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।पििंरी चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

पििंरी-चििंवडमधील 
आगामी महािाललका, 

तवधािसभा आणि लोकसभा 
तिवडिुकीिी ‘ललटमस टेस्ट’ 

समजली जिारी चििंवड 
तवधािसभा िोटतिवडियूक 

प्रतिषे्िी बिली असयूि, 
राज्ािील सत्ाधारी 

भाजिा तवरुद्ध महातवकास 
आघाडीिील राष्ट्र वादी काँगे्स 

असा सामिा रंगिार आहे.

चिंिवड  विधानसभा 
मतदार सघंाच ेआमदार 

लक्ष्मण जगताप यांचे ३ जानेिारी 
२०२३ रोजी दुध्धर आजाराने 
वनधन झाले. त्ांच्ा वनधनानंतर 
ररक्त झालेल्ा जागेसाठी अिघ्ा 
१५ ददिसात अनपे क्षितपणे 
पोटवनिडणूक जाहीर झाली. 
२७ फेब्ुिारीला मतदान, तर २ 
माच्धला मतमोजणी होणार आहे. 
चचचंिडमधे् ५ लाख ६६ हजार 
४१५ मतदार आहेत. तर ३ लाख १ 
हजार ६४८ परुुष, २ लाख ६४ हजार 
७३२ मदहला आणण ३५ इतर मतदार 
आहेत. हेच मतदार आता चचचंिडचा 
निीन आमदार ठरविणार आहेत. 

दरम्ान, पोटवनिडणुकीची 
घोषणा होताच महाविकास 
आघाडीतील इचु्कांनी दंड 
थोपाटले आहेत. ही वनिडणूक 
विनविरोध व्ािी. याकररता प्रयत्न 
सुरू असताना राष्ट्र िादीतून माजी 
विरोधी पषिनेते नाना काटे यांनी 
वनिडणूक लढिण्ाची तयारी 
दर्धिली आहे. दसुरीकडे, क्रिसनेचेे 
माजी गटनेते राहुल कलाटे यांनीही 
मोचचेिांधणी सुरू केली आहे.

भाजपा विरुद्ध राष्ट्रवादी आमनसेामने!
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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

शििसनेा कुणाची? ठाकरे की शिंदे? ननिडणकू आयोगान ेददली पढुची तारीख

 राज् सरकारी कम्षिाऱ्यांिा माि्षमधे् 
सिंावर जाण्ािा इशारा

  सिंिीठािे से्हसमेंलि उत्ाहाि

 धिषु्यबाि कुिाि े? 

आतील पानांत

जगताप कुटंुवियांमध् ेदोन गट नाहीत…
 दसुरीकडे, ददवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप अश्विनी जगताप यांना 

उमेदवारी ममळाली. तर त्ांना सहानुभूती ममळेल. त्ांना उमेदवारी 
ददल्ास मवरोधकही माघार घेवू शकतात. त्ामुळे मनवडणूक 
मिनमवरोध होईल. त्ासाठी त्ांनाि उमेदवारी द्ावी यासाठी एक 
गट आग्रही आहे, असा दावा केला जात आहे. तसेि, दसुऱया गटाकडून 
शंकर जगताप यांच्ा उमेदवारीिाित आग्रह धरला जात आहे. त्ामुळे 
भाजपात दोन गट मनममाण झाले आहेत, अशी ििमा आहे. मात्र, भाजपात 
असा कोणताही गट-तट नाही. शंकर जगताप हेि भाजपािे उमेदवार 
आहेत. त्ांच्ा माध्यमातून मनवडणूक झालीि, तर मवजयश्ी खेिून 
आणणार आहोत, असा मनधमार भाजपाच्ा गोपनीय िैठकीत झाला 
आहे, असेही सूत्रांकडून समजले. 

महाविकास आघाडीत िडंखोरी?  
 महाविकास आघाडीतील प्रमुख घटकपषि राष्ट्र िादी काँग्ेस पाटटीकडून माजी 

विरोधी पषिनेते नाना काटे वनिडणूक लढिण्ाच्ा तयारीत आहेत. दसुरीकडे, 
क्रिसनेचेे माजी गटनते ेराहुल कलाटे यांनीसदु्ा दंड थोपाटल ेआहेत. महाविकास 
आघाडीत कलाटे आणण काटे अस ेदोन गट होणार असनू, ज्ांना वतकीट वमळणार 
नाही. ते अपषि वनिडणूक लढणार हे वनक्चित आहे. त्ामुळे महाविकास आघाडी 
पययायाने राष्ट्र िादी काँग्ेसला संभाव्य िंडखोरीचा धोका आहे. त्ामुळे राज्ाचे 
विरोधी पषिनेते अक्जत पिार यांच्ा वनण्धयाकडे लषि लागले आहे. 

… असा राष्ट्रिादीचा प्रस्ाि
 पषि आणण सघंटना म्हणनू महाराष्ट्र ाच्ा परुोगामी मातीत फॅक्सस्ट आणण 

धम्धिादी राजकारणाचे िादळ घोंगाित असताना राष्ट्रिादी कॉगं्से परुोगावमत्ाची 
पताका कायम हातात ठेिनू चालललेी आहे. आदरणीय फुल,े राहू, आिंडेकरांचा 
विचार आपण पुढे घऊेन चालललेो आहे.  या पार््धभमूीिर आम्ही खालील प्रस्ाि 
आपणासमोर ठेित आहोत.
 1. राष्ट्रिादी काँगे्स पषिान ेकोणत्ाही पररस्थितीत ही जागा लढिािी. 
2. ही जागा लढताना ती फक्त आणण फक्त घड्ाळ ह्ा चचन्ािराच लढािी. 
3. उमेदिार हा राष्ट्र िादी काँग्ेस पषिा काय्धरत असलेल्ाच असािा. 
 कारण मागील पाच िषषांमध् ेपषिाची खूप पडझड झाली आहे. या पडझडीमध्े 
सुद्ा पषिाचे काम करण्ासाठी आदरणीय पिार साहेि, आदरणीय अक्जतदादा 
आणण परुोगामी विचार यांिर वनष्ा ठेऊन अतं्त प्रवतकूल काळात पषिासोित जी 
लोक रादहली त्ातील व्यक्तीचा योग्य विचार व्ािा.वनषे्चा आणण वनयोजनपिू्धक 
काम करणाऱया काय्धकत्षांचा सन्ान करण्ाची ही सधंी आपण सोडता कामा 
नय.े जेणकेरून पषिसंघटनचेा योग्य सदेंर तळागाळापययंत जाईल. तसचे आगामी 
महापाक्लका वनिडणकुीत आपल्ाला वनक्चितपण ेफायदा होईल. म्हणनू िरील 
प्रस्ािािर गांभीय्धपिू्धक विचार करून योग्य वनण्धय घणे्ात यािा. 

चिंिवड ववधानसभा पोटननवडणूक : भाजपािी खलबत ंअन ् राष्ट्रवादीिा ठराव

चििंवड मतदार सघंातून राष्ट्रवादीच्ा 
‘घड्ाळ’ चिन्ावर मनवडणूक 
लढवावी आणण या मतदार संघात 
राष्ट्रवादीिा आमदार करण्ािी सधंी 
पक्षश्ेष्ठींनी सोडू नये, असा ठराव 
शहर पदाधधकाऱयांच्ा िैठकीत 
केला आहे. पपपंरी-चििंवड संपूण्ण 
शहरात काय्णकतते उत्ाहात आहेत 
आणण नेतेमंडळी देखील आक्रमक 
आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रसे पाटटी 'एक्शन 
मोड'मध्ये असल्ाने, ही मनवडणूक 
घड्ाळ याि चिन्ावर लढमवण्ात 
यावी, अशी मागणी होत आहे. चििंवड 
पोटमनवडणुकीच्ा पावि्णभूमीवर 
शकु्रवारी पक्ष कायमालयात महत्वपणू्ण 
िैठक झाली. यावेळी शहराध्यक्ष 
अश्जत गव्ाण,े माजी महापौर सजंोग 
वाघेरे पाटील, मदहला शहराध्यक्षा 
कमवता आल्ाट, राष्ट्रवादी युवक 
कॅाग्रेसिे शहराध्यक्ष इम्ान शेख, 
महारष्ट्र  राष्ट्रवादी मवध्यार्टी कॅाग्रेसिे 
प्रदेशाध्यक्ष सुमनल गव्ाणे, माजी  
मवरोधी पक्षनेते मवठ्ठल उर्ण  नाना काटे, 
जषे् नगरसवके भाऊसाहेि भोईर आदी 
उपस्थित होते.

राष्ट्रिादी काँग्ेस पाटटीचा 
ठराि; ‘घड्ाळ’ िरच 

ननिडणूक लढिा!
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 ।िुिे ।  महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।
जुनी मनवधृतिवतेन योजना 
राज्ाला ददवाळखोरीत 

ढकलले अशी भमूमका राज्ािे 
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र रडणवीस 

यांनी मांडली होती. मात्र, राज् 
सरकारि ेकम्णिारी आक्रमक 

झाल ेअसनू ही योजना 
राज्ातही लाग ूकरावी, या 

मागणीसाठी सरकारी कम्णिारी 
यते्ा माि्णमध्य ेसपंावर जाणार 

असल्ािी मादहती राज् 
राजपपत्रत अधधकारी महासंघािे 

सथंिापक व सल्ागार जी. 
डी. कुलरे् यांनी ददली. कें द्र 

सरकारन ेती आधी लागू 
केल्ास राज्ातही ती लाग ू

होईल, असहेी त्ांनी सांगगतल.े
महासंघाकडून आयोक्जत कृषी 

अधधकारी ि कम्धचारी संघटनेच्ा 
चचचेनंतर पुण्ात पत्रकारांरी 
िोलताना कुलथे यांनी ही मादहती 

ददली. ते म्हणाले, ‘राजथिान, 
छत्ीसगड, पंजाि, झारखंड आणण 
दहमाचल प्रदेरात जुनी वनिृधत्िेतन 
योजना लागू करण्ात आली आहे. 
त्ामुळे राज्ातही ही योजना लागू 
करािी. नव्या वनिृत्ी योजनेची सदोष 

अंमलिजािणी तसेच गंुतिणूक, 
परतािा यांिाित अविर्ासाह्धता 
यामुळे  अधधकारी , कम्धचारी 
संभ्रमािथिेत आहेत. त्ामुळे 
िस्ुस्थितीचा अभ्ास करून ही 
योजना लागू करािी. तसा अहिाल 

कें द्र सरकारला द्ािा, जणेकेरून कें द्र 
सरकार यािर सकारात्मक वनण्धय 
घेईल. कें द्रातच लागू झाल्ानंतर ही 
योजना राज्ातही लाग ूहोईल. केिळ 
महाराष्ट्र , गुजरात आणण केरळमधे् 
वनिृत्ीचे िय ५८ आहे. त्ामुळे 
राज्ात सरकारी कम्धचाऱयांसाठी 
वनिृत्ीचे िय ५८ िरून ६० करािे 
याचाही पाठपुरािा सुरू आहे.

