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।पििंरी चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

करण्ाच्ा उद्देशािदे ‘जल्लोष 
शशक्षणािा’ उिक्रमािदे मंगळवारी 

(िा. २४) व बधुवारी (िा. २५) ऑटलो 
क्लस्टर यदेथदे आयलोजि कदे लदे आहदे, 

अशी माहहिी अतिररक्त आयकु्त 
प्रदीि जांभळदे यांिी ित्रकार िररषददेि 

हदली. िदे म्हणालदे, ‘‘तवद्ार्थ्यांिा 
त्ांच्ा आिंररक क्षमिा दाखविा 

याव्ाि. आजच्ा काळािील 
आवश्यक कौशल्य व कलागणुांिा 

वाव तमळदेल. 

ज ल् लो ष  श ि क्ष ण ा च ा 
उपक्रमांतर्गत विद्ार्थी ि िाळा 
स्तरािर स्पर्धा घेण्ात आली. 

त्ात महापाशलकेच्ा सि्ग िाळांनी 
सहभार घेतला. आठ क्षेत्ीय 

कायधालय क्षते्ातून अर्धात झलोनमर्नू 
एक सिवोत्कृ ष्ट िाळा वनिडण्ात 

आली. िालेय आव्ानांच्ा 
वनकषांिर एक सि्गसमाििेक रेटिरं 
दिल ेरले.े त्ातनू एका झलोनमरू्न 

एक मॉडेल सू्ल वनिडण्ात आली 
आहे.

त्ांना पाररतलोटषक िेऊन 

रौरविण्ात येईल. सांस्कृ वतक 
काय्गक्रमात ६७ िाळांची वनिड 
झाली आहे.’’

शहरात ‘जल्लोष शिक्षणाचा’!
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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

“मी बाळासाहेबांचा वैचाररक वारसदार”: राज ठाकरे

  िणु्ािील टदेमघर धरणािी िाणी गळिी 
सरुुि

   राष्ट्रवादीि उभी फयू ट!

 शशवशक्तती-भभमशक्तती एकत्र!

आतील पानांत

ववभागनिहाय  अधिकारी, कम्मचारी
 मतदान कें द्ाध्यक्ष, अधिकारी असे 12 अधिकारी, कम्मचारी, प्रशिक्षण 

ननयोजन व व्यवस्ापनासाठी 7, टपली मतदानासाठी 11, ननवडणूक 
साहित्य संकलन व नवतरणासाठी 24, ननवडणूक मतदान यंत्र व 
स्ट् राँग रूम 42, ननवडणूक कम्मचारी भत्ा वाटप 12, वािन परवाने 
व उमेदवार मतदान प्रनतननिी ओळखपत्र वाटप 9, आचारसंहिता 
कक्ष 16, नवनवि भरारी पथके 18, मीडडया सेल 6 जण, ननवडणूक 
वािन सुनविा 7, वाितूक आरखाडा व व्यस्ापन 8, ननवडणूक 
खचचाचे लेखे ठेवणे 12, चचन्हांडकत मतदार यादी तयार करणे 36, 
ननवडणूक नवषयक संगणकीकरण 7, ननवडणूक ननण्मय अधिकारी 
यहांचे कायचालयासाठी 18 अधिकारी, कम्मचारी अिा 245 अधिकारी, 
कम्मचा-यहांची पोटननवडणुकीच्ा (CHINCHWAD BYE ELECTION) 
कामकाजासाठी ननयुक्ी केली आिे. 

सहभागी शाळा 
 प्राथनमक: ११० 
 माध्यनमक: १८ 
 सतंपीठ :  १ 
 एकूण: १२९

महापालिका शाळांमिीि 
ववद्ार्थी व शशक्षक
नवद्ाथथी: ५८,००० 
शिक्षक: १३०० 
मानिनावर घतेल:े २८५ 
एकूण शिक्षक: १५८५

‘मॉडेल्स स्कू ल’ची आज घोषणा : महापाललका प्रशासनाकडकून ऑटो क्लस्टरमध्े आयोजन

लनवडणकूक ववभागची तयारी :  ववभागलनहाय कामकाजाचे वाटप
।पििंरी ।

 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

च चंच ि ड  व ि र् ा न स भे च् ा 
पलोिवनिडणुकीसाठी वनिडणूक 
विभाराची तयारी जलोरात सुरु आहे. 
वनिडणूक विषयक कामकाजासाठी 
टपपंरी-चचचंिड महापाशलकेच्ा 245 
अधर्कारी, कम्गचाऱयांची वनयुक्ी 
करण्ात आली आहे. प्रत्ेकांिर 
िेरिेरळ्ा जबाबिाऱया सलोपविल्ा 
आहेत. याबाबतचा आिेि सहाय्यक 
वनिडणूक वनण्गय अधर्कारी अशजत 
पािील यांनी काढला.

चचचंिडच ेभाजप आमिार लक्ष्मण 
जरताप यांचे 3 जानेिारी 2023 रलोजी  

िरु््गर आजाराने वनर्न झाले. त्ांच्ा 
वनर्नानंतर ररक् झालेल्ा जारेसाठी 
पलोिवनिडणूक जाहीर झाली. 31 
जानेिारीपासून उमेििारी अज्ग 
भरण्ाची प्रटक्रया सुरु हलोणार आहे. 
27 फेब्ुिारीला मतिान तर 2 माच्गला 
मतमलोजणी हलोणार आहे. वनिडणूक 
िाखेने पलोिवनिडणुकीसाठी तयारी 
सुरू केली आहे.

मतिान कम्गचारी नेमणुकीसाठी 
इ क्षेत्ीय कायधालयाचे कायधालय 
अधर्क्षक ज्ानेश्वर ढिळे यांची नलोडल 
अधर्कारी म्हणून वनयुक्ी केली आहे. 
मतिान कम्गचारी प्रशिक्षण वनयलोजन 
ि व्यस्ापन विभारासाठी काय्गकारी 
अधभयंता शिररष पलोरेड्ी, िपाली 
मतिानासाठी सहाय्यक आयकु् राजिे 
आरळे, वनिडणूक सादहत् संकलन ि 

वितरणासाठी भाडांर अधर्कारी मबुारक 
पानसरे, मतिान यंत्े, स्ट् ॉररुमसाठी 
सह िहर अधभयंता प्रमलोि ओभंासे, 
वनिडणूक कम्गचारी भत्ा िािपसाठी 
लेखाधर्कारी अरुण सुपे 

िाहने परिाना िेणे प्रिासन 
अधर्कारी राजीि घुले, आचारसंदहता 
कक्षासासाठी काय्गकारी अधभयंता 
आबासाहेब ढिळे, वमटडया सेलसाठी 
टकरण रायकिाड, िाहन अधर्ग्रहण 
विभारासाठी काय्गव्यस्ापक कैलास 
दििेकर, िाहतूक आराखडा ि 
व्यस्ापनासाठी पीएमपीएमएलचे 
डीएमई ित्ात्य माळी, उमिेिार खचधाचे 
लेखे ठेिणे विभारासाठी लेखाधर्कारी 
इलाही िेख आणण चचन्ांकीत मतिार 

यािी तयार करण्ाच्ा विभारासाठी 
सहाय्यक आयुक् शसताराम बहुरे 

यांची नलोडल अधर्कारी म्हणून नेमणूक 
करण्ात आली आहे.

चििंवड पोटनिवडणकुीसाठी 245 कर्मिाऱ्यांिी नि्ुयक्ी

 अस ेआहे नियलोजि
 मॉडेल्स ठरलले्ा आठ िाळहांना प्रत्यकेी ५० लाख देणार 
 एका सववोत्कृ ष्ट िाळेला एक कोटी रुपये देणार 
 पाररतोडषकाच्ा रकमेतनू काय सुिारणा कराव्यात, िे िाळा ठरवतील 
 नवद्ार्थ्यांना चौकटीबािेर नवचार करून नवकल्पना महांडण्ाची संिी

कलोरलोना काळात िाळा बिं असल्ामुळे विद्ार्थ्यांचा िकै्षणणक स्तर 
खालािला आहे. तलो उंचिण्ासाठी ि निकल्पना मांडण्ासाठी 

जल्लोि शिक्षणाचा उपक्रम राबिीत आहलोत. महापाशलका िाळेतील विद्ार्थ्यांच्ा 
आहारािर भर दिला जाणार असून, आठही रुग्ालयांच्ा माध्यमातनू त्ांची 
आरलोग्य तपासणी केली जाणार आहे.

- प्रदीप जहांभळे, अवतररक् आयकु्, महापाशलका.
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 । िुणदे ।  महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।
पुण्ाला (PUNE) पाणीपुरिठा 

करणाऱया िेमघर र्रणािर (TEMGHAR 
DAM) आतापययंत 500 कलोिी रुपये 
खच्ग करुनही र्रणातनू हलोणारी पाणी 
रळती र्ांबललेी नाही. धभतंीतनू उडणारे 
पाण्ाचे फिारे त्ाचा पुरािा आहेत. 
पािण ेचार िीएमसी पाणी साठिण्ाची 
क्षमता असलले्ा या र्रणाची रळती 
र्ांबिण्ात 90 िके् यि आल्ाचा 
िािा एकीकडे जलसपंिा विभाराकडून 
करण्ात यते आहे. मात् एबीपी माझाने 
िेमघर र्रणातनू र्लोकािायक पद्धतीने 
हलोणारी पाणी रळती समलोर आणल्ानतंर 
जलसंपिा विभाराकडून (WATER 
RESOURCES DEPARTMENT) 
र्रणाच्ा िरुुस्ती आणण मजबतुीसाठी 
आणखी 200 कलोिी रुपयांची मारणी 
राज्य सरकारकडे करण्ात आली आहे. 

 या िेमघर र्रणातनू र्लोकािायक 
पद्धतीन ेहलोणारी पाणी रळती 2016 साली 
उघडकीस आणल्ानंतर जलसंपिा 
विभाराकडून अनेक अधभयंत्ांिर 
वनलबंनाची कारिाई करण्ात आली, 
अनकेांिर रनु्ा िाखल करण्ात आल 
आणण त्ानतंर या र्रणाच्ा िरुुस्तीला 
सुरुिात झाली. हे र्रण 2000 साली 

मजूंर झालं तवे्ा त े250 कलोिी रुपयांचं 
हलोतं. पुढे यािर पाचिे कलोिी रुपये 
खच्ग करण्ात आले. तरीही र्रणाची 
ही अिस्ा जसै ेर् ेरादहल्ान ेआणखी 
200 कलोिी रुपयांची मारणी करण्ात 
आली आहे. 

2000 साली पुणे शजल्हातील 
मळुिी तालुक्ात या र्रणाला मजुंरी 
िेण्ात आली आणण त्ासाठी 250 
कलोिींच्ा खचधाला मजुंरी िेण्ात आली.

या र्रणाच ेकाम सलोमा एंिरप्रायजसे 
या कंपनीला िेण्ात आलं.

अविनाि भलोसले हे या सलोमा 
एंिरप्रायजसेच्ा अनके सचंालकांपकैी 
एक हलोत.े

2000 साली सुरु झालले ंर्रणाचं 
काम 2010 साली पणू्ग करण्ात आल.ं

मात् र्रणाच्ा धभतंींना मजबूत 
करण्ासाठी आिश्यक असलेलं 
ग्राऊटिरंच ंकाम करण्ात आलं नाही.

