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वारः शनिवार

आधी एक शवनांती....
महाराष्ट्रात 18 वर्ाांवरील सवाांसाठी कोरोना प्रशतबांधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली आहे. सवाांनी
लसीकरण करून घ्या. पण नांतरही काळजी घ्या. मख
ु पट्टी वापरा, सुरशित अांतर राखा, हात, चेहरा वारांवार
स्वच्छ धुवा. शवनाकारण घराबाहेर पडून गावात गदी करू नका. कोशवड-19 बद्दल काही प्रश्न असतील तर
011-23 978 046 आशण 1075 या राष्ट्रीय; तसांच 020-26 127 394 या महाराष्ट्रासाठीच्या हेल्पलाईन
क्रमाांकाांवर सांपकक साधा.
1. पूरपररस्थितीला कारणीभूत ठरणारं नदी, नाले, ओढ्ांवरील अस्तक्रमण काढण््ाचे मख्ु ्मंत्र्ांचे स्नदेश,
आणखी कठोर स्नणण ्ाचे संकेत
2. सी बी एस ई चा इ्त्ता बारावीचा स्नकाल 99 पूणाांक 37 शतांश टक्के
3. ्ंदाचा स्टळक परु थकार 'सा्रस पूनावाला' ्ांना जाहीर
4. शेतकरी कामगार पक्षाचे ज््ेष्ठ नेते गणपतराव देशमख
ु , ्ांचं स्नधन आस्ण
5. टोस्क्ो ऑस्लंस्पक्समध््े अनेक भारती् खेळाडू पदक स्नस्ितीच््ा समीप
मख्ु यमांत्री कोल्हापरू दौरा
वारंवार परु ाचा धोका असणाऱ््ा गावांचा पनु वण सनाचा प्रश्न का्मथवरूपी मागी लावू असं आश्वासन मख्ु ्मंत्री
उद्धव ठाकरे ्ांनी स्दलं आहे. कोल्हापूरसह स्शरोळ तालुक््ातील पूरग्रथत भागाचा पाहणी दौरा काल मख्ु ्मंत्र्ांनी
के ला. ्ावेळी पूरग्रथत थिास्नक रस्हवाश्ांबरोबर त्ांनी संवादही साधला. त्ानंतर झालेल््ा पत्रकार पररषदेत
मख्ु ्मंत्र्ांनी ही घोषणा के ली. पूरबास्धत क्षेत्रातील गावं तसंच दरडी कोसळण््ाचा धोका असलेल््ा वथत्ांचं चांगल््ा
पद्धतीनं पनु वण सन करण््ावर राज्् शासनाचा भर राहील, असं सांगून भस्वष््ात पूरपररस्थितीत नागररकांचं नक
ु सान
होऊ न्े, ्ासाठी आता काही कठोर स्नणण ् घ््ावे लागतील, असा इशारा ठाकरे ्ांनी ्ावेळी स्दला.
राज््ात कोल्हापूर, सांगलीसह अन्् काही स्जल््ांवर अस्तवष्टृ ीमळ
ु ं परु ाचं संकट ओढवलं आहे. नदी, नाले,
ओढ्ांवर नागररकांनी अस्तक्रमण के ल््ामळ
ु ं आस्ण रेड-ब्लल््ू लाईनमध््े झालेल््ा बांधकामांमळ
ु े ही स्थिती स्नमाण ण
झाल््ाचं मख्ु ्मंत्री म्हणाले. भस्वष््ात अशा बांधकामांना परवानगी देऊ न्े, ्ा भागात झालेली अस्तक्रमणं काढावीत,
अशा सक्त सूचना ठाकरे ्ांनी ्ावेळी स्दल््ा.
पूर-पररस्थितीत झालेल््ा नक
ु सानीच््ा पंचनाम््ांचा आढावा घेऊन राज्् शासन पूरग्रथतांना भरीव मदत
करेल, ्ासाठी कें द्राकडेही, आस्िण क मदत मास्गतली जाईल, असं मख्ु ्मंत्र्ांनी ्ावेळी थपष्ट के लं......
