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।पििंरी चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

 पििंरी-चििंवड ववधानसभा 
मतदारसघंांमध्ये तत्ाळ 
प्रभावानये वनवडणुकीिी 
आिारसहंिता लागू झाली आिये. 
त्ामळुये  मिािाललका प्रशासकांिी 
स्ायी सवमती, सव्वसाधारण 
सभा िोणार नािी. त्ामळुये  
ववकास कामये रखडणार आियेत. 
मिािाललकये िा 2023-24 िा 
अर्वसकंल्पिी लांबणीवर जाईल. 
जनसवंाद सभयेवरिी िररणाम 
िोणार आिये. नोव्हेंबर अखयेर 
वनयोजन कये लयेलये जलशुद्ीकरण 

कहें द्ािये उदघ्ाटनिी दीड महिनये 
रखडणार आिये.

 चििंवडिे भाजप आमदार 
लक्ष्मण जगताप यांि े3 जानवेारी 
2023 रोजी कक्क रोगाने ननधन 
झाल ेहोत.े त्ामळेु ररक्त जागसेाठी 
पोट ननवडणकू जाहीर झाली असनू 

मतदान 27 फेबु्वारी रोजी होणार 
आहे. या ननवडणकूीिा ननकाल 2 
माि्क रोजी जाहीर होईल. त्ामळेु 3 
माि्कपययंत आिारसहंहता लाग ूअसले. 
आिारसंहहता जाहीर झाल्ामुळे 
महापाललकेिी नवकास काम ेथांबणार 
आहेत.

महापाललकेत नगरसेवक 
नसल्ाने प्रशासकांना स्ायी 
सनमती आणण सव्कसाधारण सभेिे 
अधधकार राज्य शासनाने बहाल 
केल ेहोत.े त्ानसुार प्रशासकांकडून 
दर मंगळवारी स्ायी सनमती, 
सव्कसाधरण सभेिी बैठक घेवून 

कोट्यवधी रुपयांच्ा खिचाच्ा 
नवषयांना मान्यता हदली जात होती. 
पण, आता आिारसंहहता असल्ाने 
स्ायी सनमतीिी बैठक घेता यणेार 
नाही. जनतेवर प्रभाव पडेल असे 
ननण्कय घतेा यणेार नाहीत. महहन्यातून 

दोनवेळा होणारी जनसंवाद 
सभाही बदं होईल. महापाललकेिा 
अथ्कसंकल्प फेब्ुवारी महहन्यात 
सादर केला जातो. 3 माि्कपययंत 
आिारसहंहता असल्ान ेथ्कसकंल्पही 
लांबणीवर पडणार आहे.

पोटनिवडणुकीचे पडघम!
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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

महाववकास आघाडीत ताळमेळ िाहीः मुख्यमंत्ी एकिाथ शिंदे

   शिक्षण तवभागाि ियूव्षिरवािगीििे रजा!

   िोटतिवडणकुीि आ. लांडग ेयांिी कसोटी!

  मािधिावर िब्बल २८५ शिक्षकांिी भरिी 

आतील पानांत

पोटनिवडणकुीची घाई अि ् महापालिकेिा ददरंगाई…
 पििंरी-चििंवड मिािाललकये तील नगरसयेवकांिा काय्वकाळ 13 माि्व 2022 

रोजी सिंला आिये. तयेव्ािासनू मिािाललकये वर प्रशासकीय राजवट आिये. िण, 
मिािाललकये िी वनवडणूक झाली नािी. मिािाललका वनवडणुकांबाबतिये  
प्रकरण ब-याि हदवसांिासून सववोच्च न्ायालयात प्रलंवबत आिये. वनवडणूक 
िोत नसल्ानये काय्वकतते अस्वस् हदसतात. माजी नगरसयेवक, इचु्कांिये 
लाखो रुियये खि्व िोत आियेत. काय्वकतते, मतदार खशू ठये वण्ासाठी तारयेवरिी 
कसरत िोत आिये. वनवडणूक लवकर व्ावी यासाठी माजी नगरसयेवकांनी, 
इचु्कांनी दयेव िाण्ात ठये वलये आियेत. िण, वनवडणकू कािी जािीर िोत नािी. 
कधी एकदािी वनवडणकू िोईल अशी सववांिी भावना झाली आिये. दसुरीकडये 
अवघ्ा 15 हदवसात चििंवड ववधानसभयेिी िोटवनवडणूक जािीर झाल्ानये 
आश्चय्व व्यक्त कये लये जात आिये.

 आचारसदंहतमेळेु भनूमपजूि रखडिे…
 जलशुद्ीकरण कहें द् आणण वनघोजये बंधा-यािये काम िूण्व झालये आिये. या 

दोनिी प्रकल्पािये उदघ्ाटन उिमुख्यमंत्ी दयेवहेंद् फडणवीस यांिये िस्ये नोव्हेंबर 
2022 अखयेर करण्ािये वनयोलजत कये लये िोतये. िण, त्ावयेळी गुजरात वनवडणूक 
असल्ानये फडणवीस यांनी शिरासाठी वयेळ हदला नािी. त्ामुळये  उदघ्ाटन 
रखडलये िोतये. त्ािबरोबर बिुिचि्वत तारागंण प्रकल्प, वनगडी प्राधधकरणातील 
गहदमा नाट्यगृि, शिरातील ववववध िौकातील लशल्प, मोशी अग्निशमन कहें द्, 
इंद्ायणीनगर उद्ान व ववरंगुळा कहें द्ािये उद ्घाटन आणण अमृत प्रकल्पातील 
एसटीिी प्रकल्पाियेिी भूवमिूजन राहिलये िोतये. आता आिारसंहिता लागल्ानये 
दीड महिनये उदघ्ाटन करता ययेणार नािी.

चिंिवड ववधानसभा आिारसहंिता लागू : सव्वसाधारण सभा, अर्वसकंल्प लाबंणीवर

सववोच्च न्ायालयाि ेतारीख प ेतारीख : मिापाललका लनवडणकुीिा चतढा कायम
।पििंरी चििंवड ।

 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

राज्ातील मिािाललका 
वनवडणकुांिये भववतव्य वनलश्चत 

करणारी स्ावनक स्वराज् 
ससं्ांच्ा वनवडणुकांसदंभभातील 
सववोच्च न्ायालयातील बधुवारी 
सनुावणी िनु्ा लांबणीवर गयेली 

आिये. आता फये ब्वुारी महिन्ाच्ा 
िहिल्ा आठवड्ात सनुावणी 

िोणार आिये. त्ामळुये  मिािाललका 
वनवडणुकीिा वतढा कायम आिये.

गले्ा अनके हदवसांपासनू स्ाननक 

स्वराज्य ससं्ांच्ा राज्यातील ननवडणकुा 
रखडलेल्ा आहेत. राज्यातील अनेक 
महापाललकांिी मदुत सपंल्ानंतर त्ा 
हठकाणी प्रशासक नमेण्ात आल ेआहेत. 
त्ांिी सहा महहन्यांिी मदुतही उलटून गलेी 
आहे. पपपंरी-चििंवड महापाललकेतील 
नगरसेवकांिा काय्ककाळ 13 माि्क 
2022 रोजी संपली आहे. तेव्ापासून 

महापाललकेवर प्रशासकीय राजवट आहे. 
महापाललका ननवडणकुांबाबतिे प्रकरण 
ब-याि हदवसांपासनू सववोच्च न्यायालयात 
प्रलंनबत आहे. 92 नगरपररषदांसाठी 
ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट 
नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतिे प्रकरण 
प्रलनंबत आहे.

स्ाननक स्वराज्य संस्ांच्ा 

ननवडणुकांसंदभचातील हे प्रकरण 
आज (बुधवारी ) न्यायालयाच्ा 
कामकाजामध्य ेमने्शन केल ेगले ेहोत.े 
त्ानतंर सरन्यायाधीशांनी फेबु्वारीच्ा 
पहहल्ा आठवड्ात सनुावणी करण्ास 
सांगगतल ेआहे. महापाललका ननवडणकुा 
नेमक्ा कधी होणार यािे उत्तर या 
सनुावणीवर अवलबंनू आहे.

 स्ाननक स्वराज्य संस्ांच्ा 
(महापाललका) ननवडणूका जवळपास 
वष्कभरापासनू न्यायालयीन किाट्यात 
सापडल्ा असताना दसुरीकडे चििंवडिे 
आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्ा ननधनाला 
15 हदवस पूण्क  होत नाही. तोपययंति 
पोटननवडणकू जाहीर झाल्ान ेराजकीय 

वतु्कळात िनव्किव्कण सरुू झाल ेआहे. 
अवघ्ा 15 हदवसात ननवडणूक 

जाहीर झाल्ान ेआश्चय्क व्यक्त केल ेजात 
आहे.

राज्ातील महापाललका निवडणकुीला महुुत्त ममळेिा!
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 ।िुणे ।  महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।

लशक्षण नवभागातील लजल्ा, 
नवभाग आणण राज्य स्तरावरील 
गट अ आणण गट ब अधधकाऱयांना 
रजेवर जाण्ापूववी पूव्कपरवानगी 
बंधनकारक करण्ात आली आहे. 
तसेि रजेवर जाण्ापूववी पदािा 
काय्कभार अन्य अधधकाऱयाकडे 
सोपवणे  आवश्यक असून, 
रजेसंदभचातील सूिनांिे उलं्घन 
झाल्ास दंडात्मक कारवाई 
करण्ािा स्पष्ट इशारा लशक्षण 
आयुक्त सूरज मांढरे यांनी हदला 
आहे. 

महाराष्टट्र  लशक्षण सवेा (प्रशासन 
शाखा / लशक्षण सक्षमीकरण 
शाखा) मधील गट-अ, गट-ब मधील 
अधधकारी हे वेगवगेळ्ा कारणास्तव 
अलज्कत, पररवतवीत, पकरकोळ 
रजेवर असतात. रजा काळात 

रजेवर असताना कायचालयीन 
कामकाजावर नवपरीत पररणाम होत 
असतो. त्ामुळे रजा कालावधीत 
कायचालय प्रमुखािा प्रभार अन्य 
समकक्ष पकंवा त्ापेक्षा एकस्तर 
कननष्ठ अधधकाऱयाकडे रजेवर 
जाण्ापूववी सोपवणे आवश्यक 
आहे. त्ामुळे लशक्षण आयुक्तांनी 
ननलश्चत केलेल्ा काय्कपद्धती 
अधधकाऱयांना रजेसाठी स्वीकारावी 
लागणार आहे. अधधकाऱयांनी रजवेर 
जाण्ापूववी पकती हदवस रजा घेणार 
आहे याबाबतिी लेखी पूव्क कल्पना 
कायचालय प्रमुखास देणे आवश्यक 
आहे. संबंधधत अधधकारी अलज्कत 
रजेवर जात असल्ास पकंवा तीन 
हदवसांपके्षा अधधक पकरकोळ रजवेर 
जात असल्ास संबंधधत पदािा 
पदभार अन्य अधधकाऱयाकडे देणे 
अननवाय्क असेल. तसेि नवभागस्तर 
उपसिंालक राज्यस्तरावर सबंधंधत 
संिालक आणण आयुक्त लशक्षण 
कायचालयास कळवणे अननवाय्क 

असेल. अनतररक्त काय्कभार संबंधधत 
कायचालय प्रमखु, ननयंत्रण अधधकारी 
यांनी तत्ाळ सुपूद्क करण्ाबाबत 

क्षेत्रीय अधधकाऱयांना हदलेल्ा 
सूिनांिे पालन करणे आवश्यक 
आहे. 

