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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

संपात सहभागी होणाऱ्ा शासकीय कर्मचाऱ्ांविरोधात सरकार आक्ररक

या अटींचे कराि ेलागणार पालन!
पशुसंवर्धन ववभागाकडील 

जागा ताब्ात घेण्ासाठी 
पपपंरी-चििंवड महापाललका 
प्रशासनाला काही अटी-
शततींिी  पुत्धत ा  क रावी 
लागणार आहे. त्ामध्े 
खासदार  श्ी रंग बारणे 
यांच्ा वनवासस्ान ते बोट 
क्ल ब प ययं त च् ा  सं रक्ष क 
भभतंीिी उंिी ३ फूट आर.सी.
सी.मध्े बांरकाम करुन 
वाढवण्ात यावी. त्ावर 
३ फूट वाय-फेसींग करुन 
देण्ात यावे .  प्रक्षेत्ातील 
अंतग्धत ६ पक.मी. रसे् लसमेंट 
काँपरिट करुन देण्ात यावे. 
पंप हाउस दुरूस्ी करण्ात 
यावी. व पाईपलाईन बदलून देण्ात यावे. ताथवडे प्रक्षेत्ाकरीता 
नवीन काययालयािे बांरकाम करुन द्ावे. औरं येथील पशुसंवर्धन 
ववभागाच्ा जागेवर आयुक्त दजयाच्ा अभरकाऱयासाठी वनवासस्ान, 
बगीिा, गॅरेज, सर्वयंट वनवास, संरक्षक भभतं बांरून द्ावी. तसेि, 
ववश्ामगृह, वाहनिालक, सर्वयंट व खानसामा यांिी व्यवस्ा 
आणण प्रके्षत्ातील अभरकारी व कम्धिाऱयांकररता एकूण ४७ 
ऐवजी २७ वनवासस्ानािे बांरकाम करुन देण्ात यावे, अशा 
अटींिी पूत्धता महापाललका प्रशासनाला करावी लागणार आहे. 

चििंवड ववधानसभा मतदार 
संघािे ददवंगत आमदार लक्ष्मण 
जगताप यांनी पवना नदीिे वाढते 
प्रदषूण वनयंत्रित करण्ासाठी 
मैलाशुद्ीकरण प्रकल्प आणण 
वाले्करवाडी िौक ते औधं-
रावेत बीआरटी रस्तावर बांधण्ात 
येणाऱया उड्ाणपुलासाठी एकूण 
५ हजार १८१७ हेक्टर जमीन 
महापाललकेला उपलब्ध व्ावी. 

य ा  क र र त ा  गे ल् ा 
अनेक वषषांपासून सातत्ाने 
प ा ठ पु र ा व ा  के ल ा  आ हे .  
दरम्ान, आमदार महेश लांडगे 
यांनी नागपूर येथे झालेल्ा 
ववधधमंडळ अधधवेशनात हा मुद्ा 
लावून धरला होता. त्ावेळी 

जागा हस्ांतरणाबाबत राज्य 
सरकारने सकारात्मक भूवमका 
घेण्ािे आश्ासन ददले होते. 
तसेि, राज्यािे पशुसंवध्धन मंरिी 
राधाकृष्ण ववखे-पाटील यांनीही 
संबंधधत ववभागाच्ा अधधकाऱयांिी 
बैठक घेवून सूिना केल्ा होत्ा. 
त्ानुसार, र ाज्याच्ा कृ त्ष 
पशुसंवध्धन, दगु्धव्यवसाय व मत्स्य 
व्यवसाय ववकास ववभागाकडून 
पशुसंवध्धन ववभागाच्ा आयुक्ांना 
ताथवडे येथील वळू माता प्रक्ेरि, 
ताथवडे येथील ५.१८ हेक्टर (के्रि 
५१८१७.९३७ िौ.मी.) जमीन 
त्पपंरी-चििंवड महापाललकेकडे 
हस्ांतररत करण्ािे आदेश ददले 
आहेत.

ताथिडेतील रैलाशुद्ीकरण प्रकल्प, उड्ाणपुलाच्ा काराला 

।पििंरी ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधती।

बं ग ल् ा ि ी  स ी म ा ध भं त 
अंगावर कोसळून नऊ वषषीय 
बालकािा मृतू् झाल्ािी घटना 
चिखली गावठाण येथे घडली. 

मोदहतराजे अवमत भोसले (रा. देहू-
आळंदी रोड, चिखली गावठाण) असे 
या घटनेत मृत्ू झालेल्ा बालकािे 
नाव आहे. त्ाि ेवडील अवमत भोसले 
यांनी चिखली पोललस ठाण्ात त्िययाद 
ददली आहे. 

त्ानुसार सुरेश ववठ्ठल जाधव 

(रा. स्ाईन रोड, चिखली) याला 
पोललसांनी अटक केली आहे. आरोपीिा 
चिखली गावठाण यथे ेबगंला असून या 
बंगल्ािी सात ते आठ िूट उंिीिी 
सीमाधभतं एका बाजलूा झकुललेी होती. 
दरम्ान, मोदहतराजे हा धभतंीलगतच्ा 
रस्ताने जात असताना ही धभतं त्ाच्ा 

अगंावर कोसळली. यामधे् तो गभंीर 
जखमी झाला. उपिारासाठी तत्ाळ 
रुग्ालयात दाखल करण्ात आल.े 
मारि, डॉक्टरांनी मृत घोत्षत केले. ही 
धभतं दरुुस् करण्ाबाबत वेळोवेळी 
सिूना केल्ा होत्ा. मारि, त्ाकडे दलु्धक् 
केल्ाि ेनातेवाइकांनी सांगगतले. 

चिखलीत भितं अंगावर कोसळून नऊ वर्षीय बालकािा मतृ्ू!

 चरखलतीि भििं अगंावर कोसळयूि
िऊ वरषीय बालकारा मतृ्यू!

 हजारो शासकीय कम्षरारी बमेिुि सिंावर!

 चरिंा वाढलती! दिवसेंदिवस कोरोिा 
रुग्णांमध् ेहोिेय वाढ

आतील पानांत

‘बसु्टर डोस’! पशुसंवर्धन ववभागाकडील जागा 
हसांतरणाला मिळाली िान्यता
आिदार िहेश लांडगे यांचा 
अधरवेशनात यशस्ी पाठपुरावा

।पििंरी। 
 । महाईन्यूज । प्रतितिधती।

ताथवडे येथील मैलाशुद्ीकरण प्रकल्प आणण प्रस्ाववत 
उड्ाणपुलाच्ा कामासाठी वळू माता प्रक्षेत्ातील जागा 

महापाललका प्रशासनाकडे हस्ांतररत करण्ाच्ा प्रस्ावाला 
राज्य सरकारिी मान्यता वमळाली. त्ामुळे जलशुद्ीकरण 
प्रकल्प आणण उड्ाणपुलाच्ा कामाला आता ‘बुस्टर डोस’ 

वमळाला आहे. 

पवना नदीच्ा प्रदूषणावर वनयंरिण वमळवण्ासाठी 
मैलाशुद्ीकरण प्रकल्प उभारणे अतं्त महत्ािे आहे. तसेि, 

ताथवडे आणण सभोवतालच्ा भागातील वाहतूक सक्म होण्ाकररता 
उड्ाणपुल महत्पूण्ध ठरणार आहे. याबाबत ददवंगत आमदार लक्ष्मण 
जगताप यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. राज्यािे पशुसंवध्धन 
मंरिी राधाकृष्ण ववखे-पाटील यांनी सकारात्मक भूवमका घेतली. तसेि, 
मुख्यमंरिी एकनाथ लशदें आणण उपमुख्यमंरिी देवेंद्र िडणवीस यांनीही 
या प्रकल्पांच्ा कामासाठी संबंधधत ववभागाला सूिना केल्ा. त्ामुळे 
मैलाशुद्ीकरण प्रकल्प आणण उड्ाणपुलािे काम लवकरि सुरू होईल, 
अशी अपेक्ा आहे.  - महेश लणांडगे, 

शहराध्क् तथा आमदार, भाजपा, त्पपंरी-चििंवड.
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 । िुणे।  महाईन्यूज । 
                                           

कृपिपंपांना ददवसा बारा 
तास अखंड वीज पुरवठा 
करण्ासाठी राज्यातील सव्ध 
रोदहत्ांना सौरऊजया पुरववली 
जाणार आहे. त्ामुळे 
राज्यातील सव्ध कृिीपंपांना 
ददवसा वीज वमळू शकेल, 
अशी घोिणा उपमुख्यमंत्ी 
देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

‘पानी िाउंडेशन’च्ा वतीने 
आयोलजत ‘िाम्धर कप’ ववतरण 
काय्धक्ामात िडणवीस बोलत 
होते. पानी िाउंडेशनिे प्रमुख 
अधभनेते अमीर खान, त्करण राव, 
सत्लजत भटकळ, डॉ. अववनाश 
पोळ, कृषी सचिव एकनाथ डवले 
या वेळी उपस्थित होते. िडणवीस 
म्हणाल,े की पानी िाउंडेशनने वॉटर 
कपच्ा माध्मातून गावेच्ा गावे 
समृद् केली आहेत. राज्यात आणण 
देशात कक्ध रोग वाढत असताना 
नैसगग्धक शेतीकडे वळले पादहजे. 
राज्यात सुमारे २५ लाख हेक्टरवर 
नैसगग्धक शेती करण्ािे वनयोजन 
आहे. त्ासाठी तीन हजार कोटी 
रुपये खि्ध केले जाणार आहेत. 
शेतीमालािा उत्ादन खि्ध कमी 
करण्यग टशेतीला पययाय नाही. 
भववष्ात गट शेतीला प्रोसाहन 
देण्ासाठी ववववध योजना लागू 

करणार असल्ािे िडणवीस 
यांनी जाहीर केल.े पानी िाउंडेशनने 
आपल्ा कामािी व्याप्ी वाढवावी. 
त्ासाठी सरकार आवश्यक ती सव्ध 
मदत करायला तयार आहे, असेही 
ते म्हणाले. अमीर खान म्हणाले, 
कोणत्ाही अडिणीमुळे खिून 
जाऊ नका. वनराश होऊ नका. गट 
शेती लगेि िायद्ात येणार नाही, 
पण, योग्य प्रकारे काम केल्ास, 
उत्ादन खि्ध कमी केल्ास गट 
शतेी नक्ी िायद्ात येईल. त्करण 
राव यांनी खणखणीत मराठीत 
भाषण केले. राव म्हणाल्ा, की 
मदहला शेतकरी गट थिापन 
झाल्ामुळे मदहलांना सन्ान 
वमळाला. या स्धधेत ४५ मदहला गट 
थिापन झाल्ािेही त्ा म्हणाल्ा.

