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।पििंरी चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

सघंर्षातनू तयार झाललेे 
नेतृत्व कधीच हार मानत नाही. 

दिवगंत आमिार लक्ष्मण जगताप 
यांच ेयोगिान पपपंरी-चचचंवड 

शहरासाठी मोठे आहे. सामान्य 
माणसाशी असललेी नाळ त्ांनी 

कधी तटूु दिली नाही. भमूमपतु्ांच्ा 
समस्ा प्रकर्षान ेत्ांनी मांडल्ा. 
सघंर्षातनू मनमषाण झालले ेस्वयभंू 
व्यक्तीमत्व मनघून गले.े समाजात 
चांगले काम करतात त्ांच ेकाय्य 
भावी पपढ्ांना व्ाव.े याकररता 

आमिार जगताप यांच्ा स्मरणार्य 
पपपंरी-चचचंवड महापाललका 

प्रशासनाच्ा माध्यमातून कॅन्सर 
रुगणालय उभारण्ासाठी 

पढुाकार घणे्ात येईल, अशी 
मादहती राज्ाच ेउपमखु्यमतं्ी िेवेंद्र 

फडणवीस यांनी दिली.
पि ंिरी - चिंिवड शहरािे 

लोकनते ेदिवगंत आमिार लक्ष्मण 
जगताि यांिे नुकतेि ननधन 
झाले. यानननमत्त चििंवड येथील 
प्ा. रामकृष्ण मोरे पे्क्ागृह येथे 
सामूिाययक शोकसभा आयोजजत 
केली होती. यावेळी उिमुख्यमंत्ी 
िेवेंद्र फडणवीस,  राज्ाि ेजशक्ण 

मंत्ी तथा िालकमंत्ी िंद्रकांत 
िाटील, मंत्ी यगरी महाजन, खासिार 
श्ीरंग बारणे, राष्ट्र वािी, काँगे्स, 
बाळासाहेबांिी जशवसेना, जशवसनेा 
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मनसे, 
आरिीआय, आम आिमी िाटटी, रासि, 
कामगार सघंटना, ित्कार सघंटना, 

नगरसवेक, नगरसनेवका, ििाधधकरी, 
अधधकारी आणण कम्मिारी यांच्ासह 
नागररक उिस्थित होते.

उिमुख्यमंत्ी  फडणवीस 
म्हणाल ेकी, जगद् गुरू संत तुकाराम 
यांच्ा मदंिरासाठी राज् शासन मित 
करणार आहोत. कारण, जगताि 

यांि ेस्वप्न होते की, या मंदिरासाठी 
मित केली िादहजे. त्ासाठी 
जगताि कुटंुनबयांनीही या मदंिराच्ा 
उभारणीकरीता मोठी मित केली 
आहे. तसिे, माजी आमिार नवलास 
लांडे यांच्ा माध्यमातनू उभारण्ात 
येणाऱया नवधी महानवद्ालयालाही 
दिवगंत जगताि यांिे नाव िेण्ात 
यणेार आहे. ही ननजचिति उल्खेनीय 
बाब आहे.

समाजासाठी  संघर्ममय 

वाटिाल करीत शून्ातून नवश्व 
ननममाण करणाऱया व्यक्ीिे काय्म 
िढुच्ा पिढीला कळाव.े याकररता 
प्त्केाने िढुाकार घेतला िादहजे. 
भारतीय जनता िाटटीच्ा माध्यमातनू 
दिवंगत जगताि यांच्ाबाबत 
मान्वरांिे अनुभव आणण आठवणी 
याबाबत िुस्तकस्वरुिात नननम्मती 
करण्ाबाबत िुढाकार घेण्ात 
यणेार आहे, असेही फडणवीस यांनी 
बोलताना सांयगतल.े

दोस्ती मिसाल..!
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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

...तर १० हजार पदवतीधर मतदानापासनू वचंित राहततीलः गोपतीिंद पडळकर

  G-20 िरररि ः िरिेशी िाहुण्यांसाठी 
'वलेकम पडिर'!

 ‘इंद्ायणी थडी’साठी स्टॉलवाटि अंतिम 
टप्प्ाि

  काँगे्सिा ियांबेंिा झटका! 

आतील पानांत

 …अन्  फडणवतीस गहहवरले
 शोकसभते बोलत असताना उपमखु्यमतं्ी िेवेंद्र फडणवीस यांनी दिवगंत लक्ष्मण 

जगताप यांच्ा आठवणींना उजाळा दिला. सव्यसामान्य नागररकांच्ा समस्ा मागगी 
लागल्ा पादहजते, यासाठी ते कायम आग्रही होते. मवधान पररर्ि आणण राज्सभा 
मनवडणकुतीत प्रकृती दठक नसतानाही आमिार जगताप यांनी मुबंईत मतिान केल.े 
त्ावळेी आम्ी शंकर जगताप आणण कुटुमंबयांना सांगगतल ेहोते कती, प्रकृती दठक 
नाही. त्ामुळे त्ांना प्रवास करायला नको. पण, आमिार जगताप ऐकल ेनाहीत. 
पक्ासाठी मला काहीही झाल ेतरी मतिान करायच ेआहे, अशी ठाम भमूमका घतेली. 
असा सच्ा काय्यकतषा पुन्ा होणे नाही. अमतिक्ता मवभागात त्ांना पहायला गेले 
असता आपल्ा बंधुनंा बोलावनू यांना चहा-पाणी करा, अशी सूचना िेतात…ही 
आठवण सांगताना उपमुख्यमंत्ी िेवेंद्र फडणवीस यांना गलबलनू आले. त्ामुळे 
सभागृहातील अनेकांच्ा डोळ्ांच्ा कडा ओलावल्ा.

माजी आमदार विलास लांडे यांची राजकीय समयसुचकता

िाढददिस साजरा न करण्ाचा ननर्णय: काय्णकतते, हितचचंतकांना आिािन
।पििंरी चििंवड ।

 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

पििंरी-चििंवड शहर मनसेिे 
शहराध्यक् तथा माजी गटनते ेसचिन 
चिखल ेयांिा उद्ा सोमवारी (दि १६) 
रोजी वाढदिवस आहे. िरवरटी मोठ्ा 
उत्ाहात चिखले यांिा वाढदिवस 
धुमधडाक्ात साजरा होत असतो. 
िरंतु, चििंवड नवधानसभेिे भाजििे 

आमिार लक्ष्मणभाऊ जगताि यांिं 
नकुति िःुखि ननधन झालं. त्ामळेु यंिा 
त ेआिला वाढदिवस साजरा करणार 

नाहीत, अशी मादहती सचिन चिखले 
यांनी दिली आहे.

ित्कात सचिन चिखले यांनी 
म्हटले आहे की, ” माझ्ा सव्म बंधू, 

भयगनी व माता आिणास कळवू 
इच्छितो की, १६ जानवेारी रोजी माझा 
वाढदिवस असतो. आिण िरवरटी 
मोठ्ा प्माणात यऊेन मला शुभछेिा 
व आशीवमाि िेता. आिल ेभरभरून प्मे 
मला नमळते. आिल्ा शभुछेिामळेु हा 
दिवस माझ्ा आयषु्ात आनिं ननममाण 
करणारा व िढुील आयषु् जगण्ासाठी 
प्रेणा िेणारा ठरतो.

िरंतू, यावरटी मी वाढदिवस साजरा 

न करण्ािा ननण्मय घतेला आहे. कारण, 
आिल्ा सववांि ेआिरणीय लोकपप्य 
नते ेआमिार लक्ष्मण भाऊ जगताि यांिं 
नकुति ननधन झाल ेआहे. सामाजजक 
व राजकीय के्त्ामध्ये काम करत 
असताना भाऊंनी खिू मोठ्ा प्माणात 
एक लहान भावाप्माणे समजनू मला 
नहेमी िांगली साथ दिली. या शहराच्ा 
जडणघडणीमध्य ेआमिार महोियांिा 
जसहंािा वाटा आहे. 

जगताप कुटुबंियांप्रतत सचिन चिखल ेयांिी सहवदेना

माझ्ा सव्य ममत्, प्रभागातील नागररक, राजकतीय के्त्ातील 
सहकारी, काय्यकतते, पिाधधकारी आपणास नम्र मवनंती कती, 

यावेळी आपण कोणीही भेटीसाठी येऊ नये, त्ाचप्रमाणे कोणीही 
केक व पुष्पगुच्छ आणू नये, ही मवनंती. आपण सव्यजण आमिार 
लक्ष्मण भाऊ जगताप यांच्ा कुटुबंातील िःुखामध्ये सहभागी होऊन 
त्ांच्ा कुटुबंाला आधार िेऊया. हीच सववांना नम्र मवनंती आहे.
 - सचचन चचखले, शहराध्यक्, मनसे.

 प्रस्ावित विधी मिाविद्ालयाला ददिंगत
 आमदार लक्ष्मर जगताप याचं ेनाि
ददिगंत आमदार लक्ष्मर जगताप याचं्ा स्मररार्ण 
वपंपरी-चचंचिडमध् ेउभाररार कॅन्सर रुग्ालय!
राज्ाच ेउपमखु्यमतं्ी देिेंद्र फडरिीस याचंी ग्ािी, 
मिापानलका घेरार पढुाकार
चचंचिडमध् ेसि्णपक्ीय शोकसभा, आमदार जगताप 
याचं्ा आठिरींना उजाळा
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 । िुणे ।  महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।

मागील मदहन्ाभरािासयूि 
करण्ाि येणारी 'जी 20' 

िरररिेच्ा ियारी आज 
रतववारी जवळिास ियूण्ष झाली.

िुण्ाि िोहोिलेल्ा तवतवध 
िाहुण्यांिे, िरिेशी प्रतितिधींिे 

स्ागि मोठ्ा उत्ाहािे 
स्ागि करण्ाि आले. कें द् 
सरकारकडयूि िाहुण्यांसाठी 

तवशेर "वेलकम पडिर' व्यवस्ा 

करि त्यांच्ा िाहुणिारािी 
खास काळजी घेिली. िरम्ाि, 

तवतवध िेशयांच्ा िाहुण्यांच्ा 
सुरक्ेि कसलीही कसर राहयू 

िये यासाठी शंभरिेक्ा अधधक 
िोललसयांिा फौजफाटा िैिाि 

करण्ाि आला.

भ ा र त ा च् ा  ने तृ त् ा त 
िदहल्ांिाि होणारी यंिाच्ा "जी 
20' िरररिामधील महत्िणू्म बठैक 
सोमवारी (ता.16) व मंगळवारी 
(ता.17) रोजी िुण्ात होत आहे. 

ही िरररि सुसूत्बद्धतेने व्ावी, 
यासाठी िुणे िाजलकेच्ावतीने 
गे ल् ा  म द ह न ा भ र ा ि ा सू न 
स्वछिता, शहरािे सुशोधभकरण, 
सािरीकरणाबरोबरि नवनवध 

टप्प्ांवर मोठ्ा प्माणात काम 
केले जात होते.