दरम्ान, महासंघाकडून मुंिईत 
८६ हजार चौरस फुटांिर अधधकारी 
कल्ाण कें द्र उभारण्ात येत आहे. 
त्ाचे काम फेब्ुिारीत सुरू होईल. 
यासाठी ६० कोटींचा खच्ध अपेक्षित 
असून सरकारकडून आतापययंत 
दहा कोटींचा वनधी वमळाला आहे. 
कम्धचाऱयांनी िग्धणीतून दहा कोटी 
जमिले आहेत. आणखी १५ कोटी 
जमविण्ात येणार आहेत. तसेच 
राज् सरकारकडूनही आणखी १५ 
कोटींचा वनधी वमळण्ाची अपेषिा 
आहे, अरी मादहती महासंघाचे 
सल्ागार विनायक लहाडे यांनी 
सांगगतल.े सदुाम टाव्रे, वनतीन काळे, 
अनंत कटके, प्रीती दहरळकर या िेळी 
उपस्थित होते.

राज्य सरकारी कम्मचाऱाचंा 
माच्ममध् ेसपंािर जाण्ाचा इिारा 

        जनुी ननवचृतिवतेन योजना लाग ूकरण्ािी मागणी

थकिाकीचा हप्ा फेब्िुारीच्ा ितेनात
 वेतनातील त्रुटठींिाित िक्षी सममतीिा खंड दोन लागू करण्ािाित 

सरकारसोित सकारात्मक ििमा झाली. त्ातून २०० पैकी १०४ 
संवगमातील त्रुटी दरू झाल्ा आहेत. मात्र, त्ािा शासन मनण्णय अद्ाप 
आलेला नाही. तो लवकर काढावा. तसेि, जुलै २०२२ मध्ये कें द्र 
सरकारने ददलेला महागाई भतिा राज् सरकारनेही लागू केला. त्ािा 
सहा मदहन्ांिा र्किाकीिा हप्ा रेब्ुवारीच्ा वेतनात ममळणार 
असल्ािेही कुलरे् यांनी सांगगतले.

। कात्रज  । महाईन्यूज 

। प्रतितिधी।

कात्रज िौकात वाहतूक 
कोंडी ही मनत्ािीि िाि झाली 
आहे. मात्र, यामध्ये िेजिािदार 
वानिालकांमुळे भर पडत 
आहे. त्ाििरोिर िौकात 
िालू असलेले उड्ाणपुलािे 
काम आणण मोठ्ा प्रमाणांवर 
होणारी अवजड वाहतूक ही 
वाहतूक कोंडीिी मुख्य कारणे 
आहेत. त्ाििरोिर वाहतूक 
पोश्लसांकडून हवा तसा 
प्रमतसाद ममळत नसून तेि 
हतिल असल्ािे ददसत आहे.

कात्रज चौकातील कोंडी 

कोंढिा रस्तांिरील राजस 
चौकापययंत, सातारा रस्तांिर 
भारती विद्ापीठपासून गुजरिाडी 
फाट्ापययंत तर मुंिई महामागयािर 
निले पुलापययंत असल्ाचे ददसून 
येत.े यािळेी अनेकदा राजस चौकात 
पोक्लस असतात मात्र, ते कोंढिा 
रस्तांिरून कात्रज चौकाकडे 
जाणाऱया रस्तांिर थांिून राहतात. 
मात्र, कोंडी सोडविण्ासाठी प्रयत्न 
करत नसल्ाच ेनागररकांच ेम्हणणे 
आहे.

त्ाचिरोिर चौकात मोठ्ा 
प्रमाणात असणाऱया पीएमपीएलच्ा 
िसेसही िाहतूक कोंडीसाठी 
कारणीभूत ठरत आहेत. चौकात 
होणाऱया कोंडीमुळे पीएमपीएमएल 
आगाराकडून येणाऱया िसेसना 
गुजरिाडी िस थिानकािरून 

िळिून कात्रज िसथांब्ािर 
आणण्ाचा आदेर आहे. मात्र, 
पीएमपीएमएल चालकांकडून 
अनेकिेळा याला केराची टोपली 
दाखिण्ात येत आहे.

कात्रज चौकात ररषिा , 
िसदेखील थांित असतात त्ामुळे 
प्रिासी मोठ्ा प्रमाणात या 
चौकात गदटी करतात. त्ाचिरोिर, 
उजिीकडे िसेस ि अिजड 

िाहनांना िळण्ास िंदी असताना 
त्ाचेही पालन होताना ददसत 
नाही. पररणामी मोठ्ा प्रमाणांिर 
िाहतूक कोंडी होते आणण दोनरे 
मीटर अंतर पार करण्ासाठी 
िाहनचालकांना अध्या तासापेषिा 
जास् कालािधी मोजािा लागतो. 
कोंढिा रस्ा, सातारा रस्ा, निले 
पूल आणण पुणे रहरातून एकाच 
िेळी येणाऱया िाहनांमुळे प्रचंड 
िाहतूक कोंडी होते. 

यामधे् सकाळी आणण 

संध्ाकाळच्ािेळी अधधकची 
भर पडते. दत्नगर ते कात्रज चौक 
मागयािर िाहतूक कोंडीची हीच 
पररस्थिती असते. 

य ा  म ा ग या ि र  अ ि ज ड 
िाहनांना िंदी असताना िाहतूक 
पोक्लसांकडून ससयास दलु्धषि होताना 
ददसत आहे. या मागयािर ससयास 
अिजड िाहतूक सुरु असल्ाने 
िाहतूक कोंडीत भर पडत असते. 
याचा नाहक त्रास नागररकांना सहन 
करािा लागतो.

कात्रज चौकाला वाहतकू कोंडी नित्ाचीच!
िौकात िालू असलेले उड्ाणपुलािे काम, मोठ्ा प्रमाणांवर होणारी अवजड वाहतूक कोंडीिी मुख्य कारणे 

वसतंदादा शगुर इन्स्टिट्टूिी ४६ वी 
वाव ष्िक सव्वसाधारण

 ।िुिे ।  महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।

िसंतदादा रगुर इन्स्टिट्टूच्ा 
िारष्धक सि्धसाधारण सभचे्ा वनवमत्ाने 
राष्ट्रिादी काँगे्सच ेअध्षि, माजी कें द्रीय 
कृषी मंत्री ररद पिार आणण राज्ाचे 
मुख्यमंत्री एकनाथ क्रदें रवनिारी 
एकाच व्यासपीठािर असणार आहेत. 
गेल्ा काही ददिसांपासनू राज्ातील 
िदलत्ा राजकीय पररस्थितीत दोघे 
नते ेएकत्र यणेार असल्ाने त ेकाय 
िोलणार, याकडे राजकीय ितु्धळाचे 
लषि लागल ेआहे.

िसतंदादा रगुर इन्स्टिटू्टची 
४६ िी िारष्धक सि्धसाधारण सभा 
रवनिारी सकाळी अकरा िाजता 
संथिेच्ा मांजरी िुद्रकु येथील 

काययालयात होणार आहे. माजी 
कें द्रीय कृषी मतं्री तथा संथिचे ेअध्षि 
ररद पिार सभेच्ा अध्षिथिानी 
असणार आहेत. या सभसेाठी राज्ाच े
मखु्यमतं्री एकनाथ क्रदें यांना प्रमखु 
पाहुणे म्हणून आमंरत्रत करण्ात 
आल ेआहे. त्ांच्ािरोिर सहकारमतं्री 
अतलु साि,े विरोधी पषिनते ेअक्जत 
पिार, सथंिचे ेउपाध्षि आणण माजी 
गृहमंत्री ददलीप िळसे-पाटील, 
संथेिचे विर्स् आणण वनयामक 
मंडळाचे सदस्य, संिंधधत खात्ाचे 
िररष् अधधकाऱयांिरोिरच साखर 
उद्ोगातील तज्ज्ञ उपस्थित राहणार 
आहेत. िसतंदादा रगुर इन्स्टिटू्टच्ा 
ितीन ेसाखर उद्ोगातील सिवोतृ्ष् 
काय्धषिमतेसाठी ददल्ा जाणाऱया 
विविध पुरस्ारांचे वितरणही 
यािेळी करण्ात येणार आहे.

शरद पवार – मुख्यमतं्री एकिाथ 
शशदें एकाच व्ासपीठावर?

कात्रज िौकातील वाहतूक कोंडी सोडमवण्ासाठी 
आमच्ाकडून सातत्ाने प्रयत्न सुरु असतात. मात्र मोठ्ा 
प्रमाणात असणाऱया पीएमपीएलच्ा िसगाड्ा आणण 

अवजड वाहतूक यांच्ामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. त्ाििरोिर 
िौकात उड्ाणपुलािे सुरु असलेले काम वाहतूक कोंडीस कारणीभूत 
ठरत आहे.
- प्रशांत कणसे, सहाय्यक पोश्लस मनररक्षक, भारती मवद्ापीठ
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संतपीठाचे स्ेहसंमेलन उत्ाहात!
पििंरी  । महाईन्यूज । 

पििंरी-चििंवड 
महािगरिाललका सिंललि जगद्गुरू 

सिं िकुाराम महाराज सिंिीठ 
स्यू ल अनँ्ड ज्तुिअर कॉलजे 

टाळगाव चिखली शाळेिा प्रथम 
वापर्षक से्हसमेंलि का्य्षक्रम 

दोि सत्राि आिा्य्ष अत्र ेरंगमंददर, 
पििंरी ्यथे ेमोठ्ा उत्ाहाि 

सिंन्न झाल.े संििीठाच्ा प्रथम 
वापर्षक से्हसमेंलि का्य्षक्रमामधे् 
िदहल्ा सत्रािील का्य्षक्रमासाठी 

माजी िगरसेवक कंुदि गा्यकवाड, 
ददिेश ्यादव व सिंोर मोरे, ह.भ.ि. 
माऊली महाराज साळंुख,े सिंिीठ 

- चििंि सतमिी सदस्य प्रकाश 
आबा आहेर, सामालजक का्य्षकिते 

पकसि बावकर, तविा्यक मोरे, 
लजिु ्यादव व इिर शाळेिील 
प्रािा्यया प्रमखु िाहुि ेम्हियूि 

उिस्थिि होिे.

दसुऱया सत्रामधे् आमदार महेर 
लांडगे, अवतररक्त आयुक्त प्रदीप 
जांभळे-पाटील,  उपायुक्त क्रषिण 
विभाग संदीप खोत, क्रषिणाधधकारी 
माध्वमक तथा संतपीठ सचचि 
सजंय नाईकडे प्रमखु पाहुण ेम्हणनू 

उपस्थित होते. याप्रसंगी पय्धिेषिक 
विलास पाटील, काययालयीन अधीषिक 
रोदहदास रेटे, संतपीठ अभ्ासक 
ज्ानेर्र गाडगे, तसेच सामाक्जक 
काय्धकतचे विकास साने उपस्थित 
होते. मान्यिरांच्ा हस् ेदीप प्रज्वलन 
करुन काय्धक्रमाची सुरुिात करून 
उपस्थित मान्यिरांचा यथोचचत सन्ान 
करण्ात आला .

मा.आमदार महेर दादा लांडगे 
यांनी आपल्ा भाषणामधे् चचखली 
गािाचा विकास आणण संतपीठ 

यािद्दल अधधक विरषे सहकाययाचे 
आर्ासन ददल ेि त ेसाकारण्ासाठी 
आम्ही सदैि करटिद् आहोत असे 
आपल्ा भाषणातून व्यक्त केले. 
तसचे अवतररक्त आयकु्त प्रदीप जांभळे 
पाटील यांनी ही प्रसगंी आपल ेमनोगत 
व्यक्त करताना संतपीठ राळेतील 
अधभिादनाच्ा !! राम कृष्ण हरी!! 
या प्राचायया  डॉ.मदृलुा महाजन यांनी 
सुरू केलले्ा सुदंर सकंल्पनचे ेविरेष 
कौतकु केल ेआणण काय्धक्रमासाठी 
रभुचे्ा ददल्ा. 

