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।पपपंरी चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतततनिी।

चििंवड ववधानसभा मतदार 
सघंाि ेआमदार लक्ष्मण जगताप यांिे 
वनधन झाल्ाने त्ाजागी पोटवनवडणकू 
होणार असनू, पोटवनवडणकुीिी ििचा 
सरुु झाली आहे. जगताप यांच्ा पत्ी 
अश्विनी की बंध ूशकंर जगताप दोघापैंकी 
कोण वनवडणूक लढेल, वनवडणूक 
वबनववरोध होईल की राष्ट्रवादी वनवडणकू 
लढवेल यािी ििचा सुरु झाली असताना 
याबाबत राष्ट्रवादीि ेनेते, ववधानसभेिे 
ववरोधी पक्षनते ेअश्जत पवार म्हणाले 
की, वनवडणकू लढववण्ाबाबत त्ा-त्ा 
वळेिी पररस्थिती बघनू आम्ही योग्य तो 
वनण्णय घेऊ.

ववरोधी पक्षनेते पवार आज  
पपपंरी-चििंवडच्ा दौ-यावर होते. 
यावेळी शहराध्यक्ष अश्जत गव्ाणे, 
माजी ववरोधी पक्षनेते नाना काटे 
उपस्थित होते. पत्रकारांशी बोलताना 

पवार म्हणाल,े पणु्ातील कसबा आणण 
चििंवड ववधानसभिेी पोटवनवडणकू 
वनवडणूक आयोग लावेल. त्ामुळे 
वनवडणूक लढववण्ाबाबत अद्ाप 
महाववकास आघाडीिी भूवमका 

ठरली नाही. 2019 च्ा वनवडणकुीत 
चििंवडिी जागा आम्ही पुरस्कृ त 
केली होती. कसब्ािी जागा काँगे्सने 
लढववली होती. त्ानतंरच्ा काळात 
ब-याि प्रकारिी राजकीय स्थितं्त्तरे 
झाली असल्ामळेु त्ासदंभचात शेवटी 
आम्ही सव्ण सहका-यांशी ििचा करु 
आणण त्ाबाबतिा अंवतम वनण्णय घवे.ू 
आताि लगेि, वनवडणूक लागली 
नसताना ििचा करण्ात अर्ण नाही 
असे माझ ेस्वत:ि ेमत आहे. मुबंईतील 
पोटवनवडणकुीत वगेळे आणण पढंरपरु, 
नांदेडच्ा पोटवनवडणुकीत वगेळे चित्र 
पहायला वमळाले होते. त्ामुळे त्ा-
त्ा वळेिी पररस्थिती बघनू वनवडणकू 
लढववण्ाबाबत आम्ही योग्य तो वनण्णय 
घेऊ, असे पवार यांनी स्पष् केले. 

।पपपंरी चििंवड । महाईन्यूज । प्रतततनिी।
पु्ण्ाच्ा मामासाहेब मोहोळ क्रीडानगरीत पुण्ाच्ा शिवराज 

राक्ेने सोलापयूरच्ा महेंद्र गायकवाडला डोळ्ािे पाते लवते न 
लवते तोि अस्ान दाखवत महाराष्ट्र  केसरीिा बहुमान पटकावला.  
महाराष्ट्र  केसरीच्ा तवजेत्ाला रोख ५ लाखांिे बक्ीस, थार गाडी तर 
उपतवजेत्ाला टट्र रॅक्टर व रोख अडीि लाखांिे बक्ीस तमळणार आहे. 
तसेि माती आणण गादी गटातील प्रत्ेक तवजेत्ाला  जावा कंपनीच्ा 
गाड्ा देण्ात येणार आहेत. या अंततम सामन्ािं आयोजन हे स्वगगीय 
मामासाहेब मोहोळ क्रीडा नगरी कोथरुड पुणे इथे करण्ात आलं 
होतं. महाराष्ट्र  केसरीच्ा अंततम सामन्ािा लाईव्ह थरार पाहण्ासाठी 
िाहत्ांनी एकि गदगी केली होती. तसिे या अतंतम सामन्ाला राज्ातील 
ददग्ग्ज नेत्ांिी उपस्थिती होती.

चिंिवडिी पोटनिवडणकू राष्ट्रवादी लढणार? 
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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

महाराष्ट्र केसरी शिवराज राक्े; अत्यंत िुरिीच्ा सामन्ात मारली बाजी

महापाललका आयकुायंिा सिुावल…े
 पििंरी-चििंवड महािालिकेत िोकनियुक्त बॉडी िसल्ािे 

सध्ा प्रशासक आहेत. आयुक्त शेखर लसहं हेि िालिकेिे 
प्रशासक आहेत. त्ामुळे आयुक्ततांिा मिा कोणािे तरी ‘प्रेशर’ आहे 
असे सतांगूि िािणार िाही. 

 कारण, सव्वस्ी तुम्ी जबाबदार आहात. िवीि ‘बॉडी’ येईिययंत 
आयुक्ति प्रमुख राहणार आहेत. त्ामुळे कोणत्ाही राजकीय 
व्यक्तीच्ा, आताच्ा राज्यकत््यांच्ा दबावाखािी काम ि करता, 
ितांगल्ा िोकतांिा आणण ‘ररझिेबि’ ज्यतांिे रेट आहेत अशा 
िोकतांिा कामे ददिी िादहजेत, असे नवधािसभेिे नवरोधी िक्षिेते 
अलजत िवार यतांिी महािालिका आयुक्ततांिा सुिाविे. 

विरोधी पक्षनेते अजित पिार म्हणतात:  
त्ा-त्ा िेळी पररस्थिती बघून ननण्णय घेिू!

जििराि राक्षलेा 'महाराष्ट्र 
केसरी'चा बहुमान
महेंद्र गायकिाडला 
उपवििेतेपद

िुणे : महाराष्ट्र  केसरी कुस्ी स्पधधेत िुण्ाच्ा िै. लशवराज राक्षे यािे गदा िटकाविी. उिनवजेता महेंद्र गायकवाड ठरिा. राज्यािे उिमुख्यमंत्ी 
देवेंद्र फडणवीस आणण िुणे लजल्हािे िािकमंत्ी िंद्रकतांत िाटीि यतांच्ाहस्े त्तांिा गौरव करण्ात आिा. यावेळी आयोजक मुधरिीधर मोहोळ. 

मी 25 वर्धे शहरात काम करत असतािा शहरािा 
िेहरामोहरा बदििा आहे. हे सव्यांिा मादहती आहे. मी 
कधीही भेदभाव केिा िाही. शहरािा सव्यांगीण नवकास 

करण्ािा प्रयत्न केिा. शहर देशात ितांगिे घडावे असा प्रयत्न केिा. 
िुकीच्ा वागल्ास जवळच्ा सहकाऱयािा समजूि सतांगगतिे. 
नियोजििूव्वक नवकास झाल्ािे शहरािा बेस्ट लसटीिे िाररतोपर्क 
नमळािे. िालिकेत वेगवेगळ्ा प्रकारिे टेंडर निघतात. हा जितेिा िैसा 
आहे. जितिेा िसैा खि्व करत असतािा िै-ििैा उियोग जिता, शहराच्ा 
नवकासासाठी झािा िादहजे.

- अशजत पवार, नवरोधी िक्षिते.े
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 ।पुणे ।  महाईन्यूज । 

प्रतततनिी।

शहरातील वाहतूक कोंडी 
सोडववण्ासाठी रस्े, उड्ाणपूल, 
भुयारी माग्ण, मुसळधार पावसामुळे 
नाल्ांना येणाऱया पुराने होणारे 
नुकसान टाळण्ासाठी नाल्ांना 
भभतं बांधण्ासाठीिे महापाश्लकेिे 
प्रस्ाव राज्य सरकारकडे आलेले 
आहेत. या दोन हजार कोटींच्ा 
प्रकल्ांना मान्यता देण्ािा देण्ािा 
वनण्णय मी आणण मुख्यमंत्रांनी 
घतेला आहे. यातील ६० टके् वनधी 
राज्य सरकार महापाश्लकेला देणार 
आहे. पूववी राज्यात आपले सरकार 
होते तेव्ा पुण्ािे अनेक प्रश् न 
मागवी लावले आता पुन्ा एकदा 
पुण्ाच्ा ववकासाला गती येईल, 
असा ववश् वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र 
फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

पुणे महापाश्लकेतफफे  पुणे 
मुंबई जुन्या महामागचािे रंुदीकरण, 

बावधन येरील समान पाणी पुरवठा 
योजना, अटल वबहारी वाजपेयी 
वैद्कीय महाववद्ालय इमारत 
या तीन प्रकल्ांिे भूवमपूजन 
आणण गोल्फ क्लब िौकातील 
उड्ाणपुलािे उद ्घाटन फडणवीस 
यांच्ा हसे् झाले. पालकमंत्री 
िंद्रकांत पाटील, खासदार संजय 
काका पाटील, आमदार माधुरी 
वमसाळ, भीमराव तापकीर, 
श्सद्ार्ण श्शरोळे, सुनील कांबळे, 
आयुक्त ववक्रम कुमार, अवतररक्त 
आयुक्त कुणाल खेमनार, रवींद्र 
वबनवडे, ववकास ढाकणे, भाजपिे 
शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, गणेश 
वबडकर, धीरज घाटे, हेमंत रासने 
आदी उपस्थित होते.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 
‘जेव्ा पुणे  महापाश्लकेसह 
राज्यामध्ये आपलं सरकार होतं 
तेव्ा अनेक वर्ण रखडलेले प्रकल् 
मागवी लावले. मेटट्र ोिा पहहला 
टप्ा पूण्ण होत असताना पुढच्ा 
प्रस्ावांना लवकर मान्यता देऊन 

शहरात मेटट्र ोिे जाळे ववस्ारले 
जाईल. पुण्ाि ेचित्र बदलण्ासाठी 
नदी सुशोभीकरणािे आणण नदी 
शुद्ीकरणािे प्रकल् हाती घेतले 
आहेत. नदीत गटारीिे पाणी जर 
अववरत वाहत राहील तर पाववत्र 
राखले जाणार नाही. समान पाणी 
पुरवठा योजनेिे काम वेगात सुरू 
आहे हे सव्ण प्रकल् पूण्ण झाल्ाने 
पाण्ािा प्रश् न वनकाली लागेल.

शहरातील नाल्ांना येत 
असलेल्ा पुरामुळे मोठे नुकसान 
होत आहे. हे पूर रोखण्ासाठी २८ 

नाल्ांना भभतं बांधण्ासाठी ७०० 
कोटी, कात्रज कोंढवा रस्ताच्ा 
भूसंपादनासाठी २६० कोटी 
रुपये यासह ववववध हठकाणिी 

उड्ाणपूल, भुयारी माग्ण समतल 
ववगलक यासाठी दोन हजार कोटी 
रुपयांिी तरतूद राज्य सरकार 
करणार आहे. हे पैसे पुढील तीन 
वरषांमध्ये उपलब्ध होतील. यामधे्य 
६० टके् रक्म राज्य सरकारिी 
तर ४० टके् रक्मेिी तरतूद 
महापाश्लका करावी लागेल. 
शहराच्ा ववकासासाठी नधी 
कमी पडू हदली जाणार नाही. 
आता महापाश्लका प्रशासनाने सव्ण 

मान्यता वगेान ेपणू्ण कराव्यात, अशी 
सूिना फडणवीस यांनी केली.