िरम्ान, आता या िरररिांसाठी 
काल शननवारिासूनि नवनवध 
िेशांिे प्नतननधी, िरिेशी िाहुणे 

िुणे शहरात िोहिण्ास सुरूवात 
झाली आहे. शननवारी जवळिाश 
20, आज रनववारी 40 िेक्ा जास्त 
प्नतननधी िुण्ात िोहिले आहेत. 
िणु्ातल्ा लोहगाव नवमानतळावर 
िरिेशी िाहुण्ांिे िारंिररक ररतीने 
स्वागत करण्ात आले.

यानंतर ते सेनािती बािट 
रस्तावरील मेरीयॉट हॉटेलमधे्य 
िाखल झाले आहेत. िरम्ान, 

राज्ाच्ा सरकाकडून िरररि 
होणाऱया दठकाणी 5 स्ॉलिी 
मांडणी केली गेली आहे. 

तर िरिेशी िाहुण्ांच्ा हस्ते 
सानवत्ीबाई फुले िुणे नवद्ािीठात 
होणाऱया वृक्ारोिणािी रंगीत 
त ालीम  र नववार ी  घेण्ात 
आली. यासोबति सांसृ्नतक 
काय्मक्रमांतून त्ांिे स्वागत 
करण्ात आले आहे.

G-20 पहरषद ः परदेशती पाहुणांसाठती वेलकि डिनर!

। उंड्ी ।  महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।

कृ र ी  उ त्प न्न  ब ा ज ा र 
सनमतीच्ा ननवडणुका घेण्ािा 
ननण्मय सरकारने घेतला नाही, तर 
न्ायालयाने ननकाल दिला आहे. 
कोणत्ाही िररस्थितीमध्ये बाजार 
सनमतीच्ा ननवडणुका महानवकास 
आघाडी जजकंणार असा नवश्वास 
राष्ट्र वािीिे जजल्ाध्यक् प्िीि 
गारटकर यांनी व्यक् केला.

राष्ट्र वािी काँगे्स िक्ाच्ा 
वतीने कृरी उत्पन्न बाजार सनमती 
ननवडणूक आणण हवेली तालुका 
राष्ट्र वािी काय्मकत्वांिी आढावा 
बैठक हांडवाडी (ता. हवेली) येथे 
झाली. याप्संगी आमिार अशोक 
िवार, माजी आमिार जगन्नाथ 
शेवाळे, िीडीसीसीिे संिालक 
सुरेश घुले, नवकास िांगट, राजेंद्र 
खांिवे, माणणक गोते, हवेलीिे 

माजी उिसभािती सचिन घुले 
उिस्थित होते.

िरम्ान, आमिार अशोक 
िवार म्हणाले की, जशरुर, िुरंिर, 
हवेली तालुक्ातून राष्ट्र वािी 
काँग्ेस महानवकास आघाडीतील 
घटक िक्ांना सोबत घेऊन ही 
ननवडणूक जजकंणारि. नतन्ी 
तालुक्ात १४० नवनवध नवकास 
काय्मकारी सोसायट्ा असून, 
त्ातील ९० टके् सोसायट्ांवर 
राष्ट्र वािी व मनवआिे वि्मस्व 
आहे, असे त्ांनी सांयगतले.भरत 
झांबरे, दिलीि वाले्कर, पत्बंक 
मोकाशी यांनी काय्मक्रम यशस्वी 
करण्ासाठी प्यत्न केले.

कृषी उत्पन्न िाजार सतितीच्ा 
बनवडणकुा जजकंणार- गारटकर

           पहरषदासंाठी परदेशी पाहुर ेपोिोचले पणु्ात, 100 हून अचधक पोनलसाचंा कडेकोट बदंोबस्

। डोललेवाडी  । 

महाईन्यूज । प्रतितिधी।

िेशाच्ा स्वातंत्र्य लढ्ात 
स्व ा तं त्र्य सै न न क ां िे  य ो ग ि ा न 
महत्िूण्म आहे.त्ांिे बजलिान 
समाज कधीि नवसरू शकत नाही. 
स्वाततं्र्यसनैनकांच्ा कायमाि ेअनकुरण 
करत असतानाि आजच्ा तरुणांनी 
आिल्ा कायमािा इतरांना अधभमान 
वाटावा असे काम केल ेिादहज.ेअसे 
मत नवरोधी िक् नेते अजजत िवार 
यांनी केल.े

ग् ा म िं ि ा य त  ड ो लले व ा ड ी 
(ता.बारामती) यांच्ा वतीने 
स्वातंत्र्यसैननक सृ्ती स्तंभ,राष्ट्र ीय 
ग्ाम स्वराज अधभयान अतंग्मत नागरी 
सनुवधा कें द्र व इतर नवकासकामांिे 
उिघ्ाटन अजजत िवार यांच्ा हस्ते 
झाले त्ावेळी सभेत बोलत होते.

यावेळी माळेगाव कारखान्ािे 
अध्यक् बाळासाहेब तावरे,छत्िती 
कारखान्ािे  अध्यक् प्शांत 
काटे ,राष्ट्र वािीिे तालुकाध्यक् 
संभाजी होळकर,जजल्ा िरररिेिे 
माजी अध्यक् नवश्वास िेवकाते, 
िधु सघंाि ेअध्यक् सिंीि जगताि 
योगेश जगताि,मिनराव िेवकाते 
सचिन सातव सरिंि िांडुरंग 
सलविे,उिसरिंि संिीि नाळे 
आिींसह ग्ामथि मोठ्ा संख्येने 
उिस्थित होते.

बारामती तालकु्ातील शहरासह 

ग्ामीण भागातील जास्तीत जास्त 
नवकासकामे करण्ािा आमिा 
नहेमीि मानस रादहला आहे.अनके 
वरवांिासून येथील जनतेनी िवार 
कुटंुनबयांना नहेमीि साथ दिली आहे.

त्ामुळे जनतेिी कामे करणे 
हे आमिे कत्मव्य समजून आम्ही 
नेहमीि मित करीत आलो आहोत.
नागररकांनीिेखील गावातील 
मुलभूत नवकासकामे  करीत 
असताना गट तट बाजूला ठेवून 
सहकाय्म करण्ािी भूनमका ठेवली 
िादहजे. बारामती ते सोनगाव िययंत 

निीिे खोलीकरण आिी कामे 
िुढील टप्ात करण्ात येणार 
आहेत. त्ामुळे निीिात्ात कोणीही 
अनतक्रमणे करू नयेत.बारामती 
ग्ामीण भागात होत असलेल्ा 
अवैध ताडी व िारू नवक्री बाबत 
अनेक तक्रारी येत असल्ाने 
त्ांच्ावर कारवाई करण्ाच्ा 
सुिना यावेळी उिनवभागीय िोलीस 
अधधकारी गणेश इंगळे यांना दिल्ा.

यावेळी िवार यांच्ा हस्ते 
अल्पसंख्यांक नवकास मंि फलक 
अनावरण,मोफत कायिा सल्ा 
कें द्र कायमालय उिघ्ाटन, सरिंि 
िांडुरंग सलविे यांना आिश्म सरिंि 
िुरस्ार,जेष्ठ स्वातंत्र्य सैननक 
साहेबराव िळवी व कुस्तीिटू 
स्वप्नील शेलार यांच्ा सत्ार 
करण्ात आला.सोमनाथ धभले यांनी 
प्ास्तानवक केले.कुमार िेवकाते 
यांनी सुत्संिालन व आभार मानले.

देशाच्ा स्ाततं्र्य लढ्ात स्ाततं्र्य 
सैबनकांि ेयोगदान िहत्वपणू्ण!

िाितुकीसाठी पलु बदं

पाहुणासंाठती कडक सुरक्ा व्यवस्ा 
 'जी 20' पररर्िेसाठी परिेशी पाहुण्ांची सुरक्ेत कसलीही कसर 

राहू नये. यासाठी पुणे पोललसांकडून मवशेर् तयारी करण्ात येत 
आहेत. पररर्िांटच्ा दठकाणी पोललसांनी कसून तपासणी केली 
आहे. या दठकाणी'मॉक पडरि ल'ही घेण्ात आले आहे. तसेच सोमवार 
व मंगळवार या दिवशी मेरीयॉट हॉटेलच्ा पररसरात 100 ते 150 
पोललसांचा कडक पहारा करण्ात येईल.

स्ागतासाठती "शशवराज्ाशिषके सोहळा :
 परिेशी पाहुणे व पररर्िाचे प्रमतमनधी यांचे महापाललकेच्ा 

प्रशासनाने खास सांसृ्मतक काय्यक्रम ठेवले आहे. यामधे्य 
"लशवराज्ाधभर्ेक सोहळा' या संकल्पनावर असेलेले काय्यक्रम 
सािर केले आहेत. याबरोबरच महाराष्रि ाची सांसृ्मतक लोकधारेचे 
िश्यन घडमवणारे काय्यक्रमही सािर करण्ात येणार आहे.
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‘इंद्ायणी थिी’साठती स्टॉलवाटप अंततम टप्प्ात!
पििंरी  ।

 । महाईन्यूज । 

मदहला बचतगटांना प्रोत्ाहन 
आणण नवोदितांना हक्ाचे 
व्यासपीठ या संकल्पनेतून 

आयोलजत केलेल्ा ‘‘इंद्रायणी 
रडी- २०२३’’ जत्ेकररता तब्बल 

७ हजारहून अधधक इचु्छक 
स्ॉलधारकांनी नोंिणी केली 
आहे. ऑनलाईन लकती डरि ॉच्ा 
माध्यमातून यापैकती १ हजार 

स्ॉल वाटप करण्ात येणार 
आहेत. त्ासाठी अजवांची छाननी 
करण्ाचे काम सुरू आहे, अशी 
मादहती जत्ेचे समन्वयक संजय 

पटनी यांनी दिली.
महाराष्ट्र ातील सवमात मोठी 

म्हणून लौपकक प्ाप्त "इंद्रायणी 
थडी" जते्तील स्ॉल नोंिणीकररता 
रनववारिययंत तब्बल ७ हजारहून 
अधधक इछुिकांनी ऑनलाईन अज्म 
िाखल केले आहेत.

 भाजिा शहराध्यक् तथा 
आमिार महेश लांडगे यांच्ा 
संकल्पनेतून, तसेि जशवांजली 
सखी मंिच्ा अध्यक्ा िूजा लांडगे 
यांच्ा माग्मिश्मनाखाली प्नतवरटी 

"इंद्रायणी थडी" जते्िे आयोजन 
केले जाते.

भोसरी येथील कै. अंकुशराव 
लांडगे नाट्गृहा शेजारी गावजत्ा 
मैिानावर दि. २५ जानेवारी त े

दि. २९ जानेवारी २०२३ िरम्ान 
िाि दिवस ही जत्ा होणार आहे. 
त्ासाठी आयोजकांकडून जय्यत 
तयारी करण्ात येत आहे. यावरटी 
जत्ेमधे्य एकूण १ हजार स्ॉल 
उभारण्ात येणार आहेत. ग्ाम 
संसृ्ती, धानम्मक, सामाजजक, 

शैक्णणक आणण ऐनतहाजसक 
िस्तावेज प्िश्मन, नवनवध के्त्ातील 
मान्वरांच्ा कलाकृती यासह 
नवोदित कलावंतांच्ा कलागुणांना 
हक्ािे व्यासिीठ उिलब्ध करून 
िेण्ात येणार आहे, असेही संजय 
िटनी यांनी सांयगतले.