र्रणाच्ा धभतंींमर् ेहलोल्स करुन 
त्ामर्े शसमेंि-कॉंटक्रि भरण्ाला 
ग्राऊटिरं म्हिल ंजात.ं

मात् िेमघर र्रणाच्ा बाबतीत ही 

प्रटक्रयाच न करण्ात आल्ान ेहे र्रण 
सुरुिातीपासूनच रळायला लारलं.  

पुणे िहर आणण शजल्हाला 
पाणीपुरिठा करणाऱया पानिेत, 
िरसराि, खडकिासला आणण िेमघर 
या र्रणांच्ा साखळीतील हे र्रण 
2017 पासनू मारील पाच िषयं िरुुस्तीच्ा 
नािाखाली ररकामं करण्ात येत आहे. 

या र्रणात सध्या मकृत साठा 
शिल्क आहे. मारील पाच िषषे 
िुरुस्तीच्ा नािाखाली हे र्रण 
पािसाळ्ानतंर लरचे ररकामं करण्ात 

यते. अर्धात याचा पररणाम पुण ेिहराच्ा 
टपण्ाच्ा पाणायािर आणण ग्रामीण 
भाराच्ा ितेीच्ा पाण्ािर हलोत आहे. 

िरण बहांिणाऱया सोमा 
एंटरप्रायजसे कंपनीवर कोणतीिी 

कारवाई नािी
 या र्रणाची रळती िाखिल्ानतंर 

जलसपंिा विभारातील 32 अधर्काऱयांचं 
वनलबंन करण्ात आल ंआणण त्ांच्ािर 
रनु्ा िाखल करण्ात आला. पण हे र्रण 
बांर्णाऱया सलोमा एंिरप्रायजसे कंपनीिर 

कलोणतीही कारिाई करण्ात आली 
नाही. उलि तत्ालीन जलसपंिा मतं्ी 
अशजत पिार यांनी हे र्रण उत्म पद्धतीने 
बांर्ल्ाबद्दल सलोमा एंिरप्रायजेसच्ा 
अधर्काऱयांचा सत्ार केला हलोता. पढेु 
फडणिीस सरकारच्ा काळात िेखील 
सलोमा एंिरप्रायजसेिर कलोणतीही कारिाई 
करण्ात आली नाही आणण अधर्काऱयांचं 
वनलंबनही मार ेघणे्ात आलं आणण आता 
पनु्ा 200 कलोिी रुपयांची मारणी हलोत 
आहे. 

पणु्ातीि टेमघर िरणाची पाणी गळती सरुुच!
 जलसपंदा ववभागाकडकून आणखी 200 कोटींची मागणी टेमघर पटॅि्म दरुुस्ीचा की पसै ेजजरवण्ाचा?

 जलसंपदा नवभागाकडून टमेघर िरणा गळती यिस्ीररत्या दरू 
करण्ात आल्ाचा दावा मिल्ा काळात करण्ात आला. एवढंच 
नािी तर दरुुस्ीचा िा टेमघर पॅटन्म गळणाऱया इतर िरणहांच्ा 
दरुुस्ीसाठी वापरण्ात येईल असं जािीर करण्ात आलं. पण 
िरणातून सुरु असलेली िी पाणी गळती कािी थहांबलेली नािी.  
त्यामुळे िा टमेघर पॅटन्म दरुुस्ीचा आिे की पैसे शजरवण्ाचा असा 
प्रश्न उपस्स्त िोत आिे. 

या प्रशाचंी उत्तरे जिसपंदा ववभाग देणार?
 या िरणाची 90 टके् गळती रोखण्ात यि आल्ाचा दावा 

जलसंपदा नवभागाकडून करण्ात येत आिे. िा दावा जर खरा 
असेल तर मग िे िरण दरवषथी ररकाम का करण्ात येतं, िा दावा 
जर खरा असेल तर आणखी 200 कोटी रुपयहांची मागणी का 
करण्ात येतेय आणण िा दावा जर खरा असेल तर या िरणाच्ा 
धभतंीतून उडणारे िे फवारे किामुळे उडतात, या प्रश्नाची उत्रं 
जलसंपदा नवभागाला द्ायची आिेत. तसं िरणाच्ा या गळतीला 
कारणीभूत असलेल्ा कंत्राटदाराकडून आतापययंत डकती दंड वसूल 
करण्ात आला या प्रश्नाचिी उत्र द्ायचं आिे.

। कदे डगाव, । महाईन्यूज 

। प्रतितिधी।

 शज.पुणे - पारराि (ता. िौंड) 
येर्े भीमा निी पात्ात िप्ािप्ाने 
चार मकृतिेह आढळल्ाने खळबळ 
उडाली आहे. याबाबत पलोशलस 
कसून तपास करत आहे. हे मकृतिेह 
एकाच कुिंुबातील असण्ाची 
िक्ता ित्गिली जात आहे. रेल्ा 
पाच दििसात हे चार मकृतिेह 
आढळून आले आहेत.

बुर्िारी (ता. १८) मच्ीमारांना 
सि्गप्रर्म एका मदहलेचा मकृतिेह 
दिसून आला. त्ानंतर रवििारपययंत 
(ता. २२) एक मदहला ि िलोन 
पुरूषांचे मकृतिेह आढळून आले 
आहेत. सि्ग मकृतिेह अनलोळखी 
असून त्ांची ओळख पिविण्ाचे 

काम चालू आहे. मकृत व्यक्ी या 
४० ते ५० ियलोरिातील आहेत. या 
घिनेत घातपात असण्ाची िक्ता 
पलोशलसांनी नाकारली आहे. िरम्ान 
पलोशलस अर्ीक्षक अंटकत रलोयल, 
उपविभारीय पलोशलस अधर्कारी 
राहुल र्स, पलोशलस वनरीक्षक हेमंत 
िेडरे यांनी आज घिनास्ळाला 
भेि दिली. पलोशलस अर्ीक्षक 
रलोयल यांनी निीपात्ाची पाहणी 

करत अधर्का-यांना तपासाबाबत 
सुचना दिल्ा आहेत. पलोशलसांनी 
मकृतिेहांची नािे सांरण्ास नकार 
दिला आहे.

आणखी मकृतिेह असण्ाची 
िक्ता ित्गिली जात असल्ाने 
पुणे महानरर पाशलकेचे िलोर् पर्क 
पारराि येर्े िाखल झाले आहे. 
त्ांच्ा निीपात्ात मकृतिेहांचा िलोर् 
घेतला जात आहे.

याबाबत पलोशलस वनरीक्षक 
िेडरे  म्हणाले , या  घिनेत 
घातपाताची िक्ता िाित नाही. 
तरीपण त्ादृष्टीने तपास चालू 
आहे. पाण्ात बुडून मकृतू् झाल्ाचा 
अधभप्राय िैद्कीय अधर्का-यांनी 
दिला आहे. एका मदहलेकडे 
मलोबाईल ि सलोने खरेिीची पािती 
सापडली आहे. त्ािरून पुढे तपास 
चालू आहे.

भीरा िदी पात्ात टप्ाटप्ाि े4 रतृदेह आढळल्ाि ेखळबळ
पाण्ात बडुकून मृत्कू झाल्ाचा अभभप्राय वदै्यकीय अधिका-यानंी ददला । पििंरी । महाईन्यूज । 

टपपंरी-चचचंिड िहरातील 
िै. केसरीचे सिधात जेष्ठ पत्कार 
विजय भलोसले (िय-६५) यांचे 
अल्पिा आजाराने आज सकाळी 
वनर्न झाले. त्ांच्ा मारे पत्ी, 
मलुरा, मुलरी असा पररिार आहे. 
िलोनच दििसांपूरिथी भलोसरी येर्ील 
एका खासरी हॉस्स्पिलच ेउिघ्ािन 
काय्गक्रमात त्ांना भलोिळ आली 
म्हणून िायसीएम मध्ये िाखल 
केल ेहलोत.े 

मूळचे सातार शजल्हातील 
औरं् येर्ील रदहिासी असलेले 
भलोसले  हे  रेली ४० िषषे 
पत्काररतेच्ा वनवमत्ाने टपपंरी 
चचचंिडमध्य ेस्ाययक झाल ेहलोत.े 
अतं्त अभ्ासपूण्ग, आक्रमक, 
मदेु्दसिू शलखाण िलैी असल्ाने 
त्ांची राजकारणात एक जरब हलोती. 

ि ह र ा त  न र र प ा श ल के च् ा 
स्ापनेपासून सि्ग घडामलोडींचे ते 
साशक्षिार हलोते. महापाशलकेतील 
अनेक भ्रष्टाचाराच्ा प्रकरणांचा 
त्ांनी पिधाफाि केला हलोता. मतं्ी, 
खासिार, आमिार आणण आजिरचे 
सि्ग महापौर, नररसिेकांमधे्य एक 
स्वतंत् वनभथीड बाण्ाचे हाडाचे 
पत्कार अिी त्ांची ओळख 
अखरे पययंत कायम हलोती. त्ांच्ा 
वनर्नािर राजकीय नते्ांनी हळहळ 
व्यक् केली.

जषे्ठ पत्कार नवज्य भोसल े्यांि ेनिधि 
लनभभभिड पत्रकार हरपला : मान्यवरानंी व्यक्त केला शोक
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राष्ट्रवादीत उभी फूट!
।पििंरी-चििंवड ।

 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

पििंरी-चििंवडमधील 
आगामी महािाशलका, 

तवधािसभा आणण ललोकसभा 
तिवडणुकतीिी ‘‘शलटमस टदेस्ट’’ 
म्हणयूि राष्ट्र वादी काँग्देस िाटटीिदे 

प्रिंड प्रतिष्देिी कदे ली. मात्र, 
दलोि हदवसांिि राष्ट्र वादीि 

उभी फयू ट िडली आहदे. 
शहरािील राष्ट्र वादीिदे मािब्बर 

िदेिदे आणण पििंरीिदे आमदार 
अण्ा बिसलोडदे आणण चििंवड 
तवधािसभदेसाठी िीव्र इचु्क 

असलदेलदे माजी तवरलोधी िक्षिदेिदे 
िािा काटदे यांच्ाि वाकयुद्ध 

रंगलदे आहदे. 
भाजपाचे दििंरत आमिार 

लक्ष्मण जरताप यांच ेदि. ३ जानिेारी 
२०२३ रलोजी वनर्न झाल.े त्ानतंर 
अल्पािर्ीतच पलोिवनिडणुकीची 
वनिडणूक आयलोरान ेघलोषणा केली. 
या वनिडणुकीसाठी 27 फेब्िुारीला 
मतिान, तर 2 माच्गला मतमलोजणी 
हलोणार आहे. वनिडणकुीची घलोषणा 

हलोताच भाजपासह राष्टट्िािी काँग्रसे 
कमालीचे सटक्रय झाले आहेत. 
त्ापाश्व्गभमूीिर राष्टट्िािी काँग्रसेचे 
टपपंरीचे आमिार अण्ा बनसलोडे 
यांनी आपली भूवमका स्पष्ट केली.