 शिक्षण ववभागात आता 

पवू्वपरवािगीिचे रजा!
      शिक्षण आयुक्तांनी ननशचित केलेल््त क्तय्यपद्धती अधिक्तऱ्तांन्त ल्तगू

रजा मजूंर करण्ापूववी आयुकांची परवािगी 
 संबं धधत अधधकाऱयानये  िदभार अन् अधधकाऱयाकडये 

सोिवल्ानंतरि रजयेवर जाणये गरजयेिये आिये. लशक्षण आयुक्तांच्ा 
स्रावर बैठका पकंवा दौऱयािये आयोजन कये लये असल्ास कोणासिी 
रजा मंजूर करण्ािूववी आयुक्तांिी िरवानगी घ्ावी लागणार आिये. 
संबंधधत सुिनांिये उल्ंघन झाल्ास संबंधधत रजयेिा कालावधी 
अनधधकृत अनुिस्स्ती म्हणून गृहित धरून संबंधधत अधधकारी 
दंडात्मक कारवाईस िात् असतील, असये िररित्कात नमूद करण्ात 
आलये आिये.

 ।िुणे ।  महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।

जुन्या वादातून एका तरुणािा 
खून करण्ािा रिलेला कट गुने् 
शाखेच्ा युननट एकच्ा पथकाने 
उधळून लावला. याप्रकरणी 
पोललसांनी दोघांना अटक केली 
असून, एका अल्पवयीन मुलाला 
ताब्ात घेतले आहे.

समीर सलीम शेख (वय 
१९, रा. गल्ी क्रमांक २, 
कोंढवा), शाहीद फरीद शेख 
(वय २६, रा. कोंढवा) अशी 
अटक केलेल्ा संशगयतांिी 
नावे आहेत. त्ांच्ाकडून एक 
कुऱहाड, कोयता, तलवार आणण 
गुप्ी अशी हत्ारे जप् करण्ात 
आली आहेत.

प ो ल ल स ां न ी  ह द ले ल् ा 

माहहतीनुसार, खाललद सय्यद (रा. 
कोंढवा) यािे काही महहन्यांपूववी 
सलमान (रा. मोमीनपुरा ) 
याच्ाशी भांडण झाले होते.  
तेव्ा सलमान याने खाललदला 
जीवे मारण्ािी धमकी हदली 
होती. त्ािा बदला घेण्ासाठी 
खाललद आणण त्ािे साथीदार 
सलमानिा खून करण्ाच्ा 
तयारीत असून,

ते १७ जानेवारी रोजी 
कोंढव्यातील गोयल गाड्कनच्ा 
पाठीमागे एकपत्रत जमणार 
असल्ािी माहहती यु ननट 
एकच्ा पोललसांना नमळाली. 
त्ावरून पोललसांनी छापा 
टाकून नतघांना ताब्ात घेतले. 
त्ांच्ा नवरोधात कोंढवा पोललस 
ठाण्ात गुन्ा दाखल केला आहे. 
आरोपींना कोंढवा पोललसांच्ा 
ताब्ात देण्ात आले आहे.

कोंढव्ात तरुणाच्ा खिुाचा 
कट पोललसांिी उधळला

। पििंरी । महाईन्यूज । 

िुण्ातील मंगळवार 
ियेठ ययेरील जुना 

बाजारातील दुकानांना 
भीषण आग लागल्ािी 
घटना आज सकाळच्ा 

सुमारास घडली. 
जुन्ा बाजारातील 

पकमान ८ दुकानये या 
आगीच्ा भक्ष्यस्ानी 

िडल्ािं हदसून 
ययेत आिये . अग्निशमन 

ववभागाच्ा ८ गाड्ा 
आग ववझवण्ासाठी 

घटनास्ळी दाखल 
झाल्ा िोत्ा. अधभा तास 
प्रयत्न कये ल्ानंतर िी आग 

ववझवण्ात अनिीशमन 
दलाच्ा जवानांना यश 

आलं.

पपपंरी । शहरातील हदव्यांग 
व्यक्ततींना  स्वावलंबी  तसेि 
आत्मननभ्कर बननवण्ासाठी उडाण 
हदव्यांग फाऊंडेशनच्ावतीने 
अथ्क सहाय्य तसेि व्यावसागयक 
प्र ल श क्ष ण  दे ण् ा त  आ ले . 
मक रसंक्राती नननमत्त उडान 
हदव्यांग फाउंडेशनने हदव्यांगांना 
आत्मननभ्कर बननवण्ासाठी एक 
पाऊल टाकले! शहरातील दोन 
हदव्यांग बांधवांना व्यवसाय सुरू 
करून हदला. व्यवसायासाठी 
आवश्यक असणारे प्रलशक्षण 
देखील संस्ेमाफ्क त मोफत देण्ात 
आले. यामुळे हदव्यांग युवकांना 
आत्मननभ्करतेिे उडाण नमळाले 
आहे. सदर उपक्रम फाउंडेशनच्ा 
वतीने हदव्यांगांच्ा कल्ाणासाठी 
राबनवण्ात येत आहे. येत्ा सहा 
महहन्यात शहरातील शेकडो 
हदव्यांगांना अशा प्रकारे आत्मननभ्कर 

करण्ाच्ा दृष्टीने फांउंडेशनिी 
वाटिाल असणार आहे, अशी 
माहहती संसे्िे अध्यक्ष आनंद 
बनसोडे यांनी हदली.

15 जानेवारी मकरसंक्रांत 
सणानननमत्त उडान हदव्यांग 
फाउंडेशन, पुणे यांच्ा सहकायचाने 
पपपंरी-चििंवड शहरातील हदव्यांग 
बांधव केशव कळसकर उफ्क  KK 
सर व सचिन तुरुकमारे यांना 

फाउंडेशनच्ावतीने व्यवसाय 
सुरू करून देण्ात आला. 
व्य व स ा य ा स ा ठ ी  आ व श्य क 
अ स ण ा रे  प्र ल श क्ष ण दे ख ी ल 
संस्ेमाफ्क त मोफत देण्ात 
आले. एक सव्कसामान्य हदव्यांग 
बांधवदेखील स्वतःच्ा पायावर 
उभा राहून स्वतःिा व्यवसाय सुरु 
करू शकतो. हे यानननमत्त पहायला 
नमळाले.

काळेवाडी डी माट्क, एम एम 
कॉलेज जवळ केशव कळसरकर 
यांना तसेि नेहरूनगर रोड, डी 
वाय पाटील हॉस्स्पटल जवळील 
महेश नगर बस स्ॉप येथील 
छत्रपती लशवाजी महाराज िौकात 
सचिन तुरुकमारे यांना मोबाईल 
असेसरीजिा स्ॉल टाकून देण्ात 
आला. 

त र  य ा स ा ठ ी  उ ड ा ण 

फ ा ऊं डे श न च् ा व त ी ने 
अथ्कसहाय्य तसेि व्यावसागयक 
प्रलशक्षणदेखील देण्ात आले.

या  काय्कक्रमास उडाण 
फाऊंडेशनिे अध्यक्ष आनंद 
बनसोडे, सचिव बाळासाहेब 
तरस, उपाध्यक्ष योगेश सोनार, 
खलजनदार रवी धभसे, कायचाध्यक्ष 
श्ी महम्मद शफी पटेल व इतर 
हदव्यांग मंडळी उपस्स्त होते.

मकरसंक्ातीनिममत्त उडाण दिव्ांग फाऊंडेशििे दिले दिव्ांगांिा आत्मनिर्तरतचे ेवाण
जास्ीत जास् दिवागंानंा सिाय्य करण्ािा मनोिय; दिवागंानंा स्ावलंबी बनववण्ािा संकल्प

येत्ा काही हदवसांत शहरातील जास्तीत 
जास्त हदव्यांग बांधवांना व्यावसागयक 

प्रलशक्षण देऊन त्ांना आत्मननभ्कर करण्ाच्ादृष्टीने 
आमच्ा उडाण फाउंडेशनिी वाटिाल असणार 
आहे. शहरवालसयांना आम्ी नम्र आवाहन करतो 
की, आपण मॉल, मोठमोठी दकुाने या हठकाणाहून 
कोणतीही वस्तू खरेदी न करता अशा हदव्यांग बाधवांकडून छोटी-मोठी 
वस्तू खरेदी केल्ास हदव्यांग बांधवांनादेखील सहाय्य होईल. त्ांिा 
व्यवसाय होईल. त्ांिे उदरननवचाहाच्ा व्यवसायाला हातभार लागेल.

-आिंि तवष्यू बिसोडे, अध्यक्ष, उडान हदव्यांग फाउंडेशन
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पोटनिवडणकुीत आ. िाडंग ेयाचंी कसोटी!

पििंरी  । महाईन्यूज । 

मागील काही दिवसांिासयूि 
राज्ाि अिेक घडामोडी 

घडि आहेि. तवधाि 
िरररिेिील शिक्षक व 

ििवीधर मििारसंघाच्ा 
तिवडणुकीमुळे येथील राजकीय 

वािावरण ढवळयू ि तिघाले 
आहे. या तिवडणुकीि बाजी 

मारण्ासाठी शििें गट-भाजिा 
िसेि महातवकास आघाडी 

यांच्ाि स्पधधा लागली आहे. 
या तिवडणुकीच्ा िार््षभयूमीवर 

िोन्ी गटांिील िेिे एकमेकांवर 
टीका करण्ािी एकही संधी 

सोडि िाहीि. िरम्ाि, चििंवड 
तवधािभा मििार संघािे 
आमिार लक्ष्मण जगिाि 

आणण कसबा मििार संघाच्ा 
आमिार मुक्ा पटळक यांिे 

िुकिेि तिधि झाले. त्ामुळे 
या िोन्ी मििार संघाि 

भाजिािे वि्षस्व आहे. त्ामुळे 

िोटतिवडणुकीि महातवकास 
आघाडी तवरुि ्ध भाजिा असा 

सामिा रंगणार आहे

ननवडणूक आयोगाच्ा 
सूत्रांनुसार, येत्ा २७ फेबु्वारीला 
पोटननवडणुकीसाठी मतदान 
होणार आहे. त्ामुळे लवकरि 
न न व ड णू क  क ा य्क क्र म ा ि ी 
घोषणा होण्ािी शक्ता आहे. 
या ननवडणूकीसाठीिी अधधसूिना 
३१ जानेवारी रोजी जारी करण्ात 

येणार असून ७ फेबु्वारी अज्क 
दाखल करण्ािी शेवटिी तारीख 
असणार आहे. 