गणुितं विद्ार्ायांचा गौरि…
  संतपीठ सचिव संजय नाईकडे यांनी संतपीठ हे पपपंरी चििंवड महानगरपाश्लका संिाश्लत स्वयं 

अर््णसहाय्य तत्वावर आधाररत असून त्ािाित अधधक मादहती ददली. संिालक श्ी राजु महाराज ढोरे, 
संिाश्लका डॉ. स्वाती मुळे यांनी संथिेिा ध्येय धोरणािी आणण काय्णपद्धतीिी मादहती ददली. प्रािायमा 
डॉ. मृदलुा महाजन यांनी वाप््णक अहवाल सादर केला. त्ानंतर उपस्थित मान्वरांच्ा हस्े संतपीठातील 
गुणवंत मवद्ार्थ्यांिा िक्षीस व प्रशस्ीपत्रक देऊन सत्ार करण्ात आला.

‘टाळगाि चचखली’ नाटटकेच ेसादरीकरण…
  सांसृ्मतक काय्णक्रमात पवु्ण प्रार्ममक मवभागाच्ा मवद्ार्थ्यांनी ‘महाराष्ट्र ािी लोकधारा’ या सकंल्पनअंेतग्णत गणशे 

वंदना, श्शव राज्ाधभ्के सोहळा, कोळी नृत्, गोंधळ गीत तर प्रार्ममक मवभागातील सव्ण मवद्ार्थ्यांनी ‘लोकल टू ग्ोिल’ 
या सकंल्पने अतंग्णत टाळगाव चिखली या गावािा इमतहास सांगणारी ‘टाळगाव चिखली’ ही नापटका, आणण यांसारख्या 
मवमवध नृत्, नाटक, गायन, वादन तसिे मवमवध कलागुणांि ेसादरीकरण मवद्ार्थ्यांनी या प्रसगंी केल.ेचिमकुल्ांपासनू 
मोठ्ांपययंत सव्णि मवद्ार्थ्यांनी आपापल्ा कलागणुांि ेउतृ्ष् सादरीकरण करून पालकांिी मने प्ररुल्ल्त केली. 

।पििंरी-चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

किऱयापासून खत मनमम्णती, 
ई वसे्ट आणण कि-यािा पुनवमापर 
यामव्यी समवस्र मादहती देणारे 
प्रदश्णन महापाश्लकेच्ा वतीने 
आयोश्जत करण्ात आल ेअसनू 
त्ािा जास्ीत जास् नागररकांनी 
लाभ घ्ावा, असे प्रमतपादन 
अमतररक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे 
पाटील यांनी केले.

प प ं प र ी  च िं ि व ड 
महानगरपाश्लकेच्ा वतीन ेचििंवड 
येर्ील अॅटो क्लस्टर २० ते २२ 
जानवेारी या कालावधीत घनकिरा 
मव्यक समवस्र मादहती देणारे 

प्रदश्णन आयोश्जत करण्ात आले 
आहे. त्ािे उदघ्ाटन अमतररक्त 
आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील 
यांच्ा हसे् संपन्न झाल.े त्ावेळी 
माग्णदश्णन करताना ते िोलत 
होत.े यावळेी जांभळे पाटील यांनी 
प्रदश्णनाच्ा स्टॉल्सला भटे देऊन 
पाहणी केली.

प्रद श्ण न ाच्ा  उद्घ ाटन 

प्रसगंी सह शहर अधभयंता सजंय 
कुलकणटी, उप आयुक्त अजय 
िारठणकर, मनोज लोणकर, 
रमवपकरण घोडके, क्षते्रीय अधधकारी 
सुचिता पानसरे, अण्ा िोदडे, 
उमाकांत गायकवाड, श्शतल 
वाकडे, मवजयकुमार र्ोरात, 
आरोग्य काय्णकारी अधधकारी 
गणेश देशपांडे ,  जनसंपक्ण  

मवभागािे प्ररुल् पुराणणक, 
क्षेपत्रय कायमालयातील सव्ण 
सहाय्यक आरोग्याधधकारी, मिल्डर 
असोश्सएशनि ेसंजीवन सांगळे, 
दतिात्रय देशमखु, व्ी एम सथंििेे 
सिंालक श्जतेंद्र पाटील, यमुनटट्रके 
मीपडयािे व्यवथिापक प्रशांत 
घाडगे, प्रमतभा घाडगे, कमवता 
पवार, मवक्रम वारणकर पयमावरण 
मवभागाच्ा उपअधभयंता सोहन 
मनकम, मोराणकर तसिे मवमवध 
सामाश्जक संथिांिे पदाधधकारी 
प्रमतमनधी नागररक व मवद्ार्टी 
मोठ्ा संख्यने ेउपस्थित होते.

स द र  प्र द श्ण न ा त 
महानगरपाश्लकेि ेतसिे जेईनम 
रुड ऍन्ड वेस्ट प्रोजेक्ट प्रा.

श्ल., मवनटके स्केअर प्रा.श्ल., 
इनररि टके, ग्रीनरेीया ररनु्एिल 
टके्ॉलॉजीस, कने्प्ट िायोटके, 
श्सरीअस इन्वायरोन् एलएलपी, 
देव िायोरयुअल, िायोगॅस, 
परनटके लाईर टरु  टके्ॉलॉजीस 
प्रा.श्ल., अर््णकेअर इक्ीपमेंट प्रा. 
श्ल, इन्वीकेअर टके्ॉलॉजीस 
प्रा.  श्ल., श्ीजी एक्ा टट्र ीटमेंट 
प्रा. श्ल. कला जनसेट प्रा. श्ल., 
 श्लमरस ससे्टनेिल सोलु्शन, 
पपपंरी चििंवड महानगरपाश्लका 
एसटीपी आणण  आरोग्य व 
स्वच्छ भारत अधभयान कक्ष, 
व्ी. क्ाश्लटी इलेक्टट्र ोमेक प्रा. 
श्ल., पपश्ससीआयसीएसए, रेडडो 
नेच्ुरा इंपडया प्रा.  श्ल., रयुराट 

वुलार हायडट्र ोटेक एलएलपी, 
जलसवेक सोलु्शन्, इन्ीमनटी 
हायडट्र ोश्लक्स, िक्र आकार 
लाईरस्टाईल सोलु्शन्, 
एिएनिी इंश्जमनअस्ण पीटी श्ल., 
स्ाट्ण एन्वायरो श्सस्टम प्रा. 
 श्ल., साईरुपम टके्ॉलॉश्जस, 
सॉल्व्अर््ण इकोटेक प्रा. श्ल., 
ग्रीन सृष्ी राउंडेशन, मेडा, पुणे 
पडस्टट्र ीक्ट हाऊश्सगं रेडरेशन, 
सायनजटी मटेरेरया, इकोसने् ग्रीन 
सोल्शुन् एलएलपी, क्लीन ओ 
अर््ण, पणु्णम इकोव्ीजन राऊंडेशन, 
संश्जवनी पडजास्टर सोलु्शन्, 
कॉन्ीप्रो इंडस्टट्र ीज या संथिांिे 
मादहती व प्रात्श्क्षक सादर करणारे 
स्टॉल आहेत.

अचतररक्त आयुक्त प्रदीप जाभंळे पाटील : घनकिरा वव्यक प्रदश्वनात ववववध कंपनािंा सहभाग

ववद्ार्ायांिे बहारदार सादरीकरण : आमदार महेश लांडग ेयांिी उपस्थिती

कचरा खतनिरममिती, पिु्नवापर प्रदश्निाचा लाभ घ्ा!
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भारत जगातील सवमाधधक लोकसखं्यिेा 
देश िनत आहे. त्ा पाश््ण वभमूीवर देशाच्ा 
आधर््णक मवकासाच्ा दृष्ीने महत्त्वपूण्ण 
अशा मानवी भांडवल आणण लोकसंख्या 
लाभांशाच्ा मवमवध पलूैिंा गांभीयमान ेमविार 
करण्ािी वेळ आली आहे. त्ािा पुरेपूर 
वापर केला, तर देश प्रगमतपर्ावर वेगाने 
धाव ूशकेल.

सध्ा लोकसखं्यमेधे् दसुऱया क्रमांकािर 
असलेला भारत २०२३ या िषयात लिकरच चीनला 
मागे टाकून जगातील सियाधधक लोकसंख्यचेा 
देर होईल, असा अंदाज आतंरराष्ट्र ीय नाणवेनधीने 
(आयएमएफ) व्यक्त केला आहे. षिते्रफळाच्ा 
दृष्ीने जगात सातव्या क्रमांकािर असललेा भारत 
लोकसंख्येमधे् पदहल्ा क्रमांकािर पोहचत 
असताना देरातील संसाधने आणण िाढत्ा 
लोकसंख्येचे योग्य वनयोजन करणे महत्ताचे 
ठरणार आहे.

एकीकडे िेगाने िाढणारी लोकसंख्या 
आधथ्धक विकासातील अडथळा मानला जात 
असली तरी, धथओडेर रलु्तझसारख्या अथ्धतज्ज्ञाने 
लोकसखें्यला मानिी भांडिल सिंोधनू दजचेदार 
क्रषिण, प्रक्रषिण आणण आरोग्य सवुिधा यांद्ारे 
देरातील लोकांची मानक्सकता विकासाच्ा ददरनेे 
प्ररेरत केल्ास देराचा जलद आधथ्धक विकास 
होऊ रकतो, अस ेमत मांडले आहे.

तर डेव्व्ड बु्म आणण डेव्व्ड कवनगं यांनी 
लोकसखं्यचे्ा सहाय्ान ेदेराला लोकसखं्या 
लाभांर कस ेप्राप्त करता यतेात, याच ेविशे्षण 
केले आहे. त्ांनी लोकसंख्येची ियोरचना 
लषिात घऊेन दजचेदार क्रषिण, प्रक्रषिण आणण 
आरोग्य सुविधांची मुिलक उपलब्धता करून 
ददल्ास श्रवमकांची उत्ादकता िाढून आधथ्धक 
िदृ्ी दर िाढतो हे स्पष् केल ेआहे.चीनसारख्या 
महाकाय लोकसंख्यचे्ा देरान ेमानिी भांडिलाचा 
वनयोक्जत आणण क्रस्िद् विकास करत उच्च 
लोकसंख्या लाभांर संपाददत करण्ाचे ि 
जागवतक िाजारपठेेिर िच्धस्व वनमयाण करण्ाचे 
यरस्वी प्रयत्न केल ेआहेत. आज भारत जगातील 
सियाधधक लोकसखें्यचा आणण पययायान ेसियाधधक 
मानिी ससंाधनांचा देर िनत असताना आधथ्धक 
विकासाच्ा दृष्ीन ेमहत्तपूण्ध अरा मानिी भांडिल 
आणण लोकसंख्या लाभांराच्ा विविध पलैूचंा 
गांभीययान ेविचार करण्ाची िळे आली आहे.