दद. १७ जानेिारीपासनू ममळरार स्टॉल : दद. २५ ते २९ जानेिारीदरम्ान जत्ा
 स्टॉल बहुकंगसाठती राज्िरातनू प्रततसाद…

इंद्रायणी रडी जत्ेमधे्य सुमारे ४० प्रकारच्ा मवमवध स्पधषा 
आयोलजत केल्ा आहेत. अबलावृद्ांच्ा कलागुणांना वाव 
ममळावा याकररता व्यासपीठ मनमषाण केले आहे. स्पधतेचे ब्ॅण्डगं, 
प्रशस्ीपत्क,  बलक्से, प्रमुख पाहुणे यांचे मनयोजन केले आहे. या 
स्पधवांसाठी नामांकतीत संस्ांनी नोंिणी केली आहे. तसेच, स्ॉल 
वाटप करण्ासाठी ऑनलाईन लकती डरि ॉ करण्ात येणार आहे. 
त्ामध्ये स्ॉल ममळालेल्ा अज्यिारांना आयोजकांकडून संपक्य  
करण्ात येईल. त्ाद्ारे स्ॉल नंबर, हॉल नंबर, मनयम आणण 
अटींबाबत सव्य मादहती स्ॉलधारकांना कळवण्ात येईल, असेही 
समन्वयक संजय पटनी यांनी सांगगतले.

।पििंरी-चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

 स्वगटीय जशवसेनाप्मुख 
दहिंहुृियसम्ाट बाळासाहेब ठाकरे 
यांच्ा नविारधारेला प्माण माननू 
काय्म करणाऱया बाळासाहेबांिी 
जशवसनेा िक्ाला अनके नतेमेडंळी 
आणण काय्मकतले जोडली जात आहेत. 
जशवसेनिेी नविारधारा सोबत घेऊन 
आगामी महािाजलका ननवडणकूीच्ा 
अनरुगंान ेआणण मुख्यमतं्ी एकनाथ 
जशिें यांच्ा कायमािा आवाका िाहून 
राज्भर जसे मोठ्ा प्माणावर 
काय्मकतले बाळासाहेबांच्ा जशवसनेते 
प्वेश करत आहे तसेि पििंरी 
चििंवड शहरातील काय्मकतले , नतेे 
ििाधधकारी अशा शेकडो जनांिा 
िक्प्वशे होत आहे.

येत्ा मंगळवारी (दि. १७) 
रोजी सकाळी अकरा वाजता 
ननगडीतील जसझन बंके्ट हॉल 
येथे नवनवध िक्ांिे ििाधधकारी 
आणण काय्मकत्वांिा बाळासाहेबांिी 
जशवसेना िक्ात जाहीर िक्प्वेश 

होणार असून,  जशवसैननक 
ििाधधकारी यांच्ासाठी माग्मिश्मन 
मळेाव्यािे आयोजन करण्ात आले 
आहे.

यावेळी बाळासाहेबांिी 
जशवसेना िक्ािे सचिव संजय 
माशीलकर, उिनेते जशवाजीराव 
आढळराव िाटील, उिनेते खा. 
श्ीरंग बारणे, उिनेते तथा राज् 
अल्पसंख्याक कक् प्िेशप्मुख 
इरफानभाई सय्यि उिस्थित 
जशवसनैनकांना माग्मिश्मन करणार 
आहेत. िक्ाि ेजजल्ाप्मखु भगवान 
िोखरकर, बाळासाहेब वाले्कर, 
उिजजल्ा प्मुख संजय वाबळे, 

संभाजी जशरसाठ, शहर प्मुख 
नीलशे तरस, यवुा सनेिे ेनवश्वजीत 
बारणे, मदहला संघपटका सररता 
सान ेत्ाि बरोबर पििंरी चििंवड 
शहरातील ििाधधकारी उिस्थित 
राहणार आहेत.

सव्म मदहला आघाडी, यवुासनेा 
ििाधधकारी, िक्ाच्ा सव्म अगंीकृत 
सघंटना आणण समस्त जशवसनैनकांनी 
या माग्मिश्मन मळेाव्यास उिस्थित 
रहावे, असे आवाहन मेळाव्यािे 
स्वागतोतु्क उिनेते  तथा 
अल्पसंख्यक कक्ािे प्िेशप्मुख 
इरफ़ान सय्यि व आयोजकांनी केले 
आहे.

'िाळासाहिेांिी शशवसनेा'िी 
जोरदार िोिचेिांधणी
आगामी ननिडरकुीची तयारी:  

उद्ा अनकेाचं ेपक्प्रिशे अन्  मळेािा

।पििंरी-चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

पििंरी चििंवड महानगरिाजलकेत 
एका स्स्वकृत नगरसवेक ििावर ज्षे्ठ 
नागररक महासघंाच्ा ििाधधकाऱयांनी 
जशफारस केलेल्ा ज्ेष्ठ सिस्ािी 
ननवड करावी अशी मागणी महाराष्ट्र  
प्िेश काँगे्स कनमटीिे सचिव सचिन 
साठे यांनी केली आहे.

पििंरी चििंवड शहरातील 147 
ज्षे्ठ नागररक सघंािा एक महासघं आहे. 
या महासघंाच्ा त्वैापर्मक ननवडणकुीत 
नवजयी झालेल्ा ििाधधकाऱयांिा 
सत्ार पििंळे ननलख येथील जय 
मल्ार जेष्ठ नागररक संघटनचे्ा वतीने 
रनववारी (दि.15) करण्ात आला. 
यावळेी बोलताना सचिन साठे म्हणाले 
की, राज् सरकारन ेनकुतिे मनिामध्ये 
स्स्वकृत नगरसवेक सखं्या वाढनवणार 
असल्ाि ेजाहीर केले आहे. राज्ामध्ये 
नवनवध के्त्ातनू ननवतृ्त झालले्ा अनभुवी 
जेष्ठ नागररकांिी संख्या मोठी आहे. 
िुणे व पििंरी चििंवड शहरांमधे्य या 
ज्ेष्ठ नागररककांिा महासंघ िेखील 
आहे. या महासघंातील ििाधधकाऱयांिा 
अनभुव शहराच्ा नवकासासाठी आणण 
ज्ेष्ठाच्ा समस्ांबाबत मनिामधे्य 
धोरण ठरवण्ासाठी माग्मिश्मक ठरणार 
आहे. त्ामळेु अशा अनभुवी एका ज्षे्ठ 
नागररकािी ननवड स्स्वकृत नगरसवेक 

ििी होण ेहा शहराच्ा नवकासाच्ा दृष्ीने 
महत्तािा मदु्ा ठरणार आहे. त्ामळेु 
पििंरी चििंवड, िणु ेमहानगरिाजलकेने 
त्ािबरोबर  र ाज्ातील सव्म 
महानगरिाजलकांनी स्स्वकृत नगरसवेक 
ििी जषे्ठ नागररकांिी ननवड करण ेउचित 
ठरेल असेही सचिन साठे म्हणाले.

यावळेी ज्षे्ठ नागररक महासघंािे 
माजी अध्यक् अरुण बागडे , 
नवननवमाचित अध्यक् वृरालीताई 
मरळ, जय मल्ार ज्षे्ठ नागररक सघंािे 
अध्यक् सुरेश साठे, माजी नगरसेनवका 
आरती िोंधे, माजी नगरसेवक तुरार 
कामटे, तसेि गणेश कस्पटे, ॲड. 
िेसाई, िाम ूअण्ा जगताि, बाबासाहेब 
इंगवले, भास्र इंगवले, जशरीर साठे, 
भरत इंगवल,े भाऊसाहेब बडगे, जयवंत 
रानवडे, कल्पना सिाकाळ, सुशीला 
साठे, शोभा जगताि, राजेंद्र टकले, 
िौलत कामठे, प्काश बालवडकर, 
नाना सिाकाळ आिी उिस्थित होते.

यावळेी अध्यक् वृरालीताई मरळ, 

कायमाध्यक् बाबरुाव फुल,े सरचिटणीस 
ईश्वर िौधरी, सहसरचिटणीस शांताराम 
सातव, कोराध्यक् हेमिंद्र जावळे, 
उिाध्यक् रामिास जगिाळे, तुकाराम 
कुिळे, माधव आडसळू, सनुीता कोकाटे 
यांिाही सत्ार करण्ात आला.

यावेळी सचिन साठे म्हणाले 
की, महानगरिाजलकेत ज्ेष्ठांिी ननवड 
केल्ास त्ांच्ा अनुभवािा फायिा 
शहराच्ा ननयोजजत नवकासासाठी 
होईल. तसेि महानगरिाजलकेच्ा 
वतीने राबनवण्ात येणाऱया नवनवध 
उिक्रमांमध्ये ज्ा जे्ष्ठांना स्वेछेिने 
सेवा िेण्ािी इछिा आहे त्ांना 
त्ा उिक्रमात सामावून घेतले जावे. 
यात नवनवध के्त्ातील अनुभवी जे्ष्ठ 
नागररक आहेत त्ांच्ा अनुभवािा 
फायिा महानगरिाजलकेच्ा नवकासास 
होईल असेही सचिन साठे म्हणाले. 
स्वागत रामिास जगिाळे, सतू्सिंालन 
भास्र इंगवले, आभार सुरेश साठे 
यांनी मानले.

स्स्कृत नगरसवेक पदावर एका जे्ष्ठ नागररक 
सदस्ािी बनवड करावी – सचिन साठे
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चीनमधील करोनाच्ा नव्या 
उदे्रकाने साऱया जगास नव्याने 

बसलेला हािरा साहलजक असला तरी 
त्ावरील सरकारा-सरकारांची प्रमतपक्रया 
काही साहलजक म्णता यणेारी नाही.