८ फेबु्वारी अजजांिी छाननी 
तर १० फेबु्वारी पययंत अज्क परत 
घेता येणार आहेत. या दोन्ी 
पोटननवडणूकांसाठी मतदान २७ 
फेब्ुवारी रोजी होणार आहे आणण 
या ननवडणूकीिा ननकाल २ माि्क 
रोजी जाहीर होईल.

राज्यात सत्तेत असणाऱया 
भाजपिे दोन आमदार यांिे मागील 

महहन्यात ननधन झाले होते. यात 
आमदार मुक्ता पटळक यांच्ा 
ननधनानंतर कसबा पेठ नवधानसभा 
मतदारसंघ तसेि चििंवडिे भाजप 
आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्ा 
ननधनानंतर या दोन्ी जागा ररक्त 

झाल्ा होत्ा. या दोन्ी जागांसाठी 
पोटननवडणूक होईल असा ननण्कय 
ननवडणूक आयोगाने हदला आहे. 
दरम्ान भाजप नवरोधात दोन्ी 
जागांवर महानवकास आघाडी 
उमेदवार देण्ािी शक्ता आहे.

मिाववकास आघाडीच्ा लनण्वयाकडे लक्ष : भाजपासि राष्ट्रवािी काँग्ेसिी प्रचतष्ा पणाला 

।पििंरी-चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

महहला सक्षमीकरण, नवोहदतांना 
संधी अशा संकल्पनेतून प्रनतवषवी 
आयोलजत करण्ात यणेारा ‘‘इंद्ायणी 

थडी’’ महोत्सव यावषवी प्रत्के आईला 
समपप्कत करण्ात आला आहे. त्ासाठी 
जत्रेच्ा बोधचिन्ामध्ये  ‘मातृदेवो 
भव:’ असा उल्खे करीत प्रत्केाच्ा 
आईप्रनत समप्कण सदेंश देण्ािा प्रयत्न 
केला आहे, अशी माहहती समन्वयक 

संजय पटनी यांनी हदली. भाजपा 
शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे 
यांच्ा सकंल्पनेतनू आणण लशवांजली 
सखंी मंिच्ा अध्यक्षा पुजा लांडग ेयांच्ा 
पुढाकारान ेमहाराष्टट्र ातील सवचात मोठा 
‘‘इंद्ायणी थडी-२०२३’’ महोत्सव भोसरी 
यथेील गावजत्रा मदैानावर हद. २५ ते 
हद. २९ जानेवारी २०२३ दरम्ान होणार 
आहे. या महोत्सवामध ्य ेमहाराष्टट्र ातील 

प्रत्के लजल्हातील खाद्य संसृ्ती, ग्ाम 
ससृं्ती, हस्तकला, अयोधे्यतील प्रभू 
श्ीराम मंहदरािी प्रनतकृती, ग्ाम संसृ्ती, 
पाटील वाडा, हास्य जत्रा, ऐनतहालसक 
शस्त्र प्रदश्कन, ग्ंथ प्रदश्कन, बालजत्रा, 
मलॅजक शो, फॅशन शो, नृत् स्पधचा आदी 
नवनवध नवनवध उपक्रम आणण काय्कक्रम 
होणार आहे. तब्बल १ हजार हून अधधक 
स्ॉल उभारण्ात यते आहेत. 

यिंाचा इंद्ायणी थडी महोत्सव 
तीथ्तरुप आईस समरपपित!

‘मातृिेवो भव:’’ म्हणत प्रत्के आईिा केला गौरव :  
बोधचिन्ात उले्ख करीत आईप्रचत समप्वणािा सिेंश 

।पििंरी-चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

महापाललका प्राथनमक शाळांवर 
एकपत्रत मानधनावर असलेल्ा 
तब्बल २८५ लशक्षकांना नमेणकुीिे 
मंगळवारी (ता.१७) आदेश हदले 
आहेत. आता ररक्त पदवीधर 
लशक्षकपदी लशक्षण नवभागातील 
कायमस्वरूपी आस्ापनेवरील 
काय्करत असणारे पदवी प्राप् 
उपलशक्षकांना नमेणकू करण्ासाठी 
नवनंती  अज्क  आले  आहेत. 
मराठी, हहंदी, इंग्जी व उदू्क 
माध्यमाच्ा १०५ शाळा आहेत. 
यामध्ये २८५ लशक्षक पदे कमी 
कमी आहेत. ननम्मे शैक्षणणक वष्क 
संपल्ावर मानधनावर भरती 
करण्ात आली आहे. त्ामुळे 
तात्ुरत्ा स्वरूपात मानधन 
तत्तावर सहाय्यक लशक्षक व 
पदवीधर लशक्षक ही पदे सरळ सवेा 
प्रवशेान ेभरती केली आहे. यासाठी 
पडसेंबरमध्य ेभरती प्रपक्रया राबनवली 
होती. उमेदवारांकडून समक्ष प्राप् 
झालले्ा अजजांि ेछाननीअतंी पात्र 
ठरलले्ा उमदेवारांच्ा शकै्षणणक 

अह्कता, त्ांना प्राप् असलेल्ा 
गुणांच्ा आधारे कम्किारी ननवड 
सनमतीने प्रवग्कननहाय गुणानुक्रमे 
उमेदवारांिी ननवड केली आहे. 
महहनाभराच्ा अंतराने ननवड 
आणण प्रतीक्षा यादी महापाललकेच्ा 
संकेतस्ळावर प्रलसद्ध केली 
आहे. ननवड झालेल्ा उमदेवारांना 
ननयकु्ती आदेश १९ जानवेारीपययंत 
नमळणार आहेत. १४७ जणांिी 
सहाय्यक लशक्षक तर १३८ 
जणांिी पदवीधर लशक्षक म्णून 
उमेदवारांना ननयुक्ती आदेश हदले 
आहेत. त्ांना लगेि रुज ूहोण्ाच्ा 
सूिना केल्ा आहेत. तसेि 
तपासणीत कागदपत्रांमधे्य तफावत 
आढळल्ास रुजू करून घेतले 
जाणार, अस ेआदेशात म्टल ेआहे. 
हे ल प ा टे  म ा रू न  वै त ा ग 
या भरतीमुळे कायमस्वरूपी 
आस्ापनवेरील लशक्षकांवर अन्याय 
होत असल्ािी ओरड होत आहे. 
कायमस्वरूपी आस्ापनेवरील 
पदवीधर लशक्षण नवभागािे 
हेलपाटे मारून वतैागल ेआहे. सहा 
महहन्यापासनू पदोन्नतीसाठी त ेखटेे 
मारत आहेत. 

मानधनावर तब्बल २८५ 
शिक्षकांची भरती परू्ण

आमदार महेि िांडग ेयाचं्ासमोर आव्ाि…
पपपंरी-चििंवडमधील आगामी महापाललका, नवधानसभा आणण 

लोकसभा ननवडणुकीच्ा पार््कभूमीवर चििंवड नवधानसभा मतदार 
संघािी पोटननवडणूक ननणचायक ठरणार आहे. भाजपा ननवडणूक 
प्रभारी माजी नगरसेवक शंकर जगताप आणण हदवंगत आमदार जगताप 
यांच्ा पत्नी आलर्नी जगताप यापैकी कोणाला नतकीट नमळणार, याकडे 
भाजपाच्ा काय्ककत्जांिे लक्ष आहे. दसुरीकडे, शहराध्यक्ष म्णनू आमदार 
महेश लांडगे यांिी प्रनतष्ठा पणाला लागणार आहे. या ननवडणुकीत 
महानवकास आघाडी पूण्क ताकदीननशी उतरल्ास भाजपा नवरुद्ध 
महानवकास आघाडी असा सामना रंगणार असून, आमदार लांडगेंसाठी 
ही ननवडणूक कसोटीिी ठरणार आहे. कारण, २०१४ पासून हदवंगत 
आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी शहर भाजपािे वि्कस्व राखण्ात मोठे 
योगदान हदले. २०१७ मध्ये महापाललका ननवडणुकीत नवजय खेिून 
आणला. २०१९ मध्य ेपनु्ा शहरात भाजपािे दोन आमदार ननवडून आल.े 
ही नवजयी माललका कायम ठेवण्ािे लशवधनुष्य आमदार महेश लांडगे 
यांना पेलावे लागणार आहे

‘‘आई-बाळ’’ शिल्ाद्ारे कत्वज्ञताभाव…
कािी हदवसांिूववीि आमदार मियेश लांडगये यांच्ा मातोश्ी हिराबाई 

पकसनराव लांडगये यांिये वनधन झालये. लांडगये कुटुवंबयांच्ा आधार िरिला. 
या िार््वभमूीवर संयोजकांनी यावषवीिा मिोत्सवाद्ारये ‘‘मातृ दयेवो भव:’’  
असा सदंयेश दयेण्ािा वनण्वय घयेतला. त्ासाठी ‘‘इंद्ायणी रडी-२०२३’’ च्ा 
लोगोमध्ये तसा उल्येख करण्ात आला आिये. तसयेि, जत्येच्ा हठकाणी 
‘‘आई-बाळ’’ असये लशल्प उभारण्ात ययेणार आिये. त्ाद्ारये मिोत्सवाला भयेट 
दयेणाऱया प्रत्येक व्यक्तीला आिल्ा आई-वडीलांप्रवत कृतज्ञता व आदरभाव 
वनमभाण व्ावा, अशी अियेक्षा आिये. त्ामळुये  मिोत्सवाला भयेट दयेताना आिल्ा 
आई-वडीलांसोबत यावये, असये आवािनिी आयोजकांनी कये लये आिये.
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बुडा,हिटलर,पकंवा मोगॅम्ो अश्ा 
पकत्येक नावांनी बािाला कॉलयेजच्ा 
काळात ओळखलये जायिये आता कदाचित 
तीन दशकानंतर काळ बदलला असयेल 
असये वाटल्ानये कािी कॉलयेजगोईंग िोरांशी 
बऱयािदा बोललो,त्ांच्ा गप्ात सिभागी 
झालो अन लक्षात आलये की कािीि बदलत 
नसतये. 