चालू विलािर सिलत 
नवीन कृषी धोरणात कृषी 

पंपधारक ग्ाहकांना थकबाकीतून 
मोठा ददलासा वमळणार आहे. या 
धोरणात सहभागी होणाऱया सव्ध 
कृषी ग्ाहकांिा पाि वषषांपययंतच्ा 
म्हणजेि सप्ेंबर २०१५ पययंतच्ा 
थकबाकीवरील ववलंब शुल्क 
आकार पूण्धपणे (१०० टके्) माि 
करण्ात यऊेन या थकबाकीवरील 
व्याज १८ टक्क्ांपययंत न आकारता 
व ीज वनयामक आयोगाने 
ददलेल्ा खेळत्ा भांडवलावरील 
व्याजदरानुसार आकारणी करून 
थकबाकी वनलचित केली आहे. 

कृषीपंपानंा दििसा िीजपुरिठा!

राष्ट् ीय शैक्णणक धोरण 
२०२०नुसार वनपणु भारत अधभयान 
राबवण्ात येत आहे. त्ात पदहली 
ते पािवीच्ा ववद्ार्थषांिी मूलभूत 
अध्यन पातळी उंिावण्ािे उत्द्ष् 
आहे. पुणे लजल्ा पररषदेतिधे  ३ 

हजार ४५२ शाळा िालवल्ा 
जातात. त्ात सुमारे २ लाख ४० 
हजार ववद्ाथषी लशक्ण घेतात. 
वनपुण भारत अंतग्धत लजल्हात १५ 
त्डसेंबर ते १५ िेबु्वारी या आठ 
आठवड्ांमधे् मूलभूत अध्यन 

पातळी उंिावण्ासाठी शैक्णणक 
अभ्ासक्म राबवण्ात आला. 
लजल्ा लशक्ण आणण प्रलशक्ण 
संथिेनी हा अभ्ासक्म तयार 
केला होता. या अभ्ासक्माच्ा 

अंमलबजावणीनंतर ववद्ार्थषांच्ा 
वािन, लेखन पातळीिे सवधेक्ण 
करण्ात आले. सवधेक्णािी 
मादहती लशक्कांनी ‘ववनोबा’ ॲपवर 
भरण्ास सांगण्ात आले होते. 

लजल्हातील शाळांच्ा सवधेक्णात 
६५३ शाळांतील पदहली त ेपािवीिे 

ववद्ाथषी वािन, लेखन पातळीवर 
अक्म असल्ािे ददसून आले.

कोणताही विद्ाथथी अभ्ासात रागे राहणार नाही 
 लजल्ा पररिदेिे मुख्य काय्धकारी अभरकारी आयुि प्रसाद 

म्हणाले, की ४५ कें द्र प्रमुखांसह झालेल्ा आढावा बैठकीत लेखन, 
वािन या मूलभूत अध्यन पातळीवर िांगली कामगगरी न केलेल्ा 
६५३ शाळांतील ववद्ार्थ्यांसाठी पुन्ा ३१ मेपययंत अभ्ासरिम 
राबवला जाईल. त्ानंतर संबंभरत ववद्ार्थ्यांिे जूनमध्े पुन्ा 
सववेक्षण केले जाईल. या ववद्ार्थ्यांच्ा माग्धदश्धनासाठी वग्धकृतींवर 
भर ददला जाईल, गावातील स्वयंसेवकांकडून माग्धदश्धन केले 
जाईल, संकल्पना समजावण्ासाठी स्ाट्ध क्लासिा उपयोग केला 
जाईल. तसेि बालकवनहाय कृती आराखडा तयार करण्ात येईल. 
कोणताही ववद्ाथथी अभ्ासात मागे राहणार नाही याबाबतच्ा 
सूिना देण्ात आल्ा आहेत.

पणुे जिल्हातील ६५३ शाळांतील ववद्ार्षी लेखन, वािन पातळीवर अक्षम
      पुणे मजल्ह्ातील ननपुण भारत अंतग्धत मजल्ा पररषदेच्ा सववेक्षणातील ननष्कष्ध

।  िुणे । महाईन्यूज । प्रतितिधती।
पणु ेलजल्हातील ६५३ शाळांतील ववद्ाथथी लखेन, वािन पातळीवर 

अक्षम, वनपणु भारत अंतग्धत लजल्ा पररिदेच्ा सववेक्षणातील वनष्कि्ध 
कें द्र सरकारच्ा वनपुण भारत योजनअंेतग्धत पणु ेलजल्ा पररिदेने 

केलले्ा सववेक्षणात लजल्हातील ६५३ शाळांतील पदहली ते पािवीिे 
ववद्ाथथी लखेन, वािन पातळीवर अक्षम असल्ाि ेददसनू आले आहे. 

आता या ववद्ार्थ्यांिी शैक्षणणक पातळी उंिावण्ासाठी पनु्ा ३१ मपेययंत 
शैक्षणणक अभ्ासरिम राबवला जाणार आहे. 

अर्धिंत्ी देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्ासन

पदरित्मन शतेकरी गटाला पादरतोवषक
 पानी फाउंडेशनच्ा वतीने देण्ात आलेला यंदािा राज्यस्रीय 

प्रथम रिमांकािा फाम्धर कप वाठोडा (ता. वरुड. लज. अमरावती) 
येथील पररवत्धन शेतकरी गटाने लजकंला. दसुरा रिमांक गोळेगाव (ता. 
खलुताबाद. लज. औरंगाबाद) यथेील चित्ा नक्षत् मदहला शतेकरी गटाने 
पटकाववला. ततृीय पुरस्ार डांगर बदु्रकु (ता. अमळनरे. लज. जळगाव) 
येथील जय योगेश्वर शेतकरी गट आणण वारंगा तफवे  नांदापूर (ता. 
कळमनरुी. लज. दहगंोली) यथेील उन्नती शतेकरी गटाला ववभागनू देण्ात 
आला. शेतकरी गटांना प्रलशक्षण देणारे कृिी ववभागािे कम्धिारी, 
कृिी ववज्ान कें द्रािे संशोरक, पडलजटल शाळेसाठी मदत करणाऱया 
तंत्ज्ांिाही सन्ान करण्ात आला.

शतेकऱ्ानंा होणार फायिा
 शतेकऱयांना नवीन वीजजोडणी कृिीपपंािी थकबाकी वसलुी तसिे, 

नवीन कृिीपपं वीजजोडणी रोरणाच्ा यशस्वीतसेाठी महाववतरणतफवे  
वनयोजन करण्ात आले आहे. त्ात, पुढील तीन वि्यांत ग्ाहक आणण 
शासनावर कोणताही अवतररक्त आभथ्धक भार न टाकता सव्ध कृिी 
ग्ाहकांना टप्प्ाटप्प्ाने कायमस्वरूपी ददवसा आठ तास वीजपुरवठा 
वमळावा देण्ािे वनयोजन आहे.

। पििंरी  । महाईन्यूज । 

त्पपंरी-चििंवड शहरातील अवधै 
बांधकामावरील शास्ी मािीिा वनण्धय 
राज्य सरकारकडून नकुताि घणे्ात 
आला. मळू करािा भरणा केल्ानतंरि 
शास्ीिी मािी होणार आहे. आधथ्धक वष्ध 
संपण्ासाठी कमी कालावधी रादहला 
आहे. त्ामुळे नागररकांना मूळ कर 
भरण्ासाठी अडिण येऊ नय ेया हेतनूे 
महापाललकेने महत्ाच्ा ववभागामध्े 
(झोन) कॅश काऊंटर वाढववण्ात आली 
आहेत. त्ांिी वेळ सुद्ा वाढववली 
असून आता ऑनलाइन स्वरुपात सदु्ा 
अवैध शास्ी मािीिे प्रमाणपरि मूळ 
करािा भरणा केल्ानंतर उपलब्ध 
करुन देण्ात यते आहे. नागररकांच्ा 
सोयीसाठी मदत कक् करण्ात आला 
आहे. अवधै बांधकाम शास्ी मािीिे 
प्रमाणपरि वमळववण्ासाठी नागररकांनी 
HTTP://WWW.PCMCINDIA.
GOV.IN या संकेतथिळावरील अवधै 
शास्ी मािी प्रमाणपरि या ललकंद्ारे 
आपली सव्धमादहती भरावी. यामधे् 
आपणास झोन क्मांक, गट क्मांक, 
मालमत्ा क्मांक, वाढीव क्मांक भरावा. 
त्ानतंर त्ांनी मूळ करािा भरणा केला 
नसल्ास ववववध पययायाद्ारे भरणा 
करावा. ज्यांनी यापूवषी भरणा केला 
आहे, त्ांनी आपली मादहती भरून 
प्रमाणपरि प्राप् करावे. जे नागररक 
कॅश काऊंटरद्ारे मूळ करािा भरणा 
करणार आहेत. त्ांनी आपल्ा झोन 
मधील कॅश काऊंटरच्ा माध्मातून 
मळू करािा भरणा करावा. त्ांना मळू 

करािा भरणा केल्ानतंर ऑनलाईन 
पद्तीने प्रमाणपरि वमळू शकेल.

नागदरकांसाठी रित कक्ष
ज्या नागररकांना मूळ करािा 

भरणा करायिा असले. त्ांनी आपल्ा 
करसकंलन ववभागीय काययालयातील 
सहाय्यक मंडलाधधकाऱयांिी मदत 
घेण्ािे आवाहन कर संकलन 
ववभागाने केले आहे. आकुडषी राजेंद्र 
कंुभार ९९२२५०२१२२, चििंवड 
रमशे िोरघे ९९२२५०२६५०, थरेगाव 
लसताराम मुं ढे  ९९२२५०२०६३, 
सांगवी जयश्ी सान े९९२२९०२२७१, 
त्पपंरी वाघेरे सुषमा भरवीरकर 
९८२२४९७३८९, त्पपंरीनगर महादेव 
िेरेकर ९९२१९१३११८, महापाललका 
भवन सतंोष कोराड ८३०८९७३४२७, 
िुगवेाडी – दापोडी सुितेा कुलकणषी 
९९२२५०२१२४, भोसरी राजू मोरे 
९९२२९३२५५३, ि-होली, मोशी श्धदा 
बोडधे ८८०५५३८३००, चिखली सजंय 
लांडगे ७०२०४३४१५५, तळवडे सजंय 
तळपाडे ९७६०३१९५७०, त्कवळे 
अधभलजत देवकर ९९२२५०४४८९, ददघी 
– बोपखले रमेश मलय े९८८१७९८३३१ 
आणण वाकड जयवंत वनरगु डे 
९०११४८८९५७ यांच्ाकडून नागररक 
मदत घऊे शकतात.

दंडमाफीि ेप्रमाणपत्र 
ऑनलाइन; नागररकांच्ा 

सोयीसाठी मदत कक्ष
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कचऱ्ाच ेविलगीकरणाच े९० टके् पणु्मत्ास
 ववज्ान कें द्रात तारांगण उभारणी केली. शहरात प्रदिूण कमी 

करण्ासाठी इलेक्ीक वाहनांना प्रोत्ाहन देण्ाकरता इर्वी 
िाजतींग से्टशनव वाहनांिे रोरण आणले. मासुळकर कॉलनीत 
डोळ्ांिे रुग्ालय उभे केले. कै. अटल वबहारी वाजपेयी उद्ानािी 
उभारणी केली. यांपत्की पधदतीने साफसफाईिे काम सुरु केले. 
ओला व सुका किऱयािे ववलगीकरणािे ९० टके् पुण्धत्ास आणले, 
अशी मादहती लसहं यांनी ददली.