िीनमधील करोनाच्ा नव्या उदे्रकाने 
साऱया जगास नव्याने बसलेला 

हािरा साहजजक असला तरी त्ावरील सरकारा-
सरकारांिी प्नतपक्रया काही साहजजक म्हणता 
यणेारी नाही. िीनमध ेएका दिवसात साडेतीन 
कोटी करोनाबाधधत झाल्ाि ेवतृ्त आहे. त्ास 
िीनने ना िजुोरा दिला ना त ेनाकारल.े करोनाच्ा 
िदहल्ा लाटेत इटली वा अन्त् यरुोिात िालता 
िालता नागररक करोनाने मरून िडत असल्ाच्ा 
व्व्डीओ क्लिप्स मोठया प्माणावर ‘व्ायरल’ 
झाल्ा होत्ा आणण िवीिवीन ेसमाजमाध्यमांिा 
आस्वाि घणेाऱयांनी त्ा िसरवण्ात आिलाही 
हातभार लावला होता. असे काही झाले की 
मळुाति कमी असलले्ा नववकेािा िदहला बळी 
जातो. तो त्ाही वळेी गलेा. आताही तसे होणार 
नाही, यािी काही शाश्वती नाही. असे म्हणता 
यते ेयाि ेकारण िीनमध्य ेअशीि माणस ेमरत 
असल्ािे समाजमाध्यमवीर छातीठोकिणे 
सांगताना दिसतात. अलीकडे ‘जे न िेखे रवी 
ते िेखे समाजमाध्यमी’ असे म्हणण्ासारखी 
िररस्थिती असल्ाने त्ाबाबत काही बोलणे 
म्हणज ेखातऱेयात धोंडा टाकून आिल्ाि अगंावर 
घाण उडवनू घणे्ासारख.े असो. िीनमधील नव्या 
करोना लाटेनवरयी खुद् ‘जागनतक आरोग्य 
सघंटना’ही अनधभज्ञ आहे. त्ा सघंटनने ेिीनला 
अधधक मादहती िेण्ािे आवाहन केले आहे. 
अस ेअसताना िाचिात्त्य माध्यमांतनू िीननवरयी 
सरुू असणारा प्ोिगडंा आिण पकती गोड माननू 
घ्ायिा यािा नविार करायला हवा. िेश म्हणनू 
िीन हा भारत सरकारला अजजबात िाि िेत नाही. 
आिल्ा सरकारला जे जमले नाही, त ेकरोनाने 
िीनबाबत करून िाखवल ेही बाब आनिंिायी 
खचिति, िण त्ा आनिंात नववकेास रजा िेण्ािे 
कारण नाही. या नवकरोनास रोखण्ासाठी 
सरकारांनी कंबर कसल्ािे दिसते. ते छान. िण 
त्ाआधी िीनमधील करोना-प्सारािे कारण 
लक्ात घ्ायला हव.े

सरकारिा अनतरेकी हस्तक्ेि हे एकमेव 
कारण िीनमध्य ेकरोना हाताबाहेर जाण्ामागे 
आहे. सरकारी िमनशाहीसमोर मानव वा प्ाणी 
मान तकुव ूशकतात. िण नवराण ूत्ातनू सहज 
सुटतो. िीनने हे लक्ात घतेल ेनाही. त्ामागील 
कारण अथमाति राजकीय स्वाथ्म हे आहे. यिंाच्ा 
ऑक्ोबर मदहन्ात अध्यक् क्ी जजनपिगं यांिी 
अध्यक्ििी फेरननवड होईिययंत िीन सरकारिा 
वरवटंा करोना-कारण ेननरंकुशिणे पफरत रादहला. 
यात लक्ात घ्ावी अशी बाब म्हणज ेअगिी करोना 
भरात असतानाही चिनी अथ्मव्यवथिा सदुृढि होती.  

जगातील अन् अथ्मव्यवथिा मान टाकत 

िण, सरकार आवर!
संपादकीय

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

ऐकोनियां माझी करुणेचीं वचिें ।
व्ावें िारायणें उतावीळ ॥२॥

 - संि िुकाराम

भयूतमका

िशुिालन व्यवसायात िजचिम 
महाराष्ट्र , उत्तर कनमाटकमध्य े

खमेलािुरे फाम्म हाऊसिी यशोगाथा याि 
अंगाने जाणारी आहे. धनंजय यशवंत 
खेमलािरेु या ४० वरटीय तरुण िशुिालकाने 
सव्ाश ेजनावरांिा गोठा कसा असावा यािा 
वस्तिुाठ घालनू दिला आहे. एका वाक्ात 
सांगायिे तर उत्पादित िधू डेअरीला नवक्री 
न करता थटे बाजारात नवक्री केली तर ते 
अधधक लाभिायक, फायिेशीर ठरत ेयािा 
मूलमंत् त्ांनी घालून दिला आहे.

िशिुालन हा सातत्ान ेवाढत िालललेा 
व्यवसाय. भारतात तर िशिुालनािी िरंिराि 
दिसून यते.े जागनतक बाजारिेठेत भारत िधू 
उत्पािनात अव्ल थिानी आहे. ५० टके् 
बाजार असंघपटत क्ते्ात आहे. िधुाि ेउत्पािन 
वाढत्ा िराने होत असले तरी पकमतीत 
सातत्ान ेिढउतार होतो. िधुाला नमळणारा 
अिुरा िर ही तर िशुिालकांिी नेहमीिी 
तक्रार बनली आहे. करोना ससंग्म काळात 
मागणी घटल्ान ेिधुाि ेिर प्नत जलटर २० ते 
२२ रुिये इतक्ा ननच्ांकी भावावर िोहोिल े
होते. प्नत जलटर १२-१५ रुिये नुकसान 

सोसाव ेलागल.े अजूनही िधुाला नमळणारा 
तर हा उत्पािन खिमाच्ा तुलनेत िरवडणारा 
नसल्ाि ेिधू उत्पािकांिे म्हणण ेआहे.

शेतीला िूरक म्हणून व्यवसाय 
क रण्ावर अनेकांिा  भर आहे . 
गैरव्यवथिािनामुळे उत्पािक क्मतेिे 
नकुसान होऊ शकत.े अशा काही गोष्ींिा 
नविार करूनि धनंजय खेमलािुरे यांनी 
िशुिालनािा यशिायी माग्म आखून 
दिला आहे. िांिी व्यवसायासाठी प्जसद्ध 
असलले्ा हुिरी गावी घरी िीड एकर शते 
जमीन. वडील शेतीच्ा बरोबरीने िांिी 
व्यवसाय करीत होते. स्वाभानवकि याि 
व्यवसायात धनंजय यांनी याव ेही वपडलांिी 
इछिा. कला शाखिेी ििवी नमळाल्ानतंर 
त्ांनी िशिुालनाकडे लक् िेण्ाि ेठरवल.े 
आधीि वपडलांना जनावरांनवरयीिी भलतीि 
आवड. घरी िोन तीन म्हशी होत्ा. जनावरांिे 

रत्निारखी अशी वपडलांिी ओळख. केवळ 
एका नजरेन ेजनावरांिी कंुडली त ेसांगत 
असत. त्ांच्ासोबत धनजंय हेही शतेकऱयांिी 
जनावरे िाहण्ासाठी जात असत. त्ातनू 
जनावरांच्ा आवश्यकतांि ेआकलन होत 
गले.े कोल्ािरू यथेील यशवतंराव जाधव 
यांिी १४.३८ एकर जमीन खेमलािुरे 
कुटंुबीयांनी खंडाने करायला घेतली. ती 
कसत असताना शेतीला जोडधंिा म्हणून 
गोठा करण्ािा ननण्मय २००६ साली घेतला.

सरुुवात केली ती िार जनावरांिासनू. 
त्ांिा गोठयातील शेण खतासाठी वािर 
करता येईल. िधुािीही उिलब्धता होईल, 
असा यामाग ेनविार होता. हळूहळू िशुिालन 
व्यवसायात जम बसू लागला. िारािी िपु्पट 
जनावरे झाली. या व्यवसायातील खािाखोिा 
उमज ूलागल्ा. नतसऱया वरटी हररयाणातील 
जजिंाल यथेनू २० म्हशी खरेिी केल्ा. नतथनूि 
या व्यवसायाच्ा यशािे सोिान िढायला 
सरुुवात केली. कालौघात जनावरांिी सखं्या 
वाढत गलेी. अनेक जनावरे त्ांच्ा गोठयात 
तयार झाली. व्यवसायािी खमुारी वाढत 
गलेी. 

आिलीि प्रतिमा होि ेआिलीि शक्ती!!

ियूध व्यवसायािील यशोगाथा
प्रत्केाची काम करण्ाची, व्यवसाय करण्ाची स्वत:ची अशी एक शलैी असत.े व्यवसाय, उद्ोगांमध्य े
व्यवस्ापनाला महत्त्व असत.े व्यवस्ापनावर स्वत:चा प्रभाव असण ेहा यशाचा सगुम माग्य असतो. 

।। अभंगवाणी ।।

लहानिणािासून सगळ्ाि मुलींना 
सौंिय्मवती होण्ािी इछिा असत.े 

“MIRROR MIRROR ON THE WALL”… असे 
प्त्के मलुगी आरशात बघनू म्हणत असत ेआणण 
त्ात काही वावग ंिण नाही हं. कारण िेवाने जे 
रूि दिले आहे, त ेसुिंरि आहे, अस ेप्त्केीिे 
ठाम मत आहे आणण काय िकुीि ेआहे हो त्ात. 
खरंि आहे. कोणी दिसायला, तर कोणी वागायला, 
कोणी बोलायला, तर कोणी मनान,े असे एक ना 
अनके गणु प्त्के व्यक्ीमधे्य असतात. फक् ते 
ओळखनू आिणि आिल ेसौंिय्म जिायि ेअसत.े 
त्ाि ेजतन करायिे असते.

आणण खरंतर आिल्ाला एखाद्ा नवजशष् 
क्ेत्ात िाऊल िुढे टाकायिी इछिा असेल 
तर आिण त्ाप्माण ेत्ा के्त्ात ज ेजाणकार 
असतात, त्ांच्ाकडे जाऊन त्ांिे माग्मिश्मन 
घणेे केव्ाही िांगल ेआणण शहाणिणाि ेठरेल. 
आिल्ा आजूबाजूलाि पकती वेळा कस ेतज्ज्ञ 

पकंवा योग्य सल्ा िेणारी व्यक्ी असते. ते 
आिणास वेळोवेळी माग्मिश्मन करू शकतात, 
िण त्ाकररता आिलीिेखील तशी मानजसकता 
असावी हेही तवेढेि आवश्यक असत.े नाहीतर 
समोरिा योग्य दिशा िाखवायला तयार आहे, 
िण आिल्ाला त्ािी जाणीवि नसले तर काय 
उियोग. हं तस ंम्हटल ंतर आजकालच्ा काळात 
फुकटि ेसल् ेिेणारे पकंवा स्वतःला बर् याििा 
अनके नवरयांमध्य ेतज्ज्ञ समजणारेिेखील बरेि 
असतात म्हणा. नाही अस ंनाही, िण म्हणनू तर 
मग योग्य माग्मिश्मन करणारी व्यक्ी ओळखनू 
आणण गरज िडेल त्ानुसार त्ा व्यक्ीिे 
सल् ेघणे ेयोग्य. जशवाय बिलत्ा काळानसुार 
आिल्ामध्यिेेखील योग्य बिल घडवण ेगरजेिे 
असत.े

आिले सौंिय्म आिणि जिून ठेवायिं 
असतं आणण सौंिय्म म्हणजे नुसते दिसायला 

िांगले आहे असे नाही, तर दिसण्ाबरोबरि 
आिल ेरहाणे, वागणे, बोलणे कसे असावे यािाही 
नक्ीि नविार करता आला िादहज.े एवढेि नवे् 
तर आिण पकती योग्य श्ोत ेआहोत हेिेखील 
नततकेि महत्ताि ेआहे बरं का. नाहीतर समोरिा 
योग्य सल्ा िेतील, तस ेमाग्मिश्मन करण्ािा 
प्यत्नसुद्धा करतील, िण त ेआिल्ाला ऐकायिं 
नसेल, ते आत्मसात करून घेण्ािी गरज 
वाटत नसेल तर काय उियोग. हो मला माहीत 
आहे, ऐकाव ेजनािे िण कराव ेमनािे, ही जरी 
प्जसद्ध म्हण असली तरीिेखील अनेक वेळा 
आिल्ािेक्ा वयस्र मंडळी पकंवा अनुभवी 
व्यक्ी आजबूाजूला असतील त्ांिा सल्ाही 
लक्ात घेऊन आिल्ामध्ये बिल करायला 
काहीि हरकत नाही.