िंद्रकांत पाटील म्हणाले, 
गेल्ा पाि वरचात भाजपने पुणे 
शहरािा पूण्ण कायापालट केला. 
वैद्कीय महाववद्ालय, नदी काठ 
सुधार, वैद्कीय महाववद्ाल, 
सांडपाणी प्रपक्रया प्रकल् असे 
अनेक प्रकल् सुरू आहेत. आता 
पुन्ा सत्ता आल्ाने प्रकल् 
कागदावर न राहता ते पूण्ण होतील.

पणु्ाच्ा ववकासासाठी २ हजार कोटींिा निधी!

। पुणे ।  महाईन्यूज । 

प्रतततनिी।

उद्ोगांना धमकावलेल्ांवर 
गकृहमंत्रांनी तातडीने कारवाई 
करून त्ांच्ावर ‘मोक्ा’ 
लावावा. राज्याच्ा गकृहमंत्रांनी 
केवळ बोलून उपयोग नाही, तर 
कारवाई करावी, अशा शब्ांत 
ववरोधी पक्षनेते अश्जत पवार यांनी 
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 
टोला लगावला. 

महाराष्ट्र ात येणाऱया उद्ोगांमुळे 
तरुणांना काम, आभर्णक सुबत्ता 
येणार असताना ते प्रकल् बाहेर 
घालवले जात असल्ास त्ाला 
‘महाराष्ट्र द्रोही’ म्हणायिे का, असेही 
पवार म्हणाले.

अश्जत पवार यांनी एका 
काय्णक्रमानंतर माध्यमांशी संवाद 
साधला. त्ावेळी त्ांनी ववववध 
मुद्दांवर भाष्य केले. पुण्ातील दोन 
हजार कोटींच्ा ववकासकामांना 

मान्यता हदल्ाबाबत पवार 
म्हणाले, की अर्णमंत्री असताना 
पुण्ाला काही कमी पडू हदले नाही. 
आता नवे अर्णमंत्रीही काही कमी 
पडू देणार नाही म्हणत आहेत. पण 
महाराष्ट्र ाला काही कमी पडू देऊ 
नका आणण पुण्ालाही काही कमी 
पडू देऊ नका.

 पण श्जल्ा वापर्णक योजनेिा 
हदलेला वनधी पकती टके् खि्ण 
झाला आहे, आता केवळ दोन महहने 
बाकी आहेत. त्ामुळे बाकीच्ा 
गोष्ी सांभाळत बसण्ापेक्षा 
ववकास कामांसाठी हदलेला 
वनधी कुणाच्ा नाकतफेपणामुळे 
खि्ण होऊ शकत नाही, कशामुळे 
ववलंब होत आहे यािीही माहहती 
अर्णमंत्रांनी घ्ावी.

गहृमतं्र्यांनी केवळ 
बोलण्यापके्या कयारवयाई करयावी

            उपमखु्यमतं्ी देिेंद्र फडणिीस यांची घोषणा

जड वाहतकु बयंदीच्ा िासिाच्ा निण्णयाला हरताळ
 िुिािी िाजुक अवस्ा व अिेकदा झािेिी िडझड नविारात 

घेऊऩ शासिािे अिेकदा या िुिावरुि जड वाहतुकीस बंदी 
घातिी होती. बंदी घातल्ािंतर बंदीच्ा निण्वयािा हरताळ 
फासत िुिावरुि जड वाहतुक केिी जात होती. जड वाहतुकीमुळे 
आधीि कमकुवत झािेिा िुि आणखी कमकुवत बििा असुि 
वाहतुकीसाठी धोकादायक बििा आहे. सध्ा येथे िवीि िुिास 
मंजुरी नमळािी आहे िवीि िुि होईिययंत येथीि वाहतुकीिे योग्य 
नियोजि करण्ािी आवश्यकता स्ानिकतांकडुि व्यक्त होत आहे.

। पुणे। महाईन्यूज । 

प्रतततनिी।

पुणे व सोलापुर श्जल्हास 
जोडणाऱया  वरिटीशकालीन 
पडकसळ(ता.इंदापुर) पुलाच्ा 
कमानीिे शवनवारी(ता.14) 
काही दगड कोसळुन भगदाड 
पडल्ामुळे या भागांमध्ये एकि 
खळबळ उडाली. पुलाच्ा 
कमानीिे दग़ड पडल्ामुळे हा 
पुल वाहतुकीसाठी धोकादायक 
बनला आहे. खबरदारीिा उपाय 
म्हणुन प्रशासनाने तातडीने हा 
पुल वाहतुकीसाठी बंद केला 
आहे. प्रशासनाने याबाबत योग्य 
ती दखल घेण्ािी आवश्यकता 
थिावनक व प्रवाशांकडुन व्यक्त 
केली जात आहे.

पुणे व सोलापुर श्जल्हास 
ज ो ड ण ा र ा  प ड क स ळ ( त ा .
इंदापुर) येरील रेल्े पुल सुमारे 

दीडशे वरचापुववीिा वरिटीशांनी 
बांधला आहे. उजनी धरणाच्ा 
वनवम्णतीनंतर रेल्ेसाठी नव्याने 
पुल बांधण्ात आल्ामुळे 
सुरुवातीिा काही काळ हा 
पुल बंद होता. त्ानंतर हा 
पुल रसे् वाहतुकीसाठी खुला 
करण्ात आला. या पुलावरुन 
क र म ा ळ ा ( श् ज . स ो ल ा पु र ) 
मधील सुमारे वीस गावातील 
लोकांिा पुणे श्जल्हाशी संपक्ण  
प्रथिापपत झाला होता. जड 
वाहतुकीसाठीही हा पुल वापरला 
जावु लागल्ामुळे मागील काही 
हदवसांमध्ये सातत्ाने पुलािे 
नुकसान होत होते.

ज ड  व ा ह तु क ी स ा ठ ी 
धोकादायक असल्ामुळे हा 
पुल अनेकदा जड वाहतुकीस 
बंदी करण्ात आला होता. बंदी 
असतानाही येरे जड वाहतुक सुरु 
असल्ामुळे पुल धोकादायक 
बनला होता. शवनवारी(ता.14) 

पहाटेच्ा सुमारास काही जड 
वाहने पुलावरुन गेल्ामुळे 
पुलाच्ा कामानीिे  काही 

घडीव दगड कोसळले. सध्या 
पुलाच्ा बरोबरीने  प ाणी 
असल्ामुळे लाटांमुळे आणखी 

ब्रिटीश कयालीन डिकसळ पलुयालया भगदयाि

ररंग रोडमुळे अडीि लाख कोटींिी गुयंतवणूक
िुण्ािा आउटर ररगं रोड हा वाहतूक कोंडी फोडण्ासाठी खूि 

महत्तािा आहे. याच्ा भूसंिादिासाठीि १० ते १५ हजार कोटी 
रुियतांिययंत रक्कम िागणार आहे. हा ररगं रोड िुण्ािा इकॉिॉनमक 
कॉररडॉर म्णूि समोर येईि, त्ातूि िुढीि काळात अडीि िाख 
रुियतांिी गंुतवणूक होईि. बंगिोर प्रमाणे िुण्ात गुंतवणुकीिी 
इको लसस्टीम तयार होईि, असे फडणवीस यतांिी सतांगगतिे.
देशामधे् सववात जास् इिेक्ट्ट्रक आणण सीएिजी बसेस िुण्ात 
आहेत.
 इ बस घेतल्ा तरी त्ा साध्ा बसच्ा नतकीट दरात िािनवल्ािे 
िोकतांिा ितांगिी सेवा नमळािी.
दहा रुियतांमध्े बसच्ा प्रवासा प्रवास ही एक ितांगिी संकल्पिा 
शहरात राबनविी.
 साव्वजनिक वाहतूक व्यवसे्त असेि ितांगिे काम आिल्ािा 
करायिे आहे

िाहतकुीसाठी पुल बंद
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पपंपरी-चचंचवड 3

ववकासकामायंिा भाजपािा ‘बुस्टर डोस’!
पपपंरी  । महाईन्यूज । 

पििंरी-चििंवड महािालिक 
हद्ीतीि गेल्ा साडेतीि वर््यांिासूि 
प्रिंनबत असिेल्ा नवकासकामतांिा 

राज्यातीि सत्ा िररवत्विामुळे 
‘गती’ नमळाल्ािे िहायिा नमळत 
आहे. कोनवड संकट आणण त्ािंतर 

राज्यातीि महानवकास आघाडी 
सरकारमुळे रखडिेिी नवकासकामे 

मागगी िागल्ामुळे भाजिा 
िदाधधकारी आणण िगरसेवकतांमध्े 

समाधाि व्यक्त केिे जात आहे.
२०१७ मध्ये पपपंरी-चििंवड 

महापाश्लकेत भारतीय जनता पाटवीिी 
बहुमताने सत्ता आली. ततू्ववी, सलग 
१५ वरफे राष्ट्र वादी काँग्ेस पाटवीच्ा 
हाती एकहाती सत्ता होती. २०१४ 
पासून पपपंरी-चििंवडमध्ये भाजपाच्ा 
पक्षश्ेष्ींनी राजकीय मोिफेबांधणी सुरु 
केली. सुरूवातीला हदवंगत आमदार 
लक्ष्मण जगताप यांनी प्रलंवबत 
ववकासकामांच्ा मुद्ावर राष्ट्र वादीला 
रामराम ठोकला. त्ानंतर २०१६ मध्ये 
भाजपािे ववद्मान शहराध्यक्ष तरा 
आमदार महेश लांडगे यांनी भाजपात 
प्रवेश केला. समाववष् गावांिा ववकास 
आणण शहरातील प्रलवंबत ववकास कामे 

याि मुद्ांवर आमदार लांडगे यांनी 
२०१४ िी ववधानसभा लढवली आणण 
‘अपक्ष’ श्जकंली होती.