कॉलजेच्ा ओट्यावर पोरांच्ा गप्ा रंगात 
आलले्ा असताना '' ओय  िपू बसा ब,े कटप्ा 
येतोय '' हे वानखडे सरांच्ा चिरंजीवाच्ा 
तोंडिे वाक् ऐकून मला हस ूफुटाव ेएवढ्ात 
टीिर रूममधून येणाऱया वानखडे सरांवर 
नजर पडली. लक्षात आलं की काहीि 
बदललं नाही. सदंभ्क तिे आहेत,पोरांनी नावे 
बदलली आहेत. बापाकडे बघण्ािा दृपष्टकोन 
अधधक वाईट पद्धतीने सेट झाला आहे. 
आधी नकार देऊन नंतर मुलांच्ा सगळ्ा 
मागण्ा मान्य करणारा बाप त्ाि रागीट, 
तापट लसहंासनावर कायम आहे. लसहंासन 
बदलल ंपाहहज ेअस ेबापालाही वाटत नाही.  
      काय्कक्रमाच्ा नननमत्ान ेबाहेगावी गलेो 
की मी मुद्ाम तरुणांशी बोलण्ािा प्रयत्न 
करतो ,त्ातील बहुतांश मुलांना त्ांिा बाप 
हहटलर,जमदग्ी वाटत असतो. जीवनातील 
महत्ाच्ा गोष्टी तर सोडाि साध्या साध्या गोष्टी 
पण पपत्ाशी शयेर कराव्या अस ेमुलांना वाटत 
नाही. त्ांिी हहमंति होत नाही. बाप काहीही 
ऐकून घणे्ाच्ा आधी थटे नकार देणार यािी 
मलुांना सवय झाली की मलु ेघराबाहेर घडललेे 
काहीही पपत्ाला सांगत नाहीत पररणामी 
त्ािी हहटलर प्रनतमा कायमि राहात नाही 
तर ती अधधक प्रबळ होत राहत.े अनके मलुांना 
हहटलर नेमका कसा होता ? हे नविारले 
तर त्ािी फारशी माहहती नसते. हहटलर 
म्णजे गरम,तापट ,खतरनाक स्वभावािा 
माणूस एवढेि मलुांना माहहत असत.े घरात 
ज्यािी हहटलर अशी प्रनतमा तयार झाललेी 
असते तो व्यक्ती केवळ मलुांसाठी नवे् तर 
पत्नीसाठी पण हहटलरि असतो हे लक्षात घ्ा.  
     बाप कुटंुबािा आधारवड असतो,बाप 
सगळ्ांिा दीपसं्तभ असतो हे वास्तव असले 
तरी त्ािी प्रचिती जर बाप गेल्ावर मुलांना 
येत असेल तर अश्या नात्ांना िाटायिे 
काय ? ज्या काळात नात्ांिा ओलावा,प्रमे 
आणण भावननक गुतंवणूक हवी असत ेत्ाि 
काळात ती नमळत नसले तर आपण बाप नवे् 
तर एखाद्या कंपनीिे मनॅजेर झालो आहोत 
अस ेसमजायला हरकत नाही. यात सधुारणा 
करायिी असेल तर ज्यांिी हहटलर अशी 
प्रनतमा घरात,कुटंुबात तयार झाली असेल 
त्ांनी स्वतःमध्ये बदल करायला सुरुवात 
करावी. 

िुम्ी दहटलर बाि  
  आहाि का ?

संपादकीय

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

ऐकोनियां माझी करुणेचीं वचिें ।
व्ावें िारायणें उतावीळ ॥२॥

 - संि िुकाराम

भयूतमका

अमरावती नवभागािा नविार करायिा 
झाल्ास २लाख ६ हजार १७२ मतदार या 
ननवडणुकीत मतदान करून आपला आमदार 
ननवडणार आहेत. या ननवडणकुीत मजेशीर 
ही बाब असत ेकी मतदारांिी नोंदणी दर 
सहा वषजांनी होत असते. या मतदार संघातनू 
ननवडून यणेाऱया आमदाराला सहा वषचािा 
कालावधी नमळत असतो. आहे की नाही 
नवल ? जो आमदार पािसहा लाख 
लोकांमधून नवधान सभवेर ननवडून जातो 
,त्ाला पाि वषचािा आणण मोजक्ा लोकांनी 
ननवडलेल्ा आमदाराला सहा वषचािा 
कालावधी नमळतो. इतर सोयी,सनुवधा,वतेन 
आणण ननधी  सारखाि असतो .  
     अमरावती नवभागीय पदवीधर मतदार 
सघंात आता २३ उमदेवार ररगंणात आहेत. 
यापैकी अधधेअधधक केवळ सवगं प्रलसद्धीिे 
भुकेले आहेत हे आता लपनू राहहलले ेनाही. 
पाि लजले् आणण समुारे ३० नवधानसभा 
मतदार सघंात पसरलले्ा या मतदार संघात 
हाती असलले्ा दहाबारा हदवसात अपक्ष 
आणण छोट्या पक्षांिे उमेदवार कधी अन 
कुठे पफरतील हेि कळायला माग्क नाही. 

ज्यांिे पक्ष पकंवा संघटनेिे जाळे असेल 
असाि उमदेवार या मतदार सघंात प्रभावी 
होऊ शकतो हे समजून घ्ायला कुण्ा 
ज्योनतष्यािी गरज नाही. नवधान सभसेारखी 
कुठेही मडंप उभारला की घेतली सभा असे 
'' विवांग े'' धदेंही करण्ािी सोय नाही 
कारण मतदार नेमके कोण आणण पकती 
हे ओळख ूयते नाही. त्ामळेु उमदेवारांनी 
आता शाळा,बकँा आणण सरकारी कायचालये 
यांच्ा भटेी घणे्ािा सपाटा लावला आहे.  
      पवूवी पदवीधर मतदार संघािी ननवडणकू 
कधी लागे अन कधी सपें हे कळत नव्त.े 
कारण तवे्ाही लोकांना यात फारस ेस्वारस्य 
नव्त.े लशक्षणाि ेप्रमाण वाढल्ावर आताही 
त ेहदसत नाही. ज्या अकोला लजल्हात १८ 
लाखाच्ा वर मतदार आहेत त्ा लजल्हात 
केवळ ५० हजार ६०६ पदवीधर मतदार 

नोंदवल ेगले ेआहेत. लोकसभलेा असणाऱया 
१८ लाख मतदारांमध्य ेकदाचित ३ त े४ लाख 
पदवीधर असतील मात्र प्रत्क्षात नोंदणी 
केवळ पन्नास हजार मतदारांनी केली असेल 
तर पदवीधर व्यक्ततींना या ननवडणकुीत पकती 
स्वारस्य आहे हे हदसनू येत.ेआकडेवारीच्ा 
भाषेत बोलायिे झाल्ास केवळ २५ 
टके् मतदार आपला आमदार ननवडून 
देणार आहेत. या पन्नास हजारातही मोठी 
संख्ा मास्तर लोकांिी आहे ,कारण 
लशक्षक आमदार ननवडून देताना पैठणी 
अन पािशेच्ा नोटांनी त्ांच्ा डोक्ात 
आधीि हुशारीि े'' पकरण '' लशरलले ेआहेत.  
      िाणाक्ष मास्तर नवद्यार्थजांि ेनाईक आहेति 
पण या ननवडणकुीतही कुणी '' सरनाईक '' 
बननू मागच्ा प्रमाण ेकोटकल्ाण करेल 
अशी िाहूल लागून मतदार नोंदणीतही 
गरुुजींनी मोठी मसुडंी मारली आहे. थोडक्ात 
ज्यांिा प्रनतननधी ननवडला जाणार आहे त्ांना 
या ननवडणकुीि ेकाहीही देणघेणे ेहदसत नाही 
,गरुुजी मात्र लशक्षक आमदार ननवडल्ावर 
आणखी पदवीधर प्रनतननधी ननवडून द्यायला 
पण आतरु झाले आहेत. 

ििवीधर आमिार म्णजे काय रे भाऊ ? 
राज्ात िाि ववधान िररषदयेच्ा जागांसाठी ययेत्ा ३० जानयेवारीला मतदान िोणार आिये. कोकण,औरंगाबाद आणण 

नागिूर या लशक्षक आणण नालशक, अमरावती या िदवीधर मतदार संघासाठी िी वनवडणूक िोत आिये. 

।। अभंगवाणी ।।

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 ः *वैष्व 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.)

धम्व गं्रांवर खलुी ििभा व्ायलाि िवी!

धमचािे अन धम्कग्ंथांिे काय घेऊन 
बसलात,आता कोण मानतय त्ांना ? 
क्ोननगं,रोबो अन कृपत्रम प्रनतभांिा हा 
काळ आहे. आजच्ा काळात कोणत्ाही 
तरुणाला त्ािी गरज तरी आहे काय ? असे 
सवाल अलीकडे अनेक अध्कवट पुरोगामी 
लोक हमखास करीत असतात. समाजातील 
नवश्ीमंत पकंवा कधथत सधुारललेे लोक तर 
अगंावरून झरुळ झटकाव ेतसे हे प्रश्न झटकून 
म्णतात की सोडा हो,आता कुठे राहहला धम्क 
अन धानम्कक कम्ककांडे ? आता आगामी काळात 
मगंळावर आपला प्ॉट नमेका कुठे असावा ? 
यािी ििचा करा ,बुज्क खललफापके्षा उंि टॉवर 
कस ेउभारता येईल यावरआपला वळे खि्क 
करा. असा घाऊक अक्ल वाटप काय्कक्रम 
सुरु असतो. मात्र याि लोकांच्ा घरात 
साधी सु्टर जरी यायिी असले तर नतिी 
नवधधवत पजूा करायला नवसरत नाहीत. ज्या 
सगंणकाने मगंळावर लेआऊट करण्ाच्ा 