दििंरत जरताप यांचे 
सि्गपक्षीय नेत्ांिी सललोख्ाचे 
सबंंर् हलोत.े िरि पिार, अशजत पिार 
यांच्ािर नाराज हलोिून जरताप 
यांनी पक्ष सलोडला नव्ता. जरताप 
घराण्ातील उमेििार असले, तर ही 
वनिडणकू वबनविरलोर् व्ािी. यासाठी 
सि्गपक्षीय नेत्ांनी प्रयत् करािा, 

अस ेआिाहन टपपंरी विर्ानसभेतील 
राष्टट्िािीचे आमिार अण्ा बनसलोडे 
यांनी केल ेहलोत.े

मात्, ‘‘ही वनिडणकू झालीच 
पादहज…े’’ असा वनर्धार राष्टट्िािीच्ा 
स्ावनक पिाधर्काऱयांनी केला 
असून, तसा प्रस्ताि पक्षश्ेष्ठींकडे 
पाठिला आहे. बनसलोडे यांची 
भवूमका सिेंिनिील असली तरी, 
राष्टट्िािीचचे माजी विरलोर्ी पक्षनेते 
नाना कािे यांनी आमिार बनसलोडे 
यांना फिकारले आहे. त्ासाठी 
पढंरपूर, िेरलूर, कलोल्ापरू आणण 

अंर्ेरी अिा पलोिवनिडणुकांचा 
आर्ार दिली आहे. या वनिडणुकीत 
भाजपाने राजर्म्ग पाळला नाही, 
मर आता ही वनडणकू वबनविरलोर् 
हलोईल, अिी आिा सलोडून द्ािी, 
असा इिाराच कािे यांनी जाहीरपणे 
दिला आहे. िास्तविक, भाजपाकडून 
चचचंिडची पलोिवनिडणकू वबनविरलोर् 
व्ािी. या कररता प्रयत् सुरू 
असल्ाचे सांयरतले जात आहे. 
याबाबत स्ावनक आणण राज्यस्तरीय 
कलोणत्ाही नते्ान ेप्रसारमाध्यमांत 
आपली प्रवतटक्रया नोंििललेी नाही. 

राष्ट्रवादीचा ‘गमे’ होतोय का? अजजत पवार सावि व्ाव!े
  चचचंवड मतदार सघंात भाजपाची मोठी ताकद आिे. जगताप घराण्ाला 

मानणारा मोठा वग्म या हठकाणी सडरिय आिे. भाजपा ननवडणकू प्रभारी 
िकंर जगताप यहांनी गले्ा दोन वष्यांत मतदार सघं अक्षरि: डपजंनू काढला 
आिे. त्यातच खासदार श्ीरंग बारणे यहांच्ा ‘शिदें गटाची’ ताकद त्यहांच्ा 
माग ेरािणार आिे. अिा पररस्स्तीत २०१९ च्ा ननवडणकुीचा अनभुव 
पािता भाजपा नवरुद्ध सव्मपक्षीय अिी ननवडणकू झाल्ास ‘‘कराँट ेकी 
टक्र’’ िोव ूिकत.े पण, ननवडणकू डत्रिकूं झाल्ास राष्टट्वादीला नवजय 
दरुापास् आिे. २०१९ मध्य ेराष्टट्वादीला चचचंवड आणण भोसरी मतदार 
सघंात उमदेवारिी देता आला नािी. त्यावळेी उमेदवारी नाकारणारे नाना 
काट ेआज गडुघ्ाला बाशिगं बहांिनू मदैानात उतरल ेआिेत. त्यात ‘घड्ाळ’ 
चा आग्रि िरुन आणखी गुतंा करण्ाचा डाव आिे. कारण, शिवसनेा 
(ठाकरे गट) आणण कराँग्रसे यहांनीिी आम्ी इचु्क असल्ाचा दावा केला 
आिे. आजच्ा घडीला प्रभावी इचु्क असलले ेतीन उमदेवार भाजपाकडून 
िकंर जगताप, राष्टट्वादीकडून नाना काट ेआणण अपक्ष रािुल कलाट े
असा सामना झाल्ासच भाजपाचा फायदा आिे. त्यामळेु राष्टट्वादीने 
उमदेवार हदलाच पाहिजे, रािुल कलाटेंनी माघार नािी घतेली पाहिजे, अिी 
व्यवस्ा लावण्ात यते आिे. त्यासाठी भाजपातील एक ‘स्लिपर सले’ 
राष्टट्वादीच्ा सपंकचात रािून राष्टट्वादीचाच ‘करेक्ट काय्मरिम’ करण्ासाठी 
‘ॲस्क्टव्ह’ झाली आिे. डत्रिकूं ननवडणकुीच ेसतू्र आिे.  त्याद्ारे राष्टट्वादीच्ा 
इचु्कहांमध्य े‘िवा’ भरण्ाच ेकाम सरुू आिे. िी बाब राष्टट्वादीच्ा पक्षशे्ष्ी 
आणण राज्ाच ेनवरोिी पक्षनते ेअशजत पवार यहांनी लक्षात घतेली पाहिजे. या 
ननवडणकुीत पराभव झाल्ास, आगामी मिापाशलका, नविानसभा आणण 
लोकसभा ननवडणुकीतिी फटका बसू िकतो, अिी राष्टट्वादीतील एका 
गटाची भनूमका आिे. वास्नवक, राष्टट्वादीचे ज्षे् नते ेिरद पवार, अशजत 
पवार यहांचा राजकीय आणण सामाशजक अनभुव पािता त्यहांना कुणाच्ा 
राजकीय सल्लाची आवश्यता नािी, िेिी लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामळेु 
स्ाननक पातळीवर झालले ेठराव, प्रस्ाव आणण भीष्मप्रनतज्ा डकती 
पररणामकारक ठरतात? िे पािण ेऔतु्क्ाच ेठरणार आिे.

।पििंरी-चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

महानररपशलकेच्ा मलोरिाडी 
यरे्ील औद्लोयरक प्रशिक्षण ससं्ते 
इंडलो-जम्गन िूलरूम, औरंराबाि 
यांच्ा सहकायधाने अनुसूचचत 

जाती प्रिरधातील प्रशिक्णार्थी यांना 
‘उद्लोजकता विकास’ याबाबत 
जारकृती करण्ासाठी एक दििसीय 
काय्गिाळा (दि. २०) रलोजी संपन्न 
झाली. व्यिसाय प्रशिक्षण पूण्ग 
झाल्ािर आत्मसात केलेल्ा 
कौिल्ाच्ा जलोरािर प्रशिक्षणार्थधानी 

नलोकरीचा मार्ग न स्स्वकारता उद्लोजक 
बनण्ासाठी आिश्यक असणारी 
प्रेरणा, सकारात्मक उद्लोजकीय 

मानशसकता, राज्य ि कें द्र िासनाच्ा 
व्यिसाय वनवम्गतीच्ा सहाय्यक 
विविर् यलोजनांची मादहती आतंरराष्टट् ीय 

िट् नेर विकास भािसार यांनी दिली. 
काय्गक्रम यिस्वी हलोण्ासाठी 
रिवनिेिक सलोनिणे ि काराबळे 

तसेच वनिेिक लांडरे, रेंरडे, अिरू्त, 
कलोकणे ि कोंडे या वनिेिकांनी 
सहकाय्ग केल.े

ववद्यार्ायांना संिी : वपंपरी-धचंचवड महापाललकेचा पढुाकार

भाजपाची ‘स्लिपर सले ॲक्टिव्ह’ :  धचंचवड पोटलनवडणकूक वबनववरोि नवे्ह, धत्रशकंकू  करण्ाचा डाव

औद्ोनिक प्रशिक्षण संस्तेर्फे  उद्ोजकता नवकास

उद्ोजकता ववकास व समन्वय कें द्र उभारण्ाचा मािस 
भानुप्रताप देिमुख यहांनी इंडो-जम्मन टूलरूम माफ्म त घेतल्ा 

जाणाऱया नवनवि प्रशिक्षण कोस्मबाबतची सनवस्र माहिती 
हदली. संसे्चे प्राचाय्म िशिकहांत पाटील यहांनी ििरामध्ये कुिल 
मनुष्यबळ घडनवण्ाबरोबरच उद्ोजक घडवण्ासाठी संस्ा 
व मिानगरपशलका प्रयत्नशिल असल्ाचे नमूद केले. तसेच 
मिानगरपाशलकेची औद्ोगगक प्रशिक्षण संस्ा िे केवळ प्रशिक्षण 
कें द् न रािता उद्ोजकता नवकास व समन्वय कें द् बननवण्ाचा 
मानस व्यक् केला.
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राज् सरकारन ेसन २०१८ मध्य ेअ, ब, क 
आणण ड या चारिी गटहांमिील ररक् जागहांचा 
अंदाज घेतला िोता. तेव्हा, तो आकडा दोन 
लाखहांच्ा वर गलेा िोता. त्यानंतर आजपययंत 
तीन लाखहांपेक्षा अधिक कम्मचारी तसेच 
अधिकारी ननवकृत् झाल ेआिेत.

या सरळ्ा जारा ि पिे भराियाची 
तर आज सरकारने जी मलोहीम आखली आहे; 
वतच्ापेक्षा टकतीतरी मलोठी मलोहीम आखािी 
लारेल. अर्धात, ही सरळी पिे भरण्ाची 
तातडी सरकारला िािते का, हाही अनुत्ररत 
प्रश्न आहे. याचे कारण, राज्यात िजनमापे 
वनरीक्षक, अन्नपुरिठा वनरीक्षक, कामरार 
वनरीक्षक या पिांसाठी िेििची जादहरात २९ 
िष्यांपूिथी वनघाली हलोती. िरम्ानच्ा काळात 
या पिांिरचे बहुतेक सि्ग कम्गचारी वनिकृत्ही 
झाले आहेत. मर सध्याची राज्य सरकारची 
मलोहीम सि्ग ररक् पिे भरणारी असेल की 
केिळ सरकारचा राडा चालू ठेिण्ासाठी 
अरिी आिश्यक तीच पिे भरली जातील? 
राज्याचे एकूण महसूली उत्पन्न आणण खच्ग 
यांचा ताळमळे जमल्ाशििाय भरती मलोदहमलेा 
तसा अर््ग नाही. िेरिेरळ्ा स्तरांिरच्ा प्रिेि 
परीक्षांना बसणारे उमेििार कायम तक्रार 
करीत असतात की, राज्य सरकार केिळ चार 
ते पाच खात्ांमर्ील पिांचीच भरती प्रार्ान्ाने 
करते. इतर अनेक खात्ांमधे्य हजारलो ररक् 
पिे असूनही तेर्े मात् भरती हलोत नाही. याचा 
अर््ग, विशिष्ट शिक्षण आणण कौिल् संपािन 
केलेले उमेििार त्ा त्ा खात्ात भरतीच हलोत 
नसल्ाने नलोकरीच्ा संर्ीस मुकतात आणण 
मर त्ांच ेियही वनघनू जात.े यासाठी, सरकारने 
भरतीच ेभरघलोस आकडे जाहीर केले असल ेतरी 
ही भरती सि्गच खात्ांमध्ये व्ायला पादहजे. 
केिळ महसलू, रकृह टकंिा साि्गजवनक बांर्काम 
याच खात्ांना प्रार्ान् वमळून चालणार नाही. 
महाराष्टट् ाचे िाटष्गक उत्पन्न चार लाख कलोिी 
असले तरी त्ातील १.५१ लाख कलोिी रुपये 
केिळ परार ि वनिकृधत्िेतनािर खच्ग हलोतात. 
हे प्रमाण जरातल्ा कलोणत्ाही सुदृढ आधर््गक 
वनकषांिर बसणारे नाही. यात साडेपाच लाख 
कम्गचारी, नऊ लाख वनमसरकारी आणण जुन्ा 
ि नव्या पेन्शनच ेवमळून साडेनऊ लाख कम्गचारी 
आहेत. महाराष्टट् ाच ेएकूण बजेि आणण परारािर 
हलोणारा खच्ग यांच्ातील रणुलोत्र प्रमाण मयधािेत 
रादहले नाही तर राज्य सरकारला निीन भरती 
करण्ास कर्ीही खबंीर आत्मविश्वास िािणार 
नाही. त्ामळेु, नारररकांना सलोयीसवुिर्ा ि सेिा 
तर वमळणार नाहीतच; पण उमेििारांनाही 
नव्या नलोकऱया वमळणार नाहीत. मात्, सरकारी 
तसेच वनमसरकारी नलोकऱया हा लक्षािर्ी 
तरुणांच्ा रलोजराराचा हमखास मार्गच नाही, 
याची यलोग्य ती जाणीि सरकारी नलोकरीसाठी 
प्रयत् करणाऱया इचु्क तरुणांना िेण्ाची 
ररज आहे. 