महापाश्लका सत्तेत सहभागी 
झाल्ानंतर भाजपाच्ा माध्यमातून 
शहरातील समाववष् गावे आणण सव्णि 
प्रभागांमधे्य ववकासकाम ेसुरू करण्ात 
आली. मोठ्ा प्रमाणात ववकासकामे 
सुरू झाली. त्ानंतर २०२० मध्य े
कोववड महामारी आली. आभर्णक घडी 
ववस्ळीत झाल्ामळेु ववकासकामांिी 
गती मंदावली होती. त्ाति २०१९ 
मध्ये राज्यात महाववकास आघाडीिी 
सत्ता थिापन झाली होती. त्ामुळे 
भाजपाला महापाश्लका वनवडणुकीत 
फायदा होवू नये आणण रखडलेल्ा 
ववकासकामांिे खापर भाजपा आमदार 
आणण नगरसेवक, पदाभधकाऱयांवर 
फोडता यावे. या कररता महाववकास 
आघाडीच्ा सत्ताकाळात वनयुक्त 

झालेले तत्ालीन आयुक्त राजेश 
पाटील यांनी अनेक ववकासकामांिी 
आभर्णक तरतदू कमी अरवा शनू्य केली. 
त्ामळेु बहुतके प्रभागांमध्य ेभाजपाच्ा 
नगरसेवकांनी सुरू केलेली कामे 
अध्णवट अवथिेत राहीली होती. शहरात 
ववववध हठकाणी उखडलेले रस्े, 
अपूण्ण असलेली ववकासकामे यामुळे 
सव्णसामान्य पपपंरी-चििंवडकरांमध्य े
भाजपाच्ा नगरसेवक, पदाभधकारी 
आणण आमदारांच्ा काय्णक्षमतेबाबत 
प्रश्नचिन् वनमचाण करणारी ठरत होती. 
ही बाब महाववकास आघाडीतील 
प्रमुख घटक पक्ष राष्ट्र वादी काँगे्सच्ा 
पथ्ावर पडणारी होती. दरम्ान, 
जून २०२२ मधे्य राज्यातील सरकार 

बदलले. श्शदें-फडणवीस सरकार 
सत्तेत आले. पपपंरी-चििंवडमधील 
प्रशासकीय वनण्णय प्रपक्रयेत भाजपा 
शहराध्यक्ष तरा आमदार महेश लांडगे 
आणण हदवगंत आमदार लक्ष्मण जगताप 
यांिे बंधू तरा चििंवड ववधानसभा 
वनवडणूक प्रभारी शंकर जगताप यांिे 
महत्त्व वाढले. महापाश्लका आयुक्तपदी 
शेखर श्सहं यांिी वनयुक्ती झाली. नव्या 
आयुक्तांच्ा माध्यमातून इंद्रायणी नदी 
सुधार प्रकल्ािा तब्बल ९८५ कोटी 
रुपयांिा ‘डीपीआर’ला राज्य सरकारिी 
मान्यता वमळाली. यांपत्रकी पद्तीने 
सफाई, भामा आसखेड प्रकल्, 
‘डीपी’तील प्रस्ाववत रस्तांिी अपूण्ण 
कामे पूण्णत्ाच्ा हदशेने मागवी लागली. 

अडीि वर््यांत पििंरी-चििंवडमधीि नवकासकाम ेकरण्ाबाबत 
महानवकास आघाडीच्ा िेत्तांिी उदासीि भूनमका घेतिी. 

कोनवड आणण सत्ा िररवत्वि यामळेु अिेक काम ेअिणू्वअवस्ते राहीिी. 
राज्यात लशदें-फडणवीस सरकार स्ािि झाल्ाितंर आता आमदार 
महेश ितांडग ेयतांच्ा िढुाकाराि ेनवनवध कामतांिा गती नमळािी. राजकीय 
रस्ीखिेिके्षा सव्वसामान्य िागररकतांिा नवकासकाम ेआणण सनुवधा हव्या 
आहेत. भाजिा काळात सरुू झाििेी नवकासकाम ेथतांबवण्ासाठीि 
तत्ािीि सत्ाधारी िक्षातीि िदाधधकाऱयतांिी प्रयत्न केि ेआहेत.
 - प्रा. सोनाली गव्हाण,े माजी लशक्षण सनमती सभािती.

महानवकास आघाडीि ेसरकार हे ‘तीि िायतांिे’ सरकार होत.े 
त्ामळेु निण्वय होत िव्हते. महानवकास आघाडीतीि मायवाददत 

काय्वकत््यांि ेकाम-धंदे जोिासण्ाच्ा दृष्ीि ेअडीि वर्धे कामकाज झाि.े 
सामान्य जितिेा नविार होत िव्हता. पििंरी नवधािसभा मतदार सघंात 
प्राधधकरण बाधधततांिा िरताव्यािा प्रश्न होता तो भाजिा आणण आमदार 
महेश ितांडग ेयतांच्ा िढुाकाराि ेदहवाळी अधधवशेिात मागगी िागिा. 
कें द्रातीि भाजिाकडूि मतदार सघंातीि रेल् ेब्ीज अथवा रस्ततांिी कामे 
प्रगतीिथावर आहेत.
 - शितल शिदें, माजी िगरसवेक, पििंरी-चििंवड.

 राज्ातील सत्ा पररित्णनाचा सकारात्मक पररणाम, भािपा नगरसेिक-पदाधधकाऱांमध्े समाधान

कम्णिाऱायंिी मािल ेलायंडग,े घोळव ेयायंि ेआभार…
 प्रजनन व बाल आरोग्य काय्णक्रमांतग्णत (आरसीएि) काय्णरत असलले्ा 

या २२ कंत्राटी तत्ावर काम करणाऱया कम्णिाऱयांना महापाश्लका सवेते 
कायमस्वरूपी करण्ाबाबत गले्ा अनके वरषांपासून आमदार महेश लांडगे 
यांनी शासनदरबारी वळेोवळेी पाठपरुावा केला होता. तसिे, कामगार नतेे 
आणण माजी उपमहापौर केशव घोळव ेयांनीही कामगारांना कायम करण्ासाठी 
प्रयत् केले.  त्ांच्ा प्रयत्ाला अखरे यश आल्ामळेु या कम्णिाऱयांनी आमदार 
महेश लांडगे आणण माजी उपमहापौर केशव घोळव ेयांिे आभार मानल ेआहेत.

 रहवाळी अधधविेि ठरल ेलाभदायी…
 िागिूर येथे यावर्गी झािेिे दहवाळी अधधवेशि पििंरी-चििंवडकरतांसाठी 

ऐनतहालसक ठरि.े गले्ा १४ वर््यांिासिू प्रिनंबत असििेा शास्ीकर सरसकट 
माफीिा निण्वय झािा. त्ाितंर प्राधधकरण बाधधत भनूमितु्तांिा तब्बि ४२ वर्धे 
प्रिंनबत िरताव्यािा प्रश्न निकािात काढण्ात आिा. प्रिंड वेगािे नवकलसत 
होणाऱया पििंरी-चििंवडमधीि सोसायटीधारकतांच्ा समस्ा सोडवण्ाकररता 
धोरणात्मक निण्वय घेण्ासाठी िुण्ात बैठक घेण्ािे निलचित करण्ात 
आिे. त्ामुळे आगामी महािालिका निवडणुकीच्ा िार््वभूमीवर राष्ट्रवादीच्ा 
हातातीि प्रिाराि ेप्रमखु तीि मदेु् भाजिाि े‘के्पडट’ केल्ाि ेिहायिा नमळाि.े 
त्ािा फायदा आगामी महािालिका निवडणुकीत भाजिा िदाधधकारी आणण 
िगरसेवकतांिा होणार, यावर लशक्कामोत्वब झािे आहे.

।पपपंरी-चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतततनिी।

पपपंरी-चििंवड 
महानगरपाश्लकेत प्रजनन व बाल 

आरोग्य काय्णक्रमांतग्णत (आरसीएि) 
मानधन तत्ावर काय्णरत असलले्ा 

२२ कम्णऱयांना महानगरपाश्लकेत 
वनयवमत वतेन शे्णीमधे्य सामावून 
घेण्ात आल.े भाजपा शहराध्यक्ष 
तरा आमदार महेश लांडग ेयांनी 
यासाठी राज्याच्ा नगरववकास 
ववभागाकडे यशस्वी पाठपुरावा 

केला आहे.

‘ आ र स ी ए ि ’  अं त ग्ण त 
मानधनावरील काय्णरत कम्णिाऱयांना 
पपपंरी-चििंवड महानगर पाश्लकेच्ा 
आथिापनवेर वनयवमत सवेते समावून 

घणे्ाबाबत नगर ववकास ववभागाकडे 
प्रस्ाव होता. त्ाला मान्यता वमळाली 
आहे. त्ा अनुरंगाने महापाश्लका 
आयुक्तांनी नवीन पद वनवम्णती 
करून ‘आरसीएि’ काय्णक्रमातील 
मानधनावरील काय्णरत असलेल्ा 
कंत्राटी कम्णिाऱयांना वनयवमत 
वेतनश्ेणीमध्ये सामावून शासनािी 
मान्यता वमळाल्ामुळे २२ कंत्राटी 
कम्णिाऱयांना वनयवमत वतेनशे्णीमध्य े
सामावून घणे्ात आल.े

माता व बाल मकृत्ूिे दर कमी 
करणे, प्रजनन दर कमी करणे हे 
उपदिष् घऊेन राज्य शासनाच्ा वतीने 
आरसीएि हा काय्णक्रम राबववला 
जातो. शासनाच्ा साव्णजवनक 
आरोग्य ववभागाच्ा २००५ च्ा 
शासन वनण्णयानसुार पपपंरी-चििंवड 
महानगरपाश्लकेमध्यदेेखील प्रजनन 

व बाल आरोग्य हा काय्णक्रम राबववला 
जात होता. याि ववभागात गले्ा अनके 
वरषांपासून कंत्राटी पद्तीने सेवेत 
असलले्ा कम्णिाऱयांना कायमस्वरुपी 
करण्ाबाबत वनण्णय वविाराधीन होता.

सन २०१० पासून  या 
काय्णक्रमासाठी १०० टके् खि्ण पपपंरी-
चििंवड महानगर पाश्लका करीत 
आहेत. या काय्णक्रमांतग्णत लेखापाल, 
डाटा एन्ट्र ी ऑपरेटर, एएनएम, श्लपपक 

या पदावर सध्यस्थितीत एकूण 
२२ कम्णिारी काय्णरत आहेत. या 
कम्णिाऱयांमाफ्ण त सव्ण आरोग्य ववरयक 
काम,े काय्णक्रमांिी प्रश्सद्ी, जनजागकृती 
व अंमलबजावणी करण्ात येते. 
त्ामुळे नागरी भागातील तसेि 
झोपडपट्ी भागातील नागरीकांिे 
आरोग्यमान उंिाववण्ास मदत होते. 
महानगर पाश्लकेच्ा आरोग्य ववरयक 
योजनांिा लाभ देणाऱया योजना 

राबववण्ासाठी अपुरा कम्णिारी 
वग्ण उपलब्ध असून, हदिवाढ तसेि 
लोकसंख्या वाढीमुळे तातडीच्ा 
कम्णिारी वगचािी पाश्लका प्रशासनास 
वनतांत गरज होती.

तसेि, सध्याच्ा जागवतक 
महाम ार ीमध्ये  मनुष्यबळािी 
आवश्यकता असल्ामुळे हद. २६ 
ऑगस्ट २०२० च्ा महापाश्लका 
ठराव क्र. ५५६ अनसुार आरसीएि 

कम्णिाऱयांना वनयवमत वेतन श्ेणीत 
सामावून घेण्ास मान्यता हदलेली 
आहे. महानगरपाश्लका सभा ठराव, 
तसिे सदर कम्णिाऱयांनी आरोग्य सेवते 
प्रदीघ्ण काळ केलले्ा कामािा वविार 
करून आरसीएि काय्णक्रमांतग्णत 
असलेल्ा एकूण २२ आरोग्य 
कम्णिाऱयांना पदवनवम्णती करून 
वनयवमत वेतनशे्णीमध्ये समावून 
घणे्ात आल ेआहे.

