनी कंिनीच्ा सव्य 
मुख् अथभयंत्ांना वीजिोरी 
र ोखण्ासाठी  आक्रमकिणे 
कारवाई करण्ािा आदेि हदिा 
आहे. 

कंिनीच्ा भरारी िथकाखरेीज 
स्ावनक कम्यिाऱयांनीही सजगिणे 
वीजिोरीिी प्रकरणे उघडकीस 
आणण्ािा व कारवाई करण्ािा 
आदेि त्ांनी हदिा. प्रत्ेक सक्य ि 
िातळीवर याबाबत िाठिुरावा 
करण्ािाही आदेि त्ांनी हदिा.

     महहन्ािच ३.६८ कोटींची वीजचोरी उघडकीस

मराठवाडा, ववदर्भापके्ा कोकण
 ववर्ागात वीजचोऱ्ा जास्त!
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भाऊंचा िारसा चाििण्ाची जबाबदारी समर्थकािंर!
पििंरी  ।

 । महाईन्यूज । 

 पििंरी-चििंवड िहराच्ा 
राजकीय िर्िावर सुमारे ३५ 
वर्षे आिल्ा नेतृत्व कौिल्ाने 
दबदबा वनमयाण करणारे ‘दबंग’ 
आमदार िक्ष्मण जगताि यांिे 
वनधन झािे. या प्रदीघ्य राजकीय-
सामालजक वार्िािीमधे् जगताि 
यांनी अनेक नवोहदतांना संधी 
हदिी. महािालिकेतीि महत्वाच्ा 
िदांिी  जबाबदारी  हदिी . 
त्ामुळे िहराच्ा राजकारणात  
प्रभाविािी आणण वनणयायक  
‘जगताि गर्’ तयार झािा. हा 
वैिाररक आणण सामालजक वारसा 
आता िुढे िािवण्ािी जबबादारी 
त्ांच्ा समथ्यकांच्ा खांद्यावर 
आिी आहे.

१९८५ िासून  पि ंिर ी -
चििंवडमधीि सामालजक क्ेत्रात 
काय्यरत असिेिे आमदार जगताि 
यांनी महािालिकेतीि नगरसेवक, 
स्ायी सवमती सभािती, महािौर 
अिी िदे भूर्विी आहेत. २०१४ 
मध्े िहरातीि प्रिंवबत प्रश्ांच्ा 
मुद्यावर जगताि यांनी भारतीय 
जनता िार्टीत प्रवेि केिा. 
त्ावेळी खऱया अथयाने त्ांिी 

राजकीय ताकद िक्ात आिी. 
जगताि यांच्ासोबत तत्ािीन 
राष्ट्र वादीतीि ३० ते ३५ नगरसेवक 
भाजिाच्ा संिकयात गेिे. िुढे 
२०१७ मध्े त्ांनी भाजिात 
अथधकृत प्रवेि केिा. िररणामी, 
जगताि यांच्ा नेतृत्ताखािी 
महािालिकेत भाजिािी सत्ा 
स्ािन झािी. त्ावेळी जगताि 
भाजिािे िहराध्क् आणण 
चििंवड ववधानसभा मतदार 
संघािे आमदार होते.

तत्ूवटी, राष्ट्र वादी काँगे्स 
िार्टीत असतानाही आमदार 
जगताि यांिा ‘िब्द’ िक् आणण 
िहराच्ा राजकारणात वनणयायक 
होता. भाजिाच्ा सत्ाकाळात 

जगताि यांनी आिल्ा समथ्यक 
नगरसेवकांना स्ायी सवमती 
सभािती, सत्ारुढ िक्नेता, 
उिमहािौर, महािौर अिा मानाच्ा 
िदांवर संधी हदिी. अनेकांना 
ववववध सवमतठींिे अध्क् बनविे 
आणण स्ीकृत सदस्ांमधे्ही 
काय्यकत्षांना न्याय हदिा. ददुदैवाने 
जगताि यांच्ा प्रकृतीच्ा तक्रारी 
सुरू झाल्ा. त्ांना और्ोधोििार 
आणण बेडरेस् घ्ावी िागिी. मात्र, 
िहराच्ा राजकारणा जगताि 
गर्ािे वि्यस् पकंिीतही कमी 
झािे नाही.

प्रकृतीच्ा कारणास्तव 
जगताि यांना ववश्ांती घ्ावी 
िागत होती. त्ामुळेि जगताि 

यांिे िहान बंधू आणण माजी 
नगरसेवक िंकर जगताि 
यांच्ावर भाजिा िक्शे्ष्ठींनी 
चििंवड ववधानसभा वनवडणूक 
प्रभारीिदािी जबाबदारी सोिविी. 
गेल्ा दोन- अडीि वर्षांच्ा 
काळात िंकर जगताि यांनी 
मतदार संघातीि ववववध स्तरांतीि 
िोकांिी संिक्य  वाढविा. 
िोकांिी साव्यजवनक कामे मागटी 
िावण्ावर भर हदिा. ‘‘ज्ाप्रमाणे  
प्रभू श्ीराम वनवासात गेिे. त्ांिा 
राज्कारभार त्ांिा बंधू भरत याने 
श्ीरामांच्ा िादकूा लसहंासनावर 
ठेवून रामराज् सांभाळिे, अगदी 
तसेि िंकर जगताि यांनी मतदार 
संघातीि ववववध कामे आणण 

िोकांच्ा समस्ा सोडवण्ासाठी 
िुढाकार घेतिा’’ ही वस्तुस्स्ती 
आहे. दिक्रीया ववधीच्ा वनवमत्ाने 
जगताि बंधूंवरीि सव्यसामान्य 
नागररकांिे प्रेम िुन्ा एकदा 
हदसून आिे. गेल्ा दहा-बारा 
हदवसांत मुख्मंत्री, उिमुख्मंत्री 
यांच्ािासून सव्यिक्ीय नेते, 
कें द्ीय मंत्री, राष्ट्र ीय नेते यांनीही 
जगताि यांच्ा वनवासस्ानी 
भेर् हदिी. हा जनसागर आणण 
ही िोकांिी गदटी जगताि यांनी 
आिल्ा कारकीदटीत जोडिेल्ा 
माणसांिी श्ीमंती लसद् करते.

आमदार जगताि यांच्ा 

वनधनानंतर त्ांिे बंधू िंकर 
जगताि आणण त्ांिे कट्टर 
समथ्यकांवर मोठी जबाबदारी आहे. 
आमदार जगताि यांिा राजकीय 
आणण सामालजक वारसा त्ांिा 
िुढे िािवायिा आहे. त्ाति 
पििंरी-चििंवड िहरािे हहत 
आहे. यासाठी चििंवड ववधानसभा 
वनवडणूक प्रभारी िंकर जगताि 
आणण जगताि गर्ािे िढवय्े 
समथ्यक दु:खािा डोंगर िाठवर 
र्ाकून एकोप्ाने  कामािा 
िागतीि आणण वनलचितिणे 
आिल्ा गर्ािा दबदबा कायम 
ठेवतीि, अिी अिेक्ा आहे.

दशवक्रया ववधीसाठीही जनसागर लोटला : आठवणींचे स्मरण आणण जबाबदारीची जाणीव

एनआरआय मराठी तरुणाचे असेही देशपे्म
 मराठी माध्मािून लशक्ण घेििेिे आनंद लशदें यांनी सायबर 

एक्सिट्म म्हणून आििे कररयर घडविे. िोिंडमधे् एका युरोपियन 
बँकेसाठी िे सध्ा सायबर सल्ागार म्हणून काय्मि आहेि. िसे 
असिाना िुस्क लिहून िूण्म असािाना त्ांनी िे प्कालशि केिे नाही. 
मुळिे पििंरी-चििंवडिे रदहवाशी असिेल्ा एनआरआय आनंद 
लशदें यांना देशातवषयी पे्म आहे. देशपे्मासाठी देशाि आल्ानंिरि 
िुस्कािे  प्काशन करण्ािा िंग बांधिा होिा. त्ा प्माणे काही 
ददवसांसाठी शहराि आिेिे असिाना त्ांनी या िुस्कािे प्काशन 
केिे.

रंगबदिू धगरधगटांनी भाऊंचा िारसा सांगू नये…
आमदार जगिाि यांनी आिल्ा राजकीय कारकीददीमध्े 

अनेकांना प्िंड राजकीय िाकद ददिी. नगरसेवक, स्ायी सतमिी 
सभाििी, महािौर, उिमहािौर तवतवध सतमिींिे सभाििी बनविे. 
काही तनष्ावंिांनी जाण राखिी. मारि, काहीही राजकीय सोय 
बघून सोयीस्कर आििी भूतमका बदििी. आमदार जगिाि 
यांच्ा आजारिणाच्ा काळाि िद-प्तिष्ा आणण केवळ आधथ्मक 
स्वाथचासाठी जगिाि यांच्ातवरोधाि बंडािे दंड थोिाटिे. त्ामुळे 
जगिाि गट पकंवा ियचायाने भाजिाि मोठी फूट िाडण्ािा डाव 
काही अल्पसंिुष्ांनी आखिा. या कुटकारस्ानांमध्े िुढच्ा रांगेि 
असिेिे काही नेिे िुन्ा राजकीय सहानुभूिी तमळवण्ासाठी 
भाऊंच्ा तनधनािे भांडवि करीि हंबरडा फोडण्ािा अधभनय 
करिाना ददसिे. भाऊंच्ा हयािीि त्ांना राजकीय स्वाथचासाठी 
रिास देणाऱयांनी भाऊंिा वारसा सांगू नये, असा संिािही जगिाि 
समथ्मकांमधून व्क्त होि आहे.