तयाांचस
ां ुद्धा, तया गावाचसुद्धा पुनवकसन करणां हासुद्धा एक मोठा आराखडा आहे. तर असां फार मोठां काम
येतया काही वर्ाकत आपल्याला सगळयाांना शमळू न करावां लागेल, आशण म्हणून मी इथल्या नागररकाांनासुद्धा हेच

साांगतो आहे, की अशा वेळेला काही शठकाणी आपल्याला थोडेसे कठोर शनणकय घ्यावे लागतील. ह्याच्यापढु े अशा
बाांधकामाांना आता परवानगी देता येणार नाही. शजथे आपण ब्लू लाईन, रेड लाईन जीकाय तुमची लाईण आहे,
नाहीतर मग या लाईनी मारू नका, म्हणजे जे काय होईल ते होऊ द्यात, असां नाही चालणार. कारण शेवटी हे
कोणाच्यातरी जीवावर बेतत असतां, असे जीव नाहक आपल्याला गमवता येणार नाहीत. तातकाळ यातनां बाहेर
पडणां हा एक महतवाचा मुद्दा आहे. आशण कायमस्वरूपी तयाला ईलाज करणां हा तयाहून आणखी महतवाचा भाग
आहे.
स्वरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ्ांनीही काल कोल्हापूर इिं पूरग्रथत भागाची पाहणी करत पत्रकार पररषद
घेतली. पूरग्रथतांना तातडीनं मदत न स्मळाल््ाबद्दल त्ांनी नाराजी व््क्त के ली. ्ावेळी बोलताना ते म्हणाले.....
राज्यातल्या सगळया बँका एसएलबीसीच्या अांतगकत येतात, आशण अशा प्रकारच्या शडझास्टरमध्ये या
एसएलबीसीला शनणकय घेण्याचे अशधकार असतात. तयामळ
ु ां मागच्या काळात आम्ही देशखल जेव्हा कोल्हापूर आशण
साांगलीचा पूर झाला तेच्हा एसएलबीसीच्या चेअरमनला बोलावलां आशण तयाशठकाणी तयातले काही शनणकय आम्ही
के ले होते. तर कें द्र तर मदत करेलच, पण मला असां वाटत, की मानशनय मख्ु यमांत्रयाांनी तातकाळ जर एसएलबीसीची
बैठक जर बोलावली तर तया बैठकीतनां जसां मागच्यावेळेस आम्ही कजक माफी काही के ली, काही कजक स्थशगत
के ली, काही व्याज सवलती शदल्या, तया सगळां एसएलबीसीतून शनणकय होतो. तर अशाप्रकारची एसएलबीसीची
बैठक बोलावली, तर बँकाांना शनशितपणे तयाशठकाणी तयाांना शनदेश देता येतील, हे शनदेश देण्याचे सगळे अशधकार
हे मानशनय मख्ु यमांत्रयाांना आहेत.
रस्तयाांचे नुकसान
राज््ात नक
ु त्ाच झालेल््ा अस्तवष्टृ ीमळ
ु ं 1800 कोटी रुप्ांचं नक
ु सान झाल््ाचा प्रािस्मक अंदाज
सावण जस्नक बांधकाम स्वभागानं वतण वला आहे. सावण जस्नक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण ्ांनी बातमीदारांशी बोलताना
ही मास्हती स्दली.
चव्हाण म्हणाले की, राज््ाच््ा सवण च स्वभागांमध््े अस्तवष्टृ ी, पूर आस्ण भथु खलनामळ
ु ं रथते आस्ण पूलांचं प्रचंड
नक
ु सान झालं असून सवाण स्धक समु ारे सातशे कोटी रुप्ांचं नक
ु सान एकट्ा कोकण स्वभागात झालं आहे.
त्ाखालोखाल पणु ,े अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर आस्ण नास्शक स्वभागात नक
ु सान झालं आहे.
सांसद स्थशगत
पेगॅसस हेरस्गरी प्रकरण, शेतकरी आंदोलन आस्ण इतर मदु ्ांवरून स्वरोधी पक्षाच््ा सदथ्ांनी कालही,
संसदेच््ा दोन्ही सभागृहात गदारोळ के ला. त्ामळ
ु े दोन्ही सभागृहांचं कामकाज अनेकदा थिस्गत के ल््ानंतर, ते
स्दवसभरासाठी तहकूब करण््ात आलं.