मानिी भांडिल आणण लोकसंख्या लाभांर 
यांच्ा दृष्ीन ेमहत्ताच्ा असलले्ा लोकसखं्यचे्ा 
ियरचनेचा विचार करता, भारतातील एकूण 
लोकसंख्येत काय्धकारी लोकसंख्या मानल्ा 
जाणाऱया १५ त े६४ ियोगटातील लोकसंखे्यचे 
प्रमाण ६७ टक्क्ांिर आहे. अधधक श्रम 
उत्ादकतेच्ा माध्मातून देराला अधधक 
लोकसखं्या लाभांर प्राप्त करण्ासाठी अनकूुल 
स्थिती असल्ाच ेस्पष् होते. 

आरथ्षक तवकासािे 
इंलजि की अडथळा?

संपादकीय

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

ऐकोनियां माझी करुणेचीं वचिें ।
व्ावें िारायणें उतावीळ ॥२॥

 - संि िुकाराम

भयूतमका

क्रषिण व्यिथिेत सुध ारणा 
करण्ासाठी निीन रषैिणणक धोरण (एनईपी 
२०२०) चा मसदुा तयार करण्ात आला. उच्च 
क्रषिणाचा स्र सुधारण्ासाठी एनईपीने 
केलेल्ा सचूनांपैकी एक म्हणज ेपरदेरी 
विद्ापीठांना भारतात संकुल थिापनेची 
अनमुती. पाच जानिेारीला विद्ापीठ अनदुान 
आयोगाच ेअध्षि एम. जगदेर कुमार यांनी 
हे जाहीर केले. यािर संवमश्र प्रवतरक्रया 
उमटत असताना प्रस्ावित धोरणात त्ाचे 
फायदे आणण सभंाव्य उणणिांिाित सकू्ष्म 
चचया आिश्यक आहे. एम. जगदेर कुमार 
ह्ांनी ह्ा धोरणाचे काही वनकष सांगगतल.े 
त्ामध् ेपदहला वनकष म्हणजे ज्ा परदेरी 
उच्च रैषिणणक संथिाना भारतात संकुल 
उभारायच ेआहे, त्ा जागवतक क्रमिारीत 
सिवोच्च ५०० विद्ापीठांत हव्यात रकंिा 
नामांरकत असाव्यात. परदेरी विद्ापीठे 
ही भारत सरकारच्ा अनुदावनत संथिा 
नसल्ामुळे त्ांची प्रिेर प्ररक्रया, रुल्क 
सरंचना ठरिण्ात यजूीसीची कोणतीही 
भूवमका नसेल. या विद्ापीठांच्ा कॅम्पसमध्े 
आरषिणािाित तेच ठरितील. मलू्मापन 

प्ररक्रया आणण विद्ार्थषांच्ा गरजांचे 
मूल्ांकन केल्ानंतर, अथ्धदिु्धलांसाठी 
क्रष्यितृ्ी असू रकत.े विद्ापीठांना केिळ 
कॅम्पसमधे्च प्रत्षि िगषांसाठी पूण्धिेळ 
अभ्ासक्रम क्रकिण्ाची परिानगी असले. 
ऑनलाइन रकंिा दरूथि नवे्. क्रषिणाचा 
दजया इथ ेि मूळ सकुंलात समान असािा 
लागले. या साऱया अटी असतील.

या वनण्धयाचे महत्तपूण्ध फायदे 
आहेत, असे अनेकांना िाटते. पदहला 
फायदा म्हणजे विद्ार्थषांची प्रचंड संख्या. 
भारतात विद्ार्थषांची संख्या अंदाजे ३१ 
कोटी ५० लषि आहे (जनगणना २०११). 
भारतात ९९० विद्ापीठे आणण ४० हजार 
महाविद्ालय ेआहेत. परंत ुउच्च क्रषिणात 
भारतातील विद्ार्थयाच ेनोंदणी प्रमाण २६.३ 

टके् आहे. चीनच े५१, ब्ाझीलच े५० रकंिा 
यरुोपीय ि उत्र अमरेरकन राष्ट्र ांत ८० टके् 
आहे. उच्च क्रषिण सथंिांमधील ४७ टके् 
पदिीधरच हे रोजगारषिम आहेत. सध्ाच्ा 
क्रषिणाची गुणित्ा अपुरी आहे. त्ामुळे 
परदेरी विद्ापीठांनी दजचेदार क्रषिण द्ािे 
ि तरुणांचे रूपांतर मानिी संसाधनात 
करािे. यातला आणखी एक घटक म्हणजे 
देरात प्रिेरयोग्य दजचेदार क्रषिणाचा 
अभाि. क्ाक्ेरेली सायमंड्स (क्ूएस) 
िर््ध यवुनव्क्स्धटी रँरकंगनसुार पदहल्ा ५० 
मध् ेचीनमधील तीन विद्ापीठे आहेत, तर 
एकाही भारतीय विद्ापीठ पदहल्ा रभंरात 
नाही. म्हणूनच सध्ा १८ लाख भारतीय 
विद्ाथटी परदेरात क्रकत आहेत. २०२२ या 
एका िषयात साडेचार लाख विद्ाथटी परदेरात 
गले.े भारतातील परदेरी विद्ापीठांची सकुंले 
७.५ अब्ज डॉलस्धचा 'ब्ने डट्र ने' थांिितील. 
परदेरी विद्ापीठांच्ा प्रिेरामुळे परकीय 
चलनाचा प्रिाह रोखला जाईल आणण 
आपल्ाला परकीय भांडिलाचा साठा 
प्रभािीपण ेिापरता यईेल. दजचेदार क्रषिणाचे 
प्रमाण िाढेल. 

घराि अंधार; िाहुण्ांिा िा्यघड्ा
आधी सरकारन ेभारतीय मवद्ापीठांच्ा मवकासाकडे लक्ष द्ावे. नतंरि परदेशी मवद्ापीठांना देशात परवानगी द्ावी. केवळ 

परदेशी मवद्ापीठ िोलवनू श्शक्षण क्षते्रािे खासगीकरण वाढवनू सरकार आपल्ा जवािदारीपासनू पळून जाऊ शकत नाही... 

।। अभंगवािी ।।

महाईन्यूज हे डडजजटल वृत्तपत्र संथिािक संिादक अरधकराव ददवे- िा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.  का्य्षकारी संिादक ः *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.)

ििगंबाजीिा तिर्वयाज खेळ महत्ताकांके्मळेु राक्सी ठरिो्य…

वनभचेळ आनंदाचे रूपांतर दारुण द:ुखात 
करण्ाची आपल्ा समाजाची ताकद रकती अफाट 
आहे, याच ेदर्धन दोन ददिसांपिूटी पतगंांच्ा मांजाने 
घेतलेल्ा िळींमधून समोर आले. या िळींची 
संख्या महाराष्ट्र ात दोन आहे तर गुजरातमधे् 
वतप्पट- म्हणजे सहा. उदारीकरणािरोिर रहरांतनू 
उत्रोत्र पतगंांचंा खळे हद्दपार होण्ाची आणण हा 
खळे िदनाम होण्ाची जी जी प्रमखु कारण ेआहेत, 
त्ात नायलॉन मांजाचा क्रम सियात िरचा आहे. 
नव्वदच्ा दरकात धारदार काचांचा आपापला 
मांजा िनविणारे पतगंिाज देरभर होते. िरेली 
या उत्र प्रदेरातील रहरातनू यणेारा मांजा गेली 
रकत्के िषचे पतगंांच ेपजे लढविण्ासाठी सि्ध 
राज्ांत पोहोचत होता. डोंगरीचा तार (तारी) मांजा 
हादेखील पतगं उडविणाऱयांना हिाहिासा िाटणारा. 
िरेलीचा काळा, िांगी रंगाचा, िारीक गलुािी रकंिा 
‘किटी’ मांजाधारक इतर मांजा िापरणाऱयांना 
स्पधचेत मागे टाकत. या मांजांची गणुित्ा, खर 
आणण धार या सिवोत्म असत पण त्ांचा उपद्रि 

ना पक्षांना होई ना माणस ेजखमी होण्ाइतकी 
त्ाची दहरत ददस.े उलट पतगं िदिणाऱयाच्ा, 
उडिणाऱयाच्ा िोटांिर त्ा धारदारपणाचा प्रसाद 
उरे. सन दोन हजारोत्र काळामध् ेपतगंिाजीत 
जो मोठा िदल घडला, त्ात दुसऱयािर 
कुरघोडी करण्ासाठी नायलॉन िा चचनी मांजा 
आणनू पतगं उडविण्ाचा. खरेतर ही पारंपररक 
पतगंिाजी नव्ती. काच लािून िनविललेा रकतीही 
ताकदीचा, उत्म मसाल्ाचा मांजा या चचनी 
मांजापढेु वनष्प्रभ ठरत होता. पतगं उडविण्ासाठी, 
दसुऱयाची पतगं कापण्ासाठी घक्रटण्ाची- ढील 
देण्ाची विक्रष् कला खळेाडूच्ा अगंी असािी 
लागायची. केिळ त्ा िळािर मांजा कोणताही 
असला, तरी हिचे्ा स्थितीनसुार- पतगंिाजाच्ा 
अनुभिानुसार वनष्णात पतंगिाज इतरांच्ा 

पतगंाला कापण्ाची कला दाखित अस.े िरून 
पजे लािताना रकंचचतही न थांिता ढील देण्ाचा 
प्रकार आणण प्रवतस्पध्याची घक्रटताना अधधक 
िदिनू परेुरी हापसण्ाची स्थिती आकारात तयार 
करण्ाचा प्रकार पारंगत खळेाडू करत असे. पण 
पतगंीतल्ा या सगळ्ा कलािाज्ा नायलॉन 
मांजाने षिणाधयात नष् केल्ा. कारण हिचे ेभान 
नसले-पतगं जजुिी उडिता आली तरी निखा, 
अगदी लहान खळेाडूही चचनी मांजाद्ारे पारंगत 
पतंगिाजाला नामोहरम करण्ासाठी सषिम 
ठरत अस.ेनव्वदच्ा दरकाच्ा रिेटापययंत चचनी 
मांजा हा रभंरातील एखादा पतगं उत्ाही िापरे. 
कारण त्ा मांजाचा दर हा िरेली आणण डोंगरी 
मांजाहून चार त ेपाच पट इतका होता. श्रीमंत 
आणण उच्चभ्र ूिगयातील पतगंिाजांचीच तो मांजा 