आिण नोकरी करीत असू, तर नतथे 
कोणत्ा प्कारिा िेहराव आवश्यक आहे 
त्ानसुार आिली केशरिना आहे का, आिण 
हातात काय घेऊन जातो, म्हणजे साधी िस्म की 
छान बगॅ घेऊन जातो, आिला मकेअि तसा आहे 
का, कारण जग तमुच्ाकडे िाहत असतं. मला 
माहीत आहे या सगळ्ा गोष्ी वािताना पकंवा 
ऐकताना छोट्ा गोष्ी वाटतात, िण या सव्म गोष्ी 
तुम्हाला तुमिा आत्मनवश्वास वाढनवण्ासाठी 
मित करीत असतात आणण अनके वळेा म्हणतात 
ना की, “FIRST IMPRESSION IS LAST 
IMPRESSION”. तर त्ामळेु आिणि ठरवायिं 

असत ंआिली प्नतमा कशी असली िादहज.ेया सव्म 
गोष्ींसाठी खिू खि्म करावा लागतो असहंी नसतं 
बरं का. आिल्ा आजबूाजलूा नजर टाकली तर 
लक्ात यईेल की हे सव्म कमी खिमातिेखील अगिी 
सहज शक् आहे. थोडक्ात उिाहरण द्ायिे 
झाले तर िोन अगिी समान कंिनीिी िकुाने 
शेजारी शेजारी आहेत, िण एका िकुानातील 
वस्तूवंर धळू सािली आहे आणण िसुरीकडे मात् 
त्ाि वस्तू छान िमकिार आहेत, व्यवस्थित 
मांडून ठेवल्ा आहेत, िसुनू ठेवल्ा आहेत. आिण 
नक्ीि स्वछि दठकाणी जाऊ. हो की नाही.

आणण सांगायि ेझाल ेतर त्ाि िकुानातील 
व्यक्ी आणण त्ांि ेबोलण ेकस ेआहे हेिेखील 
आिण नहेमी ऐकतो. ती व्यक्ी योग्य भारा बोलत 
असले तर आिण अनकेिा वस्त ूनको असेल तरी 
अग ंत्ा िकुानिारान ेइतक्ा आिलुकीने स्वागत 
केले आणण छान िौकशी केली. हे करताना ही वसू्त 
कशी योग्य आहे हे इतकं छान सजवून सांयगतलं 
ना की मी मोहून ती वसू्त खरेिी करून घरी आल.े 
मग लक्ात यते ंकी आिण उगाि मोहात िडलो 
काही घणे्ाच्ा. घरी आल्ावर मात् हीि वस्तू 
आिल्ाकडे होती हे लक्ात आल्ावर िला बाई 
त्ानननमत्तान ेमाझ्ाकडे आता यािी जोडी झाली 
आहे, असं म्हणत स्वतःि ंआत्मसमथ्मन करीत 
बसतो आणण ती वस्त ूखरेिी करून आिण तर 
काय बाबा िकू केली नाही असं मनात आणनू 
स्वतःि ंसमाधान करीत बसतो.

महाईन्यूज हे डडजजटल वृत्तपत्र संस्ािक संिािक अधधकराव दिवे- िाटील 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 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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पूण्ण समर्णन नागो गाणार यांना 
  िेवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाि साधला. त्ावेळी 

ते म्णाले कती, लशक्क पररर्िेने नागो गाणार यांना उमेिवारी दिली 
आहे. वर्षानुवर्ते ही जागा लशक्क पररर्ि लढत आहे. भाजप आणण 
ममत्पक् त्ांना समर्यन िेत असतात. यावेळी िेखील आम्ी पूण्य 
समर्यन नागो गाणार यांना दिले आहे, असं िेवेंद्र फडणवीस म्णाले.

। िागियूर महाईन्यूज । 

राज्ात नवधान िरररिेच्ा 
ििवीधर व जशक्क मतिारसघंाच्ा 
ननवडणुकांिे वारे वाहू लागले 
आहेत. एकीकडे नाजशक ििवीधर 
मतिारसंघ हा ननवडणुकीच्ा 
कें द्रथिानी आला असून िसुरीकडे 
नागिुरच्ा जशक्क मतिारसंघािी 
ििमा सरुू आहे. यावळेी नागिरुमध्य े
नागो गाणार यांना भाजििा 
िाठींबा असल्ािे उिमुख्यमंत्ी 
िेवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष् केले.

िेवेंद्र फडणवीस यांनी प्सार 
माध्यमांशी सवंाि साधला. त्ावळेी 
ते म्हणाले की, जशक्क िरररिेने 
नागो गाणार यांना उमेिवारी 
दिली आहे. वरमानुवरले ही जागा 
जशक्क िरररि लढत आहे. भाजि 
आणण नमत्िक् त्ांना समथ्मन िेत 
असतात. यावेळी िेखील आम्ही 
िूण्म समथ्मन नागो गाणार यांना 
दिले आहे, असं िेवेंद्र फडणवीस 
म्हणाले.

िरम्ान, नागिूरमध्ये ठाकरे 
गट आिला उमेिवार मागे घेणार 
असल्ािी मादहती नमळाली आहे. 
महानवकास आघाडीकडून गंगाधर 
नाकाडेंना उमेिवारी नमळणार 

असल्ािी ििमा आहे, याबाबत 
अजून अधधकृत घोरणा झालेली 
नाही.

न ा ज श क  ि ि व ी ध र 
मतिारसघंािी ननवडणकू िरुशीिी 
होण्ािी शक्ता वत्मवली जात 
आहे. या ननवडणकुीसाठी काँगे्सिे 
नेते सत्जजत तांबे यांनी अिक् 
म्हणनू उमिेवारी अज्म िाखल केला 
आहे. त्ामुळे ताबेंना भाजिकडून 
िादठंबा नमळण्ािी शक्ता 
आहे. िरंतु हीि शक्ता लक्ात 
घेत भाजि नेत्ा शुभांगी िाटील 
यांनाही नाजशक ििवीधरमधून 
अिक् उमेिवार म्हणून अज्म 
िाखल केला आहे. त्ानंतर काल 
शननवारी उद्धव ठाकरे यांिी भेट 
घेऊन िादठंबा िेण्ािी नवनंती 
केली. त्ामुळे ठाकरे गटाकडून 
आता िाटील यांना िादठंबा िेण्ािी 
शक्ता वत्मवली जात आहे.

नागपरुातनू नागो गाणार 
यांना पाठठिंा : फडणवीस 

। मुंबई । महाईन्यूज । 
जगातील सवमात मोठी लोकशाही 

अशी भारतािी ओळख आहे. यते्ा ३० 
जानवेारीला ििवीधर मतिार संघाच्ा 
ननवडणूका आहे. ििवीधरांच्ा िररक्ा 
आणण ननवडणूका एकाि दिवशी 
आल्ामळंु मोठा ििे ननममाण झाला 
आहे. यावर तोडगा काढावा अशी 
मागणी भाजििे आमिार गोिीिंि 
िडळकर यांनी केली. या संिभमात 
िडळकर यांनी ननवडणकू आयोगाला 
ित् िाठवले आहे. या लोकशाहीत 
ननवडणूका अतं्त महत्ताच्ा आहेत.
अशा िररस्थितीत कोण्ाही व्यक्ी 
अथवा वगमाला मतिानािासनू वंचित 

रहावे लागणे त्ाच्ावर अन्ाय 
होण्ासारख ेआहे.

यते्ा ३० जानवेारीला ििवीधर 
मतिार  सघंाच्ा ननवडणकूा आहेत. 
याि दिवशी नगरनवकास, नवधी व न्ाय 
, वैद्कीय जशक्ण व औरधी द्रव्ये , 

साव्मजननक आरोग्य या नवभागांच्ा गट 
‘अ’ आणण ‘ब’ साठी नवनवध नवभागांच्ा 
िररक्ा  होणार आहेत.  राज्ातील 
नवनवध दठकाणी िररक्ा कें दे्र िेण्ात 
आली आहेत. जशवाय त्ा दिवशी िोन 
सत्ात या िररक्ा िार िडणार आहेत. या 
सव्म कारणांमळेु तब्बल १० हजारांहून 
अधधक उमिेवार ‘ििवीधर’ आमिार 
ननवडणकूीच्ा मतिानािासून वंचित 
राहणार आहेत.भारत हा युवकांिा 
िेश आहे. या ििवीधर युवकांच्ा 
भनवतव्यािी दिशा ठरवण्ाि ंकाम 
‘ििवीधर’ आमिार करतात. मात् 
तब्बल १० हजार ििवीधरांिा 
मतिानािा अधधकार दहरावनू घतेला 

जाणार आहे. या गंभीर मुद्दाकडे 
आिले लक् वेधण्ासाठी हे ित् मी 
जलहीत असून यावर तोडगा काढावा 
अशी मागणी िडळकर यांनी केली 
आहे.

लोकशाहीला अधधक बळकटी 
िेण्ािे काम ननवडणूका करत 
असतात. ननवडणूकांवर आणण 
ििवीधरांच्ा भनवतव्यावर यािा 
िररणाम होऊ शकतो. अशा या गभंीर 
मदु्दािी िखल आिण घ्ाल, यावर 
आिण सकारात्मक तोडगा काढाल 
अशी अिेक्ा माझ्ासह १० हजार 
ििवीधर मतिारांना आहे असेही 
िडळकर यांनी ित्ात म्हटल ेआहे.

 पदवीधर परीक्ा आशण बनवडणकुा  
एकाि ठदवशी, सरकारन ेतोडगा काढावा
  भाजपचे आमदार गोपीचदं पडळकरांची मागरी

  संकांतीच्ा आददत्य ठाकरेंनी ददल्ा  िटके शभुचे्ा

। िालशक । महाईन्यूज । 

 िालशकच्ा लशक्क 
मििारसंघाच्ा तिवडणयूकतीकडे 
सव्ष राज्ािे लक् लागले आहे. 