।पििंरी-चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रनतनिधती।

 "कोरोना सकंर्ामुळे िोकांना 
पडलजर्िायजिेनकडे महत्त समजि,े 
हा महत्तािा बदि घडून आिा. या 
पडलजर्िायजेिनबरोबर सायबर 
क्राईम आणण सायबर सरुक्ा महत्वािा 
ववर्य बनिा असून याबाबत सवषांमधे् 
सजगता वनमयाण करण्ािी खरी 
गरज आहे. त्ा दृष्ीने आनंद लिदें 
यांनी अनुभवाच्ा जोरावर "सायबर 
लसक्रुरर्ी वलनरेेवबलिर्ी" लिहहिेिे 
िसु्तक महत्तािे  असल्ािे आयर्ी 
तज्ज्ञ व कायनपेर्क कम्वुनकेिन्सिे 
सिंािक डॉ. दीिक लिकारिरू यांनी 
म्हर्ि.े

सायबर लसक्ुररर्ी एक्सिर््य 
आनंद लिदें लिख्खत "इंर्ट्र ोडक्शन 

रू् सायबर लसक्ुररर्ी" व "सायबर 
लसक्ुररर्ी वलनेरेवबलिर्ी" या दोन 
िुस्तकािे प्रकािन िुक्रवार, हद. 
13 जानेवारी 2023 रोजी वनगडी 
येथीि आयआयसीएमआर एमसीए 
कॉिेजमध्े डॉ. दीिक लिकारिूर 
यांच्ा हसे्त झाि.े त्ावेळी ते बोित 
होते. या प्रकािन समारंभासाठी 

व्यासिीठावर आयआयसीएमआर 
एमसीए कॉिेजिे संिािक डॉ. 
अभय कुिकणटी, नॉवे्ि गू्ि ऑफ 
इन्स्टिट्रू्ि ेसंस्ािक अध्क् अवमत 
गोरखे आणण ववद्याथटी उिस्स्त होते.

िुस्तकाववर्यी िेखक आनंद 
लिदें म्हणािे की, "देिात व देिाबाहेर 
ववववध नामांपकत कंिन्यांसाठी 

सायबर एक्सिर््य म्हणनू काम करताना 
ववववध अनभुव आि.े त ेलिॉग रुिात 
इतरांिययंत वेळोवेळी िोहोिवविे. 
कोरोना काळामध्े वक्य  फ्ॉम होम 
सरुू िसु्तकावदारे हा अनभुव सवषांिढेु 
मांडण्ािा वविार केिा. त्ानंतर 
'इंर्ट्र ोडक्शन रू् सायबर लसक्रुरर्ी' हे 
िसु्तक लिहहि.े देिाबाहेर असल्ाने 

त्ांिे प्रकािन होऊ िकि ेनव्त.े 
तरी देखीि त्ांच्ा असखं् प्रवत ववक्री 
झािी. 

अथधक अभ्ास आणण माहहतीिा 
अंतभयाव करून "सायबर लसक्रुरर्ी 
वलनरेेवबलिर्ी" हे िसु्तक िणू्य केि.े 
िुस्तकाच्ा माध्मातून सायबर 
सुरक्ेबाबत आवश्यक माहहती 

व्ावी. तसेि, सायबर क्राईमच्ा 
संकर्ािासून दरू राहण्ासाठी हे 
िसु्तक सवषांनाि उियोगी ठरेि.

डॉ. अभय कुिकणटी आणण अवमत 
गोरखे यांनी आनदं लिदें यांि ेसायबर 
लसक्रुरर्ी सदंभयातिे  योगदान आणण 
याववर्यी सवषांसाठी िसु्तक उििब्ध 
करून हदल्ाबद्दि अथभनदंन केि.े 

सा्बर क्ाईमबाबत सजगतचेी गरज!
डॉ. दीपक मशकारपरू  : "सायबर मसक्हुरटी वलनरेवेबनलटी"च ेप्रकाशन
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स्त्रि यांिुढच्ा प्श्ांिा आणण 
आव्ानांिा आजच्ा सदंभचाि 

तविार करिाना माँ लजजाऊंच्ा कायचािा 
तवसृ्ििणे अभ्ास व अधधक संशोधन 
व्ायिा हव.े ्रिी िळवळीच्ा सदंभचािही 
हे महत्तािे आहे, ही भतूमका मांडणारा िखे. 
लजजाऊंिी आज (िा. १२ जानवेारी) िारशे 
ििंतवसावी जयिंी. त्ातनतमत्त.

भारतािा समृद् बनववण्ासाठी 
अनेक स्त्रियांनी आििे सव्यस् 

व कतृ्यत्व िणािा िाविे. त्ात सतं िरंिरेतीि 
स्त्रिया जिा आहेत, तिाि राष्ट्र ीय ऐवतहालसक 
िरंिरेतीि िढाऊ स्त्रियाही होऊन गेल्ा. 
राजमाता लजजाऊ हे या दसुऱया प्रवाहातीि एक 
ठळक नाव. लजजाऊंनी हजारो वर्षांिी लसधंबूदंी, 
्रिी स्ाततं्र्यबदंी तोडिी व आिल्ा ितु्रामाफ्य त 
स्राज्ािे स्प्न िूण्य केिे. म्हणूनि लजजाऊ 
माँसाहेब या भारतीय स्ाततं्र्याच्ा आद्य जननी 
आहेत, अस ेम्हणता येईि.

राष्ट्र माता लजजाऊंना प्रेरणास्ानी मानून 
अनके स्त्रिया कम्यकांड, रूढी- िरंिरा, धमयातीि 
अवनष् बाबी, ितकानिुतके समस्त ्रिीवगयावर 
असििेा िगडा कमी करण्ाि ेकाम करत आहेत. 
स्त्रियांनी स्तःकडे, स्तःच्ा व्यक्तिमत्ताकडे, 
स्ववकासाकडे दिु्यक् केि,े तर त्ांिीि नाही 
तर समाजािीि हानी होते. भारताच्ा सामालजक 
इवतहासात ही गोष् घडििेी हदसत.े १९७५िासनू 
्रिी िळवळीच्ा माध्मातनू ‘आतंरराष्ट्र ीय महहिा 
वर्या’च्ा वनवमत्ान ेअनके बदि होऊ िागि.े 
अथयात त्ािी िावि्यभूमी होती, ती आिल्ाकडच्ा 
समाजसधुारकांच्ा िरंिरेिी. मात्र प्रस्ापितांनी 
व धमयाने ्रिी वगयािा धावम्यक भावनते व कुरंु्बात 
कधी िती तर कधी मुिं यािी भीती दाखवून 
गुंतवून ठेवण्ािा प्रयत्न केिा. आता आव्ान 
आहे त ेसामालजक बदिांिा वेग वाढववण्ािे. 
लजजाऊ-साववत्रीच्ा वविारातनू त ेआिल्ािा 
साध् करता येईि.

असरुलक्ततचे्ा भावनतेनू उिास-तिास, 
व्रतवकैले्, कम्यकांड, अधंश्द्ा, देव-देवता यात 
गुंतण्ािेक्ा रूढीिरंिरांिा नवा अथ्य िोधून 
िावण्ाच्ा प्रयत्नात आजिी ्रिी हदसत ेआहे. 
हा स्ागताह्य बदि आहे. ्रिी-िरुूर् समानतिेी 
प्रपक्रया समाजात सरुू झािी आहे. िण वतिा वगे 
कमी आहे. माँ लजजाऊंना आदि्य, प्ररेणास्ानी 
मानणाऱया समाजातीि या मोठ्ा घर्कांमुळे 
्रिी िळवळीिा वगे वाढण्ािी आिा वार्त.े 
लजजाऊंना प्रेरणास्ान मानताना एकीकडून 
्रिीत्वािा योर् तो आदर, सन्ान व गौरव 
करतानाि दसुरीकडे मातृत्वािा एक उत्ुगं असा 
आदि्य समाजमनािुढे ठेविा जात आहे. ्रिी 
िळवळीन ेयाकडे सकारात्मक दृष्ीने िाहण्ािी 
व या मोठ्ा प्रवाहािा एकाि प्रवाहात सामावनू 
घणे्ािी प्रपक्रया घडण्ािी गरज आहे.

मदहलांिा स्वत्तािे र्ाि 
िेणाऱ्ा राजमाता शजजाऊ

संपादकीय

अगा करुणाकरा कररतसें धांवा ।
या मज सोडवा लवकरी ॥१॥

ऐकोनियां माझी करुणेचीं वचिें ।
व्ावें िारायणें उतावीळ ॥२॥

 - संत तुकाराम

र्यूनमका

 कोणत्ाही सरकारन ेयािवूटी केिा 
नसेि एवढा अथधक्ेि हे सरकार करून 
दाखवत ेआहे. उदाहरण आहे िखेकांच्ा 
बाबतीत होणाऱया भेदभावािे. सरकार, 
मखु्मतं्री, सबंथधत सचिव, मराठी भार्ामंत्री 
या साऱयांच्ा हा भदेभाव तीनतीनदा िक्ात 
आणून देऊनही तो केिा जातो आहे. 
सरकारने नुकताि एक फतवा काढिा 
आहे. वनवडक व बहुतके फति िखेकि ज्ा 
सवमत्ांमध् ेअसतात अिाि सवमत्ांच्ा, 
मडंळांच्ा सदस्ांना वनवडून त्ांिी िसु्तके 
त्ांनी राज् िरुस्ारांसाठी न िाठवण्ािा. 
िाठवल्ास ती बाजूिा काढून ठेविी 
जातीि अस ेत्ात म्हर्ि ेआहे. सबंथंधत 
फतवा गले्ाि वर्टी काढल्ािे सरकारच्ा 
वतीन ेफति साहहत् आणण ससृं्ती मडंळ 
अध्क्ि तवेढे म्हणत आहेत. िण त ेना 
िासन आहेत ना प्रिासन, ना त ेसबंथंधत मंत्री 
ना िासनाि ेसचिव. तरीही तेि िासनािे 
स्यघंोपर्त प्रवतेि म्हणनू का बोिताहेत हे 
कळायिा माग्य नाही. त ेिासनाि ेनवे्, तर 
िखेकांि ेप्रवतवनधी आहेत. कारण त ेमळुात 
िेखक, संिोधक असल्ानेि ववलिष्ि 

अवधीसाठी साहहत् आणण संसृ्ती 
मडंळावर अध्क् म्हणनू नमेिे गिे ेआहेत. 
त्ातही आिण प्रभारी आहोत अस ेत्ांिे 
म्हणण ेआहे.