्ा गदारोळातच लोकसभेत स्वमा व््वहार राष्री्करण दरुु थती स्वधे्क, तसंच राष्री् राजधानी आस्ण संलग्न
क्षेत्रासाठीच््ा हवेची गणु वत्ता व््वथिापन स्वधे्क सादर करण््ात आलं. राज््सभेतही गदारोळातच नारळ स्वकास
मंडळ स्वधे्काला मंजरु ी देण््ात आली. हे स्वधे्क शेतकऱ््ांसाठी लाभदा्क ठरेल असं कृषी मंत्री नरेंद्र स्संह तोमर
्ांनी अल्प चचे दरम््ान सांस्गतलं.
सीबीएसई शनकाल
कें द्री् माध््स्मक आस्ण उच्च माध््स्मक परीक्षा मंडळाच््ा अिाण त सीबीएसईतफे ्ावषी घेण््ात आलेल््ा 12
वीच््ा परीक्षांचे स्नकाल काल जाहीर झाले. ्ामध््े देशात उत्तीणण झालेल््ा स्वध््ार्थ्ाांमध््े मल
ु ींनी बाजी मारली आहे.

उत्तीणण स्वध््ार्थ्ाांमध््े मल
ु ींचं प्रमाण 99 पूणाांक 67 शतांश टक्के तर मल
ु ांचं प्रमाण 99 पूणाांक 13 शतांश टक्के आहे.
देशात ्ा परीक्षेला बसलेल््ा एकं दर 13 लाख स्व्ार्थ्ाांपक
ै ी 12 लाख 96 हजार 318 स्व्ािी उत्तीणण झाले आहेत.
हे प्रमाण 99 पूणाांक 37 शतांश टक्के आहे. कोस्वड-19 च््ा पाश्वण भूमीवर ्ावषी 12 वी ची प्रत्क्ष परीक्षा रद्द करण््ात
आली होती आस्ण अंतगण त मूल््मापन पद्धतीवर स्नकाल जाहीर करण््ात आले.
पण
ु े मेरो चाचणी
पणु े मेरोच््ा वनाज ते रामवाडी ्ा मागाण वरील वनाज ते आ्स्ड्ल कॉलनी, ्ा मास्गणकेवर काल मेरोची चाचणी
घेण््ात आली. उपमख्ु ्मंत्री अस्जत पवार ्ांनी मेरोला स्हरवा झेंडा दाखस्वला. ्ावेळी पणु े मेरोसाठी त्ार होणाऱ््ा
डब्ल्ांच््ा प्रतीकृतीचं अनावरण करण््ात आलं. ्ा का्ण क्रमाला महापौर मरु लीधर मोहोळ, स्वधानसभेच््ा उपसभापती
डॉ नीलम गोऱ्हे, महा मेरोचे संचालक स्िजेश दीस्क्षत उपस्थित होते.
'पणु े हे देशातलं सवाण त चांगलं, सरु स्क्षत आस्ण सवण सो्ींनी ्क्त
ु असं शहर बनवण््ाचा राज्् सरकारचा प्र्तन
आहे; मेरो हा त्ाचाच एक भाग असून, पण्ु ्ाच््ा आधस्ु नक इस्तहासात मेरोची नोंद होईल,' असा स्वश्वास संपकणमंत्री
अस्जत पवार ्ांनी ्ावेळी व््क्त के ला. 'पणु े मेरोच््ा कामासाठी स्नधी अस्जबात कमी पडू देणार नाही,' अशी ग्वाही
त्ांनी ्ावेळी स्दली. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरप्ांत वनाज ते गरवारे कॉलेज दरम््ानच््ा पाच स्कलोमीटर मागाण वर मेरो सेवा
सरू
ु होईल, असा स्वश्वास महामेरोचे व््वथिापकी् संचालक िीजेश दीस्क्षत ्ांनी व््क्त के ला.