काही दिवसयांिासयूि ििलेि 
असलेल्ा या प्रकरणाि अखेर 

काँग्ेसिे सत्जीि ियांबे ययांिे 
वपडल सुधीर ियांबे ययांच्ावर 

लशस्तभंगािी कारवाई करि 
त्यांिा िक्ाियूि तिलंतबि केलं 

आहे.
कॉंग्ेसने  त्ांच्ा नावािी 

अधधकृत उमेिवार म्हणून घोरणा 
करण्ात आली होती, त्ांना एबी 
फॉम्म िेखील िेण्ात आला होता. तरी 
िेखील त्ांनी उमेिवारी अज्म भरला 
नाही, याि िाश्व्मभूनमवर सत्जीत 

तांबेंि ेवपडल सधुीर तांब ेयांना ननलनंबत 
करण्ात आले आहे. नाजशक ििवीधर 
मतिारसंघासाठी काँग्ेसने सुधीर 
तांबे यांिी अधधकृत घोरणा केली, 
िण त्ांनी ऐनवेळी उमेिवारी अज्म न 
भरता त्ांिे िुत् सत्जजत तांबे यांनी 
अिक् अज्म भरला. त्ामुळे काँगे्स 
िक्ाने ही कारवाई केली असल्ािं 
ित् जारी करण्ात आलं आहे. िौकशी 

िूण्म होईिययंत सुधीर तांबे हे िक्ातून 
ननलंनबत असणार आहेत.  काँगे्सने 
अधधकृत उमेिवारी जाहीर केलेल्ा 
डॉ. सुधीर तांबे यांनी ऐनवेळी माघार 
घेतली आणण त्ांिे िुत् सत्जजत तांबे 
यांनी अिक् उमेिवार म्हणनू अज्म भरला. 
काँगे्सिा सत्जजत तांबेंना िादठंना 
नसेल असं काँग्ेसिे प्िेशाध्यक् नाना 
िटोले यांनी जाहीर केलं.

सत्यजीत ताबं ेयाचं ेिहडल सधुीर ताबं ेयाचं्ािर मशस्भंगाची कारिाई, पक्ातनू ननलंबनाची कारिाई

कागँ्सेिा तांबेंना झटका! 

। मुंबई । महाईन्यूज । 

िोन दिवसांिूवटीि जशवसेना 
नेते आणण आमिार आदित् ठाकरे 
यांनी ित्कार िरररि घेत जशिें 
सरकारवर ननशाणा साधला होता. 
मुंबई आणण महाराष्ट्र ाला लुटणं हे 
खूि मोठ्ा प्माणात सुरू आहे. 
मुंबई महानगरिाजलकेिी लूट 
ही खोके सरकारने करायला 

सुरु केली आहे, असं म्हणत 
रस्तांच्ा काँपक्रटीकरणावरून 
आदित् ठाकरेंनी जशिें सरकार 
ननशाणा साधला होता. िरम्ान, 

आज मकर संक्रांतीच्ा दिवशी 
आदित् ठाकरेंनी शुभेछिा िेत 
जशिें-फडणवीस सरकारवर िुन्ा 
एकिा टीका केली आहे.

न त ळ गु ळ  घ् ा  आ ण ण 
महाराष्ट्र दहतािं बोला, असं पविट 
आदित् ठाकरेंनी केलं आहे. 
महाराष्ट्र ात सुरू असलेल्ा दे्राच्ा 
राजकारणामुळे रसरर बेताल 
नवधानं होत आहेत. महािुरुरांिे 

अिमान होत आहेत. स्त्रियांिा 
अिमान होत आहे. सामाजजक 
वातावरण गढूळ होत आहे आणण 
या साऱयात जनतेिं प्िंड नुकसान 
होत आहे, असं आदित् ठाकरे 
म्हणाले.िुढे ठाकरे म्हणाले की, 
दे्र आणण खोटेिणा सोडा, स्वछि 
राजकारणाने मनं जोडा, असं पवित 
करत ठाकरेंनी जशिें सरकारवर 
ननशाणा साधला आहे.

दे्ष आशण खोटपेणा सोडा, िहाराष्ट्रठहताि ंिोला



। िवी दिल्ी ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

िीनमध्ये कोरोना संसगमािा 
उदे्रक सरुू असनू हजारो लोकांिा 
त्ात जीव जात असल्ाि ेसमोर 
आल ेआहे. मात्, िीन सरकारन ेया 
गोष्ी सातत्ान ेफेटाळत होत.ं अखरे 
िीन सरकार नमलं असनू त्ांनी ही 
गोष् मान् केली आहे. पडसेंबरच्ा 
सरुुवातीिासनू िेशात आतािययंत 
कोनवड ससंगमाने 59,938 लोकांिा 
मृत् ूझाला आहे. जागनतक आरोग्य 
संघटनेन ेयावरुन सरकावर टीका 
केल्ानतंर िीनन ेही मादहती जाहीर 
केली आहे. अधधकृत माध्यमातील 
बातम्ांनुसार, राष्ट्र ीय आरोग्य 
आयोगान ेशननवारी सांयगतल ेकी, 
8 पडसेंबर ते 12 जानेवारीिययंत 
िेशातील रुग्ालयांमध्य ेकोनवड-
19 मुळे 59,938 लोकांिा मृत्ू 
झाला आहे.

वररष्ठ आरोग्य आयोगािे 

अधधकारी जजओ याहुई यांनी 
सांयगतले की, 5,503 लोकांिा 
श्वसनाच्ा समसे्मुळे मृतू् झाला 

आणण 54,435 लोक कोनवड-19 
सोबत इतर आजारांमुळे मरण 
िावले. िीनच्ा राष्ट्र ीय आरोग्य 

आयोगाने सांयगतले की, हे मृत्ू 
रुग्ालयांमध्ये झाले आहेत. 
त्ामुळे लोकांच्ा घरातही मृत्ू 
झाला असण्ािी शक्ता आहे. 
िीन सरकारने अिानकिणे 
महामारीनवरोधी उिाययोजना सरुू 
केल्ानंतर पडसेंबरच्ा सरुुवातीला 
कोनवड-19 प्करण ेआणण मृत्िूी 
नोंि करणे थांबवले. जागनतक 
आरोग्य सघंटनेने िीनला याबाबत 
अधधक मादहती िेण्ास सांयगतले 
होते. िीनमधील व्झरो कोनवड 
धोरण अिानक मागे घतेल्ािासनू 
संसगमािी प्करणे वाढत आहेत. 
िीनने गेल्ा मदहन्ात घोपरत केले 
की ते आंतरराष्ट्र ीय प्वाशांसाठी 
न्ूक्लिक अॅजसड िािण्ा आणण 
अलग ठेवण्ावरील कोनवड-19 
ननबयंध हटवत आहेत. व्झरो कोनवड 
धोरणानवरोधात िेशभरात अनेक 
ननिश्मने झाली. आंिोलकांनी 
राष्ट्र ाध्यक् शी जजनपिगं यांच्ा 
राजीनाम्ािीही मागणी केली.
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 नपेाळच्ा पतंप्रधानानंती दःुख व्यक्त केले
 या घटनेनंतर नेपाळचे पंतप्रधान पुष्प कमल िहल प्रचंड यांनी 

िःुख व्यक् केले आहे. प्रचंड यांनी सव्य सरकारी यंत्णांना बचाव 
कायषात सहकाय्य करण्ाचे आिेश दिले आहेत. तसेच कॅमबनेटची 
तातडीची बैठक बोलावून पररस्स्तीचा आढावा घेतला आहे.पोखरा 
येरे रमववारी येमत एअरलाईन्सचे मवमान कोसळल्ानंतर पोखरा 
आंतरराष्रि ीय मवमानतळावरील सव्य उड्ाणे रद्द करण्ात आली आहेत. 
पत्भुवन आंतरराष्रि ीय मवमानतळाचे प्रवके् टकेनार लसतौला यांनी 
सांगगतले कती, पोखरा मवमानतळावरील सव्य उड्ाणे आजसाठी रद्द 
करण्ात आली आहेत.

 लाखो चिनती नागहरकांिा जगिरात प्रवास
 चीन सरकारने शमनवारी कोरोना मवर्ाणूशी संबंधधत घटनांच्ा 

संिभषात ताब्ात घेतलेल्ा अनेक लोकांना सोडण्ाचे आिेश दिले. 
या मनण्ययामुळे चचतंा वाढली आहे. अलग ठेवणे मनयम उठवण्ाच्ा 
घोर्णेचे िेशात स्वागत केले जात आहे. मात्, 22 जानेवारी रोजी 
िेशातील वापर््यक स्प्गं फेस्स्व्लच्ा अनुर्ंगाने हे पाऊल 
उचलल्ामुळे इतर िेशांमध्ये चचतंेचे वातावरण आहे. त्ा िरम्ान 
लाखो चचनी नागररक जगभरात प्रवास करतात. जागमतक आरोग्य 
संघटनेने (WHO) म्टले आहे कती चीन िेशातील कोरोनाव्ायरसचा 
उदे्रक कमी करण्ाचा प्रयत्न करत आहे.

। काठमयांडयू  । महाईन्यूज । 

नेिाळच्ा िोखरा आतंरराष्ट्र ीय 
नवमानतळानजीक ७२ लोक 
घऊेन जाणारे नवमानअिघातग्स्त 
झाल्ािी बातमी समोर यते आहे. 
सध्या यादठकाणी यदु्धिातळीवर 
बिावकाय्म सरुु आहे. या नवमानात 
६८ प्वाशी आणण िार कू्र सिस् 
होते. यतेी एअरलाईन्स एअरक्राफ्ट 
या कंिनीि ेहे नवमान िोखराच्ा 
आंतरर ाष्ट्र ीय  नवमातळावर 
अिघातग्स्त झाल,े अशी बातमी 
एएनआय या वृत्तसंथिेने दिली 
आहे. बिाव काय्म करत असताना 
आतािययंत ३६ मृतिेह नमळाले 

आहेत. यािैकी िाि भारतीय 
नागररक असल्ािी मादहती नमळत 
आहे.

या घटनेनंतर नेिाळिे 
ितंप्धान िषु्प कमल िहल प्िंड 
यांनी िःुख व्यक् केल ेआहे. प्िडं 
यांनी सव्म सरकारी यतं्णांना बिाव 
कायमात सहकाय्म करण्ाि ेआिेश 
दिले आहेत. तसेि कॅनबनेटिी 
तातडीिी बैठक बोलावून 
िररस्थितीिा आढावा घेतला आहे.