घणे्ाची ऐपत होती. आताही त्ािर देरभरात 
िदंी असली, तरी वनरषद् ठरविलेल्ा ज्ा ज्ा 
गोष्ी आडमागयान ेवमळतात, तसा नायलॉन मांजाही 
उपलब्ध होतो. हा मांजा गपुचूप घणेारे, त्ाच्ा 
रफरक्ा िापरणारे हेदेखील व्यापारी समाजातलचे 
अधधक. या मांजामळेु पक्षांना, माणसांना, रस्तािर 
िाहन चालविणाऱयांना इजा होऊ रकत,े यािद्दल 
रकतीही जनजागृती झाली असली, तरी तो विचार 
लाथाडून केिळ पतंगिाजीत दसुऱयािर कुरघोडी 
करण्ाची िृत्ी िाढत चालली आहे. छुप्ा 
नायलॉन मांजांच्ा साठ्ांिर रकतीही कारिाई 
केली जात असली, तरी रकतीही रकंमत देऊन 
तो खरेदी करण्ाची इच्ा दाखविणाऱयांमुळे 
क्सनमेा पायरसीसारखा नायलॉन मांजाचा उद्ोग 
फोफािला आहे. २००५ पासून हा मांजा मोठ्ा 
प्रमाणािर िापरायला सरुुिात झाली. गजुरातचा 
पतगं महोत्ि िातम्ांचा विषय व्ायला लागला 
तवे्ापासनू आणण वतथल्ा पतगं उद्ोगान ेमळूच्ा 
िरेलीमधील व्यिसायाला टक्र द्ायला सरुुिात 
केली, तेव्ापासनू हा मांजा देरात अधधकाधधक 
ददसायला लागला. या मांजान ेघायाळ केलेल्ा 
प्राणी-पक्षांच्ा छब्ा ितृ्दळण करणाऱया दृक्-
श्राव्य माध्मांनी याच काळापासनू दाखिायला 
सरुुिात केली. पतंग उडविण्ाची एका रपढीकडून 
दसुऱया रपढीकडे सकं्रवमत व्ायची परंपरा खेळात 
क्ररलेल्ा या अपायकारक घटकाने पूण्धपणे 
थांिविली.
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 ठाकरे गटाचा यवुतििाद  
१) श्शवसनेतेला कोणतागी गट नाही तर कपोकस्ल्पत आहे. श्शवसनेेतील 

रूट म्हणज ेकल्पना आहे.
२) श्शवसनेते दाखवलेल्ा रुटीला काहीही अस्स्त्व नाही. उद्धव ठाकरे यांिी 
श्शवसनेा खरी श्शवसनेा आहे. श्शवसनेेतील रूट आयोगान ेग्राह्य धरु नय.े
३) श्शदें गटान ेदाखल केललेी कागदपत्र ंिोगस आहेत. या कागदपत्रांमध्य े
त्रटुी आहेत. सपु्रीम कोटमाच्ा मनण्णयापययंत प्रमतक्षा करा.तसिे काही लोकांनी 
पक्षातून िाहेर पडण ेहे िकेायदेशीर आहे.
४) श्शदें गटािी कागपत्र खरी असतील तर ओळख परेड करा, अशी महत्वािी 
मागणी कपील श्सब्बल यांनी केली. लोकप्रमतमनधी आणण पक्ष वगेळा आहे. 
आमदार, खासदार पक्षाच्ा चिन्ावर मनवडून आल ेआहेत. त्ामळेु आधी 
कोटमािा मनण्णय यऊे द्ा.
५) पक्षात होता तवे्ा आक्षपे का घतेला नाही. पक्षािा लाभ घतेला आणण 
परत लोकशाही नाही असे म्हणता. पक्षाच्ा धोरणांना माणनूि मतदार 
मतदान करत असतात. सव्ण आमदार, खासदार श्शवसनेेच्ा धनषु्यिाण या 
चिन्ावर मनवडून आल ेआहेत.
६) आतापययंत उमेदवारांना एिी रॉम्ण ददला जात होता. मग आता आके्षप 
का? तसेि पक्षाअतंग्णत मनवडणकुा घणे्ास मुदतवाढ द्ा, अशी मागणी 
देखील कपपल श्सब्बल यांनी केली आहे. उद्धव ठाकरे यांिी २३ जानवेारीला 
पक्षप्रमुख मुदत सपंत आहे.

आता द्ािं लागणार लखेी उत्तर!

शिक्षक, पालक, ग्ामसांनी लटुला खरेदीचा आनदं 

। मुंबई । महाईन्यूज । 
 क्रिसेना खासदार संजय 

राऊत सध्ा काँग्सेच्ा भारत जोडो 
यात्रेत सहभागी झाले आहेत. राहुल 
गांधी यांची भारत जोडो यात्रा सध्ा 
जम्ू -कश्मिरमध्े आहे. यात्रेतून 
सजंय राऊत यांनी भाजपिर जोरदार 
हल्ािोल केला. महाविकास आघाडी 
थिापन होऊ रकते. एकनाथ क्रदें 
भाजपसोित सरकार थिापन करुन 
रकतात. तर महाराष्ट्र ाच्ा राजकारणात 
सि्ध रक् आहे, अरी चचया राजकीय 
ितु्धळात रंगली आहे. त्ामुळे २०२४ 
ला उद्ि ठाकरे यांची क्रिसेना भाजप 
सोित जाईल का?, असा प्रश्न संजय 
राऊत यांना विचारण्ात आला. 

संजय राऊत म्हणाले, "असे 

भारकत ंित्धिली, कोणी काही िोललं 
तरी माझा या सि्ध भविष्यािर या षिणी 
विर्ास नाही. काल नरेंद्र मोदी आले 
होत.े ज्ा भाजपन ेआमची क्रिसेना 
फोडली अन् त्ा फुटीचे समथ्धन 
करत आहेत. ज्ांना भाजपन ेमांडीिर 
घेतले आहे. ज्ांनी िाळासाहेिांच्ा 
पषिाच,े चचन्ाचे नाि नष् करण्ाचा 
अफजलखानी विडा उचलला आहे, 
असे मोदींच्ा व्यासरपठािर होते. 
तर अरा लोकांिरोिर आम्ही पुन्ा 
जाि ंअसा प्रश्न कसा पडू रकतो. हा 
आमच्ा अश्मितेचा आणण भािनेचा 
प्रश्न आहे."होत.े भाजपच्ा काय्धकत्षांनी 
एक प्रकारे आजच्ा सभेच्ा वनवमत्ाने 
रक्ती प्रदरयानासाठी मोठी गदटी केली 
होती. 

राजकारणात काहीही शक्य! 

। िाटि (सािारा)  
। कांिि सुिार । महाईन्यूज । 

यरे्ील श्ज. प. प्रार्ममक 
शाळा पाडळोशी येर् ेमवमवध 

शालये उपक्रमांतग्णत मवद्ार्थ्यांच्ा 
कल्पनांच्ा पखंांना िळ देण्ासाठी 

तसिे सामाश्जक जाणणव दृढ 
करण्ासाठी  िालिाजारािे 

आयोजन करण्ात आल ेहोते. या 
उपक्रमास ग्रामथिांसह, पालक-

श्शक्षक वगमािा उतू्सत्ण प्रमतसाद 
ममळाला. पदहली ते सातवीच्ा 
मवद्ार््यांनी या िालिाजरामधे्य 

सपक्रय सहभाग नोंदमवला. मवशे्  
िाि म्हणज ेया िालिाजारात 
भाजीपाल्ासह मवमवध वसू्, 

खाद्पदार््ण मवक्रीसाठी ठेवण्ात 
आल ेहोत्ा. या वस्ूिंी खरेदी 

करण्ासाठी श्शक्षक, पालकांसह 
ग्रामथिांिी झुिंड उडाल्ाि ेपहायला 

ममळाले.

मंगळिारी, (दद. 17 जानेिारी) 
रोजी पाडळोरी गािच्ा मध्ितटी 
दठकाणी हा िालिाजार भरविण्ात 
आला. हा िाजार पाहण्ासाठी 
पाडळोरी गािारेजारील विविध 
गािातील प्राथवमक राळांनी हजेरी 
लािली. यामधे् प्राथवमक राळा 
धायटी, प्राथवमक राळा नारळिाडी, 
प्राथवमक राळा तािरेिाडी, तसेच 
अंगणिाडी राळांनी उपस्थिती 
दर्धविली. या राळांतील चचमुकल्ांनी 
तसेच क्रषिकिृंदांनी खरेदीचा आनंद 
लुटला.

पाडळोरी गािच्ा निवनियाचचत 
सरपंच अलकाताई तािरे यांनी या 
िालिाजारास सददच्ा भेट ददली. 
राळेच्ा उपक्रमािाित विद्ार्थषांचे 
कौतकुोद्ार काढल.े  राळा व्यिथिापन 
सवमतीच्ा अध्षिा, सदस्या तसेच 
राळेच्ा मुख्याध्ारपका श्रीमती 
जगदाळे मडॅम यांनी त्ांच ेस्वागत केले. 
यािेळी क्रषिकिृंद उपस्थित होता..

पाटण तालुक्यातील प्राथममक शाळा 
पाडळोशी येथे बालबाजारास उतू्सत्न प्रमतसाद

परहली ते सातवीच्ा ववद्ार्ायांिा सवरिय सहभाग 

। मुंबई । महाईन्यूज । 

श्शवसेना पक्षाच्ा 
नावावर आणण चिन्ावर 

कोणािा अधधकार आहे? 
याप्रकरणी आज (शुक्रवार, 

२० जानेवारी) कें द्रीय 
मनवडणूक आयोगासमोर 
महत्वािी सुनावणी पार 

पडली. 

ज ि ळ प ा स  स ा डे त ी न 
त ा स ां प ा सू न  व न ि ड णू क 
आयोगासमोर ठाकरे आणण क्रदें 
गटाकडून युक्तीिाद सुरू होता. 
दोन्ी गटाच्ा िरकलांकडून 

जोरदार युक्तीिाद करण्ातआला. 
दोन्ी गटांनी ‘क्रिसनेा’ पषिाच ंनाि 
आणण ‘धनुष्यिाण’ पषि चचन्ािर 
दािा सांगगतला आहे. वनिडणूक 
आयोगासमोरील युक्तीिाद अंवतम 
टप्प्ात आला असला तरी मूळ 
क्रिसेना कुणाची आणण धनषु्यिाण 
कोणला द्ायचा? यािाितचा 
सस्पेन्स कायम आहे.

सोमिारी (३० जानेिारी 
रोजी) यािाित लेखी उत्र दाखल 
करण्ाचे आदेर वनिडणूक 
आयोगाने ददल ेआहेत. दोन्ी गटांनी 
लेखी उत्र दाखल केल्ानंतर 
पुढील सुनािणी होणार आहे. 
विरेष म्हणजे २३ जानेिारी रोजी 

उद्ि ठाकरे यांचा पषिप्रमुख पदाचा 
काय्धकाल संपणार आहे. त्ामुळे 
मूळ क्रिसेना नेमकी कुणाची हा 
पेच आणखी िाढण्ाची रक्ता 
आहे. यापूिटी १७ जानेिारीला 
सुनािणी झाली होती. ठाकरे 
गटाच्ा ितीने आज ज्ेष् िकील 
करपल क्सब्बल यांनी युगक्तिाद 
केला. तसेच क्रदें गटाच्ा ितीने 
ज्षे् िकील महेर जठेमलानी यांनी 
युगक्तिाद केला. करपल क्सब्बल 
यांनी ठाकरे गटाच्ा ितीने सिवोच्च 
न्यायालयाच्ा वनण्धयापूिटी आपला 
वनण्धय देऊ नये, असे आिाहन केले 
होते.

दरम्ान यािर काय वनण्धय 
होणार हे पाहािे लागणार आहे. 
गले्ा सनुािणीत झाललेा यगुक्तिाद 
महत्ाचा होता. आज कोटयान ेवनण्धय 

तर तो त्ा सुनािणीिर अिलंिून 
राहील.
शिंदे गटाचा युवतििाद -

१) आमच्ाकडे संख्यािळ 
जास् आहे त्ामळेु चचन्ाचा वनय्धण 
तातडीने घ्ािा.

२)  पषिाचा मोठा  गट 
लोकप्रवतवनधींसोित िा हेर 
पडल्ास तो िेकायदेरीर कसा?