राष्ट्रीय शफल्म सांग्रहाल
पण्ु ्ातल््ा राष्री् स्फल्म संग्रहाल्ाच््ा खस्जन््ात नक
ु तीच एक मोलाची भर पडली आहे. भारती् स्चत्रपट
सष्टृ ीच््ा प्रारंभीच््ा काळाची साक्ष देण््ाऱ््ा काचेच््ा 450हून अस्धक स्चत्रस्फती एनएफएआ्ला स्मळाल््ा आहेत.
ऐकू्ा त्ाबद्दलचा अस्धक वत्त
ृ ांत...
राष्ट्रीय शफल्म सांग्रहालयाला, 30 ते 50 च्या दशकातील तेलगू शचत्रपटाांच्या काचेच्या 450 हून अशधक
शचत्रशफती शमळाल्या आहेत. दोन पातळ काचाांच्या मध्ये शचत्रफीत पॉशझशटव्ह दाबून या काचा तयार के ल्या जात
असत. एखादा नवा शसनेमा येणार असेल, तर तयाची घोर्णा करण्यासाठी, जाशहरात करण्यासाठी या स्लाइड् सचा
वापर होत असे. शसनेमाच्या मध्यांतरात शकां वा शचत्रपट सुरु होण्यापूवी शथएटर मध्ये या स्लाइड् स दाखवल्या जात
असत. शचत्रपट िेत्रात सांशोधन करणाऱयाांसाठी हा एक महतवाचा सांदभक ठरेल असां एनएफएआय चे सांचालक प्रकाश
मगदूम याांनी साांशगतलां. सध्या एनएफएआय च्या सांग्रहालयात, शहांदी, गुजराती आशण तेलगू भार्ेतील 2000 पेिा
अशधक काचेच्या स्लाइड् स आहेत. आकाशवाणी बातम्याांसाठी लौशकका रास्ते पुणे.
पूनावाला याांना शटळक पुरस्कार
सीरम इस्न्थटट्ूट ऑफ इंस्ड्ाचे संथिापक अध््क्ष, डॉक्टर सा्रस पूनावाला ्ांना लोकमान्् स्टळक
थमारक रथटच््ा वतीनं स्दला जाणारा ्ंदाचा लोकमान्् स्टळक राष्री् परु थकार जाहीर झाला आहे. लोकमान्् स्टळक
थमारक रथटचे अध््क्ष डॉ. दीपक स्टळक ्ांनी काल पण्ु ्ात पत्रकार पररषदेत ्ा परु थकाराची घोषणा के ली.
सीरम इस्न्थटट्ूटनं संशोस्धत के लेल््ा कोस्वशील्ड लसीनं भारतासह जगभरातील कोट्वधी नागररकांना
कोरोनापासून सरु स्क्षत ठेवलं. लोकमान््ांच््ा चतुःु सूत्रीतील थवदेशीच््ा तत्त्वासाठी डॉक्टर पूनावाला ्ांच््ा
नेतृतवाखाली पूनावाला समूहाच््ा कं पनीनं मोठी झेप घेतली असून ते अधोरेस्खत करण््ासाठी डॉक्टर सा्रस पूनावाला
्ांची ्ंदाच््ा परु थकारासाठी एकमतानं स्नवड के ल््ाचं स्टळक ्ांनी सांस्गतलं.

्ेत्ा 13 ऑगथट रोजी स्टळक महाराष्र स्व्ापीठात हा परु थकार स्वतरण समारंभ होणार असून, ्ावेळी उपमख्ु ्मंत्री
अस्जत पवार प्रमख
ु पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.
शचतमपल्ली जीवनगौरव
पण्ु ्श्लोक अस्हल््ादेवी होळकर सोलापूर स्व्ापीठाचा, प्रस्तष्ठेचा जीवनगौरव परु थकार ज््ेष्ठ वन अभ््ासक
आस्ण लेखक मारुती स्चतमपल्ली ्ांना जाहीर झाला आहे. 51 हजार रुप्े रोख, थमस्ृ तस्चन्ह, गौरवपत्र असं ्ा
परु थकाराचं थवरूप आहे. स्व्ापीठाच््ा कुलगरू
ु डॉक्टर मणृ ास्लनी फडणवीस ्ांनी काल पत्रकार पररषदेत ही मास्हती
स्दली. डॉक्टर स्चतमपल्ली ्ांनी स्नसगण , पक्षी, वन आस्ण सास्हत् क्षेत्रात स्दलेल््ा अतुलनी् ्ोगदानाबद्दल ्ा
परु थकारानं त्ांना सन्मास्नत करण््ात ्ेणार आहे.