यांची  उपस्थिती...
यावळेी खासदार श्ीरंग बारण,े 

भाजप शहराध्क् व आमदार 
महेश लांडगे, आमदार उमा खापरे, 
भाजपिे प्रदेश प्रवके् एकनाथ 
पवार, प्रदेश सचिव अवमत गोरखे, 
युवा मोिया प्रदेश उपाध्क् अनुप 
मोरे, चििंवड ववधानसभा वनवडणकू 
प्रमुख शंकर जगताप, भाजपिे 
चििंवड ववधानसभा प्रभारी संतोष 
कलाटे, शहर सरचिटणीस मोरेश्र 
शेडगे, राजू दगुधे, मदहला आघाडी 
शहराध्क् उज्ज्वला गावडे, माजी 
महापौर माई ढोरे, उपमहापौर 

झामाबाई बारणे, माजी सत्ारूढ 
पक्नेते नामदेव ढाके, लशवसेनेिे 
लजल्ाप्रमुख बाळासाहेब वाले्कर, 
राष्ट् ीय समाज पक्ािे लजल्ाध्क् 
ववनायक रुपनवर, लशवसंग्ामिे 
लजल्ाध्क् अमोल पवार, प्रहारिे 
शहराध्क् सजंय गायख ेयांच्ासह 
पदाधधकारी, काय्धकतधे व नागररक 
उपस्थित होते.

आमदार अलश्नी लक्ष्मण 
जगताप म्हणाल्ा, “ददवंगत 
आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप 
यांच्ा वनधनानंतर अवघ्ा २१ 
ददवसांति पोटवनवडणूक लागली. 
त्ामु ळे  प ोट वनवडणुकाला 

सामोरे जाणे जड गेले होते. पण 
सव्ध पदाधधकारी, काय्धकतधे व 
दहतचिंतकांनी वनवडणुकीिी 
सव्ध  धुरा  पेलली. सवषांच्ा 
आलशवयादामुळे घराबाहेर पाऊल 
टाकून वनवडणुकीला मी उभी 
रादहले. सवषांनी लक्ष्मणभाऊंिी 
कमी जाणवू ददली नाही . 
कुटंुबािीही मला वततकीि साथ 
वमळाली. आभार परक्ांि ेमानायिे 
असतात. आपल्ा माणसांि ेआभार 
मानायिे नसतात. सव्ध पदाधधकारी 
व काय्धकतधे माझ्ा घरातीलि 
आहेत. प्रत्ेकजण मीि अलश्नी 
लक्ष्मण जगताप समजून झटत 

होता. प्रिार करत होता. सव्धजण 
अक्रशः पायाला धभगंरी लावून 
पळत होत.े मी आमदार झाल्ानतंर 
ववधीमंडळात शपथ घेताना माझ्ा 
पतीिे नामस्मरण केल्ानंतर सव्ध 
काय्धकत्षांिे िेहरे डोळ्ासमोर 
आले. पोटवनवडणूक रंगीत तालीम 
झाली. त्ाला दःुखािी झालर 
होती. पोटवनवडणुकीने आपली 
परीक्ा पादहली. आता अब की बार 
१०० िे टागधेट पूण्ध करायिे आहे. 
आतापासूनि तयारीला लागा. 
पनु्ा आपलाि झेंडा महापाललकेवर 
िडकेल, असा ववश्ास त्ांनी व्यक् 
केला.” 

अबकी बार 100 पार !

“पोटवनवडणुकीत भाजप शहराध्क् व आमदार महेश लांडगे 
यांनी ददवंगत आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप यांिी उणीव जाणवू 
ददली नाही. ते लक्ष्मणभाऊंप्रमाणेि सव्ध काय्धकत्षांना बळ 

देऊन काम करून घ्ायिे. खासदार श्ीरंग बारणे, माजी मंरिी बाळा भेगडे 
यांनीही मोठी साथ ददली. येथील जनतेने व काय्धकत्षांनी ३०-३५ वषधे भाऊंवर 
प्रेम केले. तेि प्रेम, तोि लजव्ाळा या पोटवनवडणुकीत ददसून आला. पण 
पोटवनवडणुकीिी संधी साधून काही अल्पसंतुष् लोकांनी जगताप कुटंुब 
िोडण्ािे काम केले. दःुखाच्ा प्रसंगात परकीयांसोबत स्वकीयांनीही 
आमच्ा कुटंुबावर हल्ा करण्ािा प्रयत्न केला. असे दःुख दशु्मनावरही 
येऊ नये. राजकीय इच्ा कधी प्रकट करायिी तेवढे ज्ान व भान सवषांना 
असले पादहजे. ववघ्नसंतुष् लोकांनी जगताप कुटंुब िोडण्ािे जेवढे प्रयत्न 
केले तेवढे आमिे कुटंुब एक आणण घट्ट झाले. त्ामुळे त्ा ववघ्नसंतुष् 
लोकांिेही मी आभार मानतो. ज्ात, अज्ात सवषांनी पोटवनवडणुकीत खूप 
काम केले. त्ा सवषांिे मी आभार मानतो. आताच्ा यशाने हुरळून न जाता 
महापाललका, लोकसभा, ववधानसभा वनवडणुकीिे गांभीय्ध ओळखून काम 
करावे लागणार आहे. पोटवनवडणुकीत चििंवड मतदारसंघातील जनतेने 
दाखवलेल्ा ववश्ासाला तडा जाऊ देणार नाही.
  - शंकर जगिाि,  चििंवड ववधानसभा वनवडणूकप्रमुख

नवननवा्धधचत आिदार अमश्नी जगताप यांनी व्यक्त केला ननरा्धर

। पििंरी-चररंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधती।

पपपंरी-चििंवड 
महापाललकेत माजी आयुक्त 
व प्रशासक राजेश पाटील 
व माझ्ा अशा एकूण एक 
वि्धभराच्ा काळात आम्ही 
नागरीकांच्ा दहतािे व मुलभूत 
प्रश्ांिे वविय मागथी लावण्ािा 
प्रयत्न केला, असे पपपंरी-चििंवड 
महापाललकेिे प्रशासक तथा 
आयुक्त शेखर लसहं यांनी 

प्रसारमाध्मांशी बोलताना  
सांगगतले.

शेखर लसहं म्हणाले की, 
आंद्रा धरणािे १०० एमएलडी 
पाणी आणून चिखली येथील 
शुधदीकरण प्रकल्प पुण्ध 
केला. भगक् शक्ी िौक ते 
मुकाई िौक बीआरटीएस 
रस्तािे काम मागषी लावले. 
त्पपंरीतील डेअरी िाम्ध येथील 
उड्ानपूलािे काम मागषी 
लावले. महापाललकेच्ा नवी 
इमारतीिा ववषय मंजूर केला. 

वेस्ट टू एनजषीिा प्रकल्प मागषी 
लावला.

उ द् ो न ग र  अ स ल् ा ने 
शह र ात ील उद्ोगांसाठी 

स ी ए स आ र  क क्  व 
उद्ोग सुववधा कक् सुरु 
केला. तृतीयपंथीयांसाठी 
महापाललकेत सुरक्ा रक्क 

म्ह णू न  न ो क र ी  द द ल ी , 
त्ांच्ासाठी ववववध उप्रकम 
राबववले. मदहला बित गटांना 
स्वंयरोजगार देण्ासाठी नवी 

ददशा उपक्म सुरु केला. 
शहराच्ा सुशोवमकरणासाठी 
लशल्प उभे केले. लशक्णािा 
जल्ोष उपक्म राबववला. 

नागरीकांच्ा हिताि ेव मुलितू प्रश्ांिे ववर्य मागषी लावण्ािा प्रयत्न
िहापानलकेच ेप्रशासक तरा आयकु्त शखेर मसंह यांची प्रसारिाध्यिानंा िारहती

।पििंरी।  महाईन्यूज । प्रतितिधती।
चििंवड ववरानसभा मतदारसघंात झालेल्ा पोटवनवडणकुीला 

ददवगंत आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप यांच्ा वनरनामुळे दःुखािी 
झालर होती. या पोटवनवडणुकीत महायुतीन ेपरीक्षा ददली. आता 

महापाललका वनवडणुकीत अब की बार १०० नगरसवेक हे टागवेट पणू्ध 
करायि ेआहे. महापाललकेवर पुन्ा आपलाि झेंडा फडकवायिा आहे, 
असा वनरयार नववनवयाचित आमदार अलश्वनी लक्ष्मण जगताप यांनी व्यक्त 

केला. तसिे पदाभरकारी व काय्धकतवे यांच्ामुळे पोटवनवडणकुीतील 
ववजय सकुर झाल्ाि ेभाजप शहराध्क्ष व आमदार महेश लांडगे 

यांनी सांगगतले.चििंवड पोटवनवडणकुीत भाजप-लशवसनेा व वमत्पक्ष 
महायुतीच्ा उमेदवार अलश्वनी लक्ष्मण जगताप यांिा दणदणीत ववजय 

झाला. त्ाबद्दल सव्ध पदाभरकारी, काय्धकतवे व मतदारांि ेआभार 
मानण्ासाठी रहाटणी येथील ववमल गाड्धनमधे् रवववारी मेळावा झाला. 
त्ावळेी नववनवयाचित आमदार अलश्वनी लक्ष्मण जगताप बोलत होत्ा. 
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महाईन्यूज हे डिजिटल वृत्तपत्र संस्ािक संिािक अभधकराव दिवे- िाटतील यांनी ववशाल थिएटर, डपपंरीच्ा बािूला 'महाईन्यूज'च्ा पुणे ववभागीय काययालयामधून प्रकाजशत केले आहे. या वृत्तपत्रात डिजिटल स्वरुपात मुद्ीत केलेले लेख, 
बातम्ा तसेच लेखनाशी डकंवा ववचारांशी संस्ापक संपादक सहमत असतीलच असे नाही.  काय्षकारी संिािक ः *वैष्णव जाधव. (*सव्व बातम्ांची, लेखांची व लेखनाची िबाबदारी यांची राहील) एमएसएमई क्रमांक ः MH-26-0158827. 
(ववशेष सूचना: हा अंक डप्रटंसाठी नाही. गैरवापर केल्ास कायदेशीर कारवाई केली िाईल.)

।। अिंगवाणती ।।

ियूतमका

संपादकीय

गले ेिोि दिवस होळी आणण धळुवडतीरा 
उत्सव एकीकडे साजरा होि असिािार 
िसुरीकडे अवकाळी िावसाि ेबळीराजा 
हवालदिल झाला आहे. मेघणांरा 
गडगडाट, तवजेरा कडकडाट आणण 
सोबि सोसाट्ारा वारा यणांिती राज्ाि 
जोरिार भधगंाणा घािला आहे. याि 
िाळीव प्राण्णांसह शेिपिकणांरे मोठ्ा 
प्रमाणावर िकुसाि झाल ेआहे.