३ )  क् रं दे  ग ट ा च् ा 
कागदपत्रांमधे् त्रुटी असल्ाचे 
ठाकरे गटाचे िकील करपल 
क्सब्बल म्हणाल ेहोते. दरम्ान, महेर 
जठेमलानी यांनी हा दािा फेटाळला 
आहे. कागदपत्रांमधे् कुठलीही 
त्रुटी नसल्ाचे जेठमलानी यांनी 
स्पष् केले. तसेच आमदार आणण 
खासदार यांच ंिहुमत क्रदें गटाकडे 
असल्ाचा दािा त्ांनी केला.

ठाकर ेकी शशंदे? ननवडणूक आयोगाने ददली पुढिी तारीख

धनषु्यबाण कुणाचे ? 

  श्ज. प. प्रार्ममक शाळा पाडळोशीच्ा वतीने रािमवण्ात 
आलेला हा नामवन्पूण्ण उपक्रम मवद्ार्थ्यांच्ा कल्पनांना 

तसेि भावमवविाला मनश्चिति िळ देणारा ठरणार आहे. समाजभान 
जपताना, ग्रामथि तसेि गावाप्रती असलेली जाणणव यातून 
मवद्ार्थ्यांना दैनददन, व्यवहारी जीवनात उपयोगी पडणार आहे. हा 
उपक्रम रािमवणायमा सव्ण श्शक्षकवृंदांिे अधभनंदन आणण कौतुक.

 -अलकाताई तावरे, 
निवनियाचचत सरपंच, पाडळोरी, ता. पाटण
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सससससस ससससससससससस ससससस सससससस सससस सससससससससससस सससससससस ससससस 
याव्टीच्ा चित्ररर् संकल्पनेत ‘साडेतीन शगक्तपीठे आणण 

स्तीशक्ती जागर’ यांिी मनवड करण्ात आली आहे. प्रजासतिाक ददनी 
ददल्ीत कत्णव्य पर्ावर होणाऱया पर्संिलनाकडे देशवासीयांिे 
लक्ष लागलेले असते. पर्संिलनात सहभागी होणारे राज् आणण 
मंत्रालये आपापल्ा परीने उतिमोतिम संकल्पना मनवडतात आणण 
कलाकार त्ा संकल्पनांना मूत्ण रूप देऊन, हुिेहूि साकारून 
पाहणाऱयांना मंत्रमुग्ध करतात. याव्टी महाराष्ट्र ाच्ा चित्ररर्ासाठी 
‘साडेतीन शगक्तपीठे व स्तीशक्ती जागर’ या संकल्पनेिी मनवड 
करण्ात आली आहे. महाराष्ट्र ात आददशक्तीिी साडेतीन शगक्तपीठे 
प्रश्सद्ध आहेत. या साडेतीन शगक्तपीठांमध्ये कोल्ापूरिे महालक्ष्मी 
मंददर, तुळजाभवानीिे श्ी क्षेत्र तुळजापूर, माहूरिी रेणुकादेवी 
आणण वणीिी सप्शंगी देवी या धामम्णक थिळांिा समावेश आहे. 
त्ामुळे या देवठींच्ा भव्य आणण मततक्ाि संुदर प्रमतमांिे आणण 
त्ांच्ा माध्यमातून स्ती सामर्थमािे दश्णन यावेळी सव्ण देशवाश्सयांना 
घरिसल्ा होणार आहे.

।  मुंबई । महाईन्यूज । 

  प्रजासत्ाक ददिातितमत् 
िवी ददल्ी ्यथेे होिाऱ्या 

सिंलिाि महाराष्ट्र ािा चित्ररथ 
सहभागी व्ावा, ्यासाठी सिि 

आग्ही राहयूि, कें द्ी्य संरक्ि 
मंत्री राजिाथ लसहं ्यांच्ाशी थेट 

बोलल्ाििंर सांसृ्तिक का्य्ष 
मंत्री सधुीर मुिगंटीवार ्यांच्ा 

प्र्यत्ांिा ्यश आले आहे. त्ांच्ा 
माग्षदश्षिाखाली ‘महाराष्ट्र ािील 

साडेिीि शक्तििीठे आणि 
स्तीशतिी जागर’ चित्ररथावर 

साकारण्ाि ेकाम ददल्ी ्यथेे 
्यदु्धिािळीवर सुरु आहे.

यािषटीच्ा चचत्ररथ संकल्पनेत 
‘साडेतीन रगक्तपीठे आणण स्तीरक्ती 
जागर’ यांची वनिड करण्ात आली 
आहे. प्रजासत्ाक ददनी ददल्ीत 
कत्धव्य पथािर होणाऱया पथसंचलनाकडे 
देरिासीयांचे लषि लागलेले असते. 

पथसचंलनात सहभागी होणारे राज् 
आणण मंत्रालये आपापल्ा परीने 
उत्मोत्म संकल्पना वनिडतात आणण 
कलाकार त्ा संकल्पनांना मूत्ध रूप 
देऊन, हुिहूेि साकारून पाहणाऱयांना 
मतं्रमगु्ध करतात. यािषटी महाराष्ट्र ाच्ा 

चचत्ररथासाठी ‘साडेतीन रगक्तपीठे 
ि स्तीरक्ती जागर’ या संकल्पनेची 
वनिड करण्ात आली आहे. महाराष्ट्र ात 
आददरक्तीची साडेतीन रगक्तपीठे प्रक्सद् 
आहेत. या साडेतीन रगक्तपीठांमधे् 
कोल्ापूरचे  महालक्ष्मी मं ददर, 

तुळजाभिानीचे श्री षिेत्र तुळजापूर, 
माहूरची रेणुकादेिी आणण िणीची 
सप्तशंगी देिी या धावम्धक थिळांचा 
समािरे आहे. त्ामळेु या देिींच्ा भव्य 
आणण वततक्ाच सुदंर प्रवतमांच ेआणण 
त्ांच्ा माध्मातून स्ती सामर्थयाचे 

दर्धन यािेळी सि्ध देरिाक्सयांना 
घरिसल्ा होणार आहे.सांसृ्वतक 
काय्ध मंत्री सुधीर मुनगंटीिार यांनी 
हा चचत्ररथ साकारण्ासाठी मूवत्धकार 
आणण कलाकारांना सधंी ददली आहे. 
यािषटीची संकल्पना, रेखाचचते्र ि 

रत्रवमतीय प्रवतकृती तषुार प्रधान आणण 
रोरन इंगोले या यिुक मवूत्धकार आणण 
कलाददग्दर्धक यांनी तयार केली आहे. 
त्ांच्ासोित ‘रुभ एड’ चे संचालक 
नरेर चरडे आणण पकंज इंगळे हे भव्य 
प्रवतकृतीच ेकाम सांभाळत आहेत. 

‘महाराष्ट्रातील साडेतीन शचक्तपीठे आणण स्तीशक्ती जागर’ चित्ररथावर साकारण्ािे काम युद्धपातळीवर 

प्रजासत्ताक ददनी कत्मव्य पथािरील 

संचलनात महाराष्ट्राचा चचत्ररथ!

। िाटिा ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

 ‘‘माझी स्वतःची काहीही इच्ा 
नाही. मला स्वतःसाठी काहीही नको 
आहे. विरोधी पषिांनी एकजूट व्ािे 
आणण देरदहतासाठी पुढे जाि,े हेच मला 
हिे आहे,’’ असे स्पष्ीकरण विहारचे 
मुख्यमंत्री वनतीर कुमार यांनी ददले.

तेलंगणचे मुख्यमंत्री आणण 
भारत राष्ट्र  सवमती (िीआरएस) या 
पषिाचे प्रमुख के. चंद्ररेखर राि यांनी 
खम्ममध् ेआयोक्जत केलले्ा विरोधी 
पषिांच्ा एकरत्रत सभचे ेवनमतं्रण वनतीर 
कुमार यांना ददले नव्ते. यािद्दल यांना 
विचारल ेअसता ‘‘ती त्ांची िठैक होती.

कोणी त्ांच्ा पषिाच्ा िैठकीचे 
आयोजन करते आणण इतर लोकांना 
िोलाविले जाते, तर त्ात निीन काय 
आहे, असा सिाल वनतीर कुमार यांनी 
केला. माझी स्वतःची अरी कोणतीही 
इच्ा नाही. विरोधी पषिाचे लोक एकत्र 

यािेत आणण देरदहतासाठी त्ांनी पुढे 
जािे,’ एिढीच माझी इच्ा आहे.

चं द्र रे ख र  र ा ि  य ां च् ा 
वनमंत्रणािरून देरातील प्रमुख विरोधी 
पषिांचे नेते काल खम्ममधील संयुक्त 
सभेत सहभागी झाले होते. त्ांनी त्ात 
भाषणही केले. यामधे् समाजिादी 
पषिाचे नेते अव्खलेर यादि, आम 
आदमी पषिाचे प्रमुख ि ददल्ीचे 
मुख्यमंत्री अरविदं केजरीिाल, केरळचे 
मुख्यमंत्री रपनराई विजयन आणण डाव्या 
पषिाचे नेते डी. राजा सहभागी झाले होते. 
राहुल गांधी यांच्ा भारत जोडो यात्रेचा 
अंवतम टप्पा जिळ आल्ाने काँगे्सचे 
सि्ध लषि यात्रेिर असल्ाने त्ांचे नेते 
या िैठकीला उपस्थित नव्ते. देरात 
२०२४ मधे् होणाऱया लोकसभेच्ा 
वनिडणुकीच्ा पार््ध िभूमीिर पंतप्रधान 
नरेंद्र मोदी आणण भाजपला विरोध करणे 
एका समान उरद्दष्ाने काँगे्स िगळता 
विरोधी पषि एकत्र येणे हे महत्ताचे 
पाऊल आहे. 

देशहहतासाठी नवरोधकांची 
एकजटू व्ावी; नितीश कुमार

। िवी ददल्ी ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

कें द्र सरकारनं वतन्ी सैन्य 
दलांमधे् तरुणांना रोजगाराच्ा सधंी 
देण्ासाठी 'अग्ीिीर' योजना आणली. 
ही योजना िादाच्ा भोिऱयातही 
अडकली होती. पण आता या 
भरतीमधील गरैप्रकार समोर आला आहे. 
अगग्िीरसाठीचं िनािट भरतीचं रॅकेट 
समोर आलं आहे. केरळच्ा रत्रिेंद्रम इथं 
हा प्रकार घडला असून इथल्ा वमक्लटरी 
इंटेक्लजन्सच्ा मादहतीनसुार, कोल्म 
क्जल्हात राहणारा विन ूएम. नािाचा एक 
माजी सैवनक 'अग्ीिीर' भरतीच ंिनािट 
रॅकेट चालित होता. यासाठी त्ानं 
इंरडयन आमटीच्ा नािान ंकेरळमधील 
२५ त े३० जणांची नोकरीच्ा आवमषानं 
फसिणकू केली. तसचे त्ांच्ाकडून 
समुारे ३० लाख रुपय ेउकळल ेआहेत.