गप्ा सुरु असतात त्ावरील हळदी 
कंुकवािे पंजे अजूनही पुसलेले नसतात.  
      हे खरे आहे की जगातल्ा अनेक देशांच्ा 
तलुनते आपण सगळ्ा क्षते्रात उत्तम प्रगती 
केली आहे. नवज्ान,तंत्रज्ानाच्ा क्षेत्रातही 
आपण अनेक देशांना मागे टाकले आहे. 
मात्र आपण भारतीय समाज म्णून देशात 
आमूलाग् पररवत्कन घडवून आणू शकलो 
नाही हेही दसुऱया बाजनू ेतवेढेि वास्तव आहे. 
अमरेरकेच्ा अत्तं प्रगत भागािी बरोबरी 
करणारा पररसर मुबंईत असले तर सोळाव्या 
शतकातील दयनीय स्स्ती दाखनवणारा 
भागही त्ाि मंुबईत बघायला नमळेल. 
जसे गररबी,दाररद्र्य यांिे समूळ ननमू्कलन 
आपण करू शकलो नाही तसेि आपल्ा 
मान्यता आणण श्द्धांि ेउच्चाटन होऊ शकले 
नाही. म्णनूि श्ीहरी कोटावरून सोडल्ा 
जाणाऱया प्रत्के उपग्हाच्ा आधी वजै्ाननक 
बुवांना पूजा नवधींिी कम्ककांडे करावी 
लागतात. नवज्ान काँगे्सिे उदघाटनही 
आपल्ा देशात दीपप्रज्वलन करून केले 
जात असेल तर आजच्ा काळात आपण 
पकती प्रगत झालो आहोत यािे पकतीही ढोल 
पपटले तरी काहीही उपयोग होणार नाही.  
     थोडक्ात आपल्ापैकी अनेकांिे 
बाह्यरंग,पेहराव आणण जगण्ाच्ा पद्धती 
बदलल्ा असल्ा तरी संस्ार अधधक 

टणक बनल ेआहेत. जन्म,घरप्रवशे,लग्,मरण 
यातल्ा कोणत्ाही रूढीन ेअजूनही ननवतृ्ती 
घतेली नाही उलट गरजेपोटी त्ात अनके 
नव्या रूढी अन प्रथांिी भर पडत आहे. 
नवनव्या अंधश्द्धा त्ाच्ा जोडीला आपले 
सुलभ हप्ताने शोषण करायला आपल्ा 
जीवनात लशरल्ा आहेत. धम्क व्यवहारात 
कुठेही उपयोगी पडत नसला तरी व्यगक्तगत 
जगण्ात त्ािा असखं् अगंान ेउपद्व वाढला 
आहे. नवज्ान लशक्षक घराबाहेर पडताना 
कपाळावर ज ेगधं लावतो त्ातनूही धम्क आणण 
धानम्ककता अधधक उजळ मार्थान ेसधुारणचे्ा 
डोक्ावर आरूढ झाल्ाि ेजाणवत आहे. 
घराघरातले देव्ारे एवढे नवशाल अन 
आधनुनक होताहेत की त्ात अनोळखी देवांिा 
सिंार झाला आहे. देशाच्ाही सीमा ओलांडून 
काही देव त्ात नवराजमान झाले आहेत.  

      सांगण्ािा अथ्क एवढाि की तुम्ी 
स्वतःला पकतीही आधुननक समजण्ािा 
प्रयत्न केला तरी धम्क, धानम्ककता तुमच्ा 
गलॅरीतनू पडलीट झाली नाही. नतिे आपल्ा 
जीवनातील अस्स्तत् मान्य केल्ालशवाय 
ससुह्य जगण्ाच्ा हदशने ेआपल्ाला जात 
यणेार नाही. मधमुहे झालले्ा व्यक्तीला आता 
तो कायमिा आपल्ा देहातील पाहुणा आहे 
हे मान्य करून पुढे िालावे लागते. त्ािे 
अस्स्तत् मान्य करूनि सगळे ननण्कय घ्ावे 
लागतात तसिे धम्क,धानम्ककतिे ेआहे. त्ांना 
नाकारून िालत नाही ,जर त्ांिे अस्स्तत् 
मान्य करून अनतशय सजग राहून काही 
विैाररक बदल करीत प्रवास करता आला 
तर आपलेि नवे् तर आपल्ा संपकचात 
असणाऱया सगळ्ांि ेजगण ेसगुधंी करता यणेे 
शक् असत.े त्ासाठी धम्क,धम्कग्थं यातील 
ज्ान,माहहतीवर खुल्ा ििचाना समाजात 
सधंी असायला हवी. लजथे अशी सधंी असते 
त्ा समहूांना ठरवनू आपल्ातील नवकृतींना 
मठूमाती देऊन उत्तम,उन्नतीच्ा माग ेजात यते.े  
     परवा टीव्ी ९ या िनॅलेवर सतं तलुसीदास 
यांच्ा रामायणावर अनतशय दीघ्क ििचा झाली. 
'' ढोल गवार,शदु् ,पश ुऔर नारी ,य ेसकल 
ताडन के अधधकारी '' या िौपाईवर सहा 
नवद्ान लोकांनी सुमारे अडीि तास ििचा 
केली. 
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दोि वळेा वॉरंट जारी
 याआधी राज ठाकरये  आणण मनसयेच्ा काय्वकत्वांनी या 

सुनावणीकडये िाठ पफरवल्ािये चित् आिये. त्ामुळये  त्ांना गयेल्ा 
वषवी 6 जानयेवारी 2022 रोजी अजामीनिात् वॉरंट बजावण्ात आलये. 
त्ानंतर 10 फये ब्ुवारी 2022 िययंत िरळी कोटभात िजर रािण्ािये 
आदयेश हदलये.

। ठाणे । महाईन्यूज । 

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे 
यांच्ानवरोधात परळी कोटचान ेअटक 
वॉरंट जारी केलं आहे. राज ठाकरे 
यांच्ावर चिथावणी हदल्ािा आरोप 
त्ांच्ावर करण्ात आला आहे. हे 
वॉरंट रद् करण्ासाठी राज ठाकरे 
हे आज परळी कोटचात राहणार 
असल्ाि ंसांगगतल ंजात आहे. ज 
ठाकरे यांिं अटक वॉरंट रद् होणार 
का? याकडे सवजांि ंलक्ष लागलं आहे. 
तर काय आहे प्रकरण जाणनू घेऊ. 

2008 मध्य ेराज ठाकरेंना एका 
प्रकरणात मुबंईत अटक करण्ात 
आली होती. त्ा अटकेिे पडसाद 
परळीतही उमटल ेहोते. परळीतील 
धमचापरुी पॉईंटवर मनस ेकाय्ककत्जांनी 
बसवर दगडफेक केली होती. 
याप्रकरणी मनसचे्ा काय्ककत्जांवर 

आणण चिथावणीखोर वक्तव्याबद्ल 
राज ठाकरेंवर गनु्ा दाखल झाला 
होता. पोललसांनी िाशवीट फाईल 
केल्ानतंर राज ठाकरे न्यायालयात 
तारखेला गैरहजर राहहल्ामुळे 
त्ांच्ानवरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट 
जारी केल ेआहे. आधी 3 जानवेारी 
आणण नंतर 12 जानेवारीला राज 
ठाकरेंना परळी न्यायालयात हजर 
राहण्ास सांगगतले होते. पण, 12 
तारखलेा राष्टट्र माता लजजाऊ जयतंी 
होती, त्ामळेु न्यायालयाने तारीख 
वाढवून हदली आहे. 

राज ठाकरे यांच्ानवरोधात 
अटक वॉरंट जारी

। ठाणे । महाईन्यूज । 

िंतप्रधान नरहेंद् मोदी 
उद्ा मुंबई दौऱयावर 
असणार आियेत. या 

दौऱयासाठी भाजि आणण 
लशदंये गटानये जय्यत तयारी 
कये ली आिये. जवळ जवळ 

दीड लाख लोक या 
सभयेला िजर राितील 
यासाठी दोन्ी िक्षानी 

प्रयत्न कये लये आियेत.

मुंबईत या सभेिी जोरदार 
तयारी करण्ात आली आहे. 
मुबंईत लशदें गट आणण भाजपकडून 
मुख्मंत्री एकनाथ लशदें, देवेंद् 
फडणवीस, पंतप्रधान नरेंद् मोदी, 

बाळासाहेब ठाकरे यांिे मोठमोठे 
बॅनस्क  आणण कटआऊट्स 
लावण्ात आले आहेत.

दरम्ान दादरच्ा लशवसेना 
भवनासमोरही मुख्मंत्री एकनाथ 
लशदें यांिे मोठे कटआऊट्स 
लावलण्ात आले होते. मात्र, मुंबई 
महापाललकेने कारवाई करत आज 
हे कटआऊट्स काढून टाकले 
आहेत. त्ामुळे लशदें गटाला हा 
मोठा धक्ा मानला जात आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्ा 
दौऱयाला आजिा एकि हदवस 
बाकी आहे. या पार््कभूमीवर मुंबईत 
आणण पंतप्रधान नरेंद् मोदी येणार 

असल्ाच्ा मागचावर त्ांच्ा 
स्वागतािे कटआऊट्स आणण 
बॅनस्क लावण्ात आलेत.

मखु्मंत्री एकनाथ लशदें यांिहेी 
मुंबईत हठकहठकाणी कटआऊट्स 
लावण्ात आले आहेत. दादरच्ा 
लशवसेना भवनासमोरही मोठमोठे 
कटआऊट्स लावण्ात आल ेहोत.े 
मात्र, हे कटआऊट्स काढण्ात 
आले आहेत.

हे कटआऊट्स थेट लशवसेना 
भवनासमोर लावण्ात आल्ामुळे 
कायदा सुव्यवसे्िा प्रश्न ननमचाण 
झाला आहे . त्ामुळे मंुबई 
महापाललकेने हे कटआऊट्स 

हटवले आहेत.
मात्र, राज्यात लशदें यांच्ा 

नतेतृ्ाखालील सरकार असतानाि 
त्ांिेि कटआऊट्स हटवण्ात 
आल्ाने लशदें गटासाठी हा मोठा 
दणका समजला जात आहे.

पतंप्रधान नरेंद् मोदी उद्या मंुबई 
दौऱयावर येणार आहेत. मोदींच्ा 
मुंबईत दौऱयात त्ांच्ा हस्ते 
अनेक नवकासकामांिे भूनमपूजन 
आणण उदघ्ाटन करण्ात येणार 
आहे. मात्र मोदींच्ा या दौऱयाच्ा 
पार््कभूमीवर ठाकरे गट सातत्ाने 
लशदें-फडणवीस सरकारवर टीका 
करत आहेत.

BMCचा CM लशिें सरकारला िणका!
PM मोिींच्ा िौऱ्ाआधी केली मोठी कारवाई

। मुंबई । महाईन्यूज । 

महाराष्टट्र ातील 
शेतकऱयांसाठी ही 

आनंदािी बातमी आहे. 
मागील महानवकास 

आघाडी सरकारनं सत्ता 
स्ापन केल्ानंतर, 

सव्कप्रथम शेतकरी 
कज्कमाफीिी घोषणा केली 

होती. आता शेतकऱयांबाबत 
लशदें-फडणवीस 

सरकारनंही मोठी घोषणा 
केलीये.