महयापयाललकया सेवतेील २२ कंत्याटी कम्मचयाऱ्य्यांनया ‘ब्वटंर ब्गफ्ट’!
आमदार महेि लांडग ेयांच्ा पाठपुराव्ाला यि, मानधन तत्ािरील कम्णचारी ितेनशे्णीमधे् समाविष्ट
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उत्राखंडातीि जोशीमठ ऊफ्व  
ज्योनतम्वठ खिणे सावरिे 

जाण्ाच्ा आधीि आता कण्वप्रयाग, मसुरी 
येथीि ितांडोर बाजारिेठ आदी दठकाणीही 
भूस्खिि होत असल्ाच्ा बातम्ा येऊ 
िागल्ा आहेत.

उत्तराखंडातील जोशीमठ ऊफ्ण  
ज्योवतम्णठ खिणे  सावरले 

जाण्ाच्ा आधीि आता कण्णप्रयाग, मसुरी 
येरील लांडोर बाजारपेठ आदी हठकाणीही 
भूस्खलन होत असल्ाच्ा बातम्ा येऊ 
लागल्ा आहेत. त्ात वाढि होण्ािी शक्यता 
अभधक. गेल्ा काही हदवसांपासून जोशीमठ 
खिू लागल्ानंतर आता त्ा हठकाणच्ा 
थिावनकांस थिलांतररत करण्ािे प्रयत् 
सुरू आहेत. त्ा पररसरातील थिावनकांनी 
गेले दोन हदवस वनदश्णनेही केली. त्ांना 
नुकसानभरपाई वाढवून हवी आहे आणण 
त्ात काहीही गैर नाही. अपररहाय्ण कारणांमुळे 
आपले मूळ गाव/थिळ सोडून थिलांतररत 
व्ावे लागणे ही आधुवनक मानवाच्ा 
आयुष्यातील अत्ंत खडतर बाब. आपण 
राहात असतो त्ा पररसरात आपली मुळे 
खोलवर गेलेली असतात. ते सव्ण ओरबाडून 
काढायिे आणण भलत्ाि कोणत्ा तरी 
अनभभज्ञ हठकाणी पुन्ा जवमनीशी नाते सांगत 
जगू लागता येते का ते पाहायिे हे अतं्त 
कठीण. शारीररक आणण मानश्सक उमेद 
खच्ी करणारे. ही अशी वेळ आली याबदिल 
जोशीमठवासीयांववरयी आपणास सहानुभूती 
असायला हवी. एक श्द्ावंत या नात्ाने वा 
पय्णटक म्हणून आपल्ापैकी अनेकांनी या 
पररसरास भेट हदली असेल. जे थिावनक त्ा 
वेळी आपल्ा धम्णभावना जोपासण्ासाठी 
वा पय्णटनानंद खुलवण्ासाठी- त्ांच्ा 
अरचाज्णनािी गरज म्हणून का असेना- 
राबत होते, त्ा सवचास आता परागंदा व्ावे 
लागणार. ही दु:खािी बाब. ती अभधक 
दु:खदायी ठरते कारण त्ात ज्यांना श्शक्षा 
होते त्ांिा काहीही दोर नाही, म्हणून. मग 
या पररस्थितीस जबाबदार कोण?सरकार 
हे या प्रश्नािे एकशब्ी उत्तर. पयचावरण असो 
वा अन्य काही. या संदभचातील यम-वनयमांिा 
भंग आपल्ाकडे सरकारकडून श्जतका होतो, 
वततका अन्य खासगी क्षेत्राकडूनही होत नाही. 
जनहहत, व्यापक जनभावना, संरक्षण आदी 
अनेक कारणे स्वत:च्ा वनयमभंग ककृ तीसाठी 
पुढे करण्ािी सोय फक्त सरकारला आहे. 
ती अन्यांस नाही. आताही देवभूमी म्हटल्ा 
जाणाऱया उत्तराखंडी भूभागावरील मानवांस 
जे काही सोसावे लागत आहे त्ामागे देवभूमी, 
देवभूमी म्हणत प्रत्क्षात दानवी ककृ त्े करणारे 
सरकारि आहे. आजवमतीस तब्बल ६० वा 
६५ बोगदे या अतं्त तोळामासा पव्णतरांगात 
खोदले जात आहेत. 

पव्षतांिा प्रकोप!
संपादकीय

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

ऐकोनियां माझी करुणेचीं वचिें ।
व्ावें िारायणें उतावीळ ॥२॥

 - संत तुकाराम

भयूतमका

दुिाकी, तीन िाकी वाहने 
वापरणाऱयांच्ा मानपेासून ते कमरेपययंतच्ा 
शरीरािी उतार वयात अक्षरशः िाळण 
होऊन जाते. प्रिंड वाया जाणारा पैसा, 
वळे आणण मानश्सक ताण खरंतर केव्ाि 
असहाय्यतेिी आणण सहनशीलतेिी 
पातळी ओलांडून गेला आहे. पररस्थिती 
दयनीय आणण गभंीर आहे. मोठ्ा सखं्यनेे 
आणण सातत्ाने घडणाऱया अपघातांमुळे 
माध्यमांमधे्य सुद्ा आता अपघातांच्ा 
बातम्ांिे थिान अतं्त अल् झालेले 
हदसनू यते.े परंत ुपाहहजे तशा गांभीयचान ेया 
समस्केडे पाहहल ेजात नाही. रस्ा सरुक्षा 
सप्ाह केवळ एक औपिाररकता ठरते आहे 
काय असा प्रश्न पडतो.प्रत्के व्यक्ती या ना 
त्ा मागचाने रस्ा वापरत असतेि. रस्ा 
वाहतुकीमुळे प्रवासािे अंतर कमी झाले 
आहे, परंत ुधोके मात्र वाढले आहेत. प्रत्के 
वरवी लाखो व्यक्ती रस्तावरील दघु्णटनमेध्ये 
आपला जीव गमावतात, तर करोडो कायमिे 
जायबंदी होतात. जागवतक पातळीवरती 
दरवरवी समुारे १५ लाख लोक आपला जीव 
गमावतात, तर करोड व्यक्ती जायबदंी होतात. 

भारतात दरवरवी जवळपास दीड लाख लोक 
रस्तावरील अपघातात दगावतात. हे प्रमाण 
जगातील सखें्यच्ा जवळपास १३ टके् 
आहे. वाहन िालववणाऱयांिी भवूमका अनके 
दघु्णटनांमधे्य महत्त्वािी असते, त्ामुळेि 
रस्ा सुरक्षा श्शक्षण अतं्त महत्त्वाि ेठरत.े 
रस्ा सरुके्षबाबत आताच्ा आणण पढुच्ा 
पपढीला माहहती देणे यामुळेि महत्त्वािे 
आहे, ज्यामुळे रस्तावरील दघु्णटनांमधे्य 
दगावणाऱया आणण जखमी होणाऱयांिी सखं्या 
कमी होऊ शकेल.

वाहनांिे तंत्रज्ञान, रस्तांिी अपेक्षा 
आणण रस्ा वापरणाऱयांिी मानश्सकता 
यांिा मेळि बसत नाही. भरकटलेली 
वाहने, गवव्णष् व मगरूर रस्ा वापरणारे, 
पररस्थितीशी संबंध तुटलेले रस्ा 
ववकासक आणण असवंदेनशील अमंलदार 

यांच्ा वाढलले्ा प्रमाणामळेु रस्तावरील 
पररस्थिती वबकट होत जाते. आणण कायद्ािा 
मान राखणाऱयांना जीव मुठीत धरून ददुदैवाने 
असुरश्क्षतलेा सामोरे जाव ेलागते.

आपल्ा प्रत्ेक हालिालीसाठी 
रस्तािी आवश्यकता आहे. रस्ताश्शवाय 
जीवन केवळ अशक्य. माणसाला जसं 
पाणी, हवा आणण अन्ािी आवश्यकता आहे, 
तसिे या गोष्ी वमळवण्ासाठी रस्तािी 
आवश्यकता असत.े खरे तर रस्ा सवषांिा 
आणण सवषांसाठी असतो. पण अनेकदा 
अपवाद म्हणून प्राधान्यक्रम बदलल ेजाऊ 
शकतात. रस्तावर असणारे आणण रस्तािा 
वापर करणारे घटक या सवचासाठी रस्ा 
महत्ािा आहे. अनकेदा रस्तावरील या 
घटकांच्ा अपेक्षा वगेवगेळ्ा असू शकतात, 
एवढेि नवे् तर पकत्केदा त्ा एकमकेांच्ा 
हहताववरुद्सुद्ा असू शकतात. या बाबींिा 
वविार करून रस्तािा उपयोग करण्ासाठी 
अनेकदा प्राधान्यक्रम ठरवावे लागतात. 
त्ामळेु रस्ा सवषांिा आणण सवषांसाठी असे 
गकृहीत धरल ेतरी पररस्थितीनसुार काही काळ 
काही भाग, काही घटकांसाठी पकंवा ववशरे 

दोर कपड्ांिा करी आपल्ा मानशसकतिेा!

रस्े फक्त आपल्ािसाठी नसतात… 
अिघाततांलशवाय रस्ा सरुक्षचे्ा इतर समस्तांिा ही नविार करायिा हवा. वाय ूप्रदरू्ण, ध्विी प्रदरू्ण आणण मोठ्ा 

रस्ततांवर आणण शहरतांमध् ेभडेसावणारी वाहतकू कोंडी या समस्तांमळेु सामान्य माणसािा जीव िकोसा झािा आहे. 