'अग्ीिीर'ची पदहली िचॅ नकुतीच 
िाहेर प्रक्रषिण घेऊन िाहेर पडली 
आहे. लष्करभरतीच ंस्वप्न िाळगलले्ा 
तरुणांनी यासाठी सहा मदहन्यांचं 
लष्करी प्रक्रषिण घतेल ंआहे. यानतंर 
त ेलष्करात विविध सिेांमध् ेरुज ूझाले 

आहेत. मोदी सरकारसाठी 'अग्ीिीर' हा 
तरुणांचा रोजगाराचा प्रश्न सोडिणारा 
महत्ाचा काय्धक्रम आहे.पंतप्रधान 
नरेंद्र मोदी यांनी अग्ीिीर योजना जाहीर 
केल्ानंतर ही तरुणांची ददराभूल 
करणारी योजना असल्ाचं सांगत 

त्ािर टीका होऊ लागली. त्ानंतर 
वतन्ी सैन्य दलांच्ा प्रमुखांनी स्वतः 
पत्रकार पररषदा घऊेन ही योजना करी 
चांगली आहे, हे पटिनू देण्ाचा प्रयत्न 
केला होता. तसचे विरोध करणाऱयांचे 
आरोपही खोडून काढल ेहोत.े

'अननिवीरां'ची बिावट भरती!
माजी सनैनकानं घातला लाखोंिा गडंा
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‘या’ ददििी प्रदशिशित होणार 
‘तू झूठी मैं मक्ार’चा टे्लर

मुिंईः 
सध्ा महाराष्ट्र ाची 

क्रर कोण? अस ंविचारलं तर 
विनददक्तपण ेएकच नाि समोर यते.ं 

ते म्हणजे प्राजक्ता माळी. प्राजक्ता माळीची 
सध्ा चलती आहे. आज वतन ेएका मानाच्ा 

परुस्ारािर नाि कोरल.ं
प्राजक्ता माळीला पांडू या चचत्रपटातील 

खलनागयकेच्ा भवूमकेसाठी झी टॉरकजचा 
सिवोतृ्ष् खलनागयकेचा परुस्ार वमळाला आहे.

हा परुस्ार वमळाल्ानतंर प्राजक्तान ेसोरल 
मीरडयािर फोटो पोस्ट केल ेआहेत. पोस्टमधे् प्राजक्ता 

म्हणत,े ''कष्ाच ंचीज व्ायला सरुूिात झाली असं 
म्हणायला हरकत नाही…
असच ंअविरत प्रमे आणण अखंड पादठंिा आणण 
आक्रियाद अस ूदेत, हीच विनतंी.
मला खलनागयका म्हणनू काम करायला वमळेल असं 
कधीही िाटलं नव्तं, त्ात हा 
परुस्ार वमळाला.. 

त्ामळेु विरेष 
आनदं…

प्राजक्ता 
माळीला आज 
झी टॉरकजच्ा ितीने 
सिवोतृ्ष् खलनागयकेचा 
परुस्ार वमळाला. वतन ेपांडू 
क्सनमेामध् ेखलनागयकेची 
भवूमका वनभािली होती.

नकुत्ाच प्रदक्र्धत झालले्ा रानिाजार ििे सीररजमध् ेप्राजक्ताने 
चक् िशे्यचेी भवूमका केली होती. त्ामळेु वतन ेवतच्ाच 
अधभनयाची रेषा मोडीत काढून एक िगेळा अदंाज दाखिून ददला 

होता. 'पांडू'मध् ेप्राजक्तान ेपदहल्ांदाच खलनागयकेची 
भवूमका केली होती. नकारात्मक भवूमकेतूनही 

प्राजक्तान ेअधभनयाची चुणकू दाखिून ददली 
होती. वतन ेसाकारलले्ा या भवूमकेचं 

सि्धत्र कौतुक झाल.ं आज वतला 
त्ाच भवूमकेसाठी सिवोतृ्ष् 

खलनागयकेचा 
परुस्ार 

वमळाला.

प्राजतिाला सिवोत्कृ ष्ट 
खलनाययकेचा पुरस्ार

 गले्ा िष्धभरात प्रषेिकांनी डोक्ािर 
घतेलले्ा मराठी क्सनमेांची लोकरप्रयता 
तर िॉक्स ऑफीससिरील कमाईत 

ददसलीच पण आता महाराष्ट्र ाला िधे 
लागल ेआहेत ते महाराष्ट्र ाची फेव्रेट 
अधभनते्री कोण हे जाणनू घणे्ाची. 
अखरे हे नाि समोर आल ंआहे.
झी टॉकीज िादहनीतफचे  १५ 
रडसेंिरला महाराष्ट्र ाचा फेव्रेट 
कोण या परुस्ाराची नामांकने 
दणक्ात जाहीर झाली. यामधे् 
महाराष्ट्र ाची फेव्रेट अधभनते्री 
कोण या विभागात अधभनते्री 
अमतृा खानविलकर, सोनाली 

कुलकणटी, हृता दगुु्धळे, ररवतका 
श्रोत्री आणण िदेैही पररुरामी 

यांच्ात चांगलीच चुरस रंगली. 
अखरे हा िहुमान अमतृाला वमळाला 

आणण ती ठरली महाराष्ट्र ाची फेिरेट 
सिवोतृ्ष् अधभनते्री..

अमतृा खानविलकर दहची चंद्रमखुी या 
क्सनमेातील चंद्रा ही भवूमका महाराष्ट्र ाची फेव्रेट 

कोण या परुस्ारासाठी नामांकन करण्ात आली होती. 
लखेक विर्ास पाटील क्लव्खत चंद्रमखुी या कादंिरीिर 

ितेलले्ा या क्सनमेातील अमृताची भवूमका वतच्ा 
आयषु्यातील माइलस्टोन ठरली.
आजपययंत गॅ्मरस अदंाजात ददसलले्ा अमतृाने 

चदं्रमखुी ही व्यक्तीरेखा साकारत लािणी, तमासगीर 
कलाितंीणीच ंआयषु्य, प्रमेासाठीची व्याकुळता दाखिण्ात 
सगळं कौरल् पणाला लािल.ं या क्सनमेान ेअमतृाच्ा 
अधभनय आणण नृत्कलेचंही कौतकु झाल.ं त्ामळेु 
महाराष्ट्र ाचा फेव्रेट कोण या स्पधचेत सिवोतृ्ष् अधभनते्रीचा 
रकताि वतन ेपटकािला.  
  मराठी मनोरंजन विर्ात मानाचा समजला जाणारा 
महाराष्ट्र ाचा फेव्रेट कोण हा परुस्ार 
सोहळा घऊेन यािषटी पुन्ा एकदा झी 

टॉकीज ही िादहनी रक्सकांच्ा 
भटेीला आली आहे. क्सनमेा 
वनवम्धतीपासनू क्सनमेा 

प्रदर्धनापययंत आणण 
अनके िवैिध्पणू्ध 

ि प्रयोगरील 
काय्धक्रमाची नांदी 
सादर करणाऱया झी 

टॉकीज िादहनीच्ा 
पडदयािर काही 
ददिसांतच महाराष्ट्र ाचा 
फेव्रेट कोण 
परुस्ार सोहळा 

प्रषिरेपत होणार 
आहे. 

अमकृता खानविलकर ठरली 
महाराष्ट्राची फेिरेट अशिनेत्री..

िहुगुणी अधभनेत्रीपासून सुरु झालेला तेजश्स्वनी पंरडतचा प्रिास प्रस्ुतकतटीपययंत 
पोहोचला आणण आता हा प्रिास आणखी पुढे गेला असून आता वतची ओळख एक 
यरस्वी वनमयाती अरी झाली आहे. ‘अथांग’ सारख्या थरारक आणण सुपरदहट 
िेिसीररजची वनवम्धती केल्ानंतर आता तेजश्स्वनी निीन िषयात आपली पदहली 
रफचर रफल्म प्रषेिकांच्ा भटेीला घऊेन आली आहे. काही ददिसांपिूटीच ‘िांिू’चा 
टट्र ेलर प्रदक्र्धत झाला आणण विरेष म्हणजे त्ात तजेश्स्वनीचीही झलक ददसली. 
त्ामुळे प्रषेिकांना डिल धमाका अनभुिायला वमळणार आहे. विराल सखाराम 
देिरुखकर ददग्दक्र्धत ‘िांिू’ चचत्रपट येत्ा २६ जानेिारी रोजी चचत्रपटगृहात 
प्रदक्र्धत होणार असून या चचत्रपटात अधभनय िेडचे, िैष्णिी कल्ाणकर, 
पाथ्ध भालेराि, क्रिाजी साटम, अतुल काळे, समीर चौघुले, स्ेहल क्रदम 
यांच्ा प्रमखु भवूमका आहेत. रक्रएरटव् िाईि प्राॅडक्शन वनवम्धत या चचत्रपटाचे 
तेजश्स्वनी पंरडत, संतोष खेर वनमयाते आहेत. तर ‘िांिू’चे लेखन अंिर हडप 
यांनी केले आहे.
आपल्ा पदहल्ा चचत्रपटाच्ा वनवम्धतीिद्दल तेजश्स्वनी पंरडत म्हणते, ”या 
टीमसोित काम करण्ाचा अनुभि खपू धमाल होता. त्ामळेु या चचत्रपटाच्ा 
प्रदर्धनाची मी आतुरतेने िाट पाहत आहे. अधभनेत्री म्हणून काम करताना 
आपली व्यगक्तरेखा करी उतृ्ष्ररत्ा साकारली जाईल, यािर लषि कें दद्रत 
केल ेजाते. मात्र वनमयाती म्हणनू काम करताना चहूिाजूकडे लषि द्ाि ेलागत.े 
सतक्ध  राहािे लागते. चचत्रपटाचा श्रीगणेरा झाल्ापासून ते चचत्रपट 

प्रदक्र्धत होईपययंत वनमयात्ाची जिािदारी असते. रकंिहुना चचत्रपट 
प्रदक्र्धत झाल्ानंतरही अनेक गोष्ींकडे लषि द्ािे लागते. पदहल्ा 

िेिसीररजच्ा वनवम्धतीचा अनुभि होताच. 

‘बांबू’ चित्रपटात तेजस्ी 
साकारणार अनोखी भूशमका

लि रंजनच्ा ‘तू झूठी मैं मक्ार’ने केिळ आपल्ा 
अनोख्या टायटलमुळेच नवे् तर रणिीर कपूर 
आणण श्रद्ा कपूरच्ा धमाकेदार केवमस्टट्र ीमुळेही 
प्रेषिकांमधील उतं्ठा िाढिली आहे. अलीकडेच, 
या चचत्रपटाचा रटझर ररलीज करण्ात आला, 
ज्ाला पाहून या रोम-कॉम चचत्रपटािद्दल 
अधधक जाणून घेण्ासाठी प्रेषिक उत्ुक 
आहेत. अरातच, दर्धक प्रतीषिा करत 
असतानाच, वनमयात्ांनी आज एका आकष्धक 

आणण कव्र-
फुल पोस्टरसह, 
चचत्रपटाचा टट्र ेलर 
23 जानेिारी 
रोजी प्रदक्र्धत 
होणार 
असल्ाचे 
जाहीर केले 
आहे.
चचत्रपटाचा 
निीन पोस्टर 
रंगीत, 
मजेदार, 
आणण 
आकष्धक 

आहे. तसेच, हा चचत्रपट लि रंजनचा आहे हे लषिात 
घेता, चचत्रपटाची कथा उत्म असेल असा अंदाज 
लािला जात आहे. प्रेषिकांनी ब्ू यूथ चचत्रपटासाठी 
प्रतीषिा केली असतानाच ‘तू झूठी मैं मक्ार’या 
क्सनेमात एक असे जग पाहायला वमळेल ज्ाच्ारी 
आजचे तरुण नक्ीच ररलेट करतील. अरातच, 
आता या चचत्रपटाचा टट्र ेलर 23 जानेिारी रोजी 
प्रदक्र्धत होणार असून, रणिीर आणण श्रद्ा लिकरच 
दर्धकांच्ा भेटीला येतील.
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  ७व्या क्रमाकंािर ९ िर्षे जनुा विक्रम मोडला 
 सातव्या क्रमांकावर येताना, कौरने मतच्ा पदहल्ा आंतरराष्ट्र ीय 

डावात ३- िेंडंूिा सामना केला आणण नािाद ४१ धावा केल्ा. मतच्ा 
खेळीत ७ िौकारांिा समावेश होता. सातव्या क्रमांकावर पकंवा 
त्ाखालील क्रमांकावर असलेल्ा कोणत्ाही मदहला रलंदाजाने 
केलेल्ा सववोच्च धावसंख्येिा हा नवा भारतीय मवक्रम आहे. यापूवटी 
हा मवक्रम झुलन गोस्वामीच्ा नावावर होता, जो मतने २०१४ मध्य े
केला होता. मतने ३८ धावा केल्ा होत्ा.