ितीन ददवसांपूवषी हवामान खात्ाने 
अवकाळी पावसािी शक्ता 

वत्धवली होती. यावेळी मारि ती ततंोततं 
खरी ठरली. ददुदैवािी गोष् अशी की, 
सलग दसुर् या वषषी माि्धमध् ेबळीराजाला 
अवकाळी पावसािा िटका बसला आहे. 
नालशक लजल्हात गेल्ावषषी अवकाळी 
पावसामुळे १९९२ शेतकर् यांच्ा सुमारे 
१२०० हेक्टवरील त्पकांिे नकुसान झाले 
होते.
अवनयवमत पावसामळेु यदंा खरीप त्पकांवर 
पररणाम झालाि होता. त्ापाठोपाठ आता 
अवकाळीमुळे रब्ी हंगामालाही िटका 
बसला आहे. पावसाबरोबरि गारत्पटीने 
अनेक त्पके भुईसपाट झाली आहेत. 
गहू, कांदा, टोमॅटो, हरभरा, द्राक् संरिी, 
आंबा, मका, ज्ारी या त्पकांसमोबति 
पालभेाजीला मोठा िटका बसला आहे. 
ऐन काढणीला आलेल्ा गहू, टोमॅटो, 
कांदा या त्पकांिी अक्रशः वाताहत 
झाली आहे. नालशक, ठाणे, पालघरसह 
आठ लजल्हांमध् ेएकूण १३ हजार ७२९ 
हेक्टर क्रेिातील त्पकांि ेनकुसान झाले 
आहे, अशी मादहती खदु् उपमखु्यमंरिी देवेंद्र 
िडणवीसांनी बधुवारी ववधानसभते ददली 
आहे. ववशषे म्हणज,े अजून पणू्ध आकडेवारी 
सरकारच्ा हाती आलेली नाही. त्ामळेु हा 
आकडा आणखी वाढणार, हे वनलचित.
या अवकाळी पावसािा िटका प्रामुख्याने 
उत्र महाराष्ट् ाला बसला आहे. नालशकमधे् 
२६८५ हेक्टर गहू, भाजीपाला, द्राक् आणण 
आंब्ािे नुकसान झाले आहे. धुळ्ात 
३ हजार १८४ हेक्टरमधे् ज्ारी, केळी, 
पपईि ेनुकसान झाल ेआहे. नदंरूबारमध्े 
१५७६ हेक्टरवरील मका, गहू, हरभरा, 
केळी, पपई, आबंा यांिं नकुसान झाले 
आहे, तर जळगावमधे् २१४ हेक्टरच्ा गहू, 
मका, ज्ारी, केळी बाधधत झाली आहेत. 
अहमदनगरमध् े४१०० हेक्टर मका, गहू, 
भाजीपाला वाया गेला आहे. पालघरमध्े 
ववक्मगड आणण जव्ार भागात ७६० 
हेक्टर काजू आणण आंब्ािे नुकसान 
झाल ेआहे. शतेात नसुता चिखल झाल्ािे 
बळीराजाला भरल्ा डोळ्ान ेपाहाव ेलागत 
आहे. यामळेु शतेकर् यांिा हातातोंडाशी 
आललेा घास अवकाळी पावसान ेदहरावून 

अवकाळीरा घाला 
शेिकऱयारा  मुळावर!

अर्षसंकल्ाि एसटतीरती झोळी ररकामतीर!

महाराष्ट् ाच्ा कानाकोपऱयात 
पोहोिणारी लालपरी म्हणजिे 

एसटी पुन्ा एकदा ििधेत आली आहे, 
ती यंदाच्ा अथ्धसंकल्पात मदहलांसाठी 
वनम्म्ा दरात एसटी प्रवासािी सुववधा 
ददल्ामुळे. पण प्रवाशांना झालेल्ा 
या िायद्ाव्यवतररक् एसटी महामंडळ, 
वेतनवाढीसाठी अलीकडेि मोठा संप 
करणारे कम्धिारी यांच्ा वाटय़ाला मारि 
िारस ेकाहीि आलेल ेनाही.ववधधमडंळात 
नुकताि राज्यािा अथ्धसंकल्प सादर 
करण्ात आला. अथ्धसंकल्पात लशदें-
िडणवीस सरकारने अनेक गोष्टींिी खरैात 
केली. मदहला, ज्यषे्ठ नागररकांसोबत, अनेक 
संथिांिे कम्धिारी व शेतकऱयांसाठीही 
अनेक महत्ताच्ा घोषणा अथ्धसकंल्पातनू 
करण्ात आल्ा आहेत. मारि अथ्धसकंल्पात 
महाराष्ट्  राज्य माग्ध पररवहन महामडंळाला 

त्कंवा त्ांच्ा कम्धिाऱयांना काहीि 
वमळालले ेनाही. ददुदैवान ेलालपरीबरोबरि 
वतच्ा सेवकांिी झोळीदेखील ररकामीि 
रादहली आहे.

राज्याच्ा सन २३-२४ च्ा 
अथ्धसकंल्पात महाराष्ट्  राज्य माग्ध पररवहन 
महामंडळाला काहीि वमळाले नसून 
थिानक नतूनीकरण, इलसे्क्टट्क बस आणण 
जनु्ा गाडय़ांिे एल.एन.जी.मधे् रूपांतर 
या जनु्ाि योजना असनू त्ाि योजनांिी 
पनु्ा िक् उजळणी करण्ात आली आहे. 
राज्य सरकारन ेया अथ्धसकंल्पात लशळय़ा 
कढीला ऊत आणण्ािा प्रकार केला आहे, 
अस ेम्हटल ेतरी वावग ेठरणार नाही.

करोना महासाथीच्ा पररणामामळेु 

सगळेि उद्ोगधंदे अडिणीत सापडले 
होते. त्ाला एसटी महामडंळसदु्ा अपवाद 
नव्त.े आधीि आधथ्धक गतधेत सापडलले्ा 
एसटीला करोनािी महाभयकंर साथ व 
त्ानंतर कम्धिाऱयांच्ा दीघ्धकालीन सपंामुळे 
आधथ्धक ववनाशाच्ा खाईत लोटल ेहोत.े 
सकंटात सापडलले्ा सव्धसामान्ांच्ा या 
लालपरीला अखरेिी घरघर लागत ेकी काय, 
अशी पररस्थिती होती. एसटीिे उत्न्न १२ त े
१३ कोटी रुपय ेइतके नीिांकी पोहोिले 
होते. परंत,ु याि एसटीन ेया गोष्ीकडे सधंी 
म्हणनू पादहल.े उपाध्क् व व्यवथिापकीय 
संिालक शेखर िन्ने यांच्ा पुढाकाराने 
एसटीच्ा सव्ध कम्धिारी व अधधकाऱयांनी 
कंबर कसली. योग्य वनयोजन केले, खपू 

पररश्म घतेले. त्ानतंरच्ा काळात ७५ 
वषषांवरील वदृ्ांना मोित प्रवास योजना 
राज्यािे मुख्यमंरिी एकनाथ लशदें यांनी 
सरकारच्ा वतीन ेजाहीर केली. ही योजना 
एसटीसाठी सजंीवनी ठरली, अस ेम्हटले 
तरी वावग ेठरणार नाही. अमतृमहोत्सवी 
ज्यषे्ठ नागररक प्रवासी हळूहळू एसटीकडे 
वळले. त्ािा सकारात्मक पररणाम ददसू 
लागला आणण बघता बघता एसटीिे दैनदंदन 
उत्न्न १३ कोटटींवरून २० कोटटींपययंत 
पोहोिले. (या योजनेिा लाभ घेणाऱया 
प्रवाशांिा परतावा सरकारकडून एसटी 
महामंडळाला वमळू लागल्ाने एसटीिे 
उत्न्न वाढल.े) काही वळेा तर हेि उत्न्न 
िक् २३ त े२५ कोटी रुपय ेइतके झाले 
होते. एसटीपासून दरुावललेा प्रवासी पुन्ा 
एसटीकडे पवूषीसारखाि आकत्ष्धत होऊ 
लागला. केवळ सात-आठ मदहन्ांत 
एसटीिी प्रवासी सखं्या २५ लाखांवरून 
५० लाखांच्ा घरात गेली. पण हे सव्ध 
एसटी सक्म करण्ासाठी पुरेसे नाही. 
कारण गेल्ा २० वषषांत एसटी कधीही 
नफ्ात आलेली नव्ती. एसटीि ेप्रवतददन 
उत्न्न २०-२२ कोटी रुपय ेइतके सीवमत 
झाले आहे. त्ात वाढ होईल अशी स्थिती 
नाही. त्ाला जनु्ा गाडय़ांसह अनेक कारणे 
आहेत.

आपला लजल्ा बदलून त्ाि 
शाळेत ववद्ाथषी प्रवेश का 

घतेात? असे प्रकार केल्ाने संथिािालकांिे 
खखसे भरले जात असतील, मारि यामुळे 
ववद्ार्थषांिा अभ्ासावरील ववश्ास उडून 
जाईल. असे गैरप्रकार ववद्ार्थयाच्ा 
व्यगक्गत आयषु्ासोबत समाजासाठीही 
घातक आहेत.

राज्यात दहावी, बारावीच्ा परीक्ा 
सरुू आहेत. या परीक्ा शालये जीवनाच्ा 
दृष्ीने महत्ताच्ा ठरत आहेत. एका अथयान े
ववद्ार्थयाच्ा शालये जीवनातील साव्धत्रिक 
स्वरूपातील ही पदहलीि परीक्ा असते. 
भववष्ातील व्यावसागयक अभ्ासक्म 
वनवडीसाठी बारावीच्ा परीक्लेा अधधक 
महत्त प्राप् झाले आहे. एका अथयाने 
जीवनाच्ा यशस्वीतेसाठी बारावी ही 
अधधक महत्तािी पायरी ठरत आहे. त्ामळेु 
मलुांकडून पालक ज्या अपके्ा करीत आहेत 
त्ासाठी बारावीि ेमाक्ध  महत्ताि ेआहेत. 
ते माक्ध  ववद्ार्थयाला वमळावे यासाठी सव्धि 
व्यवथिा काम करीत आहे. पालकांना 

मुलांच्ा यशस्वी जीवनासाठी माक्ध  हवे 
आहेत.शाळांना आपली गुणवत्ा लसद् 
करण्ासाठी मुलांना माक्ध  आणण शंभर 
टके् वनकाल हवा आहे. लशकवणीवाल्ांना 
बाजारातील माकधे टसाठी मलुांना माक्ध  हवे 
आहेत. आपल्ा आईबाबांच्ा इच्ा पणू्ध 
करण्ासाठी ववद्ार्थषांना माक्ध  हवे आहेत. 
माकषांच्ा स्धधेत खरे लशक्ण हरवले आहे. 
लशक्ण ववद्ार्थषांच्ा भववष्ासाठीच्ा 
व्यावसागयक जडणघडणीच्ा दृष्ीन ेमहत्तािे 
म्हणनू माक्ध  हवे आहेत. लशक्णातनू माणूस 
घडवायिा असतो, असे सांगगतल ेजात होत.े 
लशक्णािी उत्द्ष् ेवववके, शहाणपण, शांतता 
वनमयाण करण ेआहे. राष्ट् भक्ी, राष्ट् प्रमेािा 
संस्ार करण ेआहे. ववद्ार्थषांच्ा आतमध्े 