।। अभंगवाणी ।।

अतरंगी फॅशनमुळे ििफेत असणारी उफफी 
जावेद राजकीय पटलावर िांगलीि गाजली. 
भाजप प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी उफफीच्ा 
पहेरावाच्ा पद्तीला ‘नगंटपणा’, ववककृ ती सबंोधून 
वतिे रोबाड फोडण्ािे असंवैधावनक ववधान 
केले. वतच्ाववरुद् तक्रारही नोंदववली, ज्यावर 
उफफीने सडेतोड उत्तरही हदले. पररणाम स्वरूप 
राज्य महहला आयोग अध्यक्षा रूपाली िाकणकर 
आणण श्शवसेनेच्ा सुरमा अंधारे यांनीही यात 
उडी घेतली. कालपययंत फक्त पेज थ्ीिी आवड 
असणार् यांना माहहती असणारी उफफी अिानक 
महहला अत्ािार, बलात्ार यापेक्षाही महत्त्वािा 
ववरय बनली. यावनवमत्ताने दररोज भाजप आणण 
राष्ट्र वादीकडून वैयक्क्तक आरोप करत होणार् या 
पत्रकार परररदांना माध्यमांनी भरपूर प्रश्सद्ीही 
हदली, मात्र सातत्ाने उफफीच्ा पेहरावािा 
संबंध सामाश्जक स्वास्थ्य आणण बलात्ाराशी 
जोडणार् या वाघ यांच्ा तथ्हीन बोलण्ािे 

व्यक्क्तस्वातंत्रािा आयता दाखला सोडता 
मुदेिसूद खंडन मात्र कोणतीही महहला प्रवतवनधी 
करू शकली नाही. अगदी स्वतः उफफीलादेखील ते 
जमल ेनाही. उफफी प्रकरणात रणकंदन माजवताना 
सातत्ाने नंगानाि िालू देणार नाही म्हणणार् या 
चित्रा वाघ यांिी नग्नतेिी नेमकी व्याख्या काय, 
हा प्रश्न एकाही राजकीय प्रवतवनधीला वविारावा 
वाटला नाही. अगदी आधुवनक वविारांच्ा नेत्ा 
म्हणवल्ा जाणार् या सुरमा अंधारे यांनादेखील 
नाही? भाजपच्ा असल्ान ेमहहलांबाबत भूवमका 
मांडताना चित्रा वाघ यांच्ा वविारात सनातनी 
वकृत्ती नेहमीि झळकते. कुटंुब वनयोजन पकटमध्ये 
रबरी श्लगं हदल ेम्हणनू महाववकास आघाडीववरुद् 
रान उठववणार् या वाघ यांना ऊफफीच्ा 
कपड्ांमुळे सामाश्जक स्वास्थ्य वबघडते असे 
वाटणे स्वाभाववक आहे, मात्र हे मांडत असताना 
बलात्ार पीपडतेच्ा आईने उफफीच्ा तोकड्ा 
कपड्ांवर बदंी आणण्ािी मागणी केल्ािे त्ा 
सांगतात. त ेमहहलांच्ा कपड्ांमळेुि त्ांच्ावर 
बलात्ार होतात या सो कॉल्ड संस्कृ ती 
रक्षकांच्ा आरोपांिे सरळसरळ समर्णन आहे. 
आजच्ा २१ व्या शतकात केवळ एखाद्ाच्ा 
नग्न असण्ान ेसामाश्जक स्वास्थ्य वबघडत असले 
तर आपण समाजाला शरीरशास्त्र समजाववण्ात 
अपयशी ठरलो आहोत हे मान्य करण्ािं धाडस 
कुणीि करणार नाही. नागा साधूंमुळे सामाश्जक 
स्वास्थ्य खराब होत नाही, पण उफफीमुळे ते होते, 

कारण ती स्त्री आहे. पकती दटुप्ी भूवमका 
असावी? स्तस्त्रयांच्ा कपड्ांिा बाऊ करून 
ववककृ ती घोपरत करण्ापूववी इवतहास त्ाबाबत 
काय सांगतो यािा उहापोह होण ेआवश्यक आहे.
प्रािीन भारतीय संस्कृ तीिा इवतहास पाहहला 
तर देवदेवतांिी आणण देवाच्ा अवतारांिी नग्न 
चिते्र, श्शल्, मतूतींिा वारसा असल्ािे वनदश्णनास 
यते.े एक इस्ामिा अपवाद वगळता कोणत्ाही 
धम्णग्ंरात, वेद-पुराणात वस्त्रांिी मोजमापे 
आखून हदलेली नाहीत. मनुवादी वविारसरणीिा 
पुरस्ार करणारे सनातनी श्लगं आणण योनीला 
पववत्र मानून वतिी पूजा करताना हदसतात, जे 
हहदं ूधमचाव्यवतररक्त इतर कुठेही आढळत नाही. 
कामाख्या देवी मंहदर जे नवसाला पावणारे 
शक्क्तपीठ आहे, तेरे योनी पूजा ही अवतपववत्र 

आणण त्ातून येणारे रक्त हे शक्क्तबीज मानले 
जाते. नांदेड श्जल्हातल्ा दशररेविर मंहदराच्ा 
बह्ांगावर असणारी श्शतला देवीिी मूतवीसुद्ा 
नग्नावथिेति आढळते. खजुराहोच्ा लेणीत 
लैंक्गक श्शक्षण देणारी कामश्शल्े आणण अश्जठंा 
येरील स्त्री लेण्ांमधील स्त्री सौंदयचािे अप्रवतम 
नमुने कोणत्ाही अंगाने बीभत्स वाटत नाहीत. 
उलटपक्षी आपल्ापेक्षा आपले पूव्णज जास् 
पुढारलेले होते आणण आपण पुरोगावमत्ािा 
बुरखा पांघरूनही मनवुादी ससं्कृ तीच्ा प्रभावातून 
मुक्त झालेलो नाहीत यािा खेद वाटतो.मानवी 
उत्कांतीच्ा इवतहासातदेखील कपड्ांच्ा 
उपयोगािा (कपडे म्हणून झाडांिी पाने, वेली 
यांिा वापर) संबंध ऊन, वारा, पाऊस याच्ा 
रक्षणापासूनि आलेला आहे. कापडवनवम्णतीिा 
शोध लागल्ानंतरदेखील जोवर श्शवणकामािी 
कला अवगत झाली नव्ती तोवर अंगाला 
कापड गुंडाळणे असाि पेहराव होता. हस्कला, 
श्शवणकला, ववणकाम अशी स्थित्ंतरे येत 
गेल्ानंतर मानवी पोराखात हळूहळू थिावनक 
हवामानानुसार बदल होत गेले आणण त्ा-
त्ा भागािी संस्कृ ती तयार होत गेली. अनेक 
आहदवासी जमातींमध्येदेखील महहलांिा 
कमरेवरिा भाग खुला असणे हाि पेहराव 
होता, मात्र जसजसा आहदम जमातींिा संबंध 
जंगलाबाहेरील जगाशी आला तसतसा त्ांच्ा 
पेहरावातही बदल झाला.

महाईन्यूज हे डडजजटल वृत्तपत्र संथिापक संपादक अधिकराव ददवे- पाटील 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.  काय्षकारी संपादक ः *वैष्णव जािव. (*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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ड्रग्स ववरोधात एक मोहीम हाती घेण्ािा मािस
डट्र ग्स नवरोधात एक मोहीम हाती घेण्ािा मािस िररर्देत 

अधधकारी वगवासमोर बोिवूि दाखनविा असूि, त्ािे नियोजि 
आम्ी करीत असल्ािे फडणवीस म्णािे. सध्ा िोलिसतांसमोर 
कोणती आव्हािे आहेत या प्रश्नावर, कायदा आणण सुव्यवस्ेच्ा 
दृष्ीिे नवशेर्त: वेगवेगळ्ा िद्धतीिी आंदोििे होत आहेत. कुठे 
जातीय, तर कुठे धानम्वक तणाव निमवाण होत आहे. या गोष्ी कशा 
कमी करता येतीि, त्ावर नवशेर् िक्ष देण्ाच्ा सूििा अधधकारी 
वगवािा केल्ािे फडणवीस यतांिी सतांगगतिे.

। नागपयूर महाईन्यूज । 
 भारतीय जनता पाटवीिे ज्येष् 

नते ेआणण कें द्रीयमतं्री वनतीन गडकरी 
यांना जीव ेमारण्ािी धमकी देण्ात 
आल्ािी धक्ादायक माहहती 
समोर आली आहे. नागपुर येरील 
त्ांच्ा काय्णलायत धमकीिा फोन 
आला होता. अडंरवल्ड्ण डॉन दाऊद 
इरिाहहमच्ा नाव ेवनतीन गडकरींना 
धमकी देण्ात आली असून, खडंणी 
मागण्ात आली आहे.

वनतीन गडकरी यांना फोनवरून 
जीवे मारण्ािी धमकी देण्ात 
आल्ािी माहहती वमळताि नागपरू 
पोश्लसांसह एटीएस, एएनओसह 
अन्य सुरक्षा यंत्रणा सतक्ण  झाली 
आहे. गडकरी यांच्ा वधचारोडवरील 
वनवासथिानावर आणण खामल्ातील 
ज न सं प क्ण  क ा य चा ल य ा ज व ळ 
पोश्लसांिा मोठा ताफा तैनात 
करण्ात आला आहे. जीव ेमारण्ािी 
धमकी वमळल्ाच्ा वकृत्ताला पोलीस 
आणण जनसंपक्ण  कायचालयातील 
प्रवतवनधींनी दजुोरा हदला आहे.

सतू्रांनी हदलेल्ा माहहतीनसुार, 
वनतीन गडकरी यांिे खामल्ात 
जनसंपक्ण  कायचालय आहे. या 
कायचालयात आज (शवनवार) सकाळी 
साडेअकरा वाजता फोन आला. 
फोनवरून बोलणा-या व्यक्तीन ेदाऊद 
इरिाहहमिा हस्क असल्ािे सांगनू 
वनतीन गडकरी यांना जीवे मारण्ािी 
धमकी हदली आणण काही सकंेदाति 
त्ान ेफोन कट केला. फोन घणेाऱयाने 
लगिे भारतीय जनता पक्षातील 
वररष्ांना ही माहहती हदली. त्ानंतर 
पोश्लसांनाही माहहती देण्ात आली. 
अध्यचातासाति गडकरी यांच्ा संपक्ण  
कायचालयास पोश्लसांनी वढेा घातला. 
तसेि दहशतवाद ववरोधी परक 
आणण नक्षलवाद ववरोधी अभभयानािे 
परकासह अन्य यतं्रणा सतक्ण  झाली.

ब्नतीन गिकरींनया जीवे
 मयारण्याची धमकी

। मुंबई । महाईन्यूज । 
ववधान परररदेच्ा नाश्शक 

पदवीधर मतदारसंघािी वनवडणूक 
िांगलीि िुरशीिी होण्ािी 
शक्यता आहे. सत्श्जत तांबे यांनी 
काँग्ेस पक्षाशी बंडखोरी करत 
अपक्ष अज्ण दाखल केल्ानंतर 
श्शवसेना (ठाकरे गट) अपक्ष 
उमेदवार शुभांगी पाटील यांना 
पाहठंबा देण्ािी शक्यता आहे. 
याबाबत मातोश्ीवर शुभांगी पाटील 
आणण उद्व ठाकरे यांच्ात ििचा 
झाली आहे. या दोन्ी नेत्ांमध्ये 
सकारात्मक ििचा झाल्ािी माहहती 
आहे.

भाजपा काँगे्सिे बंडखोर 
उमेदवार सत्श्जत तांबे यांना 
भाजपा पाहठंबा देण्ािी शक्यता 
आहे. याि कारणामुळे मूळच्ा 
भाजपा पक्षातील नेत्ा शुभांगी 
पाटील यांच्ा गोटात अस्वथिता 

वनमचाण झाली आहे. पररणामी 
शुभांगी पाटील यांनी पाहठंबा 

वमळवण्ासाठी अन्य हालिाली 
सरुू केल्ा आहेत. त्ािाि एक 

भाग म्हणून उद्व ठाकरे आणण 
शुभांगी पाटील यांच्ात महत्त्वािी 
बैठक पार पडली. या बैठकीत 
सकारात्मक ििचा झाल्ाि ेम्हटले 
जात आहे. ठाकरे गटाने शुभांगी 
पाटील यांना पाहठंबा देण्ास तयारी 
दश्णवल्ािे म्हटल ेजात आहे. मात्र 
हा पाहठंबा अद्ाप अभधककृ तपणे 
जाहीर करण्ात आललेा नाही.