आमिे िरम आदरणीय जे्ष्तम 
िेखक स्ेही मधु मंगेि कणण्यक. ते 
िखेकसे्ही असण्ािके्ा िासनस्हेीि. 
त ेिवूटी त्ाि मडंळाि ेअध्क् होत.े त्ांनी 
तर त ेज्ा मडंळाि ेअध्क् होत ेत ेमडंळ 
आणण राज् मराठी ववकास संस्ा या दोन्ी 
आस्ािना बंद करून वतसरीि संस्ा 
वनमयाण करण्ासाठी जो प्रिासकीय घार् 
तवे्ा घातिा गिेा होता त्ाि ेिासनकृत 
समथ्यनि केि ेहोत.े ववद्यमान अध्क्, एका 
इंग्जी म्हणीप्रमाणे, त्ांच्ाि जोडयात 
िाय घािून िािू बघताहेत. िासनािे 
सबंथंधत मतं्री, सचिव कोणीि एक िब्दही 

बोित नाहीत. त्ांनाही आम्ही आमच्ा 
वतीन ेिासनािी बोिा, िासनाच्ा वतीने 
आमच्ािी बोि ूनका, त ेकाम िासनािे 
िासनािा करू द्या, स्त:िा िासन समज ू
नका हेि म्हर्ि ेहोत.े ववद्यमान अध्क्ांनाही 
आमि ेहेि म्हणणे आहे.

िासनान ेज्ा वनयमान ेिखेकांप्रवत 
भदेभाव करत अन्याय केििेा आहे तो राज् 
िरुस्ार वनयमाविीतीि वनयम क्र. २४ हा 
वनयम िढुीिप्रमाण ेआहे.

‘मराठी भार्ा ववभागाच्ा अधीनस् 
असिेल्ा भार्ा सिंािनािय, महाराष्ट्र  राज् 
मराठी ववविकोि वनवम्यती मडंळ, महाराष्ट्र  
राज् साहहत् आणण संसृ्ती मंडळ व 
राज् मराठी ववकास संस्ा या संस्ांवरीि 
िासनवनयतुि सदस्ांना, तसिे मराठी भार्ा 
ववभाग व अधीनस् िारही संस्ांमधीि 
अथधकारी/ कम्यिारी यांना त्ांिी िसु्तके, 
तसेि मराठी भार्ा ववभाग व अधीनस् 
िारही संस्ांकडून प्रकालित केिी जाणारी 
िुस्तके यिवंतराव िव्ाण राज् वाङ्मय 
िुरस्ार स्पधषेसाठी सादर करता येणार 
नाहीत. तसे वनदि्यनास आल्ास त ेिसु्तक 

मुबंईच्ा प्रियूरणावर ‘वक्ष  फ्रॉम होम’िती मात्ा

सरकारला लेखकांिा एवढा िसु्वास का?
सध्ा महाराष्ट्र ाि सरकारन ेजणू ि ेिखेक, अभ्ासक, सशंोधक, तविारवंि यांना कस ेकस्पटासमान समजिे 

आणण त्ांिा कसा ठरवनू अवमान करू शकि ेहे दाखवनू देण्ािा सिाटाि िावििेा आहे.

।। अर्ंगवाणती ।।

देिािी आथथ्यक राजधानी असिेल्ा 
मंुबईन ेप्रदरू्णात हदल्ीिाही मागे र्ाकि ेआहे. 
हदवसेंहदवस हवतेीि प्रदरू्णािा स्तर वाढत असनू 
डट्र ीम लसर्ी असिले्ा मंुबईच्ा हवते आता घातक 
वायहूी वमसळत असल्ािे धक्ादायक वास्तव 
वनदि्यनास आिे आहे. ही चितंिेी बाब असनू वळेीि 
यावर उिाययोजना न केल्ास कोरोना काळाप्रमाणे 
वक्य  फ्ॉम होम पकंवा िॉकडाऊन करून हवेिे 
िणुद्करण करावे िागेि, अन्यथा मुबंईकरांना (बडॅ 
एअर क्ालिर्ी इंडेक्स) कोरोनाबरोबरि विसनािी 
आणण हृदयािी सबंथंधत आजारांिा सामना करावा 
िागिे, असा इिाराि तज्ज्ञांनी हदिा आहे.

मुबंईिं िांघाय, लसगंािूर करायच्ा नादात 
िहरात बरीि कामं सुरू आहेत. कोरोनामुळे 
दोन वर्षे ठप्प िडिले्ा कामांना आता वगे आिा 
आहे. जुन्या इमारती िाडून आता िनुवव्यकास सरुू 
असिले्ा िकेडो इमारती तरी आज मुबंईत आहेत, 
तर मेर्ट्र ोिे रखडििे ेकामही मोठ्ा वेगात सरुू आहे. 

दसुरीकडे र्ोिजंेग इमारतठींि ंकामही रातं्रहदवस सरुू 
आहे. कोरोनात ठप्प झािेिी मुबंई िनु्ा एकदा 
वगेाने धाव ूिागिी आहे. यामुळे िॉकडाऊनमध्े 
ओसाड िडिले्ा मुबंईच्ा रस्तांवर िनु्ा एकदा 
र्ट्र पॅफक जाम बघायिा वमळतोय, िण याि र्ट्र पॅफक 
जाममळेु प्रदरू्णही कमािीिे वाढत आहे. याकडे 
मुबंईकरांनी गांभीययान ेिाहायिा हव.े

आज मुबंईत कमीत कमी एका घरात दोन 
गाड्ा हदसतात. अिा तिुनने ेजर हहिेब केिा 
तर मुबंई िोकसखें्नसुार त्ांिी सखं्ा िक्ात 
यणे्ासारखी आहे. यामळेु मुबंईत िुद्् हवा कमी 
आणण इंधनामुळे हवेत िसरणारा वायू, हवेत 
उडणारे लसमेंर् वाळूि ेसकू्ष्म धूलिकणि जास्त अिी 
िररस्स्ती आहे. प्रते्क विासात त ेमुबंईकरांच्ा 
िरीरात प्रवेि करीत आहेत. ऋतू बदििा की 
प्रदरू्णािा आिेखही बदित आहे, िण यात 
प्रदरू्ण कमी झाल्ािे एकदाही िाहायिा वमळाििेे 
नाही. उिर् हदवसागणणक मुबंईच्ा हविेी गणुवत्ा 
घसरतानाि हदसत आहे.

आतािययंत देिात हदल्ी या िहरािा एअर 
क्ालिर्ी इंडेक्स सवयात खराब होता, िण गले्ा 
कोरोना काळानंतर मुबंईच्ा हविेाही दजया घसरिा 
असनू पडसेंबरच्ा िवेर्च्ा आठवड्ात मंुबईत 
हविेा गणुवत्ा वनदषेिांक २८० च्ा िढेु होता. वविेर् 
म्हणज ेजसजिी थडंी वाढेि तस ेप्रदरू्णही वाढू 
िागिे आहे. यामुळे गेल्ा काही हदवसांिासून 
मुबंईत िनु्ा धरुके वाढि ेआहे. साहलजकि या 
खराब वातावरणािा थेर् िररणाम आरोर्ावर होत 
असल्ान ेमुबंईत सदटी, खोकल्ाबरोबरि हृदयािी 
सबंथंधत आजार, दम्ाच्ा ववकारांसह अनके नवीन 
ववकारांनी मुबंईकर ग्स्त झािे आहेत.

दोन वर्षांहून अथधक काळ कोरोनािी 
िढल्ानतंर आता कुठे सव्य सरुळीत सरुू झािे 
असतानाि िीनमध् ेआिेल्ा कोरोनाच्ा नव्या 
िारे्मुळे सगळं जगि हादरिं आहे. त्ाति हे 
वाढििे ेप्रदरू्ण मंुबई पकंवा देिािरुतं सीवमत नसून 
त ेआता जगभऱातीि िहरांमधे्ही हदस ूिागिं 
आहे. यावर नू्ययॉक्य मधीि कॉनषेि यवुनव्लस्यर्ीने 
सिंोधन केि.ं त्ात प्रदरू्णासाठी मरे्ट्र ो िहरांमध्े 
वाढणारं र्ट्र पॅफकि जबाबदार असल्ािं वनदि्यनास 
आिं. तसेि सध्ाच्ा प्रदरू्णािा वाढता स्तर 
हा कोववड काळािवूटीच्ा प्रदरू्णाच्ा आधीच्ा 
स्तराएवढाि झाल्ािे आढळि ेआहे. यामळेु या 
िररस्स्तीवर वनयतं्रण वमळवण्ासाठी हदल्ीिे 
मखु्मतं्री अरववदं केजरीवाि यांनी प्रदरू्ण कमी 
करण्ासाठी वाहनांसाठी राबवििेा ऑड आणण 

इवन नबंर िरॅ्न्य आजच्ा िररस्स्तीत मुबंईसाठी 
राबवण ेआवश्यक आहे.तर दसुरीकडे इन्स्टिटू्र् 
ऑफ एनव्ायन्यमेंर् सायन्स अँड रे्क्ोिॉजी 
ऑफ द यवुनव्लस्यर्ी ऑर्ोनोमा दी बलस्यिोनाच्ा 
सिंोधकांनीदेखीि कोरोनोनतंर जगभरात वेगाने 
वाढणार् या प्रदरू्णावर सिंोधन केि.े त्ानसुार जर 
कम्यिार् यांना आठवड्ातीि िार हदवस वक्य  फ्ॉम 
होम देण्ात आि,े तर प्रदरू्णािा स्तर १० र्क्क्ांनी 
कमी होईि, असा दावा करण्ात आिा आहे. तसेि 
जर प्रत्ेक कंिनीने ४० र्के् कम्यिार् यांनाि 
आठवड्ातीि िार हदवस वक्य  फ्ॉम होम हदिे, 
तर फति एनओ-२ स्तरि १० र्क्क्ांनी कमी होणार 
नाही, तर र्ट्र पॅफकवळेी होणारे ध्वनी प्रदरू्णही कमी 
होईि, असा दावा करण्ात आिा आहे. यामळेु 
कंिन्यांनीि िढुाकार घते कम्यिार् यांना वक्य  फ्ॉम 
होम द्यायिा हव.े

कारण हवतेीि प्रदरू्ण प्रामखु्ाने वाहनांमधनू 
यणेार् या धरुामळेुि होत.े जेवढ्ा प्रमाणात गाड्ा 
रस्तावर उतरतात तवेढेि प्रदरू्ण वाढत.े यािा 
अनुभव आिण िॉकडाऊन काळातही घेतिा. 
कारण गाडी रस्तावर उतरिी नाही तर प्रदरू्णािा 
प्रश्ि वनमयाण होणार नाही, िण त्ासाठी सरसकर् 
सगळी वाहन ंरस्तावर उतरविू द्यायिी नाहीत 
असे नाही, तर तज्ज्ञांिे म्हणणे आहे की, ज्ा 
कंिन्यांना कम्यिार् यांना वक्य  फ्ॉम होम देण ेिक् 
असिे त्ांनी ते द्यावे. प्रामुख्ान ेआयर्ी के्त्रासह 
अिी अनके के्त्र ेआहेत