अपघातस्ळी बराच वळे 
फक् धरुाचे लोळ

ये त ी  ए अ र ल ा ई न्स 
एअरक्राफ्टिे प्वके् सुिश्मन 
बाततोला यांनी सांयगतले की, या 

नवमानत ६८ प्वाशी आणण िार 
कू्र सिस् होते. काठमांडू वरुन 
िोखरा यथे ेहे नवमान आल ेहोत.े मात् 
जनु्ा नवमातळावर ििुदैवान ेअिघात 
झाला. यादठकाणी बिावकाय्म सरुु 
आहे. आज तक या सकेंतथिळाने 

दिलेल्ा मादहतीनुसार खराब 
हवामानामुळे नवमातळाजवळ 
असलेल्ा डोंगराला धडकून या 
नवमानािा अिघात झाला असावा. 
डोंगराला धडक दिल्ानतंर नवमान 
समोर असलेल्ा निी पकनारी 

आिळले. नतथेि या नवमानािा 
अिघात झाला. अिघातथिळी 

बराि वेळ फक् धुरािे लोळ 
दिसत होत.े

नपेाळच्ा पोखरा विमान दघु्णटनते ५ भारतीयांसि ७२ जरांचा ददुदैिी अंत 
 तवमानात पाि िारततीय नागहरक

या मवमानातील एकूण प्रवाशांपैकती पाच भारतीय नागररक 
असल्ाची मादहती ममळत आहे. चार रलशयन, एक आयरलँड, 
कोररयाचे िोन, अजजेंपटना आणण फ्ांसचा एक-एक नागररक होता. 
नेपाळच्ा मवमानतळ प्रशासनाने दिलेल्ा मादहतीनुसार ६८ 
प्रवाशांपैकती सहा लहान मुलांचाही समावेश होता.

नेपाळमध्े तवमानािा 
भीषण अपघात!

।िवी दिल्ी  ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

राज्ात मागील काही 
दिवसांिासनू उत्तरेकडून वाहणाऱया 
वाऱयािा वेग वाढल्ाने थंडीिा 
तडाखा वाढतोय. यामुळे राज्ातील 
बहुतांश जजल्हांत थडंीिी लाट आली 
आहे. यात मुबंई, िणु,े नाजशकमध्ये 
नागररकांना बोिऱया थंडीिा अनभुव 
नमळत आहे. िढुील काही दिवसांत 
थडंीि ेप्माण आणखी वाढण्ािी 
शक्ता हवामान नवभागान ेवत्मवली 
आहे. तर िढुील 8 दिवस थंडीिी 
लाट कायम राहण्ाती शक्ता आहे.

मुं ब ई त  म ा ग ी ल  24 
तासांिासून हुडहुडी भरवणाऱया 
थडंीिा अनभुव येत आहे. मुबंईत 
आठवड्ाभरािासून तािमानात 
अिानक घट झाल्ाि ेिाहालया 
नमळत आहे. त्ामुळे मुंबईकर 
थंडीिासून स्वत:िं  संरक्ण 
करण्ासाठी स्वेटर आणण इतर 
उबिार किड्ांिा आधार घेत 
असल्ािे दिसतेय. या बोिऱया 
थडंीमळेु मुबंईकरांना घर बसल्ा 
काश्ीरिा फील घेता येतोय.

मुंबईत शननवारी सकाळी 

पकमान तािमान 15.2 अंश 
सेल्सिअसिययंत घसरले होते. 
यंिाच्ा दहवाळी मोसमातील 
हे सवमात कमी तािमान आहे. 
अंिाजानुसार, आज दिवसभर 
िेखील असि ंतािमान राहण्ािा 
अिंाज आहे. शहरात या आठवड्ात 
थडं वारे वाहत असून तािमानात 
लक्णीय घट झाली आहे. जानेवारी 
आणण फेब्ुवारी हे मुंबईतील 
सुखि मदहने म्हणून ओळखले 
जात आहे. िरम्ान रनववार आणण 
सोमवारी तािमान आणखी घसरू 
शकत ेअसा अिंाज आहे. मागील 
िार दिवसांिासून मध्य महाराष्ट्र , 
मराठवाडा, नविभमात कोकणात 
थंडीिी लाट आली आहे. नविभ्म 
आणण मध्य महाराष्ट्र ातील नाजशक, 
नंिरुबार, जळगाव या जजल्हांत 
तसिे िरभणी, गोंदिया, अकोला, 
बलुढाणा, ब्ह्मिरुी, िदं्रिूर, नागिरू, 
वाजशम, वधमा, यवतमाळ जजल्हांतही 
थडंीिा कडाका कायम आहे.

राज्ात आणखी 8 ठदवस 
थडंीिा कडाका कायि िीनिध् ेकोरोनािा कहर! 

35 ददिसातं तब्बल 60 िजार लोकाचंा मतृ्य,ू
जागचतक आरोग्य सघंटननेचे्ा टीकेनतंर सरकार नमलं
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बॉजलवूड अधभनेता नील ननतीन मकेुश, ज्ाला नील 
माथूर या नावानहेी ओळखल ेजात.े 2007 मधे्य आलले्ा 
'जॉनी गद्ार' चित्िटातनू त्ान ेमखु्य अधभनेता म्हणनू ििाि्मण 
केल.े हा चित्िट श्ीराम राघवन यांनी दिग्दजश्मत केला होता. 
यानंतर तो इतरही अनेक चित्िटांमध्य ेदिसला िण तो कधीही 
ए-जलस् स्ार बन ूशकला नाही.

नील ननतीन मुकेशिी कारकीि्म रोलर कोस्रसारखी 
रादहली आहे. िण त्ाच्ा ििमा खिू गाजल्ा. शाहरुख खान 
आणण सफै अली खानिा जाहीर अिमान असो पकंवा िीपिका 
ििकुोणच्ा घराबाहेर ३ तास   उभ ेराहण ेअसो. आज त्ांच्ा 
41 व्या वाढदिवसानननमत्त आम्ही तमु्हाला असाि एक मजेशीर 
पकस्ा सांगणार आहोत.

नील ननतीन मुकेशन े'नवजय' (1988) 
आणण 'जसैी करनी वैसी भरनी' (1989) 
मध्य ेबालकलाकार म्हणनू काम केल ेआहे. 
त्ािा िदहला चित्िट बॉक्स ऑपफसवर 
अियशी ठरला. मात्, त्ाच्ा अधभनयािे 
नक्ीि कौतकु झाल.े त्ानंतर 
या अधभनते्ान ेसधुीर नमश्ा 
यांच्ा 'तरेा क्ा होगा 
जॉनी', 'नू्यॉक्म ', 'आ 
िेखें जरा' सारख्या 
चित्िटांमध्य े
काम केले 
आणण 

प्के्कांमधे्य छाि िाडली. 2010 मध्य ेत्ािा एक 
चित्िटही आला होता, 'लफंग ेिररंिे' ज्ामध्य ेतो िीपिका 
ििकुोणसोबत रोमान्स करताना दिसला होता.

या जसनेमाच्ा शपूटगंिरम्ान िीपिका आणण नीलिी 
जवळीक वाढली होती आणण ही बातमी खिू व्ायरल झाली 
होती. यािी ििमा प्सारमाध्यमांमध्य ेहोऊ लागली. िीपिका 
आणण नीलिे अफेअर असल्ाच्ा बातम्ा यऊे लागल्ा. 
िोघहेी डेपटगं करत आहेत. इतकंि नाही तर खदु् अधभनेत्ाने 
एकिा याबाबतिे संकेत दिले होत.ेत्ावेळी त्ान ेएक पविट 

केले. त्ात जलदहले होते – 'मी काल 
तीन तास लाल गलुाब घेऊन 

िीपिकाच्ा िाराबाहेर 
उभा होतो. नंतर माझ्ा 
लक्ात आले की ती 

आरक्णाच्ा आरक्णसाठी 
गलेी असावी'. नमळालेल्ा 

मादहतीनसुार, नील ननतीन 
मकेुशन ेएका वतृ्तित्ाला 

दिलेल्ा मलुाखतीिरम्ान 
सांयगतले होते, 'ती माझ्ा 

ओळखीच्ा सवमात गोड 
लोकांिकैी एक आहे. ती 

माझ्ा कुटंुबासारखी आहे. 
माझी 4 वाजतािी मैत्ीण 

आहे... 

नतील ननततीन मुकेश प्रेमात झाला होता 
वेडा, दतीतपकाच्ा घरासमोर 3 तास...

आज मकरसंक्रांत! मराठी इंडस्ट्र ीतील 

अनेक कलाकारांिी लग्ानंतरिी िदहलीि 

संक्रांत आहे. यातील एक जोडी म्हणजे जशवानी 

रांगोळे आणण नवराजस कुलकणटी. जशवानी आणण 

नवराजस यांनी लग्ानंतर िदहली संक्रांत साजरी 

केलीय. जशवानीने सोशल मीपडयावर नवराजस 

सोबतिे खास फोटो िोस् करत रोमँपटक िोझ 

दिली आहे. हे खास फोटो िोस् करून जशवानी 

जलदहते, "मकर संक्रांतीच्ा सगळ्ांना खूि 

खूि शुभेछिा! गोड ि बोला!" जशवानी आणण 

नवराजसच्ा फॅन्सनी या फोटोवर लाईक्स आणण 

कमेंट्सिा वरमाव केलाय. जशवानीने काळी साडी 

नेसून हलव्यािे िायगने िररधान केले 

आहेत. तर नवराजसने सुद्धा काळा कुतमा घालून 

जशवानी सोबत रोमँपटक िोझ िेत फोटोशूट 

केलंय. हे खास फोटो िोस् करून जशवानी 

जलदहते, "मकर संक्रांतीच्ा सगळ्ांना खूि 

खूि शुभेछिा! गोड ि बोला!" जशवानी आणण 

नवराजसच्ा फॅन्सनी या फोटोवर लाईक्स आणण 

कमेंट्सिा वरमाव केलाय. जशवानीने काळी साडी 

नेसून हलव्यािे िायगने िररधान केले आहेत. तर 

नवराजसने सुद्धा काळा कुतमा घालून जशवानी 

सोबत रोमँपटक िोझ िेत फोटोशूट केलंय.

२०२० मध्ये वॅ्लेंटाइन डेच्ा िसुऱया दिवशी 

जशवानीने 'YUP 'असं कॅप्शन िेत नवराजस 

सोबतिा एक फोटो िोस् केला होता. 

गोड ि बोला! शशवानती - तवराजसिती 

लग्ानंतरिती पहहलती संकांत

 अमेररकेिी आर बोनी 
गॅनब्एल (R’BONNEY GABRIEL) ही 
'नमस युननव्स्म-2022' (MISS UNIVERSE 
2022) या स्पधलेिी  नवजेती ठरली आहे. 15 
जानेवारी रोजी न्ू ऑजल्मन्स येथे झालेल्ा 
समारंभात 71 व्या नमस युननव्स्म स्पधमाच्ा 
नवजेतीिी घोरणा करण्ात आली.  
अमेररकेच्ा (USA) आर बोनी गॅनब्एलनं 
नमस युननव्स्म 2022 िा मुकुट जजकंला. 
'नमस युननव्स्म-2022' या स्पधलेत 80 हून 
अधधक बु्टी क्ीन्स सहभागी झाल्ा 
होत्ा. भारतािी दिनवता राय टॉि 16 

मध्ये िोहोिली िण टॉि-5 मध्ये 
नतला थिान नमळाले नाही.