महाभरिीिा माहलोल
संपादकीय

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

ऐकोनियां माझी करुणेचीं वचिें ।
व्ावें िारायणें उतावीळ ॥२॥

 - संि िुकाराम

भयूतमका

ओझलोन आणण पटि्गक्ुलेि 
मॅिर या िलोन प्रिषूकांचा 

बालके ि टकिलोरियीन मुलांमध्य े
आढळणाऱया वबरर-विषाणूजन् 
िम्ािी संबंर् असल्ाच्ा बाबीिर 
या संिलोर्नाने शिक्ामलोत्गब केले 
आहे. या िलोन प्रिषूकांच्ा संपकधात 
येणे आणण बालकांच्ा श्वनमारधातील 
मलोलेकु्लर बिल यांचाही संबंर् या 
अभ्ासाने अर्लोरेखखत केला आहे.

अमेररकेतील नॅिनल इन्स्टिट्ूि 
ऑफ हेल्थने या अभ्ासाला पाठबळ 
दिले हलोते. िहरात एखाद्ा ठराविक 
दठकाणी हिेतील विशिष्ट प्रिषूकाची 
पातळी िाढली, तर श्वसनमारधासंबंर्ी 
वब र र - वि ष ा णू ज न्  ि म् ा च् ा 
त्ासािरम्ान श्वसनमारधात काही 
विशिष्ट बिल हलोतात, हे मांडणारा 
करणारा हा पदहलाच अभ्ास ठरला 
आहे. त्ामुळे मानिी आरलोग्यामध्य े
सुर्ारणा करायची असेल, तर िहरी 
भारात हिेच्ा प्रिषूणाला आळा 
घालणे आिश्यक आहे, हे पुन्ा 

एकिा अर्लोरेखखत झाले आहे. लॅने्ि 
प्ॅनेिरी हेल्थ या विज्ानविषयक 
वनयतकाशलकात हे संिलोर्न प्रशसद्ध 

करण्ात आले आहे.
श्वसनमारधाच्ा तीव्र िाहामुळे 

ि म् ा च ा  आ ज ा र  उ द्भ ि त लो . 
िम्ाचा  झिका येतलो , तेव्ा 
श्वसनमारधाच्ा अस्तराला सूज येते, 
श्वसनमारधासभलोितीचे स्ायू आकंचन 
पाितात आणण अवतररक् श्ेष्म तयार 
हलोते, त्ामुळे फुपु्सात हिा येण्ा-
जाण्ासाठीचा मार्ग अरंुि हलोतलो.

या अभ्ासाच्ा वनष्कष्यांनुसार, 
विषाणूजन् नसलेला िम्ाचा अिॅक 
येण्ाचे प्रमाण िहरी बालकांमध्ये 
जिळजिळ ३० िके् हलोते. याआर्ी 
केलेल्ा अभ्ासांमध्ये वबन-िहरी 
भारातील बालकांमध्ये नोंििण्ात 
आलेल्ा प्रमाणाच्ा तुलनेत हे प्रमाण 
िलोन ते तीन पि अधर्क हलोते. त्ा त्ा 
भारात पटि्गक्ुलेि मॅिर आणण ओझलोन 
या प्रिषूकांचे प्रमाण िाढल्ानेच हा 
त्ास बळाित असल्ाचे संिलोर्कांनी 
नोंििले. त्ामुळे प्रिषूणाला आळा 
घालणे हा कळीचा मुद्दा असल्ाचे 
संिलोर्कांनी अर्लोरेखखत केले आहे.

प्रदयूषणामुळदे  दम्ािा त्रास
प्रदषूणामुळे आरोग्ावर गभंीर पररणाम िोतो, िे आजवर अनके अभ्ासहांमिून समोर आले आिे. अमेररकेत गरीब ििरी वस्तहांमध्य े

झालले्ा एका अभ्ासामध्यिेी प्रदषूणामुळे लिान मुलहांमध्य ेदम्ाची समस्ा बळावत असल्ाच ेस्पष्ट झाले आिे. 

।। अभंगवाणी ।।

महाईन्यूज हे डडजजटल वृत्तपत्र संस्ािक संिादक अभधकराव हदवदे- िा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 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.)

गरज ििुतव्षवाहांिी!

कुठेही, कलोणत्ाही कारणास्ति एकिी 
एकाकी आयषु्य जरणारी मदहला दिसली की 
समाजाचा वतच्ाकडे पाहण्ाचा दृटष्टकलोन 
बिलतलोय हे सातत्ाने जाणित असते. 
एकाकी अर्िा मलुाबाळांना सलोबत घेऊन 
आयुष्य जरणारी मदहला आधर््गक दृष्टीने 
स्स्र असली, कमािती असली, हुिार आणण 
बुणद्धमान असली नलोकरी, व्यिसायात यिस्वी 
असली तरीही समाज वतला ियु्यम िारणकू 
िेत असतलो. अिा मदहलांचा पुरुष ररैफायिा 
घतेलो असे बलोलले जात,े पण फक् परुुषांना 
यामध्ये िलोष िेण्ात अर््ग नाही. एकट्ा 
असणार् या मदहलासुद्धा िारीररक, भािवनक 
ररजा भारविण्ासाठी पुरुषाच्ा िलोर्ात 
असतात हे िास्तिही नाकारून चालणार 
नाही.

अिा स्तीकडे स्वत:चा हक्ाचा निरा 
सलोडून इतर सरळं काही असलं तरीही 

ती समाजासाठी एक कलोडं असते. यात 
पणू्गत: समाजाची चकू आहे अस ंम्हणणहंी 
यलोग्य नाही. कारण आपल्ा आजूबाजचू्ा 
पररस्स्तीचा आढािा घतेला तर शजर् ेकुठे 
वििाहबाह्य सबंरं्ांचा प्रश्न उपस्स्त झाललेा 
दिसतलो, त्ा दठकाणी पुरुषाला अनैवतक 
संबंर् ठेिण्ासाठी सहजरीत्ा उपलब्ध 
झाललेी स्ती ही बहुतांि िळेा घिस्लोटिता, 
विर्िा, अवििादहत अर्िा पतीपासून 
कलोणत्ाही कारणास्ति लांब राहणारी असते.

आपल्ा समाजात र्लोर विचारितंांनी 
मदहलांसाठी जलो पुनवि्गिाहाचा कायिा 
केला, दवितीय वििाहाला परिानरी दिली 
रलेी त्ामार ेत्ांचा अवतिय िरूदृटष्टकलोन 
हलोता हे आज जाणित.े १८५६ मध्य ेविर्िा 
पनुवि्गिाहाचा कायिा हलोऊनिेखील आजही 
त्ाची परेुपूर अमंलबजािणी हलोताना दिसत 
नाही. घिस्लोटित मदहलांनासदु्धा कायिेिीर 
फारकत झाल्ािर िसुरा घरलोबा करण्ाचा 

पणू्ग हक् आहेच. याप्रसरंी अपत्ांच ंकाय 
करायचं याचीिेखील कायिेिीर तरतूि 
आहे. या कायद्ांमारे मखु् उदे्दि हाच आहे 
की विर्िा स्ती, घिस्लोटिता, पररत्क्ा स्ती 
उि्गररत आयषु्यातिेखील सरुशक्षत राहािी, 
वतला हक्ाचा जलोडीिार, हक्ाचं घर 
वमळािं, एकिेपणामळेु वतच ंकुठेही िाकडं 
पाऊल पडू नय,े वतच्ा चररत्राला कलकं 
लार ूनय,े वतच्ा मुलाबाळांची आबाळ हलोऊ 
नय ेआणण हे जाणकारांनी हेरल हलोत.ं तरीसदु्धा 
आजही समाजात मनमलोकळेपणाने पुनवि्गिाह 
करणे, तिी इच्ा िि्गिणे, पुनवि्गिाह 
केल्ास सरळ्ांनी आनिंान ेत ेस्वीकारण,े 
मदहलांनी स्वतःच त्ासाठी पढुाकार घणेे, 
पुरुषांनीही तयारी िि्गिणे याचे प्रमाण 
अत्ल्प आहे.

िसुरं लग्न केलं तर ललोक काय 
म्हणतील, समाज नाि ठेिले, हे सांयरतलं 
जात,ं पण अिा स्तीन ेिसुर् या परुुषासलोबत 
सबंरं् ठेिल ेतर ललोक काय म्हणतील हा 
विचार कलोणीच का करत नाही. िसुरं लग्न 
राजरलोस लािल ंजात ंतरी आपण समाजाला 
घाबरतलो, पण अनैवतक सबंरं् चलोरून लपनू 
ठेिलेल ेअसतात म्हणनू आपल्ाला पाहून 
न पादहल्ासारख,ं कळून न कळल्ासारखं 
करणं सलोप ंजात ंका?

कलोणत्ाही कारणास्ति स्ती एकिी 

असले तर वतच्ा आयुष्यात कलोणी न कलोणी 
परुुष हा असतलोच हे आजचे िास्ति आहे. 
िारीररक, भािवनक ररजा भारविण्ासाठी 
जर स्तीला परुुषांची ररज अपेशक्षत आहे तर 
कलोणत्ाही वििादहत पुरुषाच्ा आयुष्यात 
विष कालिनू, त्ाला स्वतःकडे आकटष्गत 
करून, त्ाला त्ाच्ा हक्ाच्ा पत्ीिी 
प्रतारणा करायला भार पाडण ेयलोग्य नाही. 
कलोणाचा ससंार मलोडून स्वतःच्ा अपके्षा पणू्ग 
करण्ापके्षा आणण स्वत:लासदु्धा असरुशक्षत, 
बेभरििाच्ा, बेइज्ज्त करणार् या बेनाम 
नात्ात रुतंिनू घणे्ापके्षा अिा स्तीन ेिळेेत 
तातडीन ेपनुवि्गिाह करून उि्गररत आयषु्य 
सत्ारणी लािणं यलोग्य राहील.