सामांजस्य करार
सास्वत्रीबाई फुले पणु े स्व्ापीठ आस्ण पणु े महानगर पररवहन महामंडळ स्लस्मटेड ्ांच््ा दरम््ान काल एक
सामंजथ् करार करण््ात आला. ्ावेळी कुलगरू
ु डॉ. स्नतीन करमळकर, प्र-कुलगरू
ु डॉ. एन.एस.उमराणी,
पीएमपीएमएल चे अध््क्ष लक्ष्मीनारा्ण स्मश्रा आदी मान््वर ्ावेळी उपस्थित होते. 'रान्सपोटण फॉर ऑल' ्ा
संकल्पनेतून हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. पणु े स्व्ापीठाकडून होणाऱ््ा अभ््ासातून आम्हाला नागररकांच््ा समथ्ा
जाणून घेऊन त्ातल््ा अडचणी सोडवणं शक्् होईल. असं स्मश्रा ्ावेळी म्हणाले.
शेकाप नेते भाई देशमुख शनधन-सोलापुर
शेतकरी कामगार पक्षाचे ज््ेष्ठ नेते आस्ण सांगोल््ाचे माजी आमदार, भाई गणपतराव देशमख
ु ्ांचं काल रात्री
सोलापरु ातील एका खासगी रूग्णाल्ात स्नधन झालं. ते 94 वषाण चे होते. सोलापूर स्जल््य़ातील सांगोला मतदारसंघातून
11 वेळा ते स्वधानसभेवर स्नवडून आले होते. 2009 च््ा स्नवडणक
ु ीत स्वज् स्मळवून, करुणास्नधी ्ांच््ा पाठोपाठ
दहाव््ांदा आमदारकीची स्नवडणक
ु हे देशातले दस
ू स्जंकणारे, देशमख
ु रे आमदार ठरले होते. अत्ंत साधी राहणी
असलेल््ा गणपतरावांनी 54 वषां सांगोल््ाचं प्रस्तस्नस्धतव के लं होते. त्ांच््ा पास्िणव देहावर आज सांगोला इिं
अंत्संथकार होणार आहेत.
आदशण लोकप्रस्तस्नधी असलेल््ा देशमख
ु ्ांनी शेतकरी, कष्टकरी आस्ण जन-सामान््ांप्रती आपली बांस्धलकी
शेवटप्ांत जपली अशा शब्लदांत राज््पाल भगतस्संह कोश्ारी ्ांनी गणपतराव देशमख
ु ्ांना श्रद्धांजली वास्हली आहे.
राजकारण आस्ण समाजकारणातील एक साधं, सास्तवक व््स्क्तमतव हरपलं अशा शब्लदात मख्ु ्मंत्री उद्धव ठाकरे
्ांनी आपल््ा भावना व््क्त के ल््ा आहेत. तर गणपतराव देशमख
ु ्ांनी अध््ाण शतकाहून अस्धकच््ा प्रदीघण संसदी्
कारस्कदीत ध््े्स्नष्ठा, पक्षस्नष्ठा का्म जपली. राजकी्, सामास्जक चळवळीला सस
ु ंथकृत चेहरा स्दला; राजकारणाला
नैस्तक अस्धष्ठान स्दलं; अशा शब्लदांत उप-मख्ु ्मंत्री अस्जत पवार ्ांनी गणपतराव देशमख
ु ्ांना श्रद्धांजली वास्हली
आहे.