ज ेकाही दडल ेआहे त्ा सपु् गणुांिा ववकास 
करणे आहे.ही सव्ध उत्द्ष् ेकेवळ आदश्धवादी 
लशक्णािी वाट ठरत आहेत. यातील 
लशक्णातनू काही साध् कराव ेम्हणून प्रयत्न 
होत आहेत का? आमिी शाळा लशक्णातनू 
‘माणसू’ घडवत ेअशी जादहरात करणारी 
शाळा नाही. त्ाउलट आम्ही लाखो रुपयांिे 
पकेॅज वमळववणारे अधभयतं,े डॉक्टर घडवतो, 
असे सांगणार् या शाळा, महाववद्ालयांच्ा 
जादहराती भोवताली ददसतात. ज ेलशक्ण 
लाखो रुपयांि ेपकेॅज देत ेते खरे लशक्ण 
ही व्याख्या मनावर अधधराज्य करीत 
आहे. लशक्ण ज्ानकें दद्रत बनण्ाऐवजी 
‘पॅकेज’कें दद्रत झाले आहे. लशक्णाच्ा 
ध्ेयािा प्रवास जेव्ा बदलतो तेव्ा 
लशक्णात गैरप्रकार घडणारि. आज पसैा 
हे सव्धस्व बनत िालल्ाने गरैमागयासाठी 
परीक्िेे पपेर िोडण ेघडत आहे. गरैप्रकारावर 
आळा घालण्ासाठी पोलीस सरुक्ा, वररष्ठ 
अधधकारी वगयािी वनयुक्ी, भरारी पथके 
यांच्ा उपाययोजनांपके्ा लशक्णातनू वनम्धळ 
मन ेघडववण्ावर अधधक भर देण्ािी गरज 

अधोगतीकडे नेणारी पेपरफुटी !
आज लशक्षणात जर लशक्षकि ववद्ार्थ्यांना वाममागयाला घेऊन जाण्ासाठी प्रोत्ादहत करीत असतील, तेि 

गैरप्रकारासाठी पावले टाकत असतील तर समाजाने कोणाकडून अपेक्षा ठेवायच्ा हा खरा प्रश् आहे. लशक्षक 
प्रश्पपत्का फोडून कॉपी करण्ासाठी प्रोत्ादहत करीत आहेत. ववलशष्ट शाळांमध्े दहावीच्ा वगयात ववद्ार्थ्यांिे 

अभरक प्रवेश का होतात? 

वळितें िें गाई । 
त्ाजस फार लागे काई ॥१॥

वनवे भावाच्ा उत्तरीं ।
भलते एके धणी वरी ॥ध्ु.॥

 - संि िुकाराम



ePaper epaper.mahaenews.com  । मंगळवार  । 
दि. 14 मार्ष 2023 प्ादेशशक 5

www.mahaenews.com

असा साजरा होत ेनाथ षष्ी?
 संत एकनाथ महाराजांिी पुण्वतथी फाल्ुन वद् िष्ी ही 

आहे. त्ामुळे दरविथी या वनवमत्ाने मोठा उत्व साजरा केला 
जातो, ज्याला नाथ िष्ी सोहळा म्हणून ओळखले जाते. तसेि 
अष्टमीला गोपालकाला होऊन उत्वािी समाप्ी होत असते. या 
महोत्वात राज्यभरातून लाखो वारकरी आणण भाववक ददडंीने 
यात सहभागी होत असतात. नाथिष्ी यात्ा महोत्वात पदहल्ा 
ददवशी नाथवंशांच्ा प्रमुख उपस्स्तीत ददडं्ा आणण आतील 
नाथ मंददरातून गोदावरी नदीमागवे समारी मंददरापययंत भजन 
करीत जातात. दसुऱया ददवशी मध्रात्ी नाथांच्ा पादकुांिी 
छवबना पालखी काढण्ात येतो. वतसऱया व शेवटच्ा ददवशी 
सायंकाळी नाथवंशजांच्ा हसे् काला ददहहंडी फोडून नाथिष्ी 
यात्ा महोत्वािी सांगता केली जात असते. तर आजपासून तीन 
ददवस हा सोहळा पार पडणार आहे. 

रहाविद्ालयीन कर्मचारी सपंात सहभागी
 जुन्या पेन्शन योजनेसह इतर मागण्ांसाठी उद्ापासून 

(मंगळवार) पुकारलेल्ा बेमुदत संपात शहर व लजल्हातील उच्च 
महाववद्ालयातील लशक्षकेतरही सहभागी होतील. सव्ध कम्धिारी 
मंगळवारी सकाळी दहा वाजता लजल्ाभरकारी काययालयासमोर 
उपस्स्त राहतील, असे सोलापूर लजल्ा कॉलेज कम्धिारी युवनयनिे 
अध्क्ष दत्ा भोसले, सचिव राजेंद्र गगडे्, काययाध्क्ष अण्ा गवळी, 
खलजनदार राहुल कराडे, उपाध्क्ष आनंद र्वटकर व लसदे्श्वर स्वामी 
यांनी कळववले आहे.

 विद्ापीठातील कर्मचारी २० राच्मनतंर सपंािर
पुण्श्ोक अदहल्ादेवी होळकर सोलापूर ववद्ापीठातील 

लशक्षकेतर कम्धिारी (वग्ध तीन व िार) सध्ा तांपत्क अडिणीमुळे 
मंगळवारपासून पुकारलेल्ा संपात सपरिय सहभागी होवू शकणार 
नाहीत. तरीपण, त्ांनी संपाला तुतयास बाहेरून पादठंबा ददला आहे. 
या कम्धिाऱयांनी ववद्ापीठ प्रशासनाला नोटीस ददली असून ते २० 
माि्धनंतर पुण्श्ोक अदहल्ादेवी होळकर सोलापूर ववद्ापीठातील 
कम्धिारी संघटना या बेमुदत संपात सहभागी होतील.

 श्ी संत एकनाथ महाराजांिा 
जलसमाधी सोहळा असल्ामुळे 
नाथ वंशजाच्ा मानाच्ा ददडं्ासह 
वारकऱयांच्ा ददडं्ांनी गावातील 
नाथ मंददर ते बाहेरील नाथ समाधी 
मंददर दश्धन नगर प्रदश्धना केली. 
या सोहळ्ासाठी पैठणमधे् सहा 
ते सात लाख भाववक उपस्थित 

असल्ािा अंदाज आहे. ववशेष 
म्हणजे षष्ठीच्ा ददवशी पहाटे दोन 
वाजता श्ी ववजयी पांडुरंगाच्ा 
मूतषीस महाधभषेक करण्ात आला. 
नाथवंशजांिी मानािी पदहली 
ददडंी दपुारी 12  वाजेच्ा सुमारास 
गावातील मंददरातून श्ी एकनाथ 
महाराजांच्ा समाधी मंददराकडे 

प्रथिान करत असते. 

रावसाहेब दानवेंनी फुगडी 
खेळून आनंद लुटला!

आजपासून सुरु झालेल्ा 
पैठ णच्ा न ाथ  षष्ठीसाठी  
वारकऱयांसह लाखो भाववक 
पैठणच्ा नाथनगरीत दाखल झाले 

आहेत. दरम्ान यािवेळी आज 
कें द्रीय रेले् राज्यमंरिी रावसाहेब 
दानवे  यांनी देखील या सोहळ्ात 
उपस्थितीत राहून नाथांिे दश्धन 
घेतले. 

यावेळी दानवे यांच्ासह 
भाजप खासदार सुजय ववखे ) 
देखील उपस्थित होते. तर यावेळी 
या दोन्ी नेत्ांनी नाथ षष्ठी 
सोहळ्ात िुगडी खेळून आनंद 
लुटला.  तर त्ांच्ा याि िुगडीिा 
खव्डीओही सोशल मीत्डयावर 
िांगलाि व्ायरल होत आहे. 

।  सोलाियूर। महाईन्यूज । 

 जुिती िने्शि योजिा लागयू 
करावती या प्रमुख मागणतीसाठी 
महािाललका, महसयूल, 
िगरिाललका, आरटतीओ काययालय, 
जतीएसटती, राज् तवमा कामगार, 
साव्षजतिक बणांधकाम, लजल्ा 
िरररि, कृरती, जलसिंिा, अशा 
सव्षर तविागाितील िब्बल २५ 
हजार शासकीय व तिमशासकीय 
कम्षरारी उद्ािासयूि (मगंळवारी) 
बमुेिि सिंाि सहिागती होितील, 
अशती मादहिती शासकीय-
तिमशासकीय कम्षरारी समन्वय 
सतमितीरे लजल्ाध्क्ष शिंियू 
गायकवाड यणांिती दिलती. या 
सिंामुळे लशक्षण, कृरती, आरोग्य या 
तविागारती िरंाईि होणार आहे

मुख्यमंरिी, उपमुख्यमंत्रांच्ा 
बैठकीत तोडगा न वनघाल्ाने 
क म्ध ि ा ऱ य ां न ी  आ प ा प ल् ा 
खातेप्रमुखांना संपािी नोटीस 
ददली. शासकीय कम्धिाऱयांच्ा 
संपामुळे आता थिावनक स्वराज्य 
संथिांवरील ‘प्रशासकराज’मधे् 
त्ा त्ा खातेप्रमुखांना संप 
वमटेपययंत संबंधधत काययालयािे 
कामकाज हाताळाव लागणार 

आहे. जलसंपदा, कृषी, आरटीओ, 
लजल्ा पररषद व महसूल यासह 
बहुतेक ववभाग, ज्याच्ाशी 
सव्धसामान् जनतेिा थेट संबंध 
आहे अशा ववभागातील कामािा 
खोळंबा होणार आहे. संप त्कती 
ददवस िालेल, यािा अंदाज 
नसल्ाने खातेप्रमुखांनी पययायी 
व्यवथिा देखील केलेली नाही. 
त्ामुळे राज्य सरकार आता या 
संपाबाबत काय ठोस भूवमका 
घेणार, याकडे संपूण्ध राज्यािे लक् 
असणार आहे.

आरोग्य ववभाग सलाईनवर
ल ज ल्ह ा त ी ल  प्र ा थ व म क 

आरोग्य कें दे्र, उपकें दे्र, उपलजल्ा 
रुग्ालय, ग्ामीण रुग्ालय 
आ ण ण  छ रि प त ी  ल श व ा ज ी 
महाराज सववोपिार रुग्ालय 

आणण राज्य कामगार ववमा 
रुग्ालयातील जवळपास 
साडेतीन हजार कम्धिारी (वग्ध 
तीन-िार) मंगळवारपासूनच्ा 
बे मु द त  सं प ा त  स ह भ ा ग ी 
होणार असल्ािे शासकीय-
वनमशासकीय कम्धिारी समन्वय 
सवमतीिे लजल्ाध्क् शंतनू 
गायकवाड यांनी सांगगतले. 
रुग्सेवा करणारे  आरोग्य 
ववभागातील कम्धिारी या संपात 
सहभागी होणार असल्ाने यंरिणा 
कोलमडणार आहे. अधधकाऱयांनी 
त्ासाठी पययायी व्यवथिा केली 
नसल्ािी स्थिती आहे.