अनेक घिस्लोटित, विर्िा मदहलांना 
ही भीती असते की िसुरं लग्न केलं, तर 
िुसरा पती म्हणून आयुष्यात येणारा 
पुरुष आपल्ा मुलांना स्वीकारेल का, 
वतर्लं िातािरण, त्ाच्ा घरातील ललोक 
आपल्ाला बरं पाहतील का, आपल्ाला, 
मुलांना तलो चांरली िारणूक िेईल का? 
त्ाचीिेखील पदहली मुलंबाळ स्वीकारून 
सरळा ताळमेळ घालणे आपल्ाला जमेल 
का, आपली मुलं निीन व्यक्ीला बाप 
म्हणून स्वीकारतील का, स्वीकारलं तरी 
त्ांचं नातं िेििपययंत वनकलोप राहील 
का, त्ाची मुलं आपल्ाला मनापासून 
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िेमकं काय आहे संयुक्त निवेदिात?
  आपल्ा देिाची राजकीय पररस्स्ती हदवसेंहदवस अिोगतीकडं 

जाताना हदसत आिे. लोकिािी स्ातंत्राची गळचेपी करत देिाची 
वाटचाल िुकूमिािीकडं सरुू आिे. िुकूमिािीकडं सरुू झाललेी वाटचाल 
थहांबवण्ासाठी राजकीय पाऊल उचलण्ाची आवश्यकता प्रकषचान ंजाणवत 
आिे. डॉ. बाबासािेब आबंडेकरहांनी सनंविान सभतेील िवेटच्ा भाषणात 
(25 नोव्हेंबर 1949 रोजी) देिाला उदे्िनू इिारा हदला िोता की, देिामध्ये 
सामान्हांच ेप्रश्न सोडून इतर नवषयहांत मित्त्व हदल ंतर देिाच्ा स्ाततं्राला 
पनु्ा िोका ननमचाण िोऊ िकतो. शिवसेनाप्रमुख बाळासािेब ठाकरे यहांनीिी 
नेिमीच देि आणण लोकहिताला प्रािान् हदल.ं लोकिािीस प्रािान् हदलं 
नािी तर देिात अराजक ननमचाण िोईल िी त्यहांची भनूमका डॉ. आंबेडकरहांच्ा 
परखड नवचारहांिीच नमळणारी आिे. मिात्ा फुल,े मिात्ा गहांिी आणण डॉ. 
बाबासािेब आबंडेकर यहांनी िम्म िी आवश्यक बाब असल्ाच ंनमदू केलं 
आिे. परंतु, या नतघहांनीिी राष्टट् ाला प्रािान् हदलले ंआिे. लोकिािी डटकली 
तरच देि डटकतो, अस ंमत प्रबोिनकार ठाकरे यहांनीसदु्धा महांडल ंआिे. म्णनू 
आम्ी एकत्र यऊेन देिाचे सै्य्म, नीनतमत्ा व राष्टट् ीय हिताचं राजकारण 
करण्ास कडटबद्ध आिोत!

। िाशशक  । महाईन्यूज । 
                                                                                                   ; 
नाशिक शजल्हात र्ुक्ाची 

चािर अजनूही कायम असल्ाने याचा 
पररणाम रब्ी हंरामाच्ा टपकांिर हलोत 
आहे. शजल्हातील बहुतांि भारात 
कांिा टपकािर करपा रलोराचा प्रािभुधाि 
िाढतलो आहे. टपकांिर पररणाम हलोण्ास 
सुरुिात असून िेतकऱयांची चचतंा 
िाढली आहे. 

  एकीकडे राज्यात र्ंडीचा 
जलोर कायम आहे. बहुतांि शजल्हात 
तापमानाचा  पारा घसरल्ान ंहुडहुडी 
िाढली आहे. नाशिक शजल्हातील 

तापमान 10 अिं सने्सल्सअसच्ा आत 
असल्ाने िातािरणातील रारठा 
कमी झाललेा नाही. शजल्हात र्कु्ाची 
चािर अजनूही कायम असल्ाने याचा 
पररणाम रब्ी हंरामाच्ा टपकांिर हलोत 
आहे. नाशिक शजल्हातील बहुतांि 
भारात कांिा टपकािरकरपा रलोराचा 
प्रािभुधाि झाल्ाच ेदिसनू यते.

िाशिक जजल्हात कांदा नपकावर 
करपा रोिािा प्रादभुभाव

। हहगंलोली।  महाईन्यूज । 
                                                                                              

दहरंलोली शजल्हात  पीक विम्ाच्ा 
मदु्ािरून ितेकऱयांकडून करण्ात 
येत असलेल्ा िेरिेरळ्ा 
आिंलोलनाचा आजचा सहािा दििस 
आहे. तर या काळात केलेली 
आंिलोलने आणण िेतकऱयांकडून 
सुरु असलेल्ा उपलोषणाची 
प्रिासनाकडून अपेक्षीत िखल 
घतेली जात नसल्ान ेितेकऱयांमध्ये 
मलोठा सतंाप पाहायला वमळत आहे. 
िरम्ान रले्ा पाच दििसांपासून 
उपलोषण क रत असलेल्ा 
उपलोषणकत््यांची प्रककृ ती ढासळत 
असल्ाने, आक्रमक झालेल्ा 

िेतकऱयांनी आज रस्तािर िरू् 
सांडत सतंाप व्यक् केला आहे. 

दहरंलोली शजल्हातील अनेक 
ितेकरी पीक विम्ापासनू िचंचत 
रादहले आहे. मारच्ा िषथीसुद्धा 
विमा कंपनीने करलोडलो रुपये 
िेतकऱयांचे र्किले हलोते. तर 
प्रीवमयम पेक्षाही कमी रक्म 
िेतकऱयांच्ा बँक खात्ात जमा 
झाल ेआहेत. त्ामळेु याविरलोर्ात 
ितेकऱयांकडून आंिलोलन केल ेजात 
आहे. तर लखेी आश्वासन िेऊनही 
टपक विमा वमळाला नसल्ाने 
िेतकऱयांसह िेतकरी संघिनांनी 
18 जानिेारीपासून रलोरेराि येर्ील 
अप्र तहसील कायधालयासमलोर 

आमरण उपलोषण सरुू केल ेआहे. 
मात् आज उपलोषणाचा सहािा दििस 
उलिूनही प्रिासनाकडून अपशेक्षत 
िखल घेण्ात आली नसल्ाचा 
आरलोप िेतकऱयांकडून करण्ात 

आला आहे. तर उपलोषणकत््यांची 
प्रककृ ती ढासळत असल्ाने, 
आक्रमक झालेल्ा िेतकऱयांनी 
आज रस्तािर िरू् सांडत संताप 
व्यक् केला आहे. 

हहिंोलीत पीक नवम्ािा रदु्ा पटेला
 आक्रमक शतेकऱानंी रस्तावर दकूि ओतकून व्यक्त केला सतंाप

। अमराविी । महाईन्यूज । 

 उद्धि ठाकरे-प्रकाि 
आंबेडकर यांनी शििसेना  
आणण िचंचत बहुजन आघाडीच्ा 
युतीची घलोषणा केली. आज 
िुपारी या िलोन्ी नेत्ांनी 
संयुक्ररत्ा पत्कार पररषिेत 
ही मलोठी घलोषणा केली. त्ामुळं 
राज्याच्ा राजकारणात मलोठा 
बिल हलोण्ाची िक्ता आहे.

यािेळी बलोलताना उद्धि 
ठाकरे  म्हणाले, िेिातील 
ललोकिाही शजिंत ठेिण्ासाठी 
आम्ही िलोघं एकत् येत आहलोत. 
पुढं राजकीय िािचाल किी 
असले, याविषयी विचारविवनमय 
करुन आम्ही पुढं जाऊ. 

शिििक्ी आणण धभमिक्ीचा 
प्रयलोर याआर्ी झाला हलोता. 
पण, प्रकाि आंबेडकर आणण 

मी पदहल्ांिाच या िास्तूमध्य े
एकत् आललो आहे, असं त्ांनी 
सांयरतलं.

प्रकाि आंबेडकर म्हणाले, 
िंचचत बहुजन आघाडी आणण 
शििसेना यांच्ा युतीमुळं 

व न ि ड णु क ां म ध्ये  आ त ा 
बिलाचं  िातािरण सुरू 
हलोणार आहे. िेिाची िािचाल 
हुकुमिाहीकडं सुरु आहे. 

इर्ली ललोकिाही टिकिून 
ठेिण्ासाठी आम्ही एकत् 
आललो आहलोत, असं त्ांनी स्पष्ट 
केलं.

 उपोषणकर्ायांची प्रकृती ढासळिी! 
 पीक नवम्ासाठी भरलले्ा प्रीनमयम पके्षािी कमी रक्म ितेकऱयहांच्ा 

बँक खात्यात जमा झाल्ान ेितेकऱयहांमधे्य मोठा सतंाप आिे. त्यामळेु 
गोरेगाव यथेील अप्पर तिसील कायचालयासमोर ितेकऱयहांकडून आमरण 
उपोषण सुरू केल ेआिे. पण उपोषणाचा आज सिावा हदवस असनू देखील 
प्रिासनाने दखल घतेली नसल्ाचा आरोप करण्ात यते आिे. दरम्ान 
याचवळेी उपोषणकत्य्यांची प्रककृ ती ढासळलत चालली आिे. उपोषणकत्य्यांची 
डॉक्टरहांकडून तपासणी देखील करण्ात आली आिे. मात्र आपल्ा मागण्ा 
पणू्म िोईपययंत उपोषण मागे घणेार नसल्ाची भनूमका ितेकऱयहांनी घतेली 
आिे. 

शेतकरी आक्रमक! 
 पीक विम्ाच्ा मुद्दािरुन दहरंलोली शजल्हात स्वाधभमानी िेतकरी 

संघिना िेखील आक्रमक हलोताना पाहायला वमळाली. तर टपक विमा 
परतािा वमळािा यासाठी उपलोषण करणाऱया उपलोषणकत््यांची तब्ेत 
खालाित चालल्ामुळे संतप्त िेतकऱयांनी आज 21 जानेिारीला 
रलोरेराि-शजतंूर महामारधािर जाळपलोळ केली हलोती. िायर पेििून िेत 
िेतकऱयांनी प्रिासनाचा वनषेर् व्यक् केला हलोता. तर 22 तारखेला 
बंिची हाक िेण्ात आली हलोती. तसेच आज रस्तािर िरू् ओतून 
िेतकऱयांनी आंिलोलन केले. 

महाराष्टात नव ंराजकीय समीकरण!

शशवशक्ती-शभमशक्ती एकत्र!

 शतेकऱाचंी धचंता वाढली

कादंा वपकावर पररणाम 
 एकीकडे नाशिकसि शजल्हातील अनेक भागातील िेतकऱयहांनी 

कहांदा डपकाची भरमसाठ लागवड केली आिे. शजल्हातील नवनवि 
भागातून मजूर मागवून कहांदा लागवड झाली आिे. चहांगला भाव 
नमळेल या िेतूने केलेली कहांदा लागवड वाया जाण्ाची भीती 
िेतकऱयहांनी व्यक् केली आिे. खराब िवामानाचा फटका या 
डपकाला बसल्ाने त्याचा उत्पन्ावर पररणाम िोणार आिे. सध्या 
कहांद्ाचे बाजारभाव कमी िोत असल्ाने िेतकऱयहांनी केलेला प्रचंड 
खच्म वसूल िोईल की नािी, याबाबत िंका आिे. कहांदा पीक िे 
िेतकऱयाचे यावषथी आधथ्मक गणणत नबघडणार की फायद्ाचे ठरणार, 
िे सगळे बाजारभावावर ठरणार आिे.
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काँगे्रस नेत ेअिलोक रहेललोत आणण 
सचचन पायलि यांच्ात सरुू असलेल्ा 
सत्ासंघषधािरम्ान, सलोमिारपासून 
राजस्ान विर्ानसभचे ेअर््गसकंल्पीय 
अधर्िेिन सरुू हलोणार आहे. राज्यपाल 
कलराज वमश्ा सकाळी ११ िाजता 
विर्ानसभेत अधभभाषण करतील. 
त्ानतंर मखु्मतं्ी अिलोक रहेललोत हे 
आरामी विर्ानसभा वनिडणुकीच्ा 
पाश्व्गभमूीिर काही महत्ताच्ा घलोषणा 
करण्ाची िक्ता आहे.