म नवआच्ा घोषणे नंतर 
राष्टट्र वादी काँग्ेस, काँग्ेस आणण 
लशवसेना प्रणणत महानवकास 
आघाडी सरकारनं ननयनमत पीक 
कजचािी परतफेड करणाऱया 

शेतकऱयांना 50 हजारापययंति 
प्रोत्साहन अनुदान देण्ािा ननण्कय 
घेतला होता.

दरम्ान, राज्यात कोरोना 
आणण सत्तांतर यामुळं हा ननण्कय 
गेल्ा महानवकास आघाडी 
सरकारच्ा काळात झाला नाही. 
मात्र, नव्यानं सते्तत आलेल्ा 

लशदें-फडणवीस सरकारनं गेल्ा 
सरकारिा हा ननण्कय अबाधधत 
राखत या ननण्कयािी अमंलबजावणी 
करायला सुरूवात केलीये . 
महात्मा ज्योनतराव फुले शेतकरी 
कज्कमुक्ती योजनेअंतग्कत मागील 
महानवकास आघाडी सरकारनं 
शेतकऱयांिी कज्कमाफी केली 

आणण याि योजनेअंतग्कत ननयनमत 
पीक कजचािी परतफेड करणाऱया 
शेतकऱयांना प्रोत्साहन अनुदान 
देण्ािा ननण्कय घेतला.

दरम्ान, आता  लशंदे -
फ ड ण व ी स  स रक ा र  य ा ि 
योजनेअंतग्कत शेतकऱयांना 50 
हजारापययंति प्रोत्साहन अनुदान 
देत आहे. ज्या शेतकऱयांनी 2017-
18, 2018-19, 2019-20 या 

काय्ककाळांपैकी पकमान दोन वष्क 
ननयनमत पीक कजचािी परतफेड 
केलीये, अशा शेतकऱयांना या 
योजनेअंतग्कत 50 हजारापययंत 
अनुदान हदलं जात आहे.

दरम्ान, आता याि प्रोत्साहन 
पर अनुदानाबाबत एक मोठी 
अपडेट हाती आलीये. शेतकऱयांना 
या  योजनेअंतग्कत  अनुद ान 
नमळण्ासाठी ननधीिी अडिण 

आता भासणार नाहीये. कारण, 
सरकारनं या योजनेसाठी 700 
कोटी रुपयांिी तरतूद केलीये.

महात्मा ज्योनतराव फुले 
शेतकरी कज्कमुक्ती योजनेअंतग्कत 
हदल्ा जाणाऱया 50 हजारापययंतिं 
प्रोत्साहन अनुदानामुळं राज्य 
शासनाच्ा नतजोरीवर 4700 
कोटी रुपयांिा अनतररक्त भार 
पडणार आहे.

या 4700 कोटी रुपयांपैकी 
2350 कोटी रुपये अनुदान स्वरूप 
शेतकऱयांना 16 सप्ेंबर 2022 
पययंति नमळाले आहेत. यालशवाय 
शेतकऱयांना 18 ऑक्ोबर 2022 
रोजी 650 कोटी नवतररत केल्ािी 
माहहती एका ररपोट्क मधून समोर 
आलीय.े आता राज्य शासनान ं700 
कोटीिी तरतूद या योजनेसाठी 
केलीये.

अिदुाि देण्ाचा निण्वय
मिात्मा ज्ोवतराव फुलये शयेतकरी कज्वमुक्ती योजनयेअंतग्वत मागील 

मिाववकास आघाडी सरकारन ंशयेतकऱयांिी कज्वमाफी कये ली आणण याि 
योजनयेअंतग्वत वनयवमत िीक कजभािी िरतफये ड करणाऱया शयेतकऱयांना 
प्रोत्सािन अनुदान दयेण्ािा वनण्वय घयेतला. दरम्ान, आता लशदंये-फडणवीस 
सरकार याि योजनयेअंतग्वत शयेतकऱयांना 50 िजारािययंति प्रोत्सािन 
अनदुान दयेत आिये. ज्ा शयेतकऱयांनी 2017-18, 2018-19, 2019-20 या 
काय्वकाळांिकैी पकमान दोन वष्व वनयवमत िीक कजभािी िरतफये ड कये लीयये, 
अशा शयेतकऱयांना या योजनयेअतंग्वत 50 िजारािययंत अनदुान हदल ंजात आिये.

शतेकरी कज्वमुक्ी योजनसेाठी तब्बल 700 कोटींिा लनधी मजंरू

महाराष्टातीि िेतकऱांिा खुशखबर! 
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३० जािवेारीपययंत उमदेवारी अज्व करता यणेार
पत्िुरा राज्ातील ववधानसभा वनवडणुकीसाठी ययेत्ा २१ 

जानयेवारी रोजी अधधसूिना जारी करण्ात ययेईल. उमयेदवारांना 
३० जानयेवारीिययंत उमयेदवारी अज्व करता ययेईल. ३१ जानवारी रोजी 
अजवांिी छाननी कये ली जाईल. २ फये ब्ुवारीिययंत उमयेदवारांना आिला 
उमयेदवारी अज्व मागये घयेता ययेईल. १६ फये ब्ुवारी रोजी ययेरये मतदान 
िोईल. तर २ माि्व रोजी मतमोजणीला कये ली जाईल.

अपघातातल्ा २२ जखमींवर उपचार सुरू
 कीव या हठकाणी िा अिघात झाला आिये. या घटनयेत २२ जण 

जखमी झालये आियेत. त्ामध्ये १० लिान मुलांिा समावयेश आिये. 
या जखमी मुलांवर नजीकच्ा रूग्ालयात उििार सुरू करण्ात 
आलये आियेत. डयेवनस मोनोस्टिर्स्की (गृिमंत्ी), ययेवयेन ययेवनन आणण 
युरी लुबोकोचिव अशा तीन मंत्रांिा या घटनयेत मृत्ू झाला आिये. 
कीविये गव्न्वर ओलयेक्ी यांनी िी माहिती हदली की जयेव्ा िी घटना 
घडली तयेव्ा पकंडरगाट्वन अरभात लिान मुलांच्ा शाळयेत लिान मुलं 
आणण इतर कम्विारी िोतये. या घटनयेत २२ जण जखमी झालये आियेत. 
त्ामध्ये १० लिान मुलांिािी समावयेश आिये. या हठकाणी अिघात 
घडताि तातडीनये मदत आणण बिाव काय्व सुरू करण्ात आलं आिये

। िवी दिल्ी । महाईन्यूज । 

यु के्र न ि ी  र ा ज ध ा न ी 
कीवमध्ये पकंडरगाट्कनजवळ एका 
हेललकॉप्रिा अपघात झाला. 
यामध्ये युके्रनिे एक मंत्री, दोन 
लहान मुलांसह १६ जणांिा मृतू् 
झाला आहे. बुधवारी पोलीस 
अधधकाऱयांनी ही  माहहती 
हदली. युके्रन पोललसांिे प्रमुख 
इगोर के्मेंको यांनी सांगगतलं 
की सध्या १६ लोकांिा मृतू् 
झाल्ािी माहहती आमच्ाकडे 
आहे. या १६ जणांमधे्य एक 
मंत्री, दोन लहान मुलं आणण 
सरकारमध्ये काम करणारे काही 
वररष्ठ अधधकारी यांिा समावेश 
आहे. डेननस मोनास्स्सस््की असं 
मृत्ू झालेल्ा मंत्रांिं नाव आहे 
असंही इगोर यांनी सांगगतलं.

युके्रनमधे्य एक हेललकॉप्र 
एका इमारतीला आदळलं 
त्ामुळे अपघात झाला. या 

हेललकॉप्रने पेट घेतला. या 
घटनेत १६ जणांिा मृत्ू झाला 

आहे. या भयंकर अपघातािे 
व्व्पडओ पविटरवर शेअर केले जात 

आहेत. डेननस मोनास्स्सस््की हे 
युके्रनिे गृहमंत्री होते. त्ांिाही 
या अपघातात मृतू् झाला 
आहे.हेललकॉप्रिा अपघात 
नेमका कसा काय झाला? ते 
इमारतीला कसं धडकलं हे 
अद्याप समजू शकलेलं नाही. मात्र 
या अपघातात युके्रनिे गृहमंत्री 
ठार झाले आहेत. ज्या हठकाणी 
अपघात झाला नतथे मदत आणण 
बिाव काय्क सुरू करण्ात आलं 
आहे.

.युक्ये न टियेट इमर्नवी 

सर्व््वसिा भाग िोतं ियेललकॉप्टर
ज्या हेललकॉप्रिा अपघात 

झाला ते आपात्ालीन सेवेिा 
एक भाग होतं. हा अपघात 
नेमका का झाला ते कारण 
समोर येऊ शकलेलं नाही. तसंि 
या घटनेबाबत रलशयाने काहीही 
वक्तव्य केलेलं नाही. युके्रनने 
हा रलशयािा हल्ा असल्ािं 
म्टलं आहे. या दघु्कटनेत आणखी 
कोण कोण ठार झालं आहे यािी 
माहहती युके्रन सरकारकडून 
घेतली जाते आहे.

१६ जणािंा मतूृ् झाल्ािी पोललसािंी माहिती

दकंडरगाट्वि जवळ हेलिकॉप्टरचा अपघात 
युके्िच्ा गृहमंत्रासह तीि मंत्ी ठार 

। िवी दिल्ी ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

काँग्िेी भारत जोडो यात्रा यावळेी 
पंजाबमध्ये आहे. आणण येथून एक 
धक्ादायाक माहहती समोर आली 
आहे. पजंाब पोललसांच्ा टीमला खन्ना, 
लुधधयाना येथे बॉम्ब सापडला आहे. 
खन्ना यथेील लष्करी मैदानातनू हा बॉम्ब 
ननकामी करण्ात आला आहे.

पोललसांनी संपूण्क पररसर सील 
केला. खन्नामधे्य राहुल गांधींिी भारत 
जोडो यात्रा या हठकाणी 7 हदवसांपूववी 
येथून केली होती त्ाि हठकाणी हा 
बॉम्ब सापडला आहे.

या बॉम्बिा तपास करण्ासाठी 
पोललसांच्ा बॉम्ब ननकामी पथकाला 
पािारण करून बॉम्ब ननकामी केला 
असून तपास करत आहेत. यालशवाय 
लष्करालाही माहहती देण्ात आली 
आहे. त्ानंतर लष्करािी टीम ही 
तपासासाठी पोहिली होती.