राष्ट्रवादी, काँग्ेसिी काय भूनमका
दरम्ान, ठाकरे गट शुभांगी 

पाटील यांना पाहठंबा देण्ािी शक्यता 
असताना महाववकास आघाडीतील 
घटकपक्ष असलले्ा राष्ट्रवादी आणण 
काँग्ेसिी याबाबत काय भूवमका 
असेल, हे अद्ाप गुलदस्तात आहे. 
तसेि शुभांगी पाटील यांना ठाकरे 
गट पाहठंबा देत असले तर भाजपािा 
पाहठंबा कोणाला असेल, असा प्रश्न 
उपस्थित केला जात आहे.

 ठयाकरे गट शभु्यांगी पयाटील ्य्यांनया 
पयाडठबंया देण्याची शक्यतया!

 नाजिक पदिीधर ननिडणकुीत मोठा ट्ीस्ट

। पणु।े महाईन्यूज । 

महाराष्ट्र  िोलिसतांिा जो 
िाविौपकक आहे, त्ािा 

मध्तंरीच्ा काळात काही 
िोकतांिी बट्ा िावण्ाि ेकाम 

केि.े त्ामुळे, िनु्ा महाराष्ट्र  
िोलिसतांिा िाविौपकक नमळािा 

िादहजे, अशा शब्ात राज्यािे 
उिमखु्यमंत्ी आणण गृहमंत्ी देवेंद्र 

फडणवीस यतांिी महानवकास 
आघाडीच्ा िते्ावर टीका केिी.

राज्यातील गुने् आणण 
कायदा -सुव्यवथिा यावर 
वररष् पोलीस अभधकार् यांिी 
परररद उपमुख्यमंत्री तरा 
गकृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्ा 
अध्यक्षतेखाली पुण्ात पार 
पडली. त्ानंतर त्ांनी प्रसार 

माध्यमांशी संवाद साधला. 
त्ावेळी त्ांनी अनेक प्रश्नांवर 
भूवमका मांडली. या परररदेबाबत 
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले 
की, बदललेल्ा सत्तांतरात 

बदल्ा आणण भ्रष्ािार याला 
समोर जाव लागणार नाही. 
आम्ही एवढ्ात बदल्ा 
केल्ा त्ामध्ये कोणालाही 
भ्रष्ािाराला सामोर जावे लागल 

नसल्ािे सांगत अप्रत्क्षपणे 
महाववकास आघाडी सरकारला 
टोला लगावला. तसेि, आता 
अभधकारी आणण कम्णिारी 
वगचाने पारदश्णकपणे कामे केली 

पाहहजेत, अशी अपेक्षा त्ांनी 
व्यक्त केली.

स ा य ब र  क्र ा ई म च् ा 
घटनांमध्ये वाढ होत आहे. 
त्ावर, सायबर  क्रा ईम 
रोखण्ासाठी केवळ पोलीस 
ठाणे वाढवून िालणार नाही. 
सायबर गुने् उघडकीस येण्ािे 
प्रमाण कमी आहे. त्ामुळे, 
कायद्ात बदल अपेश्क्षत 
आहेत. नुकत्ाि झालेल्ा 
राष्ट्र ीय परररदेत कायद्ात बदल 
करण्ासंदभचात आम्ही सूिना 
केल्ा होत्ा. कें द्र सरकारकडून 
या अभधवेशनात सायबर गुने् 
रोखण्ासाठी कायद्ात बदल 
होतील, अशी अपेक्षा फडणवीस 
यांनी व्यक्त केली. मुंबईत छोटा 
राजनिे पोस्टर लावण्ात आले 

होते त्ावर पोश्लसांनी कारवाई 
केली. त्ावर, जरूर कारवाई 
होईल, असेही फडणवीस 
म्हणाले.

योग्य वेळी योग्य गोष्ी समजतील
शुभांगी पाटील यांच्ा 

उमेदवारीला ठाकरे गटाकडून 
पाहठंबा देण्ात आला आहे. 
यावर योग्य वेळी त्ािा 
खुलासा केला जाईल, असे 
सांगत भाजप सत्श्जत तांबे 
यांना वनवडणुकीत पाहठंबा 
देणार का? या प्रश्नावर, मी पुन्ा 
सांगतो आपण पररस्थितीवर 
नजर ठेवा. योग्य वेळी योग्य 
गोष्ी आपणास समजतील, 
अशी भूवमका फडणवीस यांनी 
मांडली

सध्ातरी मी अपक्ि- िभुायंगी पाटील
उद्व ठाकरे यांच्ासोबत बैठक पार पडल्ानतंर शुभांगी पाटील यांनी 

माध्यम प्रवतवनधींशी ििचा केली. मला कोणत्ाही पक्षािा ए बी फॉम्ण वमळालेला 
नाही. त्ामळेु मी सध्यातरी अपक्षि वनवडणूक लढवत आहे. मी पाहठंब्ासाठी 
सव्णि पक्षांकडे ववनंती करत आहे. माझी सवषांशी सकारात्मक ििचा झाली 
आहे. ठाकरे गटािे नते ेपाहठंब्ाबाबत माध्यमांना कळवतील.” अशी माहहती 
शभुांगी पाटील यांनी हदली. तसिे मी या वनवडणकुीत ववजयी होणार आहे. 
नाश्शक पदवीधर मतदारसघंातनू मी पहहली महहला आमदार असले,” असा 
ववविासही त्ांनी व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्ी फडणिीसांची महाविकास आघाडीिर टीका

दाऊदच्ा नािान ेफोन करून मानगतली खडंणी!

महाराष्ट्र पोललसायंच्ा िावलौरककाला 
काही लोकायंकडूि बट्ा लावण्ाि ेकाम!
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एखाद्ािा गुन्ा लसद्ध होण्ािूवगीि माध्मतांमधे् होणारी 
प्रकरणािी िीरफाड आणण आरोिीिा गुन्गेार लसद्ध करण्ािी घाई, 
यावर न्यायाियाि ेचितंा व्यक्त केिी. अलिकडेि एअर इंपडयाच्ा 
नवमािात िघशुकंा केल्ाप्रकरणािा दाखिा देत ‘आरोिीवर अद्ाि 
खटिा सरुू आहे आणण त्ािी बदिामी केिी जाऊ िय,े हे माध्मतांिी 
समजिू घतेिे िादहजे. प्रते्कािा स्ाधभमाि असतो,’ अशी पटप्पणी 
न्यायाियाि ेकेिी.

‘मीरडया ट्ायल’बाबत चिंता

। लुधियाना । महाईन्यूज । 

जािंधरिे काँग्ेसिे 
खासदार संतोख लसहं िौधरी 

यतांच्ा आकस्मिक निधिािंतर 
िक्षािे शनिवारी सुरू असिेिी 
भारत जोडो यात्ा स्गगत केिी 
आहे. तसेि राहुि गतांधी यतांिी 
जािंधर येथे रनववारी होणारी 
ित्कार िररर्द रद् करण्ात 

आिी आहे.

संतोखश्सगं िौधरी (वय ७७) 
यांिे शवनवारी हृदयववकाराच्ा 
झटक्याने वनधन झाले. भारत जोडो 
यात्रेत राहुल गांधी यांच्ासोबत 
िालत असताना शवनवारी सकाळी 
हृदयववकाराच्ा झटक्याने ते 
कोसळले. त्ानंतर ही यात्रा 
हदवसभरासाठी थिक्गत करण्ात 
आली होती. िौधरी यांना तातडीने 

फगवाडा येरील रुग्ालयात 
दाखल करण्ात आले होते. मात्र 
त्ांना मकृत घोपरत करण्ात आले.

पंजाब काँगे्सिे अध्यक्ष 
अमररदंर श्सगं राजा वाररगं यांनी 
सांक्गतले की, संतोखश्सगं यांच्ा 
रवववारी अंत्संस्ार केले 
जातील. तोपययंत यात्रा थिक्गत 
राहहल. ही यात्रा आजसाठी थिक्गत 
करण्ात आली आहे. त्ांच्ावर 
उद्ा अंत्संस्ार करण्ात येणार 
आहेत. मात्र मी अद्ाप राहुल 
गांधी यांच्ाशी बोललो नाही, पण 
अंत्संस्ारानंतर यात्रा पुन्ा सुरू 
व्ावी, असे आम्हा सवषांना वाटते.

जालंधरिे काँग्ेसिे खासदार 
संतोख श्संह िौधरी यांच्ा 
अनपेश्क्षत आणण धक्ादायक 
वनधनामुळे राहुल गांधी यांिी 
उद्ा जालंधरमध्ये होणारी पत्रकार 
परररद आता १७ जानेवारीरोजी होश्शयारपूर येरे होणार आहे. याबाबत काँगे्सिे सरचिटणीस आणण प्रभारी जयराम रमेश यांनी पविटरवर माहहती हदली.

 राहुल गाधंी याचंी िालंधर यथे ेरवििारी होणारी पत्कार पररषद रद्द 
'भारत जोडो' यात्ा स्थधगत!

।नवी ददल्ी  ।
महाईन्यूज । प्रतततनिी।

लक्षद्ीपमधील राष्ट्र वादी 
काँग्ेस पक्षािे खासदार मोहम्मद 
फैजल यांना लोकसभा सदस् 
म्ह णू न  अ प ा त्र  ठ रव ण् ा त 
आले आहे. फैजल यािं ११ 
जानेवारीपासून लोकसभेच्ा 
सदस्त् रदि करण्ात आल्ािी 
माहहती लोकसभा सचिवालयानं 
हदली.

खुनाच्ा प्रयत्ाच्ा गुन्हात 
खासदाराला १० वरषांच्ा सश्म 
कारावासािी श्शक्षा सुनावण्ात 
आली आहे. ही घटना 2009 
सालिी आहे. बुधवारी कावरट्ी 
येरील श्जल्ा सत्र न्यायालयाने 
राष्ट्र वादीिे खासदार आणण अन्य 
आरोपींच्ा जामीनालाही थिक्गती 
हदली. त्ानंतर तेरून त्ांना 
केरळमधील कन्ूर सेंटट्र ल जेलमधे्य 
नेण्ात आले.

मात्र, फैजल यांनी या 
श्शक्षे ववरोधात के रळ उच् 

न्यायालयात धाव घेतली आहे. 
त्ािवेळी न्यायालयाने  या 
वनण्णयाला थिक्गती देण्ास नकार 
हदला आहे.