िरम्ान, बुर्िारी अिलोक 
रेहललोत यांनी कम्गचारी संघिनेच्ा 
प्रवतवनर्ींसलोबत अर््गसकंल्पपूि्ग बठैक 
घेतली. या बैठकीत रेहललोत यांनी 
सचचन पायलि यांचा उल्खे “करलोना 
व्ायरस” असा केल्ाचा आरलोप आहे. 
बैठकीिरम्ान एका प्रश्नाला उत्र 

िेताना रहेललोत यांनी कलोणाचहंी नाि 
न घतेा म्हिल,ं “मी ललोकांना भिेायला 
सरुुिात केली आहे… याआर्ी करलोना 
आला हलोता… आता मलोठा करलोनाही 
आपल्ा पक्षात शिरला.”रहेललोत आणण 
पायलि यांच्ातील सत्ासंघषधामुळे 
अर््गसंकल्पीय अधर्िेिनातही याचे 
पडसाि उमिण्ाची िक्ता आहे. 
त्ांच्ातील िाि वमििण्ाचा अनेकिा 
प्रयत् झाला आहे. काही िेळा िलोन्ी 
नते्ांनी एकमकेांना सहकाय्ग केल.ं मात्, 
त्ांच्ातील िाि अद्ाप सुरूच आहे.

सलोमिारपासून सचचन पायलि 
यांनी िरेिरेळ्ा शजल्हांमध्य ेजाऊन 
िैनदंिन जाहीर सभा घ्ायला सरुुिात 
केली आहे. या सभांमरू्न सचचन पायलि 
पपेर फुिण,े पक्ष काय्गकत््यांिी हलोणारा 
भेिभाि आणण वनिकृत् नलोकरिहांच्ा 
राजकीय वनयकु्ता अिा मदु्दांिरून 
राज्य सरकारिर वनिाणा सार्त आहेत. 

गहेलोत-पायलट वादाच ेअर्थसंकल्ीय अधिवेशनात उमटणार 

रहंद ूआलण मुस्लिमामंधे् दे्ष पसरवण्ाच ंकाम
 भाजप सरकार हिदं ूआणण मुस्लिमहांमधे्य दे्ष पसरवत आिे. 

ते कोणतंिी काम करत नािीत. सरकारला येथे कोणतेिी काम 
करायचे नािी, येथील प्रश्न सोडवायचा नािी. काश्ीर फाइल्स 
यहांसारखे चचत्रपट बनत रािावेत म्णून भाजपला िी समस्ा कायम 
ठेवायची आिे, असं शसिं म्णाले.

राजस्ािात काँग्ेसची 
अतंर्गत खदखद कायम!

। मुंबई ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

महापुरुषांबद्दल िािग्रस्त 
विर्ान केल्ानंतर राज्यपालांच्ा 
हकालपट्ीची मारणी हलोत हलोती. 
अखेर राज्यपालांनी स्वतःच पिमुक् 
हलोण्ाची इच्ा व्यक् केली आहे. 
'एबीपी माझा'ने यासंिभधातील िकृत् 
दिले आहे.

आपण आपला उि्गररत िेळ 
अध्ययन, मनन, चचतंन याकामी 
सार््गकी लािणार असल्ाचं 
राज्यपाल कलोश्यारी यांनी नरेंद्र 
मलोिी यांना सांयरतल्ाची मादहती 
आहे. परिा पंतप्रर्ान मुंबई 
िौऱयािर हलोते, यािेळी त्ांनी 
मलोिींकडे राजीनामा पत् दिल्ाची 
मादहती आहे.

र ा ज्य प ा ल  क लो श्य ा र ी 
यांनी त्ांच्ा काय्गकाळात 
महापुरुषांबद्दल िािग्रस्त विर्ानं 

केली आहेत. त्ामुळे मारच्ा 
मदहन्ामध्ये त्ांच्ाविरलोर्ात 
राज्यामध्ये जनआक्रलोि वनमधाण 
झाला हलोता. त्ांनी उचलबांरडी 
करािी, अिी मारणी अनेकांनी 
केली. मात् त्ांच्ािर कुठलीही 
कारिाई झाली नाही.

आता अखेर खुद्द कलोश्यारी 
यांनी पिमुक् हलोण्ाची इच्ा 
व्यक् केल्ाने ते पायउतार हलोऊ 
िकतात, असं सांयरतलं जात आहे. 
त्ांनी राजीनामा पत् पंतप्रर्ानांकडे 
दिल्ानेही आश्चय्ग व्यक् हलोत आहे.

राज्यपाल कोश्ारी 
होणार पदरकु्-रोदी

”गेहिोत-पायिट सत्तासंघष्म
 बुिवारी अिोक गेिलोत यहांनी कम्मचारी संघटनेच्ा 

प्रनतननिींसोबत अथ्मसंकल्पपूव्म बैठक घेतली. या बैठकीत गेिलोत 
यहांनी सचचन पायलट यहांचा उले्ख “करोना व्हायरस” असा 
केल्ाचा आरोप आिे. बैठकीदरम्ान एका प्रश्नाला उत्र देताना 
गेिलोत यहांनी कोणाचंिी नाव न घेता म्टलं, “मी लोकहांना भेटायला 
सुरुवात केली आिे… याआिी करोना आला िोता… आता मोठा 
करोनािी आपल्ा पक्षात शिरला.

। िवी हदल्ी ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

अंिमान-वनकलोबार येर्ील 
जी २१ वननािी बेिे हलोती त्ांना 
पंतप्रर्ान नरेंद्र मलोिी यांनी 
21 परमिीर चक्र विजेत्ांची 
नािं  िेण्ात आली आहे .
नेताजी सुभाषचंद्र बलोस यांच्ा 
जयंतीवनवमत् 23 जानेिारी रलोजी 
कें द्रिाशसत प्रिेि अंिमान आणण 
वनकलोबार बेिांिर एका भव्य 
काय्गक्रमाचे आयलोजन करण्ात 
आले आहे. या काय्गक्रमाला 
पंतप्रर्ान नरेंद्र मलोिी यांनी खव्डीओ 
कॉन्फरन्विारे हजेरी लािली हलोती.

य ा िे ळ ी  अं ि म ा न 
वनकलोबारमर्ील २१ बेिांना नािं 
िेण्ात आली. या बेिांना अद्ाप 

नािे नव्ती. आतापययंत ते फक् 
अंिमान वनकलोबार बेिांच्ा नािाने 
ओळखले जात हलोते. िरम्ान 
पंतप्रर्ान मलोिी यांनी अंिमान आणण 
वनकलोबारच्ा 21 बेिांना िेिातील 
21 परमिीर चक्र विजेत्ांची नािं 
दिली आहेत.

मेजर सलोमनार् िमधा, सुभेिार 
आणण कॅप्टन (तत्ालीन लान् 
नाईक) करम शसंर, दवितीय 
लेफ्टनंि रामा राघलोबा राणे, नाईक 
जिनुार् शसरं, मेजर िैतान शसरं, 
कंपनी क्ाि्गरमास्र हिालिार 
अब्लु हमीि, लेफ्टनंि कन्गल 
अिषेिीर बुजवोजथी तारापलोर, लान् 
नाईक अल्बि्ग एकका यांच्ा 
नािािरून या बेिांची नािे िेण्ात 
आली आहेत.

मेजर हलोशियार शसरं, सेकंड 

लेफ्टनंि अरुण खेत्पाल, फ्ाइंर 
ऑटफसर वनम्गलजीत शसरं सेखॉन, 
मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, नायब 

सुभेिार बाना शसरं, कॅप्टन विक्रम 
बत्ा, लेफ्टनंि मनलोज कुमार पांडे, 
सुभेिार मेजर संजय कुमार आणण 

अंदरािरधील 21 नििाव बटेांिा 
पररवीर िक्र परुस्ार नवजते्ांिी िावे

नतेाजी सुभाषचंद्र बोस याचं्ा जयंतीलनभमत्त कें द्रशाभसत  एका भव्य काय्थक्रमाच ेआयोजन 

।  जम्यू-काश्ीर। महाईन्यूज । 
                                                                                 
जमू् - काश्ीरमध्ये  सुरू 

असलेल्ा भारत जलोडलो यात्ेत 
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय 
शसहं यांनी पुन्ा एकिा सशज्गकल 
स्ट् ाईकिर प्रश्न उपस्स्त करत 
भाजपला फिकारलं आहे . 
भाजपिाले सशज्गकल स्ट् ाइकबद्दल 
बलोलतात. पण आतापययंत एकही 
पुरािा िेण्ात आलेला नाही. 
भाजप खलोिं बलोलून राज्य करतंय. 
त्ाची मादहती ना संसिेत मांडली 
रेली ना साि्गजवनक दठकाणी 
मांडली रेली, असं दिग्विजय शसहं 
म्हणाले.

पुलिामामध्ये आमचे ४० 
सीआरपीएफ जिान िहीि झाले. 
सीआरपीएफ अधर्काऱयांनी 
पीएम मलोिींना विनंती केली हलोती 

की, जिानांना एअरशलफ्ट करािं. 
पण मलोिींनी ते मान् केलं नाही. 
इतकी मलोठी चूक किी झाली?, 
आजपययंत  पुलिामाबाबत 
कलोणताही अहिाल संसिेसमलोर 
मांडण्ात आलेला नाही. उरी 
िहितिािी हल्लाच्ा सुमारे 
१० दििसानंतर २०१६ मध्ये 
सशज्गकल स्ट् ाइक करण्ात 
आलं. सरकारनं सशज्गकल 
स्ट् ाइक केल्ाचा िािा केला, पण 
पुरािा िाखिलाच नाही, असंही 
शसहं म्हणाले.

भाजप खोट ंबोलिू राज्य 
करत्ंय, एकही परुावा िाही
सभजभिकल स्ट्ाईकवरून काँग्सेचा पनु्ा लनशाणा

 21 बेटािंा देशातीि 21 परमवीर चक्र 
 यािेळी अंिमान वनकलोबारमर्ील २१ बेिांना नािं िेण्ात आली. 