‘जलसंपदा’िेही कम्धिारी 
संपात सहभागी

लाभके्रि ववकास प्राधधकरण 
व भीम कालवा मंडळातील 

(जलसंपदा ववभाग) बहुतेक 
कम्धिारी जुन्ा पेन्शन योजनेसाठी 
बेमुदत संपात सहभागी होणार 
आहेत. सध्ा कॅनॉल, कालवा, 
बोगदा व सीना-माढा, ददहगाव 
उ प स ा  ल संि न  य ो ज ने तू न 
शेतीसाठी पाणी सोडले आहे. 
अशा स्थितीत पाण्ावर देखरेख 
ठेवणारे कम्धिारीि संपावर जात 
असल्ाने अधधकाऱयांिी चितंा 
वाढली आहे. आता कम्धिाऱयांिी 
सगळी कामे संप वमटेपययंत 
अधधकाऱयांनाि करावी लागणार 
आहेत.

‘कृिी’िे बहुतेक कम्धिारी 
आंदोलनात

लजल्ा अधीक्क कृषी 
अ ध ध क ा र ी  क ा य या ल य ा स ह 
ल ज ल्ह ा त ी ल  स व्ध ि  कृ ष ी 
काययालयातील वग्ध तीन व 
िारिे तब्ल ४५० पेक्ा अधधक 
कम्धिारी बेमुदत संपात सहभागी 
होणार आहेत. त्ांनी तशाप्रकारिी 
नोटीस लजल्ा अधीक्क कृषी 
अधधकारी बाळासाहेब लशदें यांना 
ददली आहे. कृषी ववभागातील 
बहुतेक कम्धिारी संपावर जाणार 
असल्ाने कृषी ववभागातील 
शेतकरी दहताच्ा योजनांिा 
बोजवारा उडणार आहे.

हजारो शासकीय कर्मचारी िरेिुत सपंािर! 
कृषी, मशक्षण, आरोग्य ववभाग सलाईनवर; बोड्ध परीक्षा सरुळीत पार पडतील

नार्नगरी दमुदमुली! 
पठैणच्ा नार षष्ी सोहळ्ास उत्ाहात प्रारभं

।  िैठण। महाईन्यूज । 
राज्ाि िढंरियूरििंर िसुऱया क्रमणांकारती वारी समजलती जाणाऱया िठैणच्ा िार रष्ती सोहळ्ास  

आजिासयूि सरुवाि झालती आहे. िर िलक्षण काशती समजल्ा जाणाऱया िारणांच्ा िारिगरीि 424 
वा िार रष्ती सोहळा साजरा करण्ासाठी राज्िराियूि वारकऱयणांसह लाखो िातवक छत्रििती 

संिाजतीिगरच्ा  िठैणमध् ेिाखल होिािा िाहायला तमळि आहे. िर या सोहळ्ासाठी वारकरी 
संप्रिायाच्ा िारशचे्ावर दिडं्ा रतववारी (12 मार्ष) फालु्ि वद् िरंमतीच्ा मध्रात्रतीिययंि िाखल 

झाल्ा होत्ा. त्ामळेु िठैण िगरी िाििुास एकिाराच्ा गजरािे िमुिमुयूि गेलती आहे. 
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रास्क िापरण्ाच ेननती आयोगाच ेआिाहन
गदथीच्ा दठकाणी मास् वापरा असं आवाहन वनती आयोगाच्ा 

वतीने करण्ात आलं आहे. इन्फ्ूएंझािा H3N2 वविाणू देशातील 
अनेक राज्यांमधे् पसरला आहे. या वविाणूमुळे कनयाटक आणण 
हररयाणामध्े दोन जणांिा मृतू् झाल्ानंतर कें द्र सरकार सतक्ध  
झाले आहे. या संसगयापासून बिाव करण्ासाठी वनती आयोगाने 
गदथीच्ा दठकाणी मास् वापरण्ािे आवाहन केले आहे. आयोगाने 
लोकांना गदथीच्ा दठकाणी जाणे टाळण्ािा सल्ा ददला आहे. हा 
संसग्ध टाळण्ासाठी लोकांना मास् घालण्ास सांगगतले आहे. 
आरोग्य ववभागाने ददलेल्ा मादहतीनुसार, देशात या संसगयािी ३ 
हजारांहून अभरक प्रकरणे समोर आली आहेत.

।  बेंगळुरू।
महाईन्यूज । प्रतितिधती।

संसदेच्ा अथ्धसंकल्पाच्ा 
दसुऱया टप्प्ािी सुरुवात राहुल 
गांरींववरोरातील भाजपच्ा 
आरिमक पववत्रामुळे वादळी 
ठरली. अदानी समूहाच्ा आभथ्धक 
गैरव्यवहारांच्ा मुद्दावरून 
ववरोरकांनी कें द्र सरकारिी कोंडी 
करण्ािी रणवनती आखली होती. 
मात्, राहुल गांरींच्ा वादग्स् 
ववरानांवरून संसदेमधे् सोमवारी 
सकाळच्ा सत्ामधे् भाजपने 
काँग्ेसवर डाव उलटवल्ािे 
पाहायला वमळाले.‘लंडनमध्े 
जाऊन देशाच्ा लोकशाहीववरोरात 
बोलणाऱया राहुल गांरींनी 
लोकसभेत येऊन माफी मागावी. 
तसेि, त्ांच्ा ववरानांिा 
सभागृहातील सव्ध सदस्ांनी वनिेर 
करावा’, अशी मागणी कें द्रीय 
संरक्षणमंत्ी व लोकसभेिे उपनेते 
राजनाथ लसहं यांनी केली.

 राज्यसभतेही सभागहृनेते पीयषु 
गोयल यांनी हीि मागणी केली. मारि, 
‘अदानी प्रकरणावर सयंकु् ससंदीय 
सवमतीिी मागणी केली की सभागहृात 

माइक बंद केला जातो. संसदेच्ा 
सभागृहांमध्े लोकशाही धोक्ात 
आल्ािे अवघ्ा देशाने पादहले 
आहे’, असे प्रत्ुत्र ववरोधी पक्नेते 
मल्ल्काजु्धन खरगे यांनी ववजय 
िौकात ववरोधी पक्ांच्ा संयुक् 
परिकार पररषदेत ददले. सत्ाधारी 
सदस्य व ववरोधकांमधे् बािाबािी 
झाल्ानंतर दोन्ी सभागृहािे 
कामकाज सोमवारी दपुारी दोन 
वाजपेययंत तहकूब करण्ात आल.े

काँग्ेसिे माजी अध्क् राहुल 
गांधी यांनी लंडनमधील भाषणांमध्े 
कें द्र सरकार व भाजपववरोधात 
तीव्र टीका केली होती. संसदेमध्े 

ववरोधकांना बोलू ददले जात नाही, 
माइक बंद केले जातात. देशामधे् 
लोकशाहीला धोका वनमयाण झाला 
आहे, अशी वादग्स् ववधाने केली 
होती. त्ावर, परदेशात जाऊन राहुल 
गांधटींनी देशािा अपमान केल्ािा 
आरोप भाजपने केला आहे. राहुल 
गांधटींच्ा ववधानांवर सत्ाधारी पक्ािी 
भूवमका ठरवण्ासाठी सोमवारी 
पतंप्रधान नरेंद्र मोदटींच्ा संसदेतील 
दालनामधे् राजनाथ लसहं, पीयुष 
गोयल, प्रल्ाद जोशी आदी कें द्रीय 
मंत्रांिी बैठक झाली. त्ानंतर 
सभागृहामध्े राहुल गांधटींववरोधात 
आक्मक होण्ािा वनण्धय घेण्ात 

आला. राष्ट् पतटींच्ा अधभभाषणावरील 
ििधेमध्े वनयोलजत वेळेपेक्ा जास् 
वळे राहुल गांधी बोलत होत.े तरीही 
त ेमाइक बदं केला जात असल्ािा 
आरोप कसे करू शकतात, अशी 
संतप् त्टप्पणी संसदीय कामकाज 
राज्यमरंिी अजु्धन मघेवाल यांनी केली.

राज्यसभेमधे् सभागृह नेते 
पीयुष गोयल यांनी, ‘राहुल गांधटींनी 
देशवासीय, ससंद, कें द्रीय वनवडणकू 
आयोग, सैन्दले, न्ायालय, 
प्रसारमाध्म ेया सगळ्ांिा अपमान 
केला असल्ाने त्ांनी मािी 
मागगतली पादहजे’, अशी मागणी केली. 
‘आणीबाणीमध् ेव्यगक्स्वाततं्रावर, 

प्रसारमाध्मांच्ा स्वातंत्रावर गदा 
आणली गेली होती. तत्ालीन 
पंतप्रधान मनमोहन लसगं यांनी 
घतेलले्ा वनण्धयानतंरही ववधयेकािा 

मसदुा भर परिकार पररषदेत िाडला 
गेला होता. कें द्रातील काँगे्स 
सरकारांनी राज्य सरकारे बरखास् 
केली होती. 

। िवती दिल्ती  । महाईन्यूज । 

िारिाि िुन्ा एकिा 
कोरोिाच्ा रुग्णांमधे् वाढ 
होऊ लागलती आहे. कें द्तीय 
आरोग्य मंत्रालयािे जारी 
केलेल्ा आकडेवारीिुसार, 
सोमवार (13 मार्ष) िेशाि 
कोरोिाच्ा 192 रूग्णांरती िोंि 
झालती आहे. िारिाि सपक्रय 
रूग्णांरती संख्ा आिा 3809 
वर िोहोरलती आहे.

आरोग्य मंरिालयाने रवववारी 
ददलेल्ा मादहती नुलार केरळमध्े 
कोरोनामळेु एका रुग्ािा मतृ् ूझाला, 
आत्ा पययंत एकूण मृतांिी संख्या 

5,30,782 झाली आहे. संसगयाच्ा 
एकूण रुग्ांिी संख्या 4.46 कोटी 
(4,46,90,492) झाली आहे. तर आत्ा 
पययंत 98.80 टके् लोक कोरोनामधनू 
बरे झाले आहेत. या आजारातून बरे 
होणाऱयांिी संख्या 44156345 वर 
पोहोिली आहे, तर मृत्ूिा दर 1.19 
टके् नोंदवला गलेा आहे.

कें द्रीय आरोग्य मंरिालयाच्ा 

वबेसाइटनुसार, देशव्यापी राबवलले्ा 
कोरोना लसीकरण मोदहमेअंतग्धत 
आतापययंत जवळपास 220.64 कोटी 
डोस देण्ात आले आहेत. कें द्राने 
शवनवारी काही राज्यांमधे् कोरोना 

पॉखझत्टव् दरात हळूहळू वाढ होत 
असल्ाबद्ल चितंा व्यक् केली आणण 
त्ावर तातडीने वनयरंिण ठेवण्ािी गरज 
असल्ािे सांगगतल ेअसनू प्रशासनाला 
सतक्ध  राहण्ास सांगण्ात आल ेआहे.