महाईन्यूज हे डडजजटल वृत्तपत्र संस्ािक संिािक अधधकराव दिवे- िाटतील यांिी नवशाल थिएटर, डपपंरीच्ा बाजूला 'महाईन्यूज'च्ा पुणे नवभागीय काययालयामधूि प्रकाजशत केले आहे. या वृत्तपत्रात डडजजटल स्वरुपात मुद्ीत केलेले लेख, 
बातम्ा तसेच लेखिाशी डकंवा नवचारांशी संस्ापक संपादक सहमत असतीलच असे िाही.  का््षकारी संिािक ः *वैष्णव जाधव. (*सव्व बातम्ांची, लेखांची व लेखिाची जबाबदारी यांची राहील) एमएसएमई क्रमांक ः MH-26-0158827. 
(नवशेष सूचिा: हा अंक डप्रटंसाठी िाही. गैरवापर केल्ास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.)
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क्लस्टरमध् ेभमुमिुतानंा न्ाय ममळणार का ?
आिा बाळासाहेबांिी लशवसेनेने शुक्रवारी सकाळी सोशि 

मीपडयावर व्ायरि केिेल्ा िोस्टरवरून भाजिने काव्ात्मक 
िद्धिीने ख्खल्ी उडविी आहे. लशवसेनेने स्वप्न ददवेकरांिे, 
प्त्ेकाच्ा मनाििे. क्लस्टर डेव्ििमेंट योजना. टायटि ददिे 
आहे. िसेि ददवा शहराच्ा आणण ददवेकरांच्ा तवकासासाठी ठाणे 
महानगर िालिका घेऊन येि आहे एक महत्कांक्ी योजना असून 
सहकाय्म करा असे म्हटिे आहे. िसेि त्ाच्ावर बाळासाहेब ठाकरे, 
आनंद ददघे यांच्ासह मुख्यमंरिी, खासदार,माजी महािौर आणण 
अनेक स्ातनक नेिेमंडळींिे फोटो आहे. िर दसुरीकडे भाजिाने 
‘ददवेकरांना क्लस्टरिा धोका ! तनवडणुकी साठी धाविोय बोका 
! असे टायटि देि, क्लस्टर होणार म्हणिाय मग उभ्ा राहणाऱया 
नव्ा बांधकामांिे करणार काय? येणाऱया क्लस्टरमध्े भुतमिुरिांना 
न्ाय तमळणार का ?

। िाशशक । महाईन्यूज । 
वाहतूक वनयम िाळावे म्हणून 

सव्यि यंत्रणा प्रयत्न करतात.िरंतु 
तरीदेखीि नालिकमध्े वनयम 
िाळणार् यांिी संख्ा कमी वार्ते 
हे ददुदैव आहे. आिण नालिक सोडून 
मुबंई,ठाण ेयथे ेगले्ावर वनयम िाळतो 
िण नालिकमध् ेनाही अस ेका होत ेहा 
प्रश् देखीि यावनवमत्ान ेिडतो. िरंतु 
वाहतूक वनयम िाळि ेतर कदाचित 
रस्ता सरुक्ा अथभयान करण्ािी देखीि 
गरज िडणार नाही अस ेप्रवतिादन अिर 
लजल्ाथधकारी बाबासाहेब िारध ेयांनी 
केि.े

प्रादेलिक िररवहन काययाियाच्ा 
वतीने लजल्ाथधकारी काययाियाच्ा 
आवारातीि वनयोजन भवन येथे ३३ 
व्या रस्ता सुरक्ा अथभयानाि ेउदघ्ार्न 
अवतररति लजल्ाथधकारी बाबासाहेब 

िारधे यांच्ा हस्ते करण्ात आिे 
त्ाप्रसंगी ते बोित होते. यावळेी िोिीस 
उिायतुि िीणण्यमा िौगिुे-श्ठींगी, राष्ट्र ीय 
महामाग्य प्राथधकरणािे प्रकल्प सिंािक 
भाऊसाहेब साळंुखे, राज् िररवहन 
महामंडळािे ववभाग वनयंत्रक अरुण 
लसया, साव्यजवनक बांधकाम ववभागािे 
अथधक्क अथभयंता प्रिांत सोनवणे, 
प्रभारी प्रादेलिक िररवहन अथधकारी 
प्रहदि लिदें आदी व्यासिीठावर उिस्स्त 
होत.े यावेळी बोितांना िारध ेम्हणािे 
की, अिघात वनयतं्रण आणण्ासाठी 
केवळ प्रिासन पकंवा िासकीय 
ववभागाने प्रयत्न िुरेसे नसून यात 
नागररकांिा सहभाग महत्वािा आहे. 
स्ता सुरक्ा अथभयान केवळ सात हदवस 
न ठेवता वर््यभर राबव,ू वनयम िाळून 
अिघात कमी करण्ासाठी प्रयत्न करू 
अस ेते म्हणािे . 

नाशिककरांकडून वाहतकू  
ननयमांच ेसववाधिक उल्लंघन

। मुंबई । महाईन्यूज । 
                                                                                                                 
रस्त ेहे ववकासािा माग्य असतात, 

असे सांगतानाि मखु्मंत्री एकनाथ लिदें 
यांनी ‘फाम्ु्यिा-ई वर््य िमॅ्पियनलिि’ 
हा आत्मवनभ्यर भारत उिक्रमातीि 
महत्वािा भाग ठरेि, म्हणनूि या स्पधया 
महाराष्ट्र ातही व्ाव्यात, अस ेवनमतं्रणही 
आज यथेे हदि.े

 भारतात िहहल्ांदाि आयोलजत 
केल्ा जाणाऱया फाम्ु्यिा-ई वर््य 
िमॅ्पियनलिि या ई वे्ईकल्स च्ा कार 
रेसमधीि कारि े मखु्मतं्री श्ी. लिदें, 
कें द्ीय भिुषृ् वाहतकू तथा महामाग्य मंत्री 
वनतीन गडकरी, मुंबई िहर लजल्हािे 
िािकमंत्री दीिक केसरकर, तसेि 
तिेगंणाि ेनगर ववकास मतं्री के. र्ी. रामा 
राव यांच्ा हस्त ेयथे ेअनावरण करण्ात 
आिे. यासाठी गेर्वे ऑफ इंपडयांच्ा 
प्रांगणात िानदार सोहळा आयोलजत 
करण्ात आिा होता.

 या कार अनावरण सोहळ्ास 
तेिंगणाच्ा नगर ववकास ववभागािे 
सचिव अरववदं कुमार, तसेि ग्ीनको 

समुहािे संस्ािक, मुख् काय्यकारी 
अथधकारी अवनि ििमािेट्टी आदी 
उिस्स्त होत.े तिेगंणामधीि हैद्ाबाद 
यथे े११ फेबु्वारीिा ही ‘फाम्ु्यिा-ई वर््य 
िमॅ्पियनलिि कार रेस’ िार िाडणार आहे.

मुख्मंत्री श्ी. लिदें यांनी या 
‘ई-वे्ईकल्स वर््य िॅम्पियनलिि’ या 
उिक्रमािे कौतुक केिे. ते म्हणािे 
की, देिात होणाऱया िहहल्ा अिा 
उिक्रमािी सरुवात मुबंईतनू होत आहे, 
यािे समाधान आहे. मुबंई ही देिािी िान 
आहे. गरे्व ेऑफ इंपडयाच्ा प्रांगणात हा 
सोहळा होतो आहे, यािाही वगेळे स्ान 
आहे. नकुताि जी-२० िी आतंरराष्ट्र ीय 

प्रवतवनधठींिी बैठक इथे झािे. त्ांना 
िररसर खूि आवडिा होता. अिी ही 
फाम्ु्यिा- रेस महाराष्ट्र ातही व्ावी अिी 
अिके्ा आहे. त्ासाठी इथ ेरस्तांिे उत्म 
जाळे आहे. नकुतिे आम्ही हहदंहूृदयसम्ार् 
बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र  समृद्ी 
महामाग्य खिुा केिा आहे. हा महामाग्य 
या रेससाठी उत्म ठरेि. त्ामळेु यात 
सहभागी होणारेही खुि होतीि, असे 
वनमंत्रणही मुख्मंत्र्यांनी या स्पधया 
आयोजकांना आिल्ा भार्णात हदि.े 
यावळेी मखु्मतं्री श्ी. लिदें यांनी भिुषृ् 
वाहतकू मतं्री श्ी. गडकरी यांच्ा रस्त े
ववकास आणण िायाभूत सवुवधा के्त्रातीि 

कामांिी प्रिंसाही केिी. त्ांच्ामळेुि 
मुबंईत ५५ उड्ाण ििु उभे राहील्ािहेी 
मुख्मंत्र्यांनी नमदू केि.े

  मखु्मतं्री श्ी. लिदें म्हणािे की, 
महाराष्ट्र  हे देिातीि आघाडीिे राज् 
आहे. इथे उद्योगांसाठी िोर्क अनेक 
घर्क उििब्ध आहेत. मनुष्यबळ, 
िायाभूत सुववधा आणण एक ख्खडकी 
योजना सारख्ा सविती आहेत. 
महाराष्ट्र ात अनेक रसे्त प्रकल्पांि ेकाम 
सरुु आहे. आम्ही वेगान ेया महाराष्ट्र ाने 
प्रगतीिथावर नते आहोत. यात कें द्ीय 
मतं्री गडकरी यांच्ासह ितंप्रधान नरेंद् 
मोदी यांच्ांसह कें द्ीति अनके मंत्र्यांिे 
सहकाय्य वमळत आहे. या सहकाययातूनि 
आम्हािा राज्ािा िढेु घऊेन जायिे 
आहे. फाम्ु्यिा-ई वर््य िमॅ्पियनलिि 
आत्मवनभ्यर भारत होण्ाच्ा दृष्ीने 
अिा उिक्रमांिे महत्व असल्ािेही 
मखु्मतं्र्यांनी सांक्गति.े  कें द्ीय मतं्री 
श्ी. गडकरी म्हणाि ेकी, आिल्ािा 
ई-वे्ईकल्सच्ा वािराव भर द्यायिा 
आहे. त्ाबाबत िोकांमध् ेजनजागृती 
करायिी आहे.