या बेिांना अद्ाप नािे नव्ती. आतापययंत ते फक् अंिमान वनकलोबार 
बेिांच्ा नािाने ओळखले जात हलोते. िरम्ान पंतप्रर्ान मलोिी यांनी 
अंिमान आणण वनकलोबारच्ा 21 बेिांना िेिातील 21 परमिीर चक्र 
विजेत्ांची नािं दिली आहेत.
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ललोकटप्रय माशलका 'रंर माझा िरेळा'ने 
प्रके्षकांच्ा मनात घर केल ंआहे. रले ेटकत्के 
िष्ग या माशलकेन ेपे्रक्षकांची मन ंशजकंत 
िीआरपी मधे्य पदहला नंबर कायम राखला 
आहे. अखरे या माशलकेत आता मलोठा टविस् 
यणेार आहे.
िीपा आणण कावत्गक यांच्ात आललेा िरुािा हा 
प्रके्षकांना पसतं पडला नव्ता. ते कर्ी एकत् यतेील याची िाि प्रके्षक 

पाहत हलोत.े कावत्गकन ेिीपािर केललेे घाणरेडे आरलोप निेकऱयांना 
मळुीच आिडल ेनव्त.े त्ानतंर माशलकेला िरेळं िळण लारल ंआणण 
कावत्गक आणण िीपाच्ा िािा िरेळ्ा झाल्ा. 
तवे्ापासनूच प्रके्षक िीपा आणण कावत्गक यांना एकत् पाहण्ासाठी 
उत्कु हलोत.े अखेर तलो दििस आलाच. िीपा आणण कावत्गक यांचा 
वििाहसलोहळा पार पाडला. पण िीपाला कावत्गकच ेररपलोि्ग बिलल्ाचे 
सत् माहीत नव्त ेआखे आता िीपाला हे सत् कळणार आहे.
'रंर माझा िरेळा' या माशलकेत कावत्गक आणण िीपा यांच्ा 
नात्ातील िरुािा नक्ी किामुळे झाला हे सरळ्ांनाच माहीती 

आहे. कावत्गकच्ा िेस्च ेररपलोि्ग 
वनरटेिव् आल्ान ेकावत्गकन ेया 
मलुी माझ्ा नाहीत म्हणून िीपा 
आणण वतच्ा मलुींना सलोडून दिल ेहलोते.

अखरे ही िेस् पॉखझटिव् आल्ान ेआता िीटपका आणण कावत्गकी 

आपल्ाच मलुी आहेत, हे कावत्गकन ेमान् केलं आहे. तर, आता 
कावत्गक िीपाची माफी मायरतली आणण मलुींचा स्वीकार करून 
िीपा बरलोबर लग्न केले.
यािळेी आयिेािर िेस्ची ररपलोि्ग बिल्ांचा आरलोप केला 
हलोता पण आयिेान ेमी ररपलोि्ग बिले नाही हे सत् सांयरतल.े 
कावत्गकेची फिथीशलिी िेस्ची ररपलोि्ग ही श्वतेाने आणण वतच्ा 
आईन ेबिलललेी हलोती. ७ िषषे दह रलोष्ट कुणालाच मादहती 
नव्ती पण आता िीपाला सत् कळणार आहे. श्वतेाने 
कावत्गकेच ेफिथीशलिी िेस्ची ररपलोि्ग बिलल.े 

दीिा करणार श्देिािा िददाफाश! 

  या 
छलोट्ा 

पडद्ािरील प्रशसद्ध काय्गक्रमाचा नकुताच ग्रडँ टफनाल ेपार 
पडला.  सारेरमप शलटिल चमॅ्प्सच्ा निव्या शसझनची 

जिेिने डलोहना लामा  ही विजतेी ठरली आहे. जिेिेननं 
आपल्ा आिाजान ंप्रके्षकांची मन ंशजकंली. िकंर 

महािेिन अन ुमशलकआणण वनती 
मलोहन  यांनी  सारेरमप शलटिल 

चमॅ्प्सच्ा निव्या शसझनचे 
परीक्षण केल.ं प्रशसद्ध 

कॉमटेडयन भारती शसहंनं 
सारेरमपच्ा-9 चं 
सतू्सचंालन केल.ं 
रलेी तीन मदहने  
सारेरमप शलटिल 
चमॅ्प्सच्ा-9 या 

िलोमर्ील 
स्पर््गक 
त्ांच्ा 
आिाजानं 
प्रेक्षकांची  मनं शजकंत हलोत.े आता 
या काय्गक्रमाच्ा विनरची घलोषणा करण्ात 
आली आहे. जेििेन ही सारेरमप सीझन-9 
ची विजत ेठरली तर हष्ग शसकंिर-  ज्ानशे्वरी 
घाडर ेहे पदहल ेआणण िसुरे रनरअप ठरल.े जिेिेन 
डलोहनाला  सारेरमप शसझन-9 हा िलो शजकंल्ानतंर 
िट् ॉफी आणण िहा लखांच ेबक्षीस वमळाल.े  सारेरमप शलटिल 
चमॅ्प्सच्ा-9 चा ग्रडँ टफनाले
सारेरमप शलटिल चमॅ्प्सच्ा-9 च्ा ग्रडँ टफनालमेध्य ेअनकेांनी 
परफॉम्ग केल.ं हष्ग शसकंिर, रफा यासमीन, अर्ि्ग बक्ी, अतनु 
वमश्ा, जिेिेन लामा आणण ज्ानशे्वरी घाडरे या िॉप-6 
स्पर््गकांनी ग्रडँ टफनालेमध्य े परफॉम्ग 
केल.ं तसचे केिळ 
स्पर््गकच नाही 
तर परीक्षका 
िेखील ग्रडँ 
टफनालमेध्य े
राणी राऊन 
प्रके्षकांचे 
मनलोरंजन 
करत हलोत.े 

बॉशलिडूचा 
पढुील जनरेिनचा 

सपुरस्ार म्हणनू रणबीर कपरूकडे 
फार आिेन ेपादहल ंजात.ं रले्ािषथी 
रणबीरचा ‘िमिरेा’ चांरलाच आपिला 
पण ‘ब्ह्ास्त’न ेमात् सरळं भरून 
काढलं. ‘ब्ह्ास्त’ सपुरहीि झाला 
आणण काहीच मदहन्ात रणबीर 
आणण अशलयाला कन्ारत् झाल्ाची 
बातमी समलोर आली. नुकताच त्ाच्ा 

‘ॲवनमल’ या चचत्पिाचा लकू समलोर आला आहे. यािर बरीच चचधा 
झाली आहे आता त्ाच्ा निीन चचत्पिाचा िट् लेर प्रिशि्गत झाला आहे.

रणबीर कपरू आणण अधभनते्ी श्द्धा कपरू यांचा ‘त ूझठूी मैं मक्ार’चा 
िट् लेर आज प्रिशि्गत झाला. रले्ा अनके दििसांपासनू या रलोमटँिक कॉमेडी 

चचत्पिाच्ा िट् लेरची चचधा सरुु हलोती. आज अखेर एका काय्गक्रमात या 
चचत्पिाचा िट् लेर प्रिशि्गत करण्ात आला. या िट् लेरला प्रके्षकांचा चांरला 

प्रवतसाि वमळतलो आहे. या चचत्पिाचा िट् लेर लाँच सलोहळा नकुताच पार पडला. 
यािळेी पत्कारांनी रणबीरला काही प्रश्न विचारल.ेएका पत्कारान ेविचारल,े 
‘य ेजिानी है दििानी’ नतंर रणबीर ‘त ूझठुी मैं मकर’ सारखा रलोम कॉम चचत्पि 
करत आहे काय सांरिील? त्ािर अधभनते्ान ेउत्र दिल,े “ये जिानी है 
दििानी’ नतंर मी अिा प्रकारचा चचत्पि केला नाही कारण अनभुिासाठी मला 
िरेिरेळ्ा प्रकारच ेचचत्पि कराि ेलारल.े जर हा चचत्पि चालला तर मी 
अिाप्रकारच ेचचत्पि कररन पण जर चचत्पि चालला नाही दिग्दि्गकाचा िलोष 
आहे असे समजेन.” अिी प्रवतटक्रया 

त्ान ेदिली.

तू झूठी मैं मक्ार’च्ा 
टे्लर लाँच! 

िऊ वषा्गची 
जेटिेि डलोहिा 

लामा
 ठरली सारेरमप 

'िाळिी' या मराठी शसनेमाची प्रचंड चचधा आहे. ससे्पन् धरिलर अिी या शसनेमाची 
ओळख आहे. सध्या िाळिी शसनमेाची जलोरात घलोडिौड सरुु आहे. शसनमेा ररलीज हलोऊन आता 
९ दििस झाल ेआहेत. शसनेमान ेबॉक्स ऑटफसिर सदु्धा चांरली कमाई केली आहे. त्ामळेु 
हिके कर्ा असललेा िाळिी प्रके्षकांना आिडत आहे. िाळिी ररलीज हलोऊन आता ९ दििस 
झाल ेआहेत. िाळिीन े९ दििसांमध्य ेअडीच कलोिींचा िप्ा पार केलाय. पदहल्ा आठिड्ात 
िाळिीने िीड कलोिींचा िप्ा ओलांडला हलोता. आणण पढुील दििसांमध्य ेअिंाजे िीड लाखांची 
कमाई केली. त्ामळेु िाळिी सध्या २.५४ कलोिींिर असनू लिकरच िाळिी ३ कलोिींच्ा घरात 
जाईल. बॉशलिूडच ेप्रशसद्ध समीक्षक तरण आिि्ग यांनी सदु्धा िाळिी चं कौतकु केलयं. िकु्रिारी 
२० जानिेारीला शसनमेा लव्र डे हलोता. यावनवमत्ान ेशसनेमाच ंवतकीि ९९ रुपय ेहलोत.ं या शसनमेा 
लव्र डे वनवमत्ान ेिाळिी पाहायला प्रके्षकांनी रिथी केली. िाळिी अनेक दठकाणी हाऊसफुल 
रिथीत पाहण्ात आला. त्ामळेु 'िडे' नतंर 'िाळिी' सदु्धा बॉक्स ऑटफसिर दहि 
झालाय. िाळिी वनवमत्ान ेमराठी 
शसनेमांची निीन िषधाची 
सरुुिात िमिार झाली आहे.
परेि मलोकािी यांनी िाळिी 
दिग्दशि्गत केला आहे. परेि 
यांची बायकलो आणण अधभनेत्ी 
मर्रुरं्ा कुलकणथी यांनी 
िाळिी शसनेमा शलदहला आहे. 

 वाळवी मालामाल, 
ससनमेा बॉक्स 

ऑफिसवर हिट
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हॉकी ववश्वचषकात वतसऱादंा स्वप्न भगंिे 
 भारत आणण नू्झीलंड यहांच्ातील िॉकी नवश्वचषकाच्ा 

इनतिासातील िा सातवा सामना िोता. याआिी दोन्ी देिहांदरम्ान 
६ सामने झाले, ज्ामध्ये भारताने ३ आणण डकवी संघाने २ शजकंले. 
यादरम्ान १९८६ आणण २००२ च्ा नवश्वचषकात न्ूझीलंडने 
भारताचा २-१ अिा फरकाने पराभव केला िोता. त्याच वेळी, 
भारतीय संघ १९९८ च्ा नवश्वचषक स्पिधेत दोन वेळा आणण १९८२ 
च्ा नवश्वचषकात डकवींनवरुद्ध नवजय नमळवण्ात यिस्ी ठरला 
िोता. तर १९७३ च्ा नवश्वचषका

टी-२० ववश्वचषक २०२१ मिीि पराभव
 आयसीसी टी-२० नवश्वचषक २०२१ मध्ये न्ूझीलंडनवरुद्धच्ा 

पराभवामुळे भारतीय संघाच्ा उपहांत्य फेरी गाठण्ाच्ा आिा 
मावळल्ा. दबुईत खेळल्ा गेलेल्ा या सामन्ात भारतीय 
संघाला २० षटकात ७ नवकेट गमावत केवळ ११० िावा करता 
आल्ा िोत्या. प्रतु्यत्रात डकवी संघाने १४.३ षटकहांतच लक्ष्य 
गाठले. त्याआिी २०१६ आणण २००७ च्ा टी-२० वर््म कपमध्येिी 
न्ूझीलंडने भारताचा पराभव केला िोता. इतकेच नािी तर १९७५, 
१९७९, १९९२ आणण १९९९ च्ा वनडे वर््म कपमध्येिी भारतीय संघ 
न्ूझीलंडकडून िरला िोता.