महत्तािे म्णजे ज्या लष्करी 

मैदानावर बॉम्ब सापडला होता त्ा 
हठकाणापासून राहुल गांधी यांिी 
भारत जोडो यात्रा सुमारे 300 मीटर 
अंतरावरून गेली होते. त्ामुळे 
अनेक शंका उपस्स्त होत आहेत. 
यािी िौकशी करण्ासाठी पंजाब 
पोललसांिे वररष्ठ अधधकारी घटनास्ळी 
पोहोित आढावा घतेला. नमळालले्ा 
माहहतीनसुार, दहशतवादी कोणतीही 
घणृास्पद घटना घडवून आण ूशकतात 
कारण राहुल यांनी आतापययंत ज्या 
राज्यांना आणण शहरांना भटे हदली आहे, 
त्ापकैी पजंाब सवचात संवदेनशील आहे 
आणण त्ांिी भारत जोडो यात्रा जमू्म-
काश्ीरच्ा हदशनेे जात आहे. तहेी एक 
अनतशय संवेदनशील क्षते्र आहे लजथे 
काहीही होऊ शकते 

राहुल गांधींची सरुक्ा धोक्ात? 
पजंाबच्ा खन्ा शिरात सापडला बॉम्ब

। िवी दिल्ी ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

 हिमिाल प्रदयेश आणण 
गुजरात राज्ांमधील 

वनवडणुका संिल्ानंतर 
कहें द्ीय वनवडणूक आयोगानये 

उत्तर िूवतेतील मित्ताच्ा 
तीन राज्ांच्ा ववधानसभा 

वनवडणुकांिी तारीख 
जािीर कये ली आिये. पत्िुरा, 

नागालँड, मयेघालय या 
राज्ात ववधानसभा 

वनवडणूक घयेण्ात ययेणार 
आिये.वनवडणूक आयोगानये 

जािीर कये लयेल्ा वनवडणूक 
काय्वक्मानुसार पत्िुरा 

राज्ात ययेत्ा १६ फये ब्ुवारी 
रोजी ववधानसभा वनवडणूक 

घयेतली जाणार आिये. 
तर २७ फये ब्ुवारी रोजी 

नागालँड आवम मयेघालयमध्ये 
ववधानसभा वनवडणुकीसाठी 
मतदान िार िडयेल. या वतन्ी 

राज्ांच्ा वनवडणुकीिा 
वनकाल २ माि्व रोजी जािीर 

करण्ात ययेईल.

िागािडँ आलण मघेाियमधीि 
निवडणूक काय्वक्म

नागालँड आणण मेघालय या 
दोन राज्यांमधे्य सोबति ननवडणूक 
घेण्ात येईल. या ननवडणुकीसाठी 
अज्क करण्ासाठीिी शेवटिी 
तारीख ७ फेब्वारी आहे. तर ८ 
फेब्ुवारीपययंत अजजांिी छननी 
केली जाईल. १० फेब्ुवारी ही 
उमेदवारी अज्क मागे घेण्ािी 
शेवटिी तारीख असेल. या दोन 
राज्यांमध्य येत्ा २७ फेब्ुवारी 
रोजी ननवडणूक होईल. तर २ माि्क 
रोजी मतमोजणी होईल.

 नरिपरुा, िागालडँ, मघेालयमधे् नवधािसरा निवडणकू जाहीर
 १६ आणण २७ फेब्वुारीला मतिान!,  तर २ माि्व रोजी मतमोजणी
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सोशल मीपडया हे एक अस ंमाध्यम आहे 
लजथ ेएकाि पॅ्टफॉम्कवर सव्कसामान्यांपासनू 
सलेलनब्टींपययंत सारेि एकत्र नांदतात. इथे 

प्रत्केजण आपल्ा वैयगक्तक आणण 
व्यावसागयक आयुष््यातील अनेक 
गोष्टी शअेर करताना हदसतात. 

िाहते आणण सेललनब्टी 
यांच्ातील एक 

उत्तम धागा 
म्णज ेहा 

सोशल 
मीपडया. 

इथ ेसेललनब्टींनी एखादी पोस् केली की ती 
लागलीि व्ायरल झालीि पाहहज.े पकंवा 

एखादा हॅशटॅग त्ांनी वापरला की 
तो टट्रने्ड झालाि पाहहज.े सध्या 

विीटर आणण 

मराठी किाकार म्हणतायत,'पटिं 
तर घ्ा..', काय आहे भािगड?

आपल्ा नतृ्ान ेमहाराष्टट्र ािी लावणीसाम्राज्ी हा पकताब नमळवलेली अधभनेत्री मघेा घाडगे 
हे नाव सध्या बरेि ििधेत आहे. त्ािे कारण आहे, 'नबग बॉस मराठी'ि ेिौथे पव्क. मेघान ेया 
घरात एंटट्र ी घतेली आणण अल्पावधीति प्रके्षकांिी मने लजकंली. अशाति मेघािी नवी लावणी 
प्रके्षकांच्ा भटेीला आली आही. अहो पाव्नं.. म्णत नतने िाहत्ांना वेड लावल ंआहे.

मघेा घाडग ेआणण लावणी एक अतूट सनमरकरण आहे. मेघाने महाराष्टट्र ािी लावणी 
सातासमदु्ापार नलेी. पारंपररक लावणीला नव्या शैलीत बांधून एक सकस आणण दजधेदार लावणी 
ती प्रके्षकांपययंत पोहोिवत आहे. ती कायमि लावणीनवषयी पोटनतडकीने बोलत.े आता लावणी कशी 
असत ेयािा उत्तम नमनूाि नतने दाखवून हदला आहे.

सप्सरू मु्व्झकने एक अनोखा लावणीिा तडका िाहत्ांसाठी आणला आहे. ‘अहो पाव्न.ं..’ 
अस ेगाण्ािे बोल असललेी लावणी िाहत्ांच्ा पसंतीस पडत आहे. लावणी सम्राज्ी मेघा घाडग ेया 
लावणीतनू आपला नतृ्ानवष्कार दाखवत आहे. बऱयाि काळानंतर अधभनेत्री मेघा घाडग ेयांच्ा नव्या, 
अस्सल लावणीिा आनदं संगीतप्रमेींना घतेा यणेार आहे.

अहो पाव्हनं.. तुम्ही दमान घ्ा ना हो पाव्हनं.. 
मेघा घाडगेच्ा लावणहीनं पब्लिक खुळं..

"मिा जाऊ द्ा", रश्ीकाचा 
तोरा...घाईत निसटिी

रस्श्का मंदाना आणण लसद्धाथ्क मल्ोत्रा   यांिा 'नमशन मजनू' हा 
चित्रपट लवकरि प्रदलश्कत होणार आहे. दसुरीकडे, मंगळवारी मुंबईत 
या चित्रपटािे स््रिननगं आयोलजत करण्ात आले होते, ज्यामध्ये 
चित्रपटाच्ा स्ारकास्सह अनेक स्ास्कनी हजेरी लावली होती. 
यादरम्ान रस्श्का 'नमशन मजनू'च्ा स््रिननगं हठकाणच्ा बाहेर 
िाहत्ािी माफी मागताना हदसली.

रस्श्काने नतिा सहकलाकार लसद्धाथ्क मल्ोत्रासोबत 'नमशन 
मजनू'च्ा स््रिननगंला हजेरी लावली होती. त्ािवेळी पकयारा 
अडवाणी आणण करण जोहरही स््रिननगंला पोहोिले. रस्श्का 

काय्कक्रमस्ळी पोहोिताि िाहत्ांिी गदवी 
झाली. एका पापाराझीने शेअर केलेल्ा 
व्व्पडओमध्ये रस्श्का स््रिननगं हठकाण सोडून 
कारमध्ये जाताना हदसत आहे.

यादरम्ान अधभनेत्रीने नतच्ा सव्क वाट 
पाहणाऱया िाहत्ांना खूप गोंडस स्ाईल 
हदली. यादरम्ान नतिी कार गदवीतून बाहेर 
पडण्ािा प्रयत्न करताना हदसली. अधभनेत्रीच्ा 
डट्र ायव्रने गदवीिा सामना करण्ािा प्रयत्न 
केला, परंतु रस्श्काला पापाराझी आणण 
िाहत्ांच्ा सुरक्षेिी देखील काळजी होती. 
यादरम्ान ती त्ापैकी एकािी माफी 
मागताना हदसली. अखेर नतिी गाडी गदवीतून 
बाहेर ननघाली.

नमशन मजनू'च्ा स्पेशल स््रिननगंसाठी 
रस्श्का कॅज्युअल आउटपफटमध्ये पोहोिली 
होती. अधभनेत्रीने ननळा स्ीव्लेस क्रॉप 

टॉप घातला होता आणण हहरव्या रंगाच्ा पँटसोबत पेयर केला. नतने 
्रिीननगंपूववी कॅमेऱयांसाठी पोज हदली आणण प्रीनमयरला जाण्ापूववी 
पापाराझींशी गप्ा मारताना देखील हदसली.

'नमशन मजनू' हा रस्श्कािा बॉललवूडमधील दसुरा चित्रपट 
आहे. या स्पाय धरिलरमध्ये रस्श्का एका भारतीय गुप्हेराच्ा 
प्रेमात पडलेल्ा पापकस्तानी मुलीिी भूनमका साकारताना 
हदसणार आहे. हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर प्रदलश्कत होणार आहे. 
रस्श्का लवकरि अलू् अजु्कनसोबत 'पुष्ा 2' या मोस् अवेटेड 
चित्रपटात हदसणार आहे.

'डॉक्र जी '  चित्रपटात 
अखेरिी हदसलेली बॉललवूड 
अधभनेत्री रकुल प्रीत लसहं लवकरि 
'छत्रीवाली'मध्ये हदसणार आहे. 
दोन्ी चित्रपट महहलांच्ा प्रजनन 
आरोग्ावर आधाररत आहेत. एका 
पोट्कलशी संवाद साधताना रकुल 
प्रीत शाळांमधे्य लैंगगक लशक्षणािे 
महत्त याबाबद्ल बोलली, तसेि 
कुठेतरी आपल्ाला लैंगगक 
लशक्षणािे महत्त समजते परंतु 
त्ाकडे दलु्कक्ष केले जाते असेही 
ती म्णाली.

'छत्रीवाली '  चित्रपटािा 
टट्र ेलर तो आवश्यक आहे आणण 
म्णूनि तो पुस्तकांिा आणण 
अभ्ासक्रमािा भाग असल्ािे 

सांगतो, असे 
र कु ल 

म्णाली. अधभनेत्री म्णाली, “मी 
जसजशी मोठी होत गेले, तसतसे 
मी नविार करत राहहले की लैंगगक 
लशक्षण ही काळािी गरज आहे 
आणण ते महत्तािेही आहे. लैंगगक 
लशक्षण तुम्ाला नैसगग्कक मानवी 
प्रगती समजून घेण्ास मदत करते. 
आपण त्ापासून पळून जाऊ 
शकत नाही."