पफयचादीनुसार, खासदाराने 
कभरतपणे लोकांच्ा गटािे 
नेतकृत् केले आणण वादानंतर माजी 
कें द्रीय मंत्री पीएम सईद यांिे 
जावई मोहम्मद सश्लया यांना 
गंभीर मारहाण करून जखमी केले. 
त्ानंतर फैजल आणण इतरांववरुद् 
भारतीय दंड सं हहतेअंतग्णत 
खुनाच्ा प्रयत्ािा गुन्ा दाखल 
करण्ात आला.

काँग्ेस नेते मोहम्मद सश्लया 
यांना नंतर केरळला नेण्ात आले 
आणण त्ांच्ावर अनेक महहने 
खासगी रुग्ालयात उपिार 

शरद पवयार्यांनया धक्या
राष्ट्रिादीच्ा नेत्ाची खासदारकी 
रद्द, सधचिालयान ेघतेला ननण्णय

। नवी ददल्ी ।
महाईन्यूज । प्रतततनिी।

 आपल्ा वकृत्त काय्णक्रमांमधनू 
दे्र पसरववला जात असेल, तर 
अशा वकृत्तवनवदेकांना पडद्ावरून 
दरू केले पाहहजे, अशी पटप्णी 
सववोच् न्यायालयाने केली. 
वाहहन्या हे दृकश्ाव्य माध्यम 
असल्ामळेु त्ािा प्रभाव अभधक 
पडतो. आपल ेप्रके्षक हे काय्णक्रम 
पाहण्ासाठी पुरेस ेप्रगल्भ आहेत 
का, यािाही वविार केला पाहहजे 
अस ेन्यायालयान ेम्हटल.े

वाहहन्या आणण धम्णसंसदेमधील 
दे्रपणू्ण भारेबदिल िार याचिकांवर 
न्या. के. एम. जोसफे आणण न्या. बी. 
व्ी. नागरत्ा यांच्ा खंडपीठापुढे 
सुनावणी झाली. यावेळी न्या. 
जोसेफ तोंडी मत मांडताना 
म्हणाले, की आजकाल प्रत्ेक 
गोष् टीआरपीमुळे ठरते आणण 
वाहहन्यांिी एकमकेांशी स्पधचा आहे. 
त्ामळेु त्ा समाजात दरी उत्न् करतात. दे्र वनमचाण करण्ामध्य े एखाद्ा वकृत्तवनवेदकािा सहभाग 

असेल, तर त्ाला पडद्ावरून दरू 
का केल ेजात नाही, याि ेआश्चय्ण 
वाटते. वकृत्तपत्रांसाठी असलेल्ा 
प्रसे काऊंश्सल ऑफ इंपडयाप्रमाणे 
वाहहन्यांसाठी कोणतीही यंत्रणा 
अस्स्त्ात नाही, असे वनरीक्षण 
न ों द व व त ा न ा  ‘ आ प ल् ा ल ा 
भारणस्वातंत्र हवे आहे, पण 
कोणती पकंमत मोजून?’ असा 
सवाल न्यायालयान ेकेला.

दे्ष पसरब्वणयाऱ्यया ‘अँकर’नया दरू करया!
 सिवोच्च न्ायालयान ेितृ् िारहन्ांना फटकारले
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बहुमाि! वरिया मराठे गाजवणार
 नमरा - भाईंदर पाललका

'लागीर झालं जी' या माश्लकेतून घराघरात 
पोहोिलेली अभभनेत्री म्हणजे श्शवानी बावकर. 
श्शवानीिं सोशल मीपडयावर प्रिंड फॅन फॉलोववगं 
आहे. श्शवानी आता माश्लका जरी करत नसली 
तरी वतच्ा ववववध पोस््टस मधून ती कायम ििफेत 
असते. श्शवानीच्ा िाहत्ांसाठी आनंदािी बातमी. 
श्शवानी लवकरि झी मराठीवरील आगामी 
माश्लकेतुन प्रेक्षकांच्ा भेटीला येणार आहे. या 
माश्लकेिं नाव 'लवंगी वमरिी'. रुिी पफल्म्स या 
माश्लकेिी वनवम्णती करत असून या माश्लकेिा 
मुहूत्ण झालाय. माश्लकेत श्शवानीिी जोडी अभभनेता 
तन्मय जक्ा सोबत हदसणार आहे. तन्मयिी हह 
पहहलीि माश्लका असल्ािं समजतंय. तन्मयने 
याआधी काही म्ुझीक व्व्पडओ मध्ये अभभनय 
केलाय. श्शवानी आणण तन्मयिी हटके जोडी 
पाहण्ासाठी त्ांिे फॅन्स उत्सुक आहेत.

श्शवानीने याआधी लागीर झालं जी माश्लकेत 
श्शतलीिी भूवमका साकारत प्रेक्षकांच्ा मनात 
घर केलं. या माश्लकेतील वतिा अनोख्या 
गावरान अंदाजाने प्रेक्षकांच्ा मनावर जाद ू
केली. या माश्लकेनंतर श्शवानीने काही म्ुव्झक 
व्व्डीओमध्ये अभभनय केला.नंतर श्शवनीने 'अलटी 
पलटी' आणण 'कुसुम' या माश्लकांमध्ये अभभनय 
केलाय.

लवंगी वमरिी माश्लकेत श्शवानी नेमकी 
कोणती भूवमका साकारणार हे 

अद्ाप गुलदस्तात आहे. 
झी मराठीवर सूरु 

होणाऱया या 
माश्लकेिा 

स्ॉट अजून ठरला नाहीये. या माश्लकेमुळे झी 
मराठीवरील कोणती माश्लका बंद होणार यािी 
माहहती सुद्ा काहीि हदवसांमध्ये स्पष् होईल.

लवंगी वमरिी माश्लकेत श्शवानी नेमकी 
कोणती भूवमका साकारणार हे अद्ाप गुलदस्तात 
आहे. झी मराठीवर सूरु होणाऱया या माश्लकेिा 
स्ॉट अजून ठरला नाहीये. या माश्लकेमुळे झी 
मराठीवरील कोणती माश्लका बंद होणार यािी 
माहहती सुद्ा काहीि हदवसांमध्ये स्पष् होईल.

शिवािी बावकरिा 
'लवयंगी नमरिी' झटका 

अभभनेत्री पप्रया मराठेला आजवर आपण अनेक 
हहदंी-मराठी माश्लकांमधून भेटत पाहहलंय. वतने 
साकारलेल्ा खलनायकी व्यक्क्तररेखांिी छाप 
आजही प्रेक्षकांच्ा मनावर कायम आहे. सध्या 
पप्रया 'तुझेत मी गीत गात आहे' या माश्लकेत 
मोवनका ही व्यक्क्तरेखा साकारत आहे. खऱया 
आयुष्यात पप्रया मराठेच्ा श्शरपेिात मोठा बहुमान 
प्राप् झालाय.
वमरा-भाईंदर महानगर पाश्लकेच्ा माध्यमातून 
राबवण्ात आलेल्ा 'स्वच्ता 
सवफेक्षण २०२३' उपक्रमासाठी 
पप्रया मराठे रिरँड ॲमे्सेडर 
झाली आहे. पप्रया मराठेने 
सोशल मीपडयावर पोस्ट 
करून हह माहहती 
सवषांसोबत शेयर केली 
आहे. मीरा भाईंदर 
पाश्लके अंतग्णत पप्रया 
मराठेिं जंगी स्वागत 
करण्ात आलं.
पप्रया मराठेने सोशल 
मीपडयावर या 

उपक्रमाववरयी सववस्र श्लहहलं आहे. पप्रया 
श्लहहते,"वमरा-भाईंदर महानगर पाश्लका.. 
'मला स्वच्ता सवफेक्षण २०२३' रिरँड 
ॲम्ेसेडर बनवल्ा बदिल खूप धन्यवाद.. 
समाजाप्रती असलेली जबाबदारी रोड्ा 
फार प्रमाणात पूण्ण करता येईल.. आणण 
ह्ाि अभभयाना अंतग्णत आज पहहला 

केलेला काय्णक्रम म्हणजे आपले 
खरे HEROES 

ANI 

ववजय देवरकोंडा पडद्ावर परहलायंदाि 
रदसणार पोललसाच्ा अवतारात

संपूण्ण देशाने 13 जानेवारी रोजी 'लोहरी' 
हा सण साजरा केला. त्ािबरोबर 
बॉश्लवूड सेश्लवरिटींनीही त्ांच्ा िाहत्ांना 
शुभेचा देताना मोठ्ा राटामाटात लोहरी 
साजरी केली. करीना कपूर खाननेही 
िाहत्ांना वमठाईच्ा राळीने लोहरीच्ा 
शुभेचा हदल्ा. अभभनेत्रीने वतच्ा 
इंस्टाग्ाम स्टोरीवर फोटोही शेअर 
केला आहे.
करीना कपूरने वतच्ा 
इन्साग्ाम स्टोरीवर 
लोहरी सेश्लरिेशनिा 
फोटो शेअर केला 
आहे. शेंगदाणे आणण 
गुळािा हलवा सोबत 
तीळ चिक्ीने 
भरलेल्ा राळीिा 
फोटो वतने शेअर 
केला आहे. सोबत 
हॅप्ी लोहरी असे 
श्लहहले आहे.
त्ािवेळी कररश्ा 
कपूरनेही वमठाईिी 

झलक दाखवली. दोघांनी 
आपल्ा कुटंुबीयांसोबत 
वमळून सण साजरा केल्ािे हदसत आहे.
दसुरीकडे, सारा अली खान आणण इरिाहहम 
अली खान देखील त्ांिे वडील सैफ 

अली खान आणण करीना कपूर 
यांच्ासोबत शुक्रवारी 

त्ांच्ा मुंबईतील 
घरी हदसले. बांद्रा 

येरे त्ांिे 
वडील सैफ 
आणण त्ांिी 
दसुरी पत्ी 

करीनाच्ा 
घरी या 

भावंडांनी लोहरी 
साजरी 

केली.
सोशल 
मीपडयावर 
व्ायरल 
होत 
असलेल्ा 

फोटोंमध्ये, साराने पांढरा क्रॉप टॉप आणण 
गुलाबी शॉट्ससह रंगीत पप्रटं जॅकेट घातले 
होते. तर इरिाहहमने राखाडी रंगािा टी-शट्ण 
आणण पांढरी परँट घातली होती. त्ाच्ा 
हातात स्क्रिप्ट असल्ािंही हदसत होतं.
करीना कपूरच्ा कामाबदिल बोलायिे 
झाले तर, ती लवकरि हंसल मेहताच्ा 
पुढील चित्रपटात हदसणार आहे. अभभनेत्री 
याआधी चित्रपटाच्ा शूपटगंसाठी मुलगा 
जेहसोबत यूकेला रवाना झाली होती. 
गेल्ा वरवी वतने शूपटगं पूण्ण केले 
होते.
कररनाने जयदीप अहलावत 
आणण ववजय वमचासोबत 'द 
पडव्ोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स' 
देखील केले आहे. सुजॉय घोर 
हदग्दश्श्णत हा चित्रपट यावरवी 
नेटफ्लिक्सवर प्रदश्श्णत 
होणार आहे. 
याश्शवाय करीना 
कपूर खान ररया 

कपरू ससस्टस्सन ेया 
प्रकारे घरीच साजरी 

केली लोहरी

साउर पफल्म इंडस्टट्र ीिा सुपरस्टार ववजय देवरकोंडा याने त्ाच्ा पुढील तेलगू 
चित्रपट VD12 साठी गौतम वतन्नुरीसोबत हातवमळवणी केली आहे. अभभनेत्ाने 
चित्रपटािे पोस्टर शेअर केले आहे, ज्यामध्ये त्ािा फस्ट्ण लूक देखील पाहायला 
वमळत आहे. हे पाहहल्ानंतर िाहत्ांिी उतं्ठा वाढली आहे. यावेळी ववजय 
देवरकोंडा पोश्लस अभधकाऱयाच्ा भूवमकेत हदसणार असल्ािे पोस्टरवरून स्पष् 
झाले आहे. याआधी त्ाने केवळ रोमरँपटक आणण अॅक्शन भूवमका केल्ा आहेत. 
मोठ्ा पडद्ावर त्ाला पोश्लसांच्ा अवतारात पाहणे खूप मनोरंजक असेल.