फार्म्युला-ई वर्यु चमॅ्पि्नशिप 
आत्मवनर्युर र्ारतातील महत्ाचा उपक्म

   ई-कारचे गेटव-ेऑफ-इंहडयाच्ा प्रागंणाि अनावरण

। ठाणे। महाईन्यूज । 

हदव्यातीि भाजि आणण 
बाळासाहेबांिी लिवसेना या दोन 
िक्ांमधीि वाद काही केिे तरी 
थांबण्ािे नाव घेत नाही. आता 
त्ांच्ातीि वाद सोिि मीपडयावर 
‘िोस्र’ द्ारे रंगिा. एकीकडे 
बाळासाहेबांिी लिवसेनेने ‘स्प्न 
हदवेकरांिे, प्रते्काच्ा मनातिे. क्लस्र 
डेव्ििमेंर् योजना. अस ेम्हर्ि ेआहे. 
तर, दसुरीकडे भाजिाने हदवेकरांना 
क्लस्रिा धोका..! वनवडणुकीसाठी 
धावतोय बोका..! असे काव्यात्मक 
आिय मांडून हदव्यातीि बाळासाहेबांिी 
लिवसेनेच्ा स्ावनक नेतेमंडळींिी 
ख्खल्ी उडविी. तर काही सवाि 
उिस्स्त करत क्लस्रच्ा नावाने 
वनवडणुकीच्ा तोंडावर हदिा भूि 
करणारे िुन्ा लजकंणार नाही असा 

िक् दावा सुद्ा केिा आहे. तसेि 
भाजिने,क्लस्र होईि तेव्ा होईि 
त्ािा ववरोध कुणािा असणारि नाही 
असहेी नमदू केि.े

हदवा आणण सत्ाधारी यांच्ातीि 
वाद थांबत नाही तो सुरू आहे. मध्तंरी 
हदवा महोत्सवात बाळासाहेबांिी 
लिवसेना िक्ािे प्रवतेि नरेि म्हसे् 

यांनी आम्हािा सुधदा हदव्यािे 
लसगंािुर बनावयािे आहे. अस ेम्हर्िे 
होते. त्ािा हदवा भाजि िहराध्क् 
रोहहदास मुडें यांनी उत्र देताना म्हसे् 
यांिे डोके पफरिे आहे का? असा 
सवाि उिस्स्त केिा. तसिे हदव्यािे 
लसगंािुर करु असे म्हसे् म्हणाि.े मात्र 
डपिठींगच्ा धरुािी निा त्ांच्ा नाकात 

गिेी असिे आणण त्ातनूि त्ांनी हे 
वतिव्य केल्ािा र्ोिा त्ांना िगाविा 
आहे. त्ानतंर नगरसेवक िद संिवून 
एक वर््य झाि ेतरीही अजनू स्तःिा 
नगरसेवक का समजतात ? हदव्यात 
महािालिकेिे क्लस्र सवषेक्ण सुरू 
आहे. हदव्यासाठी काम न करणारे 
माजी नगरसेवक सवषेक्ण करणाऱया 
कम्यिाऱयांसोबत पफरत आहेत. 
नगरसेवक िद संिल्ावर मढवी 
यांिी सवषेक्ण करण्ासाठी िगारावर 
नेमणूक झािी आहे की..वनवडणूक 
जवळ आिी आहे म्हणून हे पफरत 
आहेत? असा आरोि भाजिने केिा 
होता. आता बाळासाहेबांिी लिवसनेनेे 
िकु्रवारी सकाळी सोिि मीपडयावर 
व्ायरि केिले्ा िोस्रवरून भाजिने 
काव्यात्मक िद्तीन ेख्खल्ी उडविी 
आहे. लिवसेनेने स्प्न हदवेकरांिे, 
प्रत्ेकाच्ा मनातिे. क्लस्र 

डेव्ििमेंर् योजना. र्ायर्ि हदि ेआहे. 
तसिे हदवा िहराच्ा आणण हदवेकरांच्ा 
ववकासासाठी ठाण ेमहानगर िालिका 
घऊेन यते आहे एक महत्वकांक्ी योजना 
असनू सहकाय्य करा अस ेम्हर्ि ेआहे. 
तसिे त्ाच्ावर बाळासाहेब ठाकरे, 
आनंद हदघे यांच्ासह मुख्मंत्री, 
खासदार,माजी महािौर आणण अनेक 
स्ावनक नेतेमंडळींिे फोर्ो आहे. 
तर दसुरीकडे भाजिाने ‘हदवेकरांना 
क्लस्रिा धोका ! वनवडणकुी साठी 
धावतोय बोका ! असे र्ायर्ि देत, 
क्लस्र होणार म्हणताय मग उभ्ा 
राहणाऱया नव्या बांधकामांिे करणार 
काय? यणेाऱया क्लस्रमध् ेभवुमिुत्रांना 
न्याय वमळणार का ?

वनवडणुकीच्ा तोंडावर िोकांिी 
हदिाभुि करण्ासाठी सवषेक्णािा 
िावतोय डोका! िाि वर्षे िोकांना खिू 
हदिा त्रास, म्हणनू आता वनवडणकुीसाठी 
धावतोय बोका! क्लस्र हे भववष्यातिे 
वनयोजन खरं…. िण सांगतोय जणू 
काही आताि वमळणार घर…. हदव्यािा 
आता नाही िाणी, नाही रुग्ािय, नाही 
उत्म िाळा याकडे िक् कोण देणार 
बर ? असे प्रश् उिस्स्त केिे आहे. 
तसेि क्लस्र होईि तेव्ा होईि 
त्ािा ववरोध कुणािा असणारि नाही. 
अस ेम्हणनू भाजिन ेिण क्लस्रच्ा 
नावान ेवनवडणकुीच्ा तोंडावर हदिाभूि 
करणारे िुन्ा लजकंणार नाही! िुन्ा 
लजकंणार नाही ! असाि दावा आहे. 

भाजप म्हणिो ददवकेरांना क्लस्टरचा धोका..! 

रस्ा सुरक्ा सप्ाहाप्रसंगी अपर मजल्ातधकारी 
बाळासाहेब पारधे यांनी व्क्त केली नाराजी

भाजि पिरुद्ध बाळासाहेबांची 
सशिसेना यांच्ात िादंग सुरूच!



www.mahaenews.com

ePaper epaper.mahaenews.com  । शनिवार  । 
दि. 14 जािेवारी 2023 देश-पवदेश 6

। िवती दिल्ती । महाईन्यूज । 

कें द्ीय सि्रि िोलिस दिािे 
(सीएिीएफ) सव्य कम्यिारी ओर् िने्शन 
स्ीमिा (ओिीएस) िाभ घणे्ास िात्र 
आहेत, असे हदल्ी उच्च न्यायाियाने 
एका महत्तिणू्य वनकािात म्हर्ि ेआहे. 
२२ पडसेंबर २००३ रोजी जारी केिेल्ा 
अथधसूिनेनुसार ते (सीएिीएफ 
कम्यिारी) ओिीएसच्ा िाभासाठी 
िात्र आहेत, असे न्यायाियाने म्हर्िे 
आहे. न्यायमतूटी सुरेि कुमार कैत आणण 
नीना बन्सि कृष्ा यांच्ा खंडिीठाने 
गुरुवारी सीएिीएफच्ा 82 जवानांनी 
दाखि केिले्ा याचिकांच्ा तकुडीिा 
िरवानगी देताना म्हर्िे आहे की, "जनुी 
िने्शन योजना केवळ याचिकाकत्षांच्ा 
बाबतीति नवे् तर व्यािकिण ेसव्य कॅि 
एफ जवानांच्ा बाबतीत िागू होईि... 
त्ानुसार आठ आठवड्ांच्ा आत 

आवश्यक ते आदेि हदिे जातीि."
सववोच्च न्यायािय आणण ववववध 

उच्च न्यायाियांनी अनेक वेगवेगळ्ा 
वनकािांमध्े देिाच्ा सुरक्ेच्ा दृष्ीने 
सि्रि दिांच्ा भूवमकेिे कौतुक केिे 
आहे. हदल्ी उच्च न्यायाियाने म्हर्िे 
की, सैन्यदिातीि जवानांबद्दि आदर 
बाळगताना न्यायािये तसेि भारत 
सरकारन ेकोणताही धोरणात्मक वनण्यय 
त्ांच्ा हहतािा मारक ठरू नये यािी 
काळजी घेतिी िाहहजे.

"22 पडसेंबर 2003 िी 
अथधसूिना आणण 17 फेब्ुवारी 2020 
च्ा काययाियीन वनवदेनामध् ेस्पष्िणे 

नमदू केि ेआहे की जवे्ा एनिीएस िागू 
करण्ािा धोरणात्मक वनण्यय घेण्ात 
आिा, तेव्ा देिातीि सि्रि दिांना 
त्ाच्ा काय्यकक्तूेन वगळण्ात आि.े 
त्ानुसार २२ पडसेंबर २००३ रोजीिी 
अथधसूिना आणण १७ फेब्ुवारी २०२० 
रोजीिे काययाियीन मेमोरेंडम यांिी 
त्ांच्ा खऱया अथयाने अंमिबजावणी 
होणे आवश्यक आहे, असे आमिे मत 
आहे."आम्हािा माहहती वमळािी की 
२२ पडसेंबर २००३ िी अथधसूिना 
आणण १७ फेब्ुवारी २०२० च्ा 
काययाियीन वनवेदनानुसार प्रवतवादठींना 
२२ पडसेंबर २००३ च्ा अथधसूिनेिी 

अंमिबजावणी न करण्ास मनाई 
करण्ात आिी आहे, तर वनमिष्करी 
दिाच्ा जवानांवर १ जानेवारी २००४ 
िासून नवीन अंिदायी िेन्शन योजना 
(एनिीएस) िागू करण्ात आिी 
आहे," असही न्यायाियान ेम्हर्ि ेआहे. 