भारतात सवरिय रूगाचंी सखं्ा 3809 वर पोहोचली 

चिंता वाढली! दििसेंदििस 
कोरोना रुगांरधे् होतये िाढ

रािुल गांधींच्ा वादग्रस्त ववधानांवरून संसदेत िािपकडून काँग्रसेिी कोंडी 
राहुल गारंी यानंी लंडनिरील भाषणांिध्य ेकें द्र सरकार व भाजपववरोरात तीव्र टीका 

िोलण्ापासनू अडिल ेनाही- धनखड
 ‘सभागृहात मी कोणालाही बोलण्ापासून अडवले नाही. 

माजी अथ्धमंत्ी पी. चिदम्बरम म्हणाले होते की, भािणामध्े ते 
कुठलाही वविय उपस्स्त करू शकतो. सदस्ांनी ििवेच्ा अवरीिा 
महत्तािे मुदे्द उपस्स्त करण्ासाठी सदपुयोग केला पादहजे’, असे 
राज्यसभेिे सभापती जगदीप रनखड म्हणाले. रनखड यांनी जाहीर 
काय्धरिमामधे् राहुल गांरींच्ा ववरानांवर तीव्र शब्ांत नाराजी 
व्यक्त केली होती. लोकसभिे अध्क्ष ओम वबलया यांनी जाहीर 
काय्धरिमात नाव न घेता राहुल गांरींना प्रत्ुत्र ददले होते.

रोिींची हुकुरशाही राजिट -खरगे
 देशात कायद्ािे राज्य, लोकशाही उरलेली नाही. पंतप्ररान 

मोदींिी देशात हुकुमशाही राजवट असताना सत्ारारी भाजप 
लोकशाहीिी भािा करत आहे, अशी उपहासात्मक पटप्पणी खरगेंनी 
केली. अदानी प्रकरणािी संयुक्त संसदीय सवमतीकडून िौकशी 
झाली पादहजे. या मागणीिा ववरोरी पक्ष एकपत्त पाठपुरावा 
करतील, असे खरगे म्हणाले. संसदेिे कामकाज सुरू होण्ापूवथी 
खरगेंच्ा दालनामध्े १६ ववरोरी पक्ष नेत्ांच्ा बैठकीमध्े 
ववरोरकांिी रणवनती वनलचित करण्ात आली. या बैठकीमधे् 
भारत राष्टट्र  सवमती (बीआरएस) व तृणमूल काँगे्सिे नेते सहभागी 
झाले नर्वते. ववजय िौकातील ववरोरकांच्ा पत्कार पररिदेला 
मात् ‘बीआरएस’ तसेि, ‘आप’िे सदस् उपस्स्त होते.

। िवती दिल्ती  । महाईन्यूज । 

ददल्ी ववधानसभचे्ा आमदारांिी 
नुकतीि पगारवाढ झाली आहे. गले्ा 
आठवड्ात पगारवाढीिी सरकारी 
अधधसूिना मजूंर झाल्ान ेददल्ीतील 
आमदारांना आता ६७ टके् वतेनवाढ 
वमळणार आहे. १२ वषषांनतंर ही दरवाढ 
करण्ात आली आहे.

आमदार आत्ापययंत ५४,००० 
रुपये कमावत असताना, त्ांना 
िेब्वुारी २०२३ पासनू दरमहा ९०,००० 
रुपय ेपगार ददला जाईल. मखु्यमरंिी, 

मंरिी, सभापती, उपसभापती, मुख्य 
व्ीप आणण नेते यांिे वेतन आणण 
भत् ेववरोधकांि ंवतेनही दरमहा ७२ 
हजारांवरून १.७ लाख रुपये प्रवत 
मदहना झाल ंआहे. ददल्ी सरकारच्ा 
कायदा आणण न्ाय ववभागान े९ माि्ध 
रोजी आमदार आणण मतं्रांच्ा पगार 
आणण भत्तांमधे् वाढ करण्ाबाबत 
अधधसूिना जारी केली. गेल्ा वषषी, 
ददल्ी ववधानसभेने मंरिी, आमदार 
आणण इतरांि ेवतेन आणण भत् े६६.६७ 
टक्क्ांनी वाढवण्ासाठी पाि ववधेयके 
मजंरू केली. 

आमदार झाल ेमालामाल; पगार एक 
दोन नव्,े ६७ टक्क्यांनी वाढला



www.

ePaper epaper.mahaenews.com  । मंगळवार  । 
दि. 14 मार्ष 2023 मनोरजंन 7

ब ॉ ल ल वू ड 
सुपरस्टार अजय देवगणिे 

नाव इंडस्टट् ीतील सवयात दमदार 
अधभनेत्ांपैकी एक आहे. अजय देवगणच्ा 

सववोतृ्ष् चिरिपटांबद्ल बोलायिे झाले तर 
लसघंमिे नाव अव्वल यादीत नक्ीि सामील होईल.

अजयने आतापययंत लसघंम आणण लसघंम ररटर््धमधून 
प्रेक्कांिे भरपूर मनोरंजन केले आहे. यापूवषी, ददग्दश्धक 

रोदहत शेट्टीने अजय देवगण स्टारर 'लसघंम अगेन'च्ा वतसऱया 
भागािी घोषणा केली आहे. दरम्ान, आता 'लसघंम अगेन'च्ा 

ररलीज डेटबाबत एक मोठे अपडेट समोर आले आहे.
सोमवारी, अजय देवगणच्ा 'लसघंम अगेन'च्ा ररलीजच्ा 
तारखेबाबत प्रलसद् चिरिपट समीक्क तरण आदश्ध यांच्ाकडून 
एक मोठे अपडेट प्राप् झाले आहे. खरं तर, तरणन ेत्ाच्ा अधधकृत 
इंस्टाग्ाम हँडलवर एक लेटेस्ट पोस्ट शेअर करून 'ददग्दश्धक 
रोदहत शेट्टी आणण अधभनेता अजय देवगणिा आगामी चिरिपट 

'लसघंम अगेन' ददवाळी 2024 च्ा मुहूतयावर धथएटरमधे् 
प्रदलश्धत होणार असल्ािी मादहती ददली आहे.

याआधी, रोदहत शटे्टीच्ा कॉप स्शेललस्ट, या फँ्िायझीिे 
शेवटिे दोन भाग, लसघंम आणण लसघंम ररटर््ध 

यांनी बॉक्स ऑत्िसवर भरपूर कमाई केली 
आहे.तरण आदश्धनेही आपल्ा लेटेस्ट 

पोस्टमधे् 'लसघंम अगेन'च्ा 
शूत्टगंिी मादहती ददली 

आहे. ज्यामधे् 
असे सांगण्ात आले आहे 
की, यावषषी जलैु मदहन्ापासनू रोदहत 
शेट्टी आणण अजय देवगणच्ा 
'लसघंम अगेन' चिरिपटािे शूत्टगं 
सुरू होणार आहे.
अशा पररस्थितीत, लसघंम 3 
च्ा या लेटेस्ट अपडेटने अजय 
देवगणच्ा िाहत्ांिी 
उत्सकुता नक्ीि 
वाढवली असेल. 
कारण लोकांना 
सु प र स्ट ा र 
अ ज य 
दे व ग ण ल ा 
ब ा ज ी र ा व 
लसघंमच्ा 
भू व म के त 
पाहायला 
आवडते.

िसंघर परत येतोय... 

बॉललवडू अधभनरेिी कररश्मा कपूर पनु्ा एकदा पडद्ावर पनुरागमन करत आहे. मड्धर 
मबुारक हा चिरिपट पनु्ा एकदा रुपरेी पडद्ावर पाहायला वमळणार आहे. ज ेबऱयाि काळापासनू 
हेडलाइन बनत आहे.

अशा पररस्थितीत अधभनरेिीन ेवतच्ा लॉन्ग ब्केबद्ल अनेक खलुासे केल ेआहेत. दरम्ान, 
वतने असहेी सांगगतल ेआहे की, वतला 'कमबॅक' सारख ेलबेल अलजबात आवडत 
नाही.

एका वृत्वादहनीशी बोलताना कररश्मा कपूर म्हणाली, 'खरं 
सांगायिं तर ही माझी िॉइस होती. माझी मलु ंलहान होती.. मला 
घरी राहायि ंहोत.ं मी लहान वयाति काम करायला सुरुवात केली. 
मी शाळेनतंर काम करायला सरुुवात केली. मी अनेक वषषांपासून 
ददवसातून िार लशफ्ट त्कंवा ददवसातून तीन लशफ््टसमध् ेकाम 
केल ेआहे.'

मी दरवषषी 8 ते 10 चिरिपट प्रदलश्धत करायि.े मी खपू काम 
केल ेहोत ेआणण मला अस ेवाटत ेकी यामळेु मी खपू थकल ेहोते 
आणण नंतर मी चिरिपटांमधून ब्के घतेला कारण मला 100 ददवसांच्ा 
लांब आऊटडोअर शटू शडूे्लसाठी जायिे नव्त.े त्ाऐवजी मी सोपा 
माग्ध वनवडला.

पुढे, अधभनेरिीने सांगगतले की वतला 'कमबॅक' टॅग 
अलजबात आवडत नाही. ती म्हणाली, 'तुम्ही मला 
सांगा काही वषषांनी जवे्ा कोणी ऑत्िसवर 
परत येतो, तेव्ा तो कॉपवोरेट जगतात 
पुनरागमन करतोय की नाही?' 
कलाकारांच्ा बाबतीतही असंि 
व्ायला हवं असं मला वाटतं. पुरुष 
असो वा स्ती, पण त्ािा वापर ववशषेतः 
मदहलांसाठी केला जातो.

अखेर कदरश्ा कपूरने एिढा रोठा ब्ेक अखेर कदरश्ा कपूरने एिढा रोठा ब्ेक 
का घेतला, स्वत:च केला खुलासाका घेतला, स्वत:च केला खुलासा

 चिरिपट क्रेिातील जगभरात सवयात मानािा परुस्ार समजला जाणारा 
ऑस्र सोहळा आज लॉस एंजेललमधील 'डॉल्ी' धथएटरमधे् पार पडतो आहे. 
या सोहळ्ाला आता सुरुवात झाली आहे.

अत्तं ददमाखदार असा हा सोहळा आहे. यंदािा हा 95 वा ऑस्र सोहळा 
असनू भारतीयांसाठी तो प्रिडं महत्ािा आहे. कारण भारताच्ा 'RRR' 
चिरिपटातील 'नाटू नाटू' गाण्ाला सगंीत ववभागातनू नॉवमनशेन आहे.