ववजय देवराकोंडाने त्ांच्ा पविटर हरँडलवर VD12 िे पोस्टर शेअर केले 
आहे. ववजय देवरकोंडा अंधारात उभा असून तो खाकी वदवीत हदसतोय. 
त्ाच्ा िेहऱयावर कापड बांधले आहे, त्ामुळे त्ािा लूक समोर 
आलेला नाही. पोस्टरमध्ये पाण्ाच्ा मध्यभागी एक जळणारे जहाजही 
हदसत आहे.पोस्टर शेअर करताना ववजयने कॅप्शनमध्ये श्लहहले की, 'द 

स्क्रिप्ट, द टीम, माय नेक्स्ट'. या कॅप्शनवरून हा चित्रपट खूपि इंटरेस्कस्टगं 
असणार आहे असे हदसते. या चित्रपटािे लेखन गौतम वतन्नुरी 

यांनी केले असून हदग्दश्णनािी जबाबदारी देखील त्ांनी 
घेतली आहे. यापूववी गौतमने जसवी या स्पोट््णस-डट्र ामा 
चित्रपटािे हदग्दश्णन केले आहे. या चित्रपटाने बॉक्स 
ऑपफसवर िांगला व्यवसाय केला.
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फडणवीस यायंिे कुस्ीक्ेत्ाला रिोत्ाहि..
 िणु्ात आज महाराष्ट्र  केसरी अनंतम सामन्यािा थरार रंगििेा 

ददसिू आिा. आज स्पधधेिा शवेटिा अनंतम ददवस आहे. या 
काय्वक्मािा राज्याि ेउिमुख्यमंत्ी देवेंद्र फडणवीसउिक्स्ती 
होत.े यावेळी फडणवीस यतांिी सामन्याआधीि फडणवीस 
यतांिी मोठ्ा घोर्णतांिी खरैात केिी. फडणवीस म्णाि,े 
"मरुिीधर मोहोळ आणण रामदास तडस यतांिी मागणी 
केिी आहे. हे खरंि आहे की, आिण कुस्ीिटूिंा अत्ल्प 
मािधि देतो. म्णिू मी मखु्यमतं्रतांशी आणण पक्डामतं्रतांशी 
ििवा केिी. आिल्ा राज्यामध् ेऑलिपंिक व जागनतक 
िातळीवर ज ेकुस्ीिटू खळेतात त्तांिा केवळ सहा 
हजार रूिय ेआिण मािधि देतो, आता ते मािधि 
२०००० रूिय ेकरण्ािी घोर्णा करूया. दहदंकेसरी, 
महाराष्ट्र  केसरी, रूस्म-ए-दहदं यतांि ंमािधि ४००० 
रूियतांवरूि १५००० रूियतांिययंत वाढवण्ात 
येईि."  "यासोबति कुस्ीति ेअजु्वि िरुस्ार प्राप्त 
खळेाडंूिा त्तांि ंमािधि ६००० रूियतांवरूि २०००० 
रूिय ेमािधि देण्ािा निण्वय घेतिा आहे. वयोवदृ्ध 

खळेाडंूि ेमािधि २५०० रूियतांवरूि ७५०० रूिये 
मािधि देण्ात येईि. जेवढे कुस्ीिटू आहेत, त्तांिे 

मािधि तीि िटीिे वाढवणय्ािा निण्वय घणे्ात आिेिा 
आहे," असहेी फडणवीस म्णाि.े

। पुणे। महाईन्यूज । 
वृत्तसंथिा । 

महाराष्ट्र  केसरी या 
मानाच्ा असलेल्ा कुस्ीच्ा 

अंततम सामन्ात पुण्ािा 
शिवराज राक्े तवजेता ठरला 

आहे. शिवराज राक्ेने मानािी 
केसरी गदा पटकावली 

आहे. शिवराज राक्ेने महेंद्र 
गायकवाड यािा पराभव 

करत महाराष्ट्र  केसरी होण्ािा 
बहुमान तमळवला आहे. या 
अंततम सामन्ािं आयोजन 

हे स्वगगीय मामासाहेब मोहोळ 
क्रीडा नगरी कोथरुड पुणे इथे 
करण्ात आलं होतं. महाराष्ट्र  
केसरीच्ा अंततम सामन्ािा 

लाईव्ह थरार पाहण्ासाठी 
िाहत्ांनी एकि गदगी केली 

होती. तसेि या अंततम 

सामन्ाला राज्ातील ददग्ग्ज 
नेत्ांिी उपस्थिती होती.

ववशरे म्हणज ेदोन्ी मल्ल हे 
पणु्ाच्ा तालमीति तयार झाले 
आहेत. वस्ाद काका पवार आणण 
गोववदं पवार यांच्ा कात्रज येरील 
आतंरराष्ट्र ीय क्रीडा संकुल तालमीत 
दोघांनी कुस्ीिे धडे क्गरवले 
आहेत. ज्यामुळे वस्ाद काका 
पवार यांच्ा श्शष्याने यंदा महाराष्ट्र  
केसरी होण्ािा मान वमळवला.

महाराष्ट्र  केसरी 2023 
स्पधफेच्ा अंवतम सामन्यापूववी 
माती आणण गादी ववभागातील 
फायनलच्ा स्पधफेत श्शवराज आणण 
महेंद्र यांनी ववजय वमळवत अंवतम 
फेरी गाठली होती. यावळेी आधी 
माती ववभागातील अंवतम लढत 
झाली. ही अवंतम लढत अवतशय 
िुरशीिी झाली. सोलापूरिा 
श्सकंदर शेख आणण पुण्ािा 

महेंद्र गायकवाड यांनी एकमेंकाना 
तोडीस तोड खेळ दाखवला.

अ खे र प ययं त  द ो घे ह ी 
एकमेंकावर भारी पडत होत.े 
पण अखरे 6-4 अशा फरकाने 
महेंद्रन ेश्सकंदरला मात देत 
फायनलमध्य ेधडक हदली. 
दसुरीकडे मॅट ववभागातील 
अंवतम लढत पुण्ाच्ा 
र ा ज गु रु न ग र म ध ी ल 
श्शवराज राक्षे आणण 
न ा श्शकिा  हर्णवध्णन 
सदगीर यांच्ात पार पडली. 
(PUNE NEWS) ही लढत 
फारि एकतफफी झाल्ािं 
हदसून आलं श्शवराजनं 
सुरुवातीपासून आपलं 
वि्णस्व सामन्यावर बनवलं 
आणण अखेर 8-1 अशा मोठ्ा 
फरकाने सामना श्जकंत फायनल 
गाठली.

        महाराष्ट्र केसरी कुस्ी स्पधा्ण : 
काका पिार यांच्ा जिष्ाला मान

। क्ालालंपुर । महाईन्यूज 
। वृत्तसंथिा । 

भारतािी तारतांपकत 
जोडी सात्तत्तकसाईराज 

रंकीरेड्ी आणण चिराग शेट्ी 
जोडीिे पिछाडीवरूि जोरदार 

िुिरागमि करत मिेलशया 
खुल्ा बॅपडमटि स्पधधेतीि 

(सुिर ७५० दजवा) िुरुर् 
दहेुरीिी उितांत् फेरी गाठिी. 

मात्, िुरुर् एकेरीत एि 
एस प्रणॉयिा िराभूत व्हावे 
िागल्ािे त्ािे स्पधधेतीि 

आव्हाि संिुष्ात आिे.

सास्कत्त्वक-चिराग जोडीने 
िीनच्ा श्लयु यु िेन आणण ओयु 

झआुन या जोडीला १७-२१, २२-२०, 
२१-९ अस ेपराभतू केल.े सामन्याच्ा 
सरुुवातीपासनू दोन्ी जोडय़ांकडून 
आक्रमक खळे पाहण्ास वमळाला. 
िीनिी जोडी पहहल्ा गेममध्ये 
वरिढ िढली. त्ांनी भारतीय 
जोडीिी आक्रमण ेपरतवनू लावताना 
गेम २१-१७ असा श्जकंत आघाडी 
घेतली. दसुऱया गेममध्ये भारतीय 
जोडीने िांगला खळे केला, तरीही 
िीनच्ा खेळाडंूनी त्ांच्ासमोर 
आव्ान उपस्थित केले. मात्र, 
सास्कत्त्वक-चिराग जोडीने गुणांिी 
कमाई करताना गमे २२-२० असा 
श्जकंत सामना बरोबरीत आणला. 
वनणचायक गमेमध्य ेभारतीय जोडीने 
आपली हीि लय कायम राखताना 
िीनला पुनरागमनािी कोणतीि 

संधी न देता गमे २१-९ असा श्जकंत 
सामन्यात ववजय नोंदवला. पुढच्ा 
फेरीत त्ांिा सामना िीनच्ा 
श्लआंग वेई कें ग व वांग िांग 
जोडीशी होईल.पुरुर एकेरीच्ा 
सामन्यात प्रणॉयला जपानच्ा 
कोडाई नाराओकाकडून पराभूत 
व्ाव ेलागल.े प्रणॉयने ८४ वमवनटे 
िाललले्ा लढतीत नाराओकाकडून 
१६-२१, २१-१९, १०-२१ अशी हार 
पत्रली. सामन्यातील पहहला गमे 
जपानच्ा खळेाडून ेश्जकंल्ानतंर 
दसुऱया गेममध्ये प्रणॉयने आपला 
खेळ उंिावत गेम २१-१९ असा 
श्जकंत सामना बरोबरीत आणला. 
वतसऱया गेममधे्य मात्र, प्रणॉयला 
आपली ही लय कायम राखता 
आली नाही. नाराओकाने काही उत्कृ ष् फटके मारत गणुांिी कमाई केली आणण गमे २१-१० असा श्जकंत सामन्यात ववजय वमळवला.

      प्रणॉयच ेआव्ान सपंषु्टात 
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िाहत्ायंिी गददी िाहत्ायंिी गददी 
अि्  थरार!अि्  थरार!