 गोलंदाजीत देविका-दीप्ीची कमाल 
रलंदाजीनंतर आपरिकन संघािी धुलाई करणाऱया दीप्ी शममाने 

गोलंदाजीिी धुरा सांभाळली. मतन इर्ेही धमाका केला. ऑरस्पिनर 
दीप्ी शममाने ४ ्टकात ३० धावा देत ३ महत्त्वािे िळी घेतले. 
मतच्ाव्यमतररक्त लेगस्पिनर देमवका वैदने ३ ्टकांत १९ धावा देत २ 
महत्त्वािे िळी घेतले. आता भारतीय मदहला संघाला २३ जानेवारीला 
वेस्ट इंपडजमवरुद्धिा पुढील सामना खेळायिा आहे.

। वेस्ट इंपडज। महाईन्यूज । 
वृत्संथिा । 

भारतीय मदहला रक्रकेट सघंाला 
पुढील मदहन्यात दक्षिण आररिकेत 
होणाऱया टी-२० विर्चषकात खळेायचे 
आहे. याआधी मदहला संघ वतरंगी 
माक्लका खळेत आहे, ज्ामधे् त्ांचा 
पदहला सामना दक्षिण आररिकेविरुद् 
खळेला. या सामन्यात मृिती मधंानाच्ा 
नेतृत्ाखालील टीम इंरडयाने २७ 
धािांनी रानदार विजय नोंदिला. या 
सामन्यात आपला पदाप्धणाचा सामना 
खेळणाऱया अमनजोत कौरने एक 
मोठ्ा विक्रमाला गिसनी घातली.

फलंदाज अमनजोत कौरने 
दक्षिण आररिकेविरुद्च्ा सामन्यात 
पदाप्धण केले. वतने ३० चेंडूत ४१ 

धािांची मॅचविवनगं खळेी खळेली. या 
कारणास्ि वतला सामनािीर म्हणूनही 
वनिडण्ात आल.े या सामन्यात दीप्ती 
रमयाने अष्पैलू कामगगरी केली. या 
सामन्यात भारतीय मदहला संघाने 
६ िाद १४७ धािा केल्ा होत्ा. 
प्रत्ुत्रात दक्षिण आररिकचा संघ 
९ िाद १२० धािांच करु रकला.या 
सामन्यात भारतीय सघंाची सरुुिात 
खराि झाली. अमनजोत कौर रक्रजिर 
येईपययंत भारतीय सघं रुळािर आला 
नव्ता आणण वनम्ा संघ तिंतू परतला 
होता. त्ािेळी धािफलकािर फक्त ६९ 
धािा होत्ा. त्ानंतर दीप्ती रमया आणण 
अमनजोत कौरन ेसघंाचा डाि सािरला. 
अमनजोत कौर पदहल्ाच सामन्यात 
दमदार फलंदाजी करताना ३० चेंडूत 
नािाद ४१ धािा केल्ा.

          पदाप्वणाच्ा सामनाति मोडला ९ व्ा्वपवूवीिा ‘हा’ ववरिम

 पदहल्ा दोन कसोटींसाठी िारतीय सघं
 रोदहत शममा (कण्णधार), केएल राहुल (उपकण्णधार), शुिमन गगल, 

िेतेविर पुजारा, मवराट कोहली, एस अय्यर, केएस भरत (यष्ीरक्षक), 
इशान पकशन (यष्ीरक्षक), आर अश्विन, अक्षर पटले , कुलदीप यादव 
, रवठींद्र जडेजा , मोहम्मद शमी, मोहम्मद श्सराज, उमेश यादव, जयदेव 
उनाडकट, सूय्णकुमार यादव

 उच्च न्ायालयाने हा ननण्मय ददला 
 भारत आणण न्ूझीलंड यांच्ात २६ जानेवारी रोजी इंदरू येर्े 

होणाऱया वनडे सामन्ाच्ा मतपकटांच्ा ऑनलाइन मवक्रीतील 
अमनयममततेिाित दाखल करण्ात आली होती. ही याचिका उच्च 
न्ायालयाने रेटाळली आहे. उच्च न्ायालयाच्ा इंदरू खंडपीठाने 
याचिकाकत्माला न्ायालयािा वेळ वाया घालवल्ािद्दल २५ 
हजार रुपयांिा दंड ठोठावला आहे. या व्यक्तीने लोकपप्रयता 
ममळमवण्ासाठी हे सव्ण केले, तेही कोणतेही पुरावे सादर न करता 
केले, असे उच्च न्ायालयाने म्हटले आहे.

।मेलबि्ष। महाईन्यूज । 
वृत्संथिा । 

पुढील मदहन्ात भारत 
आणण ऑस्टट्र श्लया संघात 
िार कसोटी सामन्ांिी 

िॉड्णर गावस्र टट्र ॉरी पिधमा 
खेळली जाणार आहे. या 

पिधतेपूवटी िेतेविर पुजाराने 
शानदार कामगगरी केली 
आहे. त्ािे आंध्रमवरुद्ध 

अवघ्ा नऊ धावांनी शतक 
हुकले, पण या खेळीतून 

रॉममात असल्ािे संकेत 
ददले आहेत. त्ाििरोिर 

त्ाने प्रर्म श्ेणी पक्रकेटमध्ये 
१२,००० धावांिा टप्ा पूण्ण 

केला.
३४ िषटीय पुजाराने रणजी 

टट्र ॉफीमध्े आंध्रविरुद् खेळल्ा 
गेलेल्ा सामन्यात मोठी कामगगरी 
केली आहे. चेतेर्र पुजाराने 
रुक्रिारी रणजी टट्र ॉफीमधे् 
सौराष्ट्र कडून आंध्रविरुद् खेळताना, 
भारतातील प्रथम श्रेणी रक्रकेटमध्े 
१२,००० धािा पूण्ध केल्ा.

आंध्रविरुद्च्ा सामन्याच्ा 
चौर्था ददिरी चेतेर्र पुजारा 

दसुऱया डािात रतकाच्ा जिळ 
आला. पण नऊ धािांनी हुकले. 
त्ाने १४६ चेंडंूचा सामना करत 
९१ धािांची खेळी केली. पुजाराने 

आपल्ा खेळीत ११ चौकार 
लगािले. त्ाची ९१ धािांची खेळी 
व्यथ्ध गेली. कारण सौराष्ट्र ाचा १५० 
धािांनी पराभि झाला.

पुजाराने रुक्रिारी रणजी 
टट्र ॉफीमधे् आंध्रविरुद् भारताच्ा 
प्रथम श्रेणी रक्रकेटमधे् १२,००० 
धािा पूण्ध केल्ा. त्ाने आपल्ा 
१४५व्या सामन्यात ही कामगगरी 
केली आणण देरातील सरासरी ६० 
च्ा खाली आहे. पुजाराने एकूण 
२४० प्रथम श्रेणी सामने खेळले 
आहेत, ज्ामधे् त्ाने १८,४०० हून 
अधधक धािा केल्ा आहेत. त्ाने 
प्रथम श्रेणी रक्रकेटमध्े ५६ रतके 
आणण ७३ अध्धरतके केली आहेत. 

      प्रथम श्णेी वरिकेटमध् ेकेला खास कारनामा 

बॉड्नर गावसकर ट्ॉफीपवूवी चतेशे्वर पजुाराची गज्निाबॉड्नर गावसकर ट्ॉफीपवूवी चतेशे्वर पजुाराची गज्निा

अमनजोत कौरचा मोठा अमनजोत कौरचा मोठा धमाकाधमाका!!

।मंुबई । महाईन्यूज । 
वृत्संथिा । 

भारत आणण न्यझूीलंड यांच्ातील 
दसुरा एकददिसीय सामना २१ जानिेारी 
रोजी रायपूर येथे खेळिला जाईल. 
त्ाचिेळी, या माक्लकेतील वतसरा 
एकददिसीय सामना २४ जानेिारीला 
इंदूर होळकर रक्रकेट से्टरडयम 
इंदरूिर होणार आहे. मात्र सामन्यापूिटी 
वतरकटांच्ा काळािाजारािरून वनमयाण 
झालेल्ा िादािर उच्च न्यायालयाने 
मोठा वनकाल ददला आहे. िास्विक, 
वतरकटांच्ा ऑनलाइन विक्रीतील 
अवनयवमततेिाितची याचचका उच्च 
न्यायालयान ेफेटाळून लािली आहे.

याचचकाकतचे राकेर क्सहं यादि 
यांनी िीसीसीआय आणण एमपी िोड्ध 
रक्रकेट असोक्सएरनच्ा विरोधात एक 
जनदहत याचचका दाखल केली होती. 
या याचचकेमध्े इंदरूमध्े होणाऱया 

सामन्याच्ा वतरकटांच्ा ऑनलाइन 
विक्रीमध् ेगरैव्यिहार आणण काळािाजार 
झाल्ाचा आरोप केला होता. हे आरोप 
फेटाळत एमपी रक्रकेट िोडयाने उच्च 
न्यायालयात दाद मागगतली होती.

उच्च न्यायालयाच्ा इंदूर 
खडंपीठाच ेन्यायमूतटी एसए धमयाधधकारी 
आणण न्यायमतूटी प्रकारचदं्र गपु्ता यांनी 
दोन्ी पषिांचा युगक्तिाद ग्ाह् धरून 
१८ जानेिारी रोजी याचचका फेटाळून 
लािली. वनकाल देताना न्यायालयाने 
म्हटले आहे की, “प्रवतिादींिर लािण्ात 
आलले्ा आरोपांची सत्ता पडताळून 
न पाहता याचचकाकत्याने जनदहत 
याचचका दाखल केली आहे.” त्ामळेु 
न्यायालयाचा िेळ िाया गेला. तसेच 
त्ांनी आपल्ा आरोपांच्ा समथ्धनाथ्ध 
कोणतीही कागदपत्रे सादर केलेली 
नाहीत. केिळ लोकरप्रयता वमळिण्ाच्ा 
उदे्दराने ही याचचका दाखल करण्ात 
आली आहे.

सामन्ाच्ा मतनकटांच्ा काळ्ाबाजारावर सामन्ाच्ा मतनकटांच्ा काळ्ाबाजारावर 

उच्च न्ायालयाचा मोठा निण्नयउच्च न्ायालयाचा मोठा निण्नय