ववशषे म्हणज ेयदंा ऑस्रमधे् प्रझेेंटर म्हणनू अधभनरेिी दीत्पका 
पदकूोणिी वनवड करण्ात आली आहे. थोड्ा वळेापूवषीि दीत्पकाने 
ऑस्रच्ा रेड करपेड वर हजरेी लावली आणण सगळ्ांि ेभान हरपल.ेया 
सोहळ्ासाठी दीत्पकान ेखास लकु केला आहे. ऑि शोल्डर बॅ्क गाऊन 
आणण त्ावर अस्सल हीऱयांिे दागगन ेददपकाने पररधान केल ेआहेत. वतिा हा 
लकु सगळ्ांनाि आकत्ष्धत करणारा आहे.

दीत्पकािी रेड कारपटेवर एंटट् ी होताि सव्धजन अवाक झाल.े 
वतच्ा सौंदययाने आणण ग्मॅरस लकुन ेती हॉलीवडुला वेड लावणार 
यात शकंा नाही.

ऑस्करमध्ेही दीपपकािीि हवा!ऑस्करमध्ेही दीपपकािीि हवा!

बॉललवूड अधभनेता हृवतक रोशन लजतका चिरिपटांमध्े त्ाच्ा अॅक्शनसाठी ओळखला 
जातो, वततकाि तो त्ाच्ा देखण्ा लुकसाठीही प्रलसद् आहे. त्ािे लाखो मदहला 
िाहते आहेत. आणण आता अलीकडेि एका अधभनेरिीने खुलासा केला आहे की हृवतक 
वतिा क्श होता.
ती अधभनेरिी दसुरी कोणी नसून दलक्ण चिरिपटसृष्ीतील अधभनेरिी मीना आहे, लजने 
तेलुगू, तवमळ, कन्नड आणण मल्ाळम भाषेतील अनेक चिरिपटांमधे् काम केले आहे. 
2013 मध्े ररलीज झालेल्ा मोहनलालच्ा क्ाइम धरिलर दृश्यममध्ेही ती ददसली 
होती. या चिरिपटात वतने मोहनलाल यांच्ा पत्नी राणीिी भूवमका साकारली होती.
वतच्ा या खुलाशानंतर मीना प्रलसद्ीच्ा झोतात आली 
असून हृवतक रोशनिे नावही ि िधे त  आ हे . म ी न ा ने 
2009 मधे् अधभनेता ववद्ासागरसोबत लग्न 
केले होते. मारि, गेल्ा वषषी जूनमध्े वयाच्ा ४८ व्या 
वषषी पतीिे वनधन झाले. ररपोट््धसनुसार, ते िुफु्सांशी 
सं बं ध ध त आजाराने रिस् होते.

मारि, हृवतक रोशनबद्ल बोलायिे 
झाले तर, 2009 मध्े त्ाने सुझान 
खानशी लग्न केले. मारि, लग्नाच्ा 

14 वषयानंतर दोघांिा घटस्ोट 
झाला. दोघांनाही दोन मुले 

आहेत. त्ािबरोबर हृवतक 
अधभनेरिी सबा आझादला 
डेट करत आहे. दोघेही 

त्ांच्ा नात्ाबद्ल कधीि 
बोलले नसले तरी दोघेही 

अनेकदा डेत्टगंच्ा बातम्ांमुळे 
ििधेत असतात. त्ािबरोबर 

दोघांना अनेकदा एकरि स्ॉट 
करण्ात आले आहे.

दृश्यर चचत्रपटातील या अभभनेत्रीचा दृश्यर चचत्रपटातील या अभभनेत्रीचा 
हृवतक रोशनिर होता क्रशहृवतक रोशनिर होता क्रश
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 भारताची धडाकेिाज खेळ सुरूच
घरच्ा मैदानावर भारतािी रडाकेबाज खेळ सुरूि आहे. 

टीम  इंपडयाने घरच्ा मैदानावर सलग 16वी कसोटी माललका 
लजकंली आहे.

 आर अलश्वन आणण रवींद्र जडेजा यांना संयुक्तपणे पे्अर 
ऑफ द सीरीज रादहले. कसोटी परिकेटमध्े सवयाभरक 10 
प्ेयर ऑफ द लसरीज लजकंणारा अलश्वन हा दसुरा खेळाडू आहे. 
मुथय्ा मुरलीररन 11 पुरस्ारांसह अव्वल स्ानावर आहे.

।  ढाका ।  
महाईन्यूज । वृत्संस्ा । 

                                               
पापकस्ान परिकेटमधे् 
मोठी उलथापालथ झाली 
आहे. पीएसएल म्हणजेि 
पापकस्ान सुपर लीग सध्ा 
पापकस्ानमध्े खेळली 
जात आहे आणण जवळपास 
सव्धि मोठे खेळाडू त्ात 
सहभागी झाले आहेत. 
त्ािवेळी पापकस्ानी संघाला 
आता काही ददवसांनंतर 
अफगाणणस्ानववरुद् टी-20 
माललका खेळायिी आहे. 
याआरी एक मोठा बदल 
करण्ात आला आहे.

पीसीबीने शादाब खान संघािा 
नवा कण्धधार असल्ािी घोषणा केली 
आहे. कण्धधारासोबति संघातील 15 
सदस्यांिी घोषणा करण्ात आली 
आहे. पण या संघािी खास बाब 

म्हणजे बाबर आझम आणण मोहम्मद 
ररझवानसोबत शाहीन शाह आत्फ्दीिे 
नाव नाही. त्ामुळेि त्ांना प्रश्न 
पडला आहे की बाबरिी कण्धधार 
पदावरून हकालपट्टी झाली का काय 
? शादाब खान अिगाणणस्ानववरुद् 
संघािी कमान सांभाळताना ददसणार 
असल्ािी घोषणा पीसीबीिे प्रमुख 
नजम सेठी यांनी केली आहे. संघािी 
घोषणा करताना पीसीबीिे अध्क् 
नजम सेठी म्हणाले - शादाब खानिी 
पात्कस्ान संघाच्ा कण्धधारपदी 
वनयकु्ी केल्ाबद्ल मी त्ाि ेअधभनदंन 
करू इच्च्तो. शादाब खान गले्ा काही 
वषषांपासून व्ाईट-बॉल त्क्केटमध्े 
पात्कस्ानिा उपकण्धधार आहे.

त ीन  सामन्ांच्ा  T20I 
दौ ऱयासाठी  बाबर आझमच्ा 
अनुपस्थितीत तो संघािे नेतृत् करेल 
हे तक्ध सगंत आहे. मोहम्मद यसुिू यांिी 
आम्ही अंतररम प्रमुख आणण िलंदाजी 

प्रलशक्क म्हणून वनयुक्ी केली 
आहे. युसूि गेल्ा वष्धभरापासून 
िलंदाजी प्रलशक्क होता.हारून रशीद 
यांच्ा अध्क्तेखालील राष्ट् ीय वररष्ठ 
पुरुष संघासाठी पीसीबीच्ा नवीन 
वनवड सवमतीने वक्ध लोड आणण 

खे ळ ा डंू च् ा  र ो टेश न िे 
व्यवथिापन यावर नवीन 
धोरण तयार केले 
आहे. 

      बाबर आझिची कण्धरार पदावरून हकालपट्ी?

पावकस्तान वरिकेट मधे् िकंूप!
।   मंुबई। महाईन्यूज । 

वृत्संस्ा । 

 यूपी वॉररयस्ध आणण मुंबई 
इंत्डयर् यांच्ात काल मुंबईच्ा 
बबे्ॉन से्टत्डयमधे् मदहला प्रीवमयर 
लीगिा १० वा सामना रंगला. 
यूपी वॉररयस्धिी कण्धधार अलॅलसा 
दहलीच्ा अध्धशतकाच्ा जोरावर 
यूपीने मुंबईला १६० धावांिं 
आव्ान ददलं होतं. त्ानंतर लक्ष्य 
गाठण्ासाठी मैदानात उतरलले्ा 
मुंबईच्ा िलंदाजांनी यूपीच्ा 

गोलंदाजांिा िांगलाि समािार 
घतेला. कण्धधार हरमीनप्रीत कौरच्ा 
धडाकेबाज अध्धशतकामळंु, तसिे 
यास्स्का भात्टया आणण लसवर 
ब्टंच्ा आक्मक खळेीन ेमुबंईला 
१६० धावांिं लक्ष्य गाठून ददलं. 
मुंबईने डब्लूपीएलमध्े सलग 
िौर्था ववजयावर लशक्ामोत्धब केलं. 
पण या सामन्ात सवषांना आचिययािा 
धक्ा देणारी गोष् घडली.

अकराव ेषटक सुरु असताना 
मुंबईिी कण्धधार हरमनप्रीतने 
दुसऱया िेंडूिा सामना केला. 

िेंडू स्पंला लागला तरीिी िेंडू स्पंला लागला तरीिी 
िरमनप्रीतला हदल ंनॉटऑऊट!िरमनप्रीतला हदल ंनॉटऑऊट!

ववराट 40 िरहन्यांनतंर ठरला सािनावीर, तर अमश्नन.े.. 
।अहमिाबाि ।  

महाईन्यूज । वृत्संस्ा । 
                                                    

िारि आणण ऑस्ट्लेलया 
यणांच्ाि अहमिाबाि यरेे 
खळेवण्ाि आललेा रौरा 
कसोटती सामिा अतिणण्षि 
रादहला. यासह िारिाि ेिनु्ा 

एकिा बॉड्षर-गावस्कर टट्ॉफी 
2-1 ि ेलजकंलती. बॉड्षर गावस्कर 
टट्ॉफीरा तिकाल गले्ा 6 
वरषांिासयूि बिलललेा िाहतीय.े 
िारिाि ेशवेटच्ा 4 टट्ॉफीवर 
िाव कोरल ेआहे.

2017, 2019, 2021 आणण 
आता 2023 मधे् भारताने 

टट् ॉिी लजकंली. रोदहत शमयाच्ा 
नेतृत्ाखाली भारताने नागपूर 
आणण ददल्ी कसोटीत एकतिफी 
ववजय वमळवला होता, मारि 
इंदूरमधे् ववजय वमळवून 
ऑस्टट् ेललयान ेआपल ेखात ेउघडल.े

अहमदाबादमध् ेऑस्टट् लेलयाने 
माललकेत बरोबरी साधण्ािा 

प्रयत्न केला, पण ते होऊ शकले 
नाही. अहमदाबादमध्े प्रथम 
िलंदाजी करताना ऑस्टट् ेललयाने 
480 धावा केल्ा. यानतंर भारताने 
पदहल्ा डावात 571 धावा केल्ा. 
ऑस्टट् ेललयान े5व्या आणण शवेटच्ा 
ददवसािा खेळ संपेपययंत 2 बाद 
175 धावा केल्ा होत्ा. 

रेकॉरस्सिा पाऊस!रेकॉरस्सिा पाऊस!

टी-20 राललकेसाठी पादकस्ानचा संघ 
  शादाब खान(कण्धरार), अब्लु्ा शफीक, आझम खान, फहीम 

अश्फ, इफ्तिखार अहमद, इहसानुल्ा, इमाद वसीम, मोहम्मद 
हाररस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, सैम अयुब, 
शान मसूद, तैब तादहर, जमान खान