। रायियूर। महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

भिुनेश्वरच्ा कशलरंा से्टडयमिर 
रवििारी (२२ जानेिारी) झालेल्ा 
क्रॉसओव्र सामन्ात भारत आणण 
न्झूीलडं आमनेसामन ेआल ेहलोत.े या 
सामन्ात भारताला न्ूझीलंडकडून 
िूिआऊिमध्ये ४-५ असा पराभि 
स्वीकारािा लारला. त्ामळेु िीम इंटडया 
हॉकी िर््ग कप २०२३ मर्नू बाहेर पडली 
आहे. या पराभिामुळे िीम इंटडयाचे 
विश्वचषक शजकंण्ाच ेस्वप्न पनु्ा भरंल.े

१९७५ मध्ये भारताने िेििचा 
आणण एकमिे हॉकी विश्वचषक शजकंला 
हलोता. तस ंपादहल ंतर मलोठ्ा स्पर््यांमध्ये 
न्झूीलडं भारताला नहेमीच मात िेत 
आला आहे. 

वनडे नवश्वचषक २०१९ च्ा 
उपहांत्य फेरीतील पराभव –
टक्रकेि असलो की हॉकी, महत्ताच्ा 

सामन्ांमध्ये नू्झीलंडसमलोर िीम 
इंटडयाला अनके िळेा पराभि पत्रािा 
लारला आहे. २०१९ मध्य ेइंग्डंमध्ये 
खेळलेला एकदििसीय विश्वचषक 
कलोण विसरू िकेल. विराि कलोहलीच्ा 

नेतकृत्ाखाली िीम इंटडयाने जबरिस्त 
खेळ िाखित त्ा विश्वचषकाच्ा उपांत् 
फेरीत स्ान वमळिल ेहलोत. उपांत् फेरीत 
भारताचा सामना नू्झीलडंिी झाला. 
भारत न्झूीलडंिर मात करू िकेल, 
अस ेचाहत्ांना िाित हलोत,े पण घडले 
उलिे. मचँसे्रमध्य ेझालेल्ा त्ा उपांत् 
फेरीच्ा सामन्ात भारताला १८ र्ािांनी 
पराभि स्वीकारािा लारला हलोता. तलो 
सामना महान कण्गर्ार एमएस र्लोनीचा 
ििेिचा आंतरराष्टट् ीय सामना ठरला.

टसे् चमॅ्पियनशिपच्ा अनंतम 
सामन्ातिी पराभव –

आ य स ी स ी  ि र््ग  िे स् 
चॅम्पियनशिपच्ा पदहल्ा सत्ाच्ा 
अंवतम सामन्ात भारत आणण नू्झीलडं 
आमनसेामन ेआल ेहलोत.े त्ा सामन्ात 
ही टकिींनी आठ रडी राखून विजय 
वमळिला. २०२१ साली इंग्ंडमर्ील 
साउर्म्प्टन येर्े झालेल्ा सामन्ात 
भारतीय संघ पदहल्ा डािात केिळ 
२१७ र्ािाच करू िकला हलोता. 
यानंतर िीम इंटडयाच्ा रलोलंिाजांनी 
िमिार पनुरारमन करत टकिी सघंाला 
२४९ र्ािांत रुडंाळल.े भारताचा िसुरा 
डाि केिळ १७० र्ािांत सपंषु्टात आला. 

त्ामळेु न्झूीलडंला १४९ र्ािांच ेसलोपे 
लक्ष्य वमळाल.े

२००० च्ा बाद फेरीच्ा अनंतम 
फेरीत पराभव –

२००० च्ा आयसीसी बाि 
फेरीच्ा अवंतम फेरीतही न्झूीलडंने 
भारतीय चाहत्ांची मन ेमलोडली हलोती. 
नरैलोबी यरेे् झालले्ा सामन्ात प्रर्म 
फलंिाजी करताना भारतीय संघाने 
कण्गर्ार सौरि रांरुलीच्ा ११७ 
आणण सचचन तेंडुलकरच्ा ६९ र्ािांच्ा 
जलोरािर ५० षिकात ६ बाि २६४ र्ािा 
केल्ा. प्रतु्त्रात नू्झीलंडचा संघ 

पाच रड्ांच्ा मलोबिल्ात १३२ र्ािा 
करून एकिळे अडचणीत सापडला 
हलोता. पण, अष्टपलै ूखरिस केन््गन ेनाबाि 

१०२ र्ािा करत टकिी सघंाला चार रडी 
आणण िलोन चेंडू राखनू विजय वमळिनू 
दिला.

         आिी वक्रकेट, आता हॉकी… टीम इंडडयाचे स्वप्न ववश्वचषकात अनकेदा भगंले

कसा असिे वपच ररपोट्म?
 इंदरूच्ा िोळकर डरिकेट से्डडयमची खेळपट्ी फलंदाजीसाठी 

खूप उपयुक् आिे. याशिवाय येथील चौकारिी लिान असल्ाने 
फलंदाजहांना खूप मदत नमळते. वेगवान गोलंदाजहांना देखील कािी 
प्रमाणात मदत नमळते. मात्र िावा वाचवण्ासाठी गोलंदाजहांना 
कमालीची कसरत करावी लागणार आिे. आतापययंत खेळलेल्ा 
एकूण पाच एकहदवसीय सामन्हांमध्ये, नंतर फलंदाजी करणाऱया 
संघाने 3 वेळा नवजय नमळवला आिे, तर प्रथम फलंदाजी करणाऱया 
संघाने दोनदा नवजय नमळवला आिे. त्यामुळे एकंदरीत नाणेफेक 
शजकंल्ानंतर गोलंदाजी करणे फायदेिीर असल्ाचं म्टलं जात 
आिे. 

।भुविदेश्र। महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

भारत आणण न्ूझीलंड  
यांच्ातील िनडे माशलकेतील 
वतसरा सामना उद्ा म्हणजचे 24 
जानेिारी रलोजी खेळिला जाणार 
आहे. भारताने आर्ीच तीन 
सामन्ांच्ा माशलकेतील िलोन 
सामने शजकंत माशलकेत विजयी 
आघाडी घेतली आहे. वतसरा 
एकदििसीय सामना इंिूरच्ा 
हलोळकर टक्रकेि से्टडयमिर रंरणार 
आहे. इंिरूमध्ये भारतीय संघाचा 
रेकॉड्ग आजिर िमिार असल्ाचं 
दिसत आहे. त्ामळेु न्झूीलंडला 
व्ाई़ि िॉि िेण्ासाठी भारत तर 
माशलकेचा ििेि रलोड करण्ासाठी 
न्झूीलडं प्रयत् करणार आहे. तर 

या महत्ताच्ा सामन्ात पाऊस 
व्यत्य आण ूिकतलो का यासाठी 
सामन्ापूिथी आणण सामना सुरु 
असताना इंिूरच्ा हलोळकर 
टके्रकेि से्टडयमचे हिामान कसे 
असेल पाऊस व्यत्य आणू 
िकतलो का ते पाहूया...हा सामना 
िपुारी िीड िाजल्ापासून सुरू 
हलोईल. सामन्ाच्ा दिििी येर्ील 
हिामानात काहीसा उष्मा दिसून 
यणेार आहे. 24 जानेिारीला कमाल 
तापमान 28 अिंांपययंत राहील. त्ाच 
िळेी, टकमान तापमान 13 अिंांच्ा 
आसपास असेल. वििेष म्हणजे 

सामन्ािरम्ान कलोणत्ाही प्रकारे 
पािसाची िक्ता नाही. त्ामुळे 
एक सपंणू्ग 50 षिकांचा रंरतिार 
सामना टक्रकेिप्रमेींना पाहायला वमळू 
िकतलो. 

कसदे आहदेि दलोन्ी सघं?
भारत : रलोदहत िमधा (कण्गर्ार), 

िभुमन यरल, ईिान टकिन, विराि 
कलोहली, शे्यस अय्यर, सयू्गकुमार 
यािि, केएस भरत (विकेिटकपर), 
हादि्गक पांड्ा (उप कण्गर्ार)
िॉशिरंि सुंिर, िाहबाज अहमि, 
िािु्गल ठाकूर, कुलिीप यािि, 
मलोहम्ि शसराि, उमरान मशलक 

       24 जानवेारी रोजी इंदकूरच्ा होळकर वक्रकेट से्टडडयमवर खळेवला जाणार आहे.

भारत-न्झूीलडं ततसऱ्या एकहदवसी्य भारत-न्झूीलडं ततसऱ्या एकहदवसी्य 
सारन्ात पाऊसािा व्यत््य? सारन्ात पाऊसािा व्यत््य? 

न्ूझीिंड पुन्ा ठरिा न्ूझीिंड पुन्ा ठरिा कद्गिकाळकद्गिकाळ! ! 

।मंुबई । महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

सध्या भारत नू्झीलंडविरुद्ध 
(IND VS NZ) एकदििसीय माशलका 
खेळत असून वतसऱया िन-डे पूिथी 
भारतीय खेळाडू (TEAM INDIA) 
जरप्रशसद्ध अिा बाबा महाकालशे्वरच्ा 
मंदिरात पलोहलोचले आहेत. यािेळी 
सूय्गकुमार यािि, कुलिीप यािि, 
िॉशिगंिन सुिंर आणण भारतीय टक्रकेि 
संघािी संबधर्त काही कम्गचारी 
दिसनू यते आहेत. भारतीय खळेाडंूनी 
बाबा महाकालची दिव्य अलौटकक 
भस्म आरतीला िेखील यािळेी हजरेी 
लािली. याशििाय बाबा महाकाल यांची 
विधर्ित पजूा करून त्ांच ेआिीिधाि 
घतेल.े खासकरुन सहकारी टक्रकेिर 
ऋषभ पतंची प्रककृ ती लिकर ठीक हलोिलो 
अिी प्रार््गनाही त्ांनी केली.

खळेाडंूच ेफलोिलो सलोिल मीटडयािर 
मलोठ्ा प्रमाणात व्ायरल हलोत आहे. 

सलोिल मीटडयािर व्ायरल झालेल्ा 
फलोिलोमध्य ेसयू्गकुमार यािि, कुलिीप 
यािि आणण िॉशिगंिन सुंिर ओम 
नमः शििाय चा जप करताना दिसत 
आहेत. याशििाय सयू्गकुमार यािि याने 
खासिार अवनल टफरलोशजया यांच्ािी 
चचधा केल्ाचंही दिसून येत आहे. 
भारतीय टक्रकेिपिू पारंपररक पलोिाखात 
दिसत अस ूत्ांची ही स्ाईल चाहत्ांना 
खपू आिडल्ाच ंदिसत आहे. चाहते 
सतत सलोिल मीटडयािर कमेंि करून 
आपल्ा प्रवतटक्रया िेत आहेत. ANI 
िकृत्संसे्ने खेळाडंूचे िि्गन घेतानाचे 
फलोिलो सलोिल मीटडयािर पलोस् केले 
असून हे सि्ग फलोिलो तुफान व्ायरल 
हलोत आहेत.

ततसऱ्या वि-डे पवूवी रहाकाल देवाच्ा ततसऱ्या वि-डे पवूवी रहाकाल देवाच्ा 
दि्मिाला पोहोिल ेभारती्य नक्रकेटरदि्मिाला पोहोिल ेभारती्य नक्रकेटर

 ऋषभ पतंसाठीही केली प्रार्थना