कें द्ीय राखीव िोलिस दि 
(सीआरिीएफ), सि्रि सीमा दि 
(एसएसबी), सीमा सुरक्ा दि 
(बीएसएफ) आणण कें द्ीय औद्योक्गक 
सुरक्ा दि (सीआयएसएफ), इंडो 
वतबेर् बॉड्यर िोलिस (आयर्ीबीिी) 
इत्ादठींसह ववववध दिांच्ा जवानांसह 
याचिकाकत्षांनी अजषांद्ारे जुन्या 
िेन्शन योजनेिा (ओिीएस) िाभ 
नाकारण्ािे आदेि रद्द करण्ािी 
मागणी केिी होती. तसिे १७ फेबु्वारी 
२०२० रोजीिे काययाियीन वनवेदन रद्द 
करण्ािी मागणी याचिकाकत्षांनी 
केिी होती.

(सीएपीएफ) सव्व कम्वचाऱांना ओल्ड पेनशन स्ीमचा (ओपीएस) लाभ 

दोन टप्प्ात असणार अधधिशेन
 ३१ जानेवारी िे १४ फेब्ुवारी िदहल्ा टप्ा असेि त्ानंिर १५ 

फेब्ुवारी िे ४ एपप्ि या काळाि या अधधवेशनावर ििचा होिीि.

सशस्त्र िोिीस दिाच्ा जुन्ा 
िेनशन करण्ाबाबत HCचा मनण्थय!

।िवती दिल्ती  ।
महाईन्यूज । प्रनतनिधती।

मागीि िार-िाि हदवसांिासून 
थंडीिा जोर वाढिेिा आहे. थंडी 
तर आहेि िण िावसािाही अंदाज 
हवामान ववभागाने वत्यविा आहे.

देिािी राजधानी हदल्ीसह 
उत्र भारत आणण देिाच्ा 
इतर काही भागात कडाक्ािी 
थंडी िडिेिी आहे. येणाऱया 
हदवसांमध्े या थंडीमध्े वाढ 
होणार असल्ािा अंदाज व्यति 
केिा जात आहे. वविेर्तः उद्या 
देिामध्े वातावरणात वेगळाि 
बदि हदसेि. हवानान खात्ाच्ा 
माहहतीनुासर १४ जानेवारी रोजी 
उत्र भारतात दार् धुकं िडेि. तर 
१५ जानेवारी रोजी थंडीिा िार् 
यणे्ािी िक्ता असून उत्र प्रदेि, 

िंजाबसह िेजाच्ा ववभागांमध्े 
थोडा िाऊस बरसण्ािी िक्ता 
आहे.हवामान ववभागाने हदिेल्ा 
माहहतीनुसार, िलचिम हहमािय 
क्ेत्रात िाऊस आणण बफ्य वृष्ी 
होऊ िकत.े मागच्ा २४ तासांमधे् 
जम्ू-काश्ीर, िडाख, हहमािि 
प्रदेि आणण उत्राखंडमधे् मध्म 
स्रुिािा िाऊस आणण बफ्य वृष्ी 
झािी आहे. तर िंजाब, हररयाणा, 
िंदीगढ, हदल्ी आणण उत्र 
प्रदेिच्ा िलचिम भागात हिक्ा 
स्रुिाच्ा सरी कोसळल्ा 
आहेत. मध् प्रदेिाच्ा काही 
भागांमध्े तािमान दोन-तीन 
पडग्ी सेन्सल्सअसिययंत वाढिं आहे. 
त्ामुळे जरासा हदिासा वमळतो. 
वबहार, राजस्ान, उत्र प्रवेििा 
िवू्य भाग आणण हररयाणामधे् सध्ा 
दार् धुकं आहे.

फक्त थंडीच नाही तर पाऊसही 
्णेार; हवामान ववर्ागाचा अंदाज

। िवती दिल्ती । महाईन्यूज । 

सं स दे िं  अ थ्य सं क ल्प ी य 
अथधवेिन जाहीर झािं आहे. 
िोकसभा वनवडणकुीिूवटीि हे िवेर्िं 
बजेर् सेिन असणार आहे त्ामुळं 
मोदी सरकारसाठी ते महत्वािं 
ठरणार आहे. यािावि्यभूमीवर यामध्े 
अनेक महत्वाच्ा आणण मोठ्ा 
घोर्णाही होण्ािी िक्ता आहे. 
३१ जानेवारी ते ६ एपप्रििययंत हे 
अथधवेिन िािणार आहे. संसदीय 
कामकाजमंत्री प्रल्ाद जोिी यांनी 
िुक्रवारी यािी घोर्णा केिी. 

यािूवटी गेल्ा महहन्यात िार 
िडिेिं हहवाळी अथधवेिनात 
अनेकदा गोंधळ झाल्ानं हे अथधविेन 
वेळेिूवटीि गंुडाळण्ात आिं होतं. 
यामुळं अनेक ववर्यांवरीि िियाही 
अिणू्य राहहल्ािा आरोि ववरोधकांनी 

केिा होता. िण आता िुढीि बजेर्िं 
अथधवेिन हा महहन्याभराहून अथधक 
काळ सुरु राहणार आहे. आगामी 
िोक सभा  वनवडणुकी िूव टी िं 
मोदी सरकारिं हे िेवर्िं बजेर् 
अथधवेिन असल्ानं यामधे् अनेक 
महत्वाच्ा घोर्णाही होण्ािी 
िक्ता आहे. हहवाळी अथधवेिन 
वेळेिूवटीि गुंडाळण्ात आल्ानं 
ववरोधकांनी वारंवार ििषेिा आग्ह 
धरुनही भारत-िीन सैवनकांमध्े ९ 
पडसेंबर रोजी तवांगमध्े झािेल्ा 
संघर्यावर ििया होऊ िकिी नव्ती. 
युके्रन युद्ानंतर महागाईत झािेिी 
वाढ तसेि जागतीक बँक आणण 

ससंदेच ंअथयुसकंल्ी् 
अधिविेन जाहीर! 

। िवती दिल्ती ।
महाईन्यूज । प्रनतनिधती।

प्रजासत्ाक हदनािूवटी राजधानी 
हदल्ीत दहितवादी हल्ा करण्ािा 
मोठा कर् हदल्ी िोलिसानी उधळून 
िावताना दोन सिंक्यत अवतरेक्ांिी 
धरिकड केिी आहे. यातीि एक जण 
तर जन्ठेििेी लिक्ा झाििेा असल्ाने 
तो कारागहृावर कसा आणण कधी आिा 
या वविारान ेिोिीस यतं्रणा िक्राविी 
आहे.

जगजीतलसगं उफ्य    जग्ा (२९) 
हा उत्राखंडमधीि उधमलसगं नगरिा 
रहहवासी आहे तर नौिाद सईद (५६) हा 
हदल्ीतिाि रहहवासी आहे. प्रजासत्ाक 
हदनाच्ा िावि्यभूमीवर हदल्ीत घातिात 
घडवून आणण्ािा कारस्ानािा 
प्रत्क् रूि देण्ासाठी हे दोघ ेकाय्यरत 
होते. दोघांिेही िागेबांधे कॅनडातीि 
खवनष्ांनी सघंर्ना तसिे िापकस्तानच्ा 
आयएसआय या दहितवादी गपु्तहेर 
ससं्बेरोबर असल्ािे िरुाव ेवमळािे 
आहेत. हदल्ी िोलिसांच्ा वविेर् 
दहितवाद ववरोधी िथकाकडून 
संिक्यत दोन्ी आरोिठींकडून तीन 
पिस्तूि आणण 22 लजवंत काडतुसेही 

जप्त करण्ात आिी आहेत. हदल्ी 
िोलिसांनी हदिेल्ा माहहतीनुसार, 

दोघांना उत्र िलचिम हदल्ीतीि 
जहांगीरिुरी िररसरातून िकडण्ात 

आि.े जग्ा यािे कॅनडातीि खलिस्तानी 
दहितवाद्यांिी संबंध असल्ािा 
िोलिसांना संिय आहे. बबंीहा ग्िुिी 
जोडिेल्ा अवतरेक्ांबरोबर जग्ा 
संिकयात होता. नौिाद हा गजाआड 
असििेा अट्टि गनेु्गार आहे. आणण 
त्ािा “तुरंुगाबाहेरून” िकडण्ात 
आिे आहे. तो आणण त्ािे काही 
साथीदार यािवूटी हरकत-उि-अन्सार 
या दहितवादी संघर्नेिी संबंथधत 
होते. नौिादिा दोन खुनाच्ा गुन्हात 
जन्ठेििेी लिक्ा झािी आहे. 

ददल्ीत घातपाताचा कट उिळला; दोघांना अटक

संशयीत ताब्ात...
 जगजीिलसगं उफ्म    जग्ा (२९) हा उत्तराखडंमधीि उधमलसगं नगरिा रदहवासी 

आहे िर नौशाद सईद (५६) हा ददल्ीििाि रदहवासी आहे. प्जासत्ताक 
ददनाच्ा िार््मभूमीवर ददल्ीि घाििाि घडवून आणण्ािा कारस्ानािा 
प्त्क् रूि देण्ासाठी हे दोघे काय्मरि होिे. दोघांिेही िागेबांधे कॅनडािीि 
खतनष्ांनी संघटना िसेि िापकस्ानच्ा आयएसआय या दहशिवादी गुप्तहेर 
संस्ेबरोबर असल्ािे िुरावे तमळािे आहेि. ददल्ी िोलिसांच्ा तवशेष 
दहशिवाद तवरोधी िथकाकडून संशययि दोन्ी आरोिींकडून िीन पिसू्ि 
आणण 22 लजवंि काडिुसेही जप्त करण्ाि आिी आहेि.

िीन वपस्लू आणण 22 मजविं काडिसुहेी जप् 
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पन्नाशी ओलनांडली तरी ऐश्वरनाया 
ननारकर म्हणते, 'पतली कमरररना 

लसंक्गगं ररअ ॅलिर्ी िो 'इंपडयन आयडॉि 
13' सध्ा खूि ििषेत आहे. िोमधीि 

सव्य स्पध्यक आिल्ा आवाजाने संिूण्य देिािी 
मने लजकंत आहेत. आिेिे खास गेस् िण 

स्पध्यकांच्ा गाण्ांिे िाहते होतात. दर 
आठवड्ािा एक ना एक सेलिवब्र्ी 

िोमध्े येतो. आता बी-र्ाऊनिी 'धक 
धक गि्य' माधुरी दीलक्त आगामी वीकें ड 
एपिसोडमध्े हदसणार आहे. िोमध्े 
वतने सव्य गायकांच्ा गाण्ांिा आस्ाद 

घेतिा, तसेि वतच्ा आयकॉवनक 
गाण्ावर नृत्ही केिे आहे.