सुर्मा अभ्यांक शनधन-नाशशक
नास्शकच््ा बालनाट् चळवळीची महु ूतणमेढ उभी करणाऱ््ा लेस्खका आस्ण मराठी भाषेच््ा स्शस्क्षका सषु मा
अभ््ंकर ्ांचं काल वद्ध
ृ ापकाळानं स्नधन झालं. त्ा 95 वषाांच््ा होत्ा. काल सकाळी नास्शक इिं त्ांच््ा पास्िणव
देहावर अंत्संथकार करण््ात आले. लोकस्हतवादी मंडळाच््ाअनेक नाटकांमधून त्ांनी कामं के ली. ्ा स्नस्मत्तानं त्ांना
बालगंधवाांचा सहवास लाभला. राजदत्त ्ांनी स्दग्दस्शणत के लेली स्वना्क दामोदर सावरकर ही मास्लका तसंच 'किाथतु'
मास्लके त त्ांनी अस्भन् के ला होता. सदाफुली ्ा बालनाट् संथिेची थिापना करून अनेक बालनाट् त्ांनी

रंगभूमीवर आणली. त्ांनी स्लस्हलेल््ा बालनाट् संस्हतांना राज्् शासनाचे उतकृष्ट वाडम् स्नस्मणती परु थकारही स्मळाले
होते.
निल्याांचे आतमसमपकण- गडशचरोली
गडस्चरोली इिं काल दोन जहाल नक्षलवादी, पोस्लसांना शरण आले. पोस्लस अधीक्षक अंस्कत गो्ल
्ांच््ासमोर त्ांनी शस्त्रं खाली ठेवली. स्वनोद उफण मस्नराम नरसू बोगा आस्ण कस्वता उफण सत्तो हररस्संग कोवाची अशी
त्ांची नावं आहेत. ्ा नक्षल््ांवर 8 लाखांचं बक्षीस जाहीर झालं होतं. स्वनोद, हा 'कोरची दलम'चा सदथ् होता तर
कस्वता 'स्टपागड दलम'ची सदथ् होती. 28 जल
ु ैपासून नक्षल््ांचा शहीद सप्ताह सरुु झाला आहे. ्ा पाश्वण भूमीवर दोन
नक्षली शरण ्ेणं ही घटना महतवाची असल््ाचं गो्ल म्हणाले.
ऑशलशम्पक्स
टोस्क्ो ऑस्लस्म्पक्समध््े आज अनेक भारती् खेळाडू पदक स्नस्ितीच््ा फे रीप्ांत पोहोचले आहेत. त्ामळ
ु ं
आज होणाऱ््ा थपधाांच््ा स्नकालाकडे सवाांचं लक्ष लागलं आहे.
्ा थपधाांमध््े कालचा स्दवस भारती् क्रीडा रस्सकांसाठी उतसाहवधण क ठरला. भारताची मष्टु ी्ोद्धा लवलीना
बोरगोहेन स्हनं चीनी तैपेईच््ा, चेन स्न्ान चीन, स्हचा 4-1 असा पराभव के ला आस्ण भारतासाठी आणखी एक पदक
स्नस्ित के लं. बॅडस्मंदनमध््े भारताची आघाडीची बॅडस्मंटनपटू पी व्ही स्संधू स्हनं उपांत् फे रीत प्रवेश के ला. काल
झालेल््ा रोमहषण क लढतीत स्संधूनं जपानच््ा 'अकाने ्ामागुची' स्हचा 21-13; 22-20 असा पराभव के ला.
भारताच््ा मस्हला हॉकी संघानं 'अ' गटाच््ा सामन््ात आ्लां ड संघाचा पराभव करत थपधेतलं आपलं आव्हान
स्टकवून ठेवलं. त्ाचवेळी, भारती् परुु ष हॉकी संघानं जपानला शेवटच््ा गट सामन््ात, 5-3 अशा गोल्सनं पराभूत
करत उपांत्पूवण फे रीत प्रवेश के ला.
भारताची आघाडीची मस्हला स्तरंदाज दीस्पका कुमारीचा ऑस्लस्म्पकमधला प्रवास मात्र संपष्टु ात आला आहे.
उपांत्पूवण फे रीत दीस्पकाला दस्क्षण कोरर्ाच््ा 'अन सान' स्हनं अवघ््ा सहा स्मस्नटात 6-0 असं पराभूत के लं.

आकाशवाणी पुणे कें द्रावरचां प्रादेशशक बातमीपत्र सपां ल,ां
नमस्कार.