याबद्ल प्रते्काला माहहती 
असणे खूप गरजेिे असल्ािे 
अधभनेत्रीने सांगगतले. यासोबति 
हे जाणून घेण्ासाठी योग् वय 
काय आहे हेही सांगगतले. रकुल 
म्णाली, "मुल 13-14 वषजांच्ा 
वयात यौवनात प्रवेश करते 
आणण हीि वेळ असते जेव्ा 
त्ांना त्ांच्ा लैंगगक आरोग्ाशी 
संबंधधत सव्क गोष्टी जाणून घेणे 
आवश्यक असते."

या अधभनेत्रीने असेही सांगगतले 
की जेव्ा हे शाळेत लशकवले जाते 
तेव्ा बहुतेक लोक या नवषयावर 
बोलण्ास टाळतात. नतच्ा 
बालपणीिी कहाणी सांगताना 
रकुल म्णाली, “मला वाटतं त्ा 
वेळी मी नववीच्ा वगचात असेन. 
त्ावर आम्ी हसायिो. आम्ाला 
लाज वाटायिी. आम्ाला आमच्ा 
लशक्षकांना याबद्ल काही नविारावे 
असे वाटत नव्ते. वग्क कधी संपेल 
असा प्रश्न पडायिा".

शाळांमध्ये लैंगिक 
शशक्षण आवश्यक; 

रकुल प्रीत ससिं
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रुबिवेकडूि थीमचा पराभव
 रलशयाच्ा आदें्य रुबलवे यान ेडॉनमननक थीम यािा पराभव केला. 

पािव्या मानांपकत रुबलवे यान ेथीमिा ६-३, ६-४, ६-२ असा धवु्ा उडवला. 
दोन तास व दहा नमननटांत थीमिा खळे खल्ास झाला. यालशवाय टेलर 
फ्ीटझ, अलॅके्स दी नमनॉर, होल्गर रुन, गग्गॉर दीनमत्रोव व पाब्ो बसु्ा 
यांनी परुुषांच्ा एकेरीत नवजय नमळवत आगकूेि केली.

। स्कॉटलंड।  
महाईन्यूज । वृत्संस्ा । 

भारतीय पक्रकेट संघािा 
युवा सलामीवीर शुभमन 
ग्गलनये धमाकये दार फॉम्व 

कायम ठये वत आणखी एक 
उतृ्ष्ट खयेळी कये ली आिये. 

श्ीलंकये ववरुद्च्ा शयेवटच्ा 
एकहदवसीय सामन्ात शतक 
झळकावल्ानंतर आता त्ानये 

न्ूझीलंडववरुद्िी अशीि 
सुरुवात कये ली आिये. ग्गलनये 
सलग दसुऱया वनडयेत शतक 
झळकावून खळबळ उडवून 

हदली आिये. गयेल्ा 11 डावात 3 
शतकये  झळकावली आियेत.

न्यू झ ी लं ड  न व रु द्ध च् ा 
भारताच्ा वन-डे सामन्यात 
शुभमन गगल हा सवचात जलद 
1000 एकहदवसीय धावा 
करणारा भारतीय ठरला. गगलने 
19व्या डावात 1000 धावांपययंत 
मजल मारली आहे. गगलने नवराट 
कोहली आणण लशखर धवन यांना 
मागे टाकून हा पराक्रम केला 
आहे. न्यूझीलंडनवरुद्ध अप्रनतम 
खेळी खेळताना शुभमन गगलने 
केवळ 52 िेंडूत 9 िौकार 
आणण 1 षटकाराच्ा मदतीने 
50 धावा पूण्क केल्ा. यानंतर 
त्ाने आपल्ा डावाला गती 
देताना मोठे िौकार मारत सलग 
दसुरे शतक झळकावले. 87 िेंडू 

खेळल्ानंतर गगलने 14 िौकार 
आणण 2 षटकारांसह आपले शतक 
पूण्क केले.

शुभमन गगलने कामागून एक 
सलग दोन शतके झळकावली 
आहेत. त्ाने  श्ीलंकेनवरुद्ध 
नवशाखापट्टणममध्ये  नवराट 
कोहलीसोबत फलंदाजी करताना 
शतक झळकावले होते आणण 
येथे त्ाने एकट्यानेि शतक 
झळकावले होते.  

त्ाने  गेल्ा वषवी हरारे 
ये थे  व्झम्बाबे्नवरुद्ध पहहले 
एकहदवसीय शतक झळकावले 
आणण त्ानंतर 10 व्या डावात 
आणखी दोन शतके झळकावली.

       लगलने धमाकेिार फॉम्व कायम ठेवत ठोकले सलग िसुर ेशतक अन् रिला इचतिास

।मेलबि्ष। महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

र ा फे ल  न द ा ल ल ा  ल ढ त ी त 
नवजयासाठी  संघष्क  क रावा 
लागल्ानंतर ऑस्ट्र ेललयन ओपन 
टेननस ग्ँडस्ॅममधील दुसऱया 
हदवशी अँडी मरे व अॅलेक्ँडर 
झवेरेव यांना पुरुषांच्ा एकेरीत 
नवजयासाठी कमालीिी झंुज द्यावी 
लागली. दोघांनाही पाि सेटच्ा 
भरानंतर नवजय नमळवता आला. 
सनब्कयाच्ा नोवाक जोकोनविने मात्र 
प्रनतस्पध्यचावर सरळ तीन सेटमध्य े
नवजय नमळनवला. अँडी मरे मॅटीयो 
बेरेट्टीनी यांच्ामध्ये रोमहष्कक लढत 
झाली. पहहल्ा दोन सेटमध्ये मरे 
याने ६-३, ६-३ असे यश नमळवले; 

मात्र पुढील दोन सेटमध्ये इटलीच्ा 
बेरेट्टीनी याने ६-४, ७-६ अशी बाजी 
मारली. अखेरच्ा ननणचायक सेटमध्ये 
मरे यान ेआपला खळे उंिावला. त्ाने 
७-६ असा हा सेट लजकंत पुढील 
फेरीत पाऊल ठेवले.

अॅलेक्ँडर झवेरेव व जुआन 
पाब्ो वारीलास यांच्ामधील 
लढतही थरारक झाली. झवेरेव याला 
मागील वषवी फ्ें ि ओपन स्पधधेमध्य े

दखुापत झाली होती. ऑस्ट्र ेललयन 
ओपन ग्ँडस्ॅमच्ा सलामीच्ा 
लढतीत तो पराभवापासून थोडक्ात 
बिावला.

जुआन याने पहहला सेट ६-४ 
असा लजकंला. त्ानंतर झवेरेव याने 
६-१ अस ेपुनरागमन केले. पण जआुन 
यान ेनतसरा सटे ७-५ असा लजकंत या 
लढतीत २-१ अस ेपढेु पाऊल टाकल.े 
झवेरेव याने अखेरच्ा दोन सेटमधे्य 
सव्कस्व पणाला लावले. त्ाने िौर्था 

सेटमध्ये ७-६ असे आणण पािव्या 
सेटमध्ये ६-४ असे यश संपादन केले 
आणण आगेकूि केली.

न ो व ा क  ज ो क ो न व ि ने 
प्रनतस्पध्यचाला सहज नमवले. त्ाने 
रॉबटवो बेईना याच्ावर सरळ तीन 
सेटमध्ये मात केली. जोकोनवि याने 
या लढतीत ६-३, ६-४, ६-० असा 
नवजय नोंदवला. त्ाने दोन तास 
व दोन नमननटांमध्ये प्रनतस्पध्यचािे 
आव्ान संपुष्टात आणले. 

      अडँी मर ेमॅटीयो बेरटे्ीनी याचं्ामध् ेरोमिर्वक लढत

जोकोनवचकडूि प्रमतस्पध््याचा धवु्ाजोकोनवचकडूि प्रमतस्पध््याचा धवु्ा

िंकेिंतर न्ूझीिंडववरुद्ध िंकेिंतर न्ूझीिंडववरुद्ध 

।मंुबई । महाईन्यूज । 

स ा त त् पू ण्क  क ा म ग ग र ी 
करूनही ऑस्ट्र ेललयानवरुद्धच्ा 
आगामी कसोटी माललकेसाठी 
दुल्कलक्षत ठेवण्ात आलेल्ा 
सफ्क राज खानने आणखी एक 
खणखणीत शतक करून ननवड 
सनमतीला आरसा दाखवला. 
त्ाच्ा शानदार १२५ धावांमुळे 
संकटात सापडलेल्ा मुंबईला 
हदल्ीनवरुद्धच्ा रणजी पक्रकेट 
सामन्यात पहहल्ा हदवशी २९३ 
धावा करता आल्ा. सफ्क राझिे हे 
यंदाच्ा रणजी मोसमातले नतसरे 
शतक आहे.

प्र ां शू  य ा  म ध्य म ग त ी 
गोलंदाजाने मुशीर (१४ धावा), 
अरमान जाफर (२ धावा) व 
अलजकं् रहाणे (२ धावा) या 
मुंबईकरांना पॅवे्ललयनिा रस्ता 
दाखवला. त्ामुळे मंुबईिी अवस्ा 
२३ व्या षटकात ४ बाद ६६ धावा 

अशी झाली.
मुंबईिा संघ अडिणीत 

असताना सफ्क राज खान व शम्स 
मुलाणी या जोडीने १४४ धावांिी 
महत्तपूण्क भागीदारी रिली. ही 
जोडी स्स्रावणार असे वाटत 
असतानाि हपष्कत राणाच्ा 
गोलंदाजीवर मुलाणी ३९ धावांवर 
बाद झाला आणण जोडी तुटली. या 
खेळीत त्ाने ६ िौकार मारले.

सफ्क राजने १५५ िेंडंूमध्ये १६ 
िौकार व ४ षटकारांसह १२५ 
धावांिी खेळी साकारली, पण 
मुलाणी बाद झाल्ानंतर आठ 
धावांमध्ये सफ्क राजही बाद झाला. 
योगेश शमचाच्ा गोलंदाजीवर तो 
बाद झाला. २६२ या धावसंखे्वर 
सफ्क राज बाद झाला आणण मंुबईिा 
डाव २९३ धावांमध्ये गारद झाला. 
प्रांशूने िार; तर हपष्कत राणा व 
योगेश शमचा यांनी प्रते्की दोन 
फलंदाज बाद केले.

निवडकर्त्यांच ेतोंड बिं! निवडकर्त्यांच ेतोंड बिं! 

िुभमि गगिचेिुभमि गगिच ेतांडव तांडव! ! 