सोनी र्ीव्ीने त्ांच्ा अथधकृत इंस्ाग्ाम 
अकाऊंर्वर िोिा नवीनतम प्रोमो 

िेअर केिा आहे. ख्व्पडओमध्े माधुरी दीलक्त 
1993 मधे् आिेल्ा 'खि नायक' चित्रिर्ातीि 
'िोिी के िीिे क्ा है' गाण्ावर जबरदस्त 
िरफॉम्यन्स देताना हदसत आहे. वतच्ा डान्स मूव् 
आणण स्ाइि तुम्हािा जुन्या माधुरी दीलक्तिी 
आठवण करून देईि.

'इंपडयन आयडॉि 13' मधे् गेस् म्हणून 
हदसिेिी माधुरी दीलक्त एका सुंदर 

अंदाजात हदसिी. 55 वर्टीय माधुरीने पिवळ्ा 
िाँग स्र््यसह एम्बॉयडरी िोिी आणण स्ायलिि 
दिुट्टा घातिा होता, ज्ामधे् ती खूि सुंदर हदसत 
होती. अथभनेत्रीने हहरवे कानातिे घािून वतिा 
िूक िूण्य केिा. वेवी हेअर, पिकं लिप्स आणण न्यूड 
मेकअिमध्े ती कहर करत होती. आजही माधुरी 
दीलक्त आिल्ा फॅिनने तरुण अथभनेत्रठींना स्पधया 
देते असे म्हर्ल्ास िुकीिे ठरणार नाही.

माधुरी दीसषितने 'चोिी 
के िीचे क्ा है'िर केिा 

धमाकेदार डान्स
मराठी चित्रिर् - नार्क ववविातीि प्रलसद् 
अथभनेत्री म्हणजे ऐवियया नारकर. त्ांिा 
िाहतावग्य मोठा आहे. वयािी िन्ािी 
ओिांडिी तरी त्ांच्ा सौंदययातीि 
भर ही िाहत्ांिे िक् वेधून घेताना 
हदसते. सोिि मीपडयावर ऐवियया या 
नेहमीि नेर्कऱयांना घायाळ करताना 
हदसतात.
सध्ा सोिि मीपडयावर वतवतक्ा 
तावडे आणण ऐवियया नारकर 
यांच्ा त्ा ख्व्पडओनं नेर्कऱयांना 
वेडं केिं आहे. ितिी कमररया 
मोरी, वतिटी नजररया मोरी... 
या ख्व्पडओिा नेर्कऱयांनी 
िसंत केिे आहे. त्ावरीि 
प्रवतपक्रयाही भन्ार् आहे. 
गेल्ा काही हदवसांिासून 
ऐवियया नारकर िाहत्ांना 
आिल्ा हदिखेिक 
अंदाजानं प्रभाववत 
करताना हदसून 
आल्ा आहेत.
यािूवटी देखीि 
इंस्ावर 
पफर्नेस 
फ्ीकिे 
ख्व्पडओ 
ऐवियया यांनी िेयर केिे आहेत. आताच्ा 
त्ांच्ा त्ा ख्व्पडओवर नेर्कऱयांनी हदिेल्ा 
प्रवतपक्रया भन्ार् आहे. त्ामधे् काही मराठी 
मनोरंजन के्त्रातीि सेलिबे्र्ठींनी देखीि 
त्ावर प्रवतपक्रया हदल्ा आहेत. अनेकांनी 
त्ा ख्व्पडओिे तोंडभरुन कौतूक केिे आहे. 
एका नेर्कऱयानं तर ऐवियया यांिे कौतूक 
करावे तेवढे कमीि असल्ािे म्हर्िे आहे.

भारतातीि 
महत्ताच्ा 

िॅनेििैकी एक 
असिेल्ा स्ार प्लसने 

रे्लिख्व्जनच्ा इवतहासातीि 
अनेक उले्खनीय र्ीव्ी 

मालिका तयार केल्ा आहेत. 
भारतीय घराण्ांमधिा एक सुप्रलसद् 

रे्लिख्व्जन िो म्हणजे ’गुम है पकसी 
के प्ार में जो 2020 िासून प्रसाररत 

होत आहे. या मालिकेत एका महत्ताच्ा 
भूवमकेतून जे्ष् अथभनेते हहदंी मालिका 
ववविात िदाि्यण करत आहेत. ‘गुम 
है पकसीके प्ार में’ मधीि कमि 
जोिी ही सईच्ा वपडिांिी 
व्यक्तिरेखा ते साकारत असून 
ही त्ांिी िहहिीि हहदंी 
मालिका आहे.

‘गुम है पकसीके प्ार में’ मधीि कमि 
जोिी या त्ांच्ा व्यक्तिरेखेबद्दि आणण 
सईसोबतच्ा त्ांच्ा बॉस्त्डगंबद्दि संजय 
नावषेकर म्हणतात, “गुम है पकसी के प्ार 
में ’ ही 

एक 
बाि-मुिीच्ा 
नात्ािी भाववनक 
कथा आहे, ती दोन प्रेमी 
आणण िती-ित्नीच्ा कथेवर 
प्रकाि र्ाकते. सध्ाच्ा 
घडामोडठींमध्े कमि जोिी 
नावािा एक प्रामाणणक िोिीस 
वनरीक्कािा हा र्ट्र कॅ आहे. बाि 
म्हणून त्ांिे आिल्ा मुिीवर सईवर 
खूि प्रेम आहे आणण त्ांना वतच्ासाठी 
सारे काही उत्म हवे आहे. त्ांना वतिा 
सुरलक्त आणण आनंदी ठेवायिे आहे. मात्र 

त्ांिे हे प्रेम आंधळे नाही, कधीकधी 
ते मुिीिी कठोर देखीि होतात. 

कमि जोिी सईिा ‘माझी आई’ 
म्हणून संबोधतात आणण ती 
त्ांना आबा म्हणते. बाि आणण 
मुिीमधिे अवतिय सुरेख बंध 

अशिनेते संजय नाववेकर अशिनेते संजय नाववेकर 
ददसणार ‘या’ हहंदी ददसणार ‘या’ हहंदी 

माशलकेतमाशलकेत

 प्राजतिा माळी हे नाव सध्ा महाराष्ट्र ाच्ा गल्ी-गल्ीत ििषेत 
आहे. प्राजतिानं सोिि मीपडयावर काही िोस् केिी आणण ती 

ििषेत आिी नाही असं होणं कठीणि. प्राजतिा सोिि मीपडयावर नेहमीि 
राजकीय,सामालजक ववर्यांवर िोस् करताना हदसते. वतिी प्रिंसा तुफान 
होते िण वततकंि वतिा मोठ्ा प्रमाणात र्ट्र ोलिगंिा सामना करावा िागतो.
मालिकांमधून प्रकािझोतात आिेल्ा प्राजतिानं आता मोठ्ा िडद्यावरि 
नाही तर ओर्ीर्ी पॅ्लर्फॉम्यवरही आिल्ा नावािा दबदबा वनमयाण केिा 
आहे. रानबाजार या वेबलसरीजमधीि वतच्ा भूवमकेनं अनेकांच्ा भूवया 
उंिावल्ा असल्ा तरी प्राजतिानं केिेल्ा कामािी दाद देणारा िाहता 
वग्यही मोठा होता. आज सोिि मीपडयावर वतिे सवयाथधक फॅन्स आहेत. 
सध्ा वतिा एक ख्व्डीओ व्ायरि होत आहे,ज्ात प्राजतिाने पडप्रेिनवर 
स्पष् भारे्त आििे वविार मांडिे आहेत.

'नाहीतर तुम्ी खरंच 
डडप्ेशनमध्े जाि..', 

प्ाजक्ता माळी 
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सािारच्ा पकरण भगि याने गोंददयाच्ा महारुद्र काळे यािा 
५-४ असा िराभव केिा. सुरुवािीिा महारुद्र काळे याने ४-२ अशी 
आघाडी घेििी होिी, िेव्ा मािीवरच्ा कुस्ीि माऊिी जमदाडे 
याच्ानंिर िुन्ा एकदा धक्ादायक तनकाि नोंदविा जािो का 
असे वाटि असिानाि पकरणने अनुभव िणास िावून सामना 
५-४ असा लजकंिा. बीडच्ा अक्य लशदें आणण मंुबईच्ा अतनकेि 
मंगडे यांच्ािही जोरदार िढि झािी. अक्यने उत्तम खेळ करि 
अतनकेििा िराभूि केिे

  मुंबई  । 
महाईन्यूज । वृत्संस्ा

 भारतीय रे्वनसिरू् सावनया 
वमझयाने अथधकृतिणे व्यावसाक्यक 
रे्वनसमधून वनवृत् होण्ािी 
घोर्णा केिी आहे. सोिि 
मीपडयावर िोस् करत वतने ही 
घोर्णा केिी आहे.