भारताच्ा हरनाज संधूनं 
यावेळी आर बोनी गॅनब्एलला 
नमस युननव्स्मिा मुकुट घातला. 
या स्पधलेिी नमस डोनमननकन 
ररिस्लिक एंडट्र ीना मापट्मनेझ ही 

िसुरी रनर-अि ठरली, तर िदहली 
रनर-अि नमस वे्नेझुएला अमांडा 

िडुामेल ही ठरली. वे्नेझुएला, 

अमेररका, पू्टतो ररको, क्रयुरासाओ आणण 
डोमेननकन ररिस्लिक या िेशांच्ा स्पध्मकांनी 
टॉि-5 स्पधवांच्ा यािीत थिान नमळवले. 

आर बोनी गॅनब्एल ही 28 वरमािी आहे. 
ती ह्ूस्न, टेक्सास (TEXAS) येथील फॅशन 
पडझायनर आहे. आर बोनी गॅनब्एलिा जन्म 
20 माि्म 1994 रोजी सॅन अँटोननयो, टेक्सास 
येथे झाला. नतिी आई अमेररकन आणण वडील 
पफजलपिनो आहेत. 

नमस युननव्स्म-2022 च्ा नवजेतीला जो 
क्राऊन घालण्ात आला आहे, तो अनतशय 
खास आहे. "फोस्म फॉर गुड" (FORCE FOR 
GOOD) असं नाव या मुकुटाला िेण्ात 
आलं आहे. मुकुटमधे्य 993 स्ोन सेपटगं्ज, 
110.83 कॅरेट नीलम आणण 48.24 कॅरेट 
व्ाईट डायमंड्स आहेत. या मुकुटािी पकंमत 
जवळिास सहा नमजलयन डॉलर म्हणजेि 
49 कोटी एवढी आहे. जजननव्ा, स्स्वतझलयंड 
येथे स्थित MOUAWAD या  िायगन्ांच्ा 
कंिनीने हा क्राऊन पडझाइन केला आहे. हा 
क्राऊन िटावलेल्ा आर बोनी गॅनब्एलला 
सध्या जगभरातील लोक शुभेछिा िेत आहेत. 

‘फुलिाखरू’ या माजलकेतनू 
छोट्ा िडद्ावर ििाि्मण करणारी ऋता िगुु्मळे आज मराठी 

मनोरंजन सषृ्ीतील लोकपप्य अधभनेत्ी म्हणनू ओळखली जात.े नतिं नाव 
मराठीतील आघाडीच्ा अधभनेत्ींच्ा यािीत सामील आहे. नतिा िाहता वग्मही 

प्िंड मोठा आहे. सोशल मीपडयावर सवमाधधक फॉलोवस्म असणाऱया मराठी 
मनोरंजन सषृ्ीतील अधभनेत्ींच्ा यािीत ऋतािं नाव िदहल्ा क्रमांकावर आहे. 

िण काम नमळवण्ासाठी फॉलोवस्म महत्ाि ेनसतात अस ंभाष् नतने केल ंआहे.
हल्ी सोशल मीपडयावर आिले फॉलोवस्म जास्त असाव ेयासाठी अनकेजण 

प्यत्न करताना दिसतात. तसिं आिले फॉलोवस्म जास्त असले की आिल्ाला 

कामही नमळायला मित होत ेअसहंी मनोरंजन सषृ्ीत काम करू 
इच्छिणाऱया काहींना वाटतं. मात् आता ऋताने यावर 

नतिं मत मांडलं आहे. अधभनय के्त्ात काम 
नमळवण्ासाठी कोणती गोष् सवमात जास्त 

महत्तािी आहे हे नतने सांयगतलं 
आहे.

“अधभिय क्ेत्ाि काम “अधभिय क्ेत्ाि काम 
तमळतवण्ासाठी…,” ऋिा िगुु्षळेिे तमळतवण्ासाठी…,” ऋिा िगुु्षळेिे 

अमेहरकेिती आर बोनती गॅतरिएल 
ठरलती 'नमस युननव्हस्ण-2
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िारतािा जबरदस् पलटवार 
 या सामन्याच्ा िसुऱया क्ाट्यरमध्ये भारताने जबरिस् पलटवार केला. सामन्याच्ा २३व्या आणण 

२५व्या मममनटाला भारताला तीन पेनल्ी कॉन्यर ममळाले, पण भारतीय संघाला एकही गोल करता 
आला नाही. मात्, भारताच्ा आक्रमणाने इंगं्ड संघाला नक्तीच अडचणीत आणले होते.ज्ामुळे 
इंग्ंडचे आक्रमण रोडेसे कमकुवत झाले होते.

ततसरा क्ाट्णरहती 
िारताच्ा नावावर 

राहहला 
 मतसऱया क्ाट्यरमध्ये भारताने 

शानिार खेळ केला आणण 
आक्रमणे सुरूच ठेवली. मात्, 
इंग्ंडने शानिार बचाव करत 
एकही गोल होऊ दिला नाही. 
मतसऱया क्ाट्यरमध्ये भारताने 
गोल करण्ाच्ा िोन उत्तम 
संधी मनमषाण केल्ा, मात् त्ाचे 
रुपांतर करता आले नाही.

न्झूतीलडं, ऑस्टे्ललयातवरुद्धच्ा 
माललकासंाठती िारततीय संघािती घोषणा

 श्ीलंकेनंतर भारतात नू्यझीलंडचा संघ िौऱयावर येणार आहे. 
न्यूझीलंडमवरुद्च्ा माललकेनंतर भारत आणण ऑस्रि ेललया यांच्ात लढत 
होणार आहे. अशातच या िोन्ी संघामवरुद्च्ा माललकेसाठी भारतीय 
संघाची घोर्णा करण्ात आली आहे. भारतीय पक्रकेट मनयामक मंडळानं 
याबाबतची घोर्णा केली आहे. न्यूझीलंडमवरुद् वनडे माललकेसाठी 
रोदहत शमषा तर टी-ट्ेंटी माललकेसाठी हादि्यक पांड्ाला कण्यधार करण्ात 
आलं आहे.

। िुणे। महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

भारि आणण श्ीलंका 
ययांच्ाि आज तिसरा आणण 
अखेरिा विडे सामिा िार 
िडला. यावेळी भारिािे 
तिसऱया सामन्ाि तवश्वतवक्रमी 
तवजय तमळवला आहे. भारिािे 
श्ीलंकेला 317 धावयांिी िराभयूि 
करि श्ीलंकेला व्ाईटवटॉश 
केलं आहे. भारिीय संघािे 
भेिक गोलंिाजीिा मारा करि 
श्ीलंकेला 22 रटकयांमध्े 73 
धावयांवरि ऑलआऊट केलं 
आहे.

भारताने श्ीलंकेला 391 
धावांिं आव्ान दिलं होतं. िरंतु 
आव्ानािा िाठलाग करताना 
श्ीलंकेिी सुरूवात अतं्त 
खराब िद्धतीने झाली. वेगवान 
गोलंिाज मोहम्मि जसराजने 

भेिक मारा करत श्ीलंकेच्ा 
डावाला व्खडंार िाडले. मोहम्मि 
जसराजने 4 तर शमी आणण 
कुलिीि यािवने प्त्ेकी 2 गडी 
बाि केले. अनवष्ा फनवांडो 1, 
कुशल मेंपडस 4, वननिं ूहसरंगा 
1 आणण नुवाननि ूफनवांडो यांना 
बाि केल्ानंतर भारताच्ा 
गोलंिाजांनी संिूण्म डाव सावरला. 
श्ीलंककेडून नुवाननि ूफनवांडोने 
सवमाधधक 19 धावा केल्ा. तर 
कण्मधार िासून शनाकाने 11 
धावा केल्ा.

भारतीय संघाने प्थम 
फलंिाजी करताना 50 रटकांत 
5 बाि 390 धावा केल्ा. 
नाणेफेक जजकंत भारताने प्थम 
फलंिाजी करण्ािा ननण्मय 
घेतला. त्ानंतर कण्मधार रोदहत 
शममा आणण शुभमन गील यांनी 
उतृ्ष् खेळी केली. नवराट 
कोहलीने नाबाि 166 तर शुभमन 
गीलने 116 धावा केल्ा. या 

व्यनतररक् कण्मधार 
रोदहत शममा 46, 
श्ेयस अय्यर 38, 
केएल राहुल 7, 
सूय्मकुमार यािव 4 
आणण अक्र िटेल 
2 धावा करून 
नाबाि रादहला.

िसुऱया वनडे 
सामन्ातही 
भारताने 

श्ीलंकेिा 
िराभव 
केला 
होता. प्थम 
फलंिाजी 
करताना श्ीलंकेने 39.4 
रटकात 215 धावा केल्ा. 
तर 216 धावांिं आव्ान हे 
श्ीलंकेने भारताला दिलं होतं. 
यावेळी भारताने धमाकेिार 
खेळी करत िसुरीही माजलका 
व्खशात घातली.

        भारताचा 317 धािानंी विजय 

। क्ालालंिुर । महाईन्यूज 
। वृत्संस्ा । 

                               
एफआयएच हॉकती 

मवश्वचर्क २०२३ मधील 
भारतीय संघाचा िसुरा 

सामना इंगं्डसोबत 
अमनणण्यत रादहला. पदहल्ा 

सामन्यात स्पेनमवरुद् मवजय 
ममळवणाऱया टीम इंपडया 

इंग्ंडला हरवून सलग 
िसुरा सामना लजकंण्ाच्ा 

इराद्ाने मैिानात उतरली 
होती, मात् तसे झाले नाही. 

या सामन्यात १२ पेनल्ी 
कॉन्यरवर एकही गोल झाला 

नाही. त्ामुळे सामना ०-० 
असा बरोबरीत सुटला. 

तसेच िोन्ी संघांना प्रत्ेकती 
एका गुणावर सामधान 

मानावे लागले.

भारतािा िुढील सामना 
१९ जानेवारी होणार आहे. या 
सामन्ात भारताला वेसि संघािे 
आव्ान असणार आहे. उि-
उिांत् फेरीत िोहिण्ासाठी 
या सामन्ात टीम इंपडयाला 
नवजय आवश्यक असणार आहे.
कॉमनवेल्थमध्ये िण सामना 
बरोबरीत सुटला होता –

यािूवटी हे िोन्ी संघ राष्ट्र कुल 
स्पधलेत आमनेसामने आले होते. तो 
सामना ४-४ असा बरोबरीत सुटला 
होता. िोन्ी संघांमधील मागील 
िाि सामन्ांबद्ल बोलायिे झाले, 
तर भारताने िोन सामने जजकंले 
आहेत. त्ािबरोबर एक सामना 
इंगं्डच्ा नावावर रादहला आहे. 
उव्मररत िोन सामने अननणण्मत 
रादहले. िोन्ी संघांमध्ये नेहमीि 
ननकरािी लढत झाली आहे.

      १२ पनेल्ी कटॉन्णरिर एकिी गोल नािी

भारत-इंग्डंिधील रोिांिक सािना अखेर अबनणणीतभारत-इंग्डंिधील रोिांिक सािना अखेर अबनणणीत

श्तीलकेंला श्तीलकेंला व्ाईटवॉशव्ाईटवॉश!!