१६ जानेवारीिासून होणारी 
ऑस्ट्र ेलियन ओिन ही सावनयािी 
िेवर्िी स्पधया असेि असे 
सावनयाने  वतच्ा िोस्मध्े 
म्हर्िे आहे. याआधी सावनयाने 
१९ फेबु्वारीिासून सुरू होणाऱया 
WTA 1000 दुबई रे्वनस 
िॅम्पियनलििनंतर वनवृत् घेणार 
असल्ािे जाहीर केिे होते. मात्र 
आता वतने ऑस्ट्र ेलियन ओिननंतर 
वनवृत्ी घेण्ािावनण्यय घेतिा 
आहे. 'माझे आई-वडीि आणण 
बहीण, माझे कुरंु्ब, माझे प्रलिक्क, 
पफलजओ आणण िांगल्ा आणण 
वाईर् काळात माझ्ा िाठीिी 
उभे राहहल्ािे म्हणत त्ांच्ा 
िाहठंब्ालिवाय हे िक् झािे 
नसते.  माझ्ा आयुष्यातीि सवयात 
कठीण काळात तुम्ही सवषांनी मिा 

मदत केिी आहे. हैद्ाबादच्ा या 
चिमुरडीिा तुम्ही स्प्न िाहण्ािी 
हहमंत तर हदिीि िण ती स्प्ने िूण्य 
करण्ास मदत केल्ािे भाववनक 
उद्ार काझत वतने सवषांिे आभार 
व्यति केिे आहेत.अिी आहे 
सावनयािी कारकीद्य

रे्वनस स्ार सावनया वमझयाने 
दहेुरीत ३ वेळा िॅम्पियन वमळविे 
आहे. यालिवाय वतने २०१६ मधे् 
ऑस्ट्र ेलियन ओिनिे महहिा 
दुहेरीिे ववजेतेिद िर्काविे 
होते. तसेि वतने महहिा दहेुरीत 
२०१५ मध्े ववम्बर्न आणण यूएस 
ओिनिे ववजेतेिद िर्काविे होते. 
सामनयाचे ग्रँड स्लॅम पिजेतेिद

वमश् दुहेरी - ऑस्ट्र ेलियन 
ओिन (2009)

वमश् दुहेरी - फ्ें ि ओिन 
(2012)

वमश् दुहेरी - यूएस ओिन 
(2014)

स्ार टेनिसपटू सानियािे
 जाहीर केली निवृत्ी

। मंुबई । महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

ओपडिामधीि राऊरकेिा यथेे 
सरुू असिले्ा हॉकी वववििर्कात 
भारताने ववजयाने सुरुवात केिी 
आहे . सिामीच्ा िहहल्ा 
सामन्यात त्ाने स्पेनिा २-० असा 
िराभव केिा. भारताकडून या 
सामन्यात अवमत रोहहदास आणण 
हाहद्यक लसगंने गोि केिे. भारतािा 
दसुरा सामना आता १५ जानेवारीिा 
(रवववार) बिाढ् इंगं्डिी होणार 
आहे. इंगं्डने त्ांच्ा िहहल्ा 
सामन्यात वेल्सिा ५-० असा 
िराभव केिा. अवमत रोहहदासिा 
सामनावीरािा िुरस्ार देण्ात 
आिा.

भारताने ३७व्या वमवनर्ािा 

िेनल्ी कॉन्यर वमळविा. कण्यधार 
आणण िेनल्ी कॉन्यर स्पेिालिस् 
हरमनप्रीत लसगं मैदानावर नव्ता. 
अिा स्स्तीत इतर खेळाडंूसमोर िेंडू 

गोििोस्मधे् र्ाकण्ािे आव्ान 
होते. भारतीय संघािा सामन्यातीि 
िौथ्ा िेनल्ी कॉन्यरिे गोिमधे् 
रूिांतर करता आिे नाही. भारताने 

४३व्या वमवनर्ािा िेनल्ी कॉन्यरही 
वाया घािविा. अिाप्रकारे र्ीम 
इंपडयािा आतािययंत िाििैकी 
िार िेनल्ी कॉन्यर वमळािेिे त्ात 
फति एकि गोिमधे् ते रुिांतर 
करू िकिे.दसुऱया क्ार््यरमधे् 
स्पेनिा िहहिा िेनल्ी कॉन्यर 
वमळािा. स्पेनच्ा संघािा २४व्या 
वमवनर्ािा गोि करता आिा 
नाही. भारतािा गोिरक्क पक्रिन 
िाठकने अप्रवतम बिाव केिा. 
त्ान ेस्स्कन ेिेंडूिी हदिा बदििी. 
भारताने २६व्या वमवनर्ािा दसुरा 
गोि केिा. हाहद्यक लसगंने िार 
खेळाडंूना िकमा देत जबरदस्त 
गोि केिा. त्ािा हा गोि िाहते 
कधीि ववसरू िकणार नाही. या 
वववििर्कात भारतािा हा िहहिा 
मैदानी गोि होता. हाहद्यक स्पेनच्ा 

वतु्यळात िेंडू घेऊन िुढे जात होता 
तेव्ा त्ािा गोििोस्जवळ उभ्ा 
असिेल्ा िलित उिाध्ायिा 
िेंडू द्यायिा होता, िण स्पेनच्ा 
बिाविरू्िा आदळल्ाने िेंडू 
गोििोस्मध् ेगिेा. त्ािा फायदा 
भारतािा झािा आणण हाहद्यकने 
र्ीम इंपडयािा २-० अिी आघाडी 
वमळवून हदिी.

हाफ र्ाईमिययंत र्ीम इंपडया 
२-० ने िुढे होता. भारताने िहहल्ा 
३० वमवनर्ांत िानदार कामक्गरी 
केिी होती. र्ीम इंपडया प्रते्क 
बाबतीत स्पेनच्ा िुढे होती. गोि 
करण्ासाठी भारताने िार िॉर््स 
घतेि,े ज्ात दोन यिस्ी झािे. तर 
स्पनेन ेतीन िॉर््स घेतिे िण एकही 
प्रयत्न यिस्ी झािा नाही. ७५ 
र्के् िेंडूिा ताबा फति भारताकडे 

राहहिा. र्ीम इंपडयािा आतािययंत 
तीन िेनल्ी कॉन्यर वमळािे असून 
एक गोि केिा आहे. स्पेनिा 
िनेल्ी कॉन्यर वमळािा आणण त्ािे 
रुिांतर करता आिे नाही.

स ा म न्य ा च् ा  व त स ऱ य ा 
क्ार््यरमध्े भारतािा गोि 
करण्ािी सुवण्यसंधी वमळािी. 
स्पेनच्ा खेळाडंूच्ा िुकीमुळे 
३२व्या वमवनर्ािा र्ीम इंपडयािा 
िेनल्ी स्ट्र ोक वमळािा. यावर 
प्रत्ेकािा गोििी अिेक्ा होती. 
कण्यधार हरमनप्रीत लसगं स्ट्र ोक 
घेण्ासाठी मैदानाबाहेर आिा, 
िण त्ािा स्पॅवनि गोिकीिरच्ा 
िुढे जाण्ािा माग्य सािडिा नाही. 
िेंडू गोिरेर्ा ओिांडू िकिा नाही 
आणण र्ीम इंपडयािा वतसरा गोि 
करता आिा नाही.

        स्नेवर २-० न ेमाि, अममि-हादददिकच ेजादईु गोल

। पकवती । महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

महाराष्ट्र  केसरी ववजेता 
कोल्ािूरिा मल् िृथ्ीराज 
िार्ीििा यंदाच्ा स्पधषेत 
िराभवािा धक्ा बसिा. 
िणु्ाच्ा हर््यद कोकारे्न ेिरुिीच्ा 
िढतीत िृथ्ीराजिा ९-३ असा 
िराभव केिा.

सवषांि ेिक् िागून राहहिेल्ा 
या िढतीत हर््यद कोकारे्न ेभक्म 
अिी आघाडी घेतिी. उत्रादाखि 
िृथ्ीराज िार्ीिने ही आक्रमक 
खेळी करत मधं्तरािूवटी तीन 
गुणांिी कमाई केिी. दोन्ी 
कुस्तीक्गरांना त्ांिे िाठीराखे 
जोरदार समथ्यन देत होते.

िहहल्ा राऊंडमधे् हर््यदने 
४-३ अिी आघाडी घेतिी. दसुऱया 
राऊंडमध्े िृथ्ीराज िार्ीिने 
आक्रमक खेळ करण्ास सुरुवात 
केिी. हर््यद कोकारे्ने तीन गुणांनी 
आघाडी घेतिी. िृथ्ीराज िार्ीिने 
िुन्ा िुन्ा आक्रमण करण्ािा 
प्रयत्न केिा; मात्र हर््यद कोकारे्ने 
प्रत्ेक आक्रमण थोिवून िावत 
िथृ्ीराजिा िनुरागमन करण्ािी 
संधी हदिी नाही.

िूव्य महाराष्ट्र  केसरी आणण 
नालिकिा हर््यवध्यन सदगीर-
बुिडाण्ाच्ा समीर िेख यांच्ात 
तुल्बळ िढत झािी. सदगीरने 
आििी गुणवत्ा आणण िय कायम 
ठेवत समीर िेखिा ३-० ने िराभव 

केिा. अखेरच्ा क्णी समीरने 
हर््यवध्यनवर दहेुरी िर् र्ाकण्ािा 
प्रयत्न केिा; मात्र सदगीरने बिाव 
करत ववजय वमळवनू िौथ्ा फेरीत 
प्रवेि केिा.

सातारच्ा पकरण भगत 

याने गोंहदयाच्ा महारुद् काळे 
यािा ५-४ असा िराभव केिा. 
सुरुवातीिा महारुद् काळे याने 
४-२ अिी आघाडी घेतिी होती, 
तेव्ा मातीवरच्ा कुस्तीत माऊिी 
जमदाडे याच्ानंतर िुन्ा एकदा 
धक्ादायक वनकाि नोंदविा 
जातो का असे वार्त असतानाि 
पकरणने अनुभव िणास िावून 
सामना ५-४ असा लजकंिा. 
बीडच्ा अक्य लिदें आणण मुबंईच्ा 
अवनकेत मंगडे यांच्ातही जोरदार 
िढत झािी. अक्यने उत्म खेळ 
करत अवनकेतिा िराभूत केिे. 
िुण्ाच्ा तुर्ार दबुे आणण तुर्ार 
वरखंडे यांच्ामधे् झािेल्ा 
िढतीत दबेुने ववजय वमळविा.
माती ववभागात सोिािूरच्ा महेंद् 
गायकवाडने नांदेडच्ा अवनि 
जाधविा ५-० अिा फरकाने 
िराभतू केि.े २०१९ िा उिमहाराष्ट्र  
केसरी व िातूरिा मल् िैिेि 
िेळके याने िरभणीच्ा राकेि 
देिमुखिा धूळ िारिी.

पकरण भगत चितिर्
िुढच्ा फेरीत सातारिा 

पकरण भगत यािा बुिढाण्ाच्ा 
बािा रपफक िेख याने १५ 
सेकंदामध्े चितिर् केिे. 

         पुण्ाच्ा हष्वद कोकाटेचा सनसनाटी ववजय 

गतववजते्ा पथृ्ीराजला परार्वाचा िक्ा!गतववजते्ा पथृ्ीराजला परार्वाचा िक्ा!
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