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।पििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

तत्कालीन पििंरी-चििंवड 
नवनगर ववककास प्काधिकरणकाने 

शहरकाच्का ववववि भकागकात 
बांिलेल्का गृहवनर्माण संस्ांच्का 

इर्कारतींिी िररस्स्ती अवतशय 
खरकाब झकाली आहे. इर्कारतींनका 

तडे गेले आहेत. टरेेसर्िून िकाणी 
गळती होते. ककाही अनुचित 

प्ककार घडल्कास र्ोठी जीववत 
हकानी होवू शकते. त्कार्ुळे 

िीएर्आरडीने यका घरांिी दरुुस्ी 
करुन द्कावी पकंवका  िुनववविककास 

(‘ररडेव्हलिर्ेंट’) करण्कािी 
िरवकानगी द्कावी अशी र्कागणी 

खकासदकार श्ीरंग बकारणे यांनी 
िीएर्आरडीएकडे केली. 

तसेि हस्ांतरण शुल्काबकाबत 
वनयर्कावली तयकार करण्कािी 

सूिनका त्ांनी केली.

पि ंिरी -चिंिवड नवनगर 
ववकास प्ाधिकरणाने बांिलेल्ा 
गृ ह व न र् मा ण  स ो स ा य ट् ां च् ा 
सर्स्ांबाबत खासदार बारणे 
यांनी आज (सोर्वारी ) िुणे 
र्हानगर प्देश ववकास प्ाधिकरण 
(िीएर्आरडीए)िे आयुक्त राहुल 
र्हहवाल यांच्ासोबत बठैक घतेली. 
बैठकीस र्ाजी र्हािौर आर. एस. 
कुर्ार, सुलभा उबाळे, सररता साने, 
अनिु र्ोरे, राजेंद्र बाबर, शलैा वनकर् 

आणण सोसायट्ांिे प्वतवनिी 
उिस्थित होते. खासदार बारणे 
म्हणाल,े ”तत्ालीन पििंरी-चििंवड 
नवनगर ववकास प्ाधिकरणाने 
शहरातील ववववि भागात सन 1990  
िूववी बी. जी. शशकके  यांच्ा र्ार्फ त 
अनेक इर्ारती बांिल्ा आहेत. 
या सहकारी गृह संथिांर्ध्े अनेक 
नागररक रहात आहेत. या इर्ारती 
‘रेडीर्ोड स्लॅब व शसिोरेक्स’ या 
िद्धतीने बांिण्ात आल्ा आहेत. 
या इर्ारतींिी कारे् दजकेदार  झाललेी 
नाहीत. या गृह संथिािी िररस्थिती 
अवतशय खराब झाली आहे. अनेक 
इर्ारतीच्ा टेरेसर्िून िाणी गळती 
होत आहे. डे्नेज रसे्, नळजोड 
यािी अवथिा वाईट आहे. अनेक 

इर्ारतींना तडे गेले आहेत. लोकांच्ा 
अनेक तक्ारी येत आहेत. काही 
अनुचित प्कार घडल्ास र्ोठी 
जीववतहानी होव ूशकत.े नागररकांनी 
वेळोवेळी तत्ालीन प्ाधिकरण 
प्शासनाकडे तक्ारी केल्ा. 
िरंतु, त्ावर तोडगा वनघू शकला 
नाही”. ”पििंरी-चििंवड नवनगर 
ववकास प्ाधिकरण बरखास् 
झाले आहे. त्ािे पििंरी-चििंवड 
र्हािाशलका आणण िीएर्आरडीए 
र्ध् ेववलीनीकरण झाले आहे. िरंतु, 
सथंिांि ेनतुनीकरण व देखभालीिा 
प्श्न तेथील नागररकांना भेडसावत 
आहेत. या संथिांिे िुनव्फसन 
करण्ाबाबत गाधभ्फयाने लक्ष 
घालावे. 

प्राधिकरणराच्रा जुन्रा इमरारती 
‘रिडेव्हलपमेंट’ सराठी पुढराकरार!
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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

पंचरांच्रा चुकीमुळे मराझ्रावर अन्राय झरालरा : ससकंदर शेख

  G-20 िरररि ः  खासिार विंिा िव्ाण 
यांिी िाराजी

 माजी आमिार तवलास लांडे यांिी 
समयसयूिकिा

   गरुुवारी सिंयूण्ष िणु्ािा िाणीिरुवठा बिं

आतील पानांत

आयुकराचं ेसकराररात्मक आश्रासन...
 आयुक्त रकाहुल र्हहवकाल र्हहवकाल म्हणकाले, ”यकासंदभमात बैठक 

घेतली जकाईल. शकासनकाकडून र्कागविदशविन घेतले जकाईल. त्कानुसकार 
संस्ांच्का दरुुस्ी पकंवका ‘ररडेव्हलिर्ेंट’लका िरवकानगी देण्काबकाबतिका 
वनणविय घेतलका जकाईल. हस्ांतरण शुल्काबकाबत वनयर्कावली केली 
जकाईल”.

खासदार बारणे यांची सूचना : हसांतर शुल्क ननयमावली करा

।पििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

राष््ीय स्वयंसेवक संघाच्ा 
शाखेतून व्यक्ती वनर्माणािे िववत्र 
काय्फ गले्ा ९८ वर्षांिासून सरुू असनू 
जातीववरहहत संिूण्फ हहदं ू सर्ाज 
एकपत्रत होऊन राष्् सव्फप्थर् हा भाव 
जागृत व्ावा हा दृष्ीकोन सघं शाखदे्ारे 
ववकशसत होतो अस ेप्वतिादन सघंािे 
अखखल भारतीय शारीररक शशक्षण प्र्खु 

सनुीलजी कुलकणवी यांनी सांगवी यथेील 
िी. डबू्. डी.रै्दानावर आयोशजत पििंरी 
चििंवड शहर राष््ीय स्वयंसवेक सघंाने 
र्कर सकं्ांत उत्सवात केल.े 

व्यासिीठावर प्र्ुख अवतथी 

भारतीय नौसेना सेवावनवृत्त लेफ्टनंट 
कर्ांडर भानुदासजी जािव, संघािे 
अखखल भारतीय शारीररक शशक्षण 
प्र्ुख सुनीलजी कुलकणवी, िुणे 
ववभाग संघिालक संभाजीराव 

गणितराव गवारी, पििंरी चििंवड 
शजल्ा संघिालक ववनोदजी बन्सल 
प्ार्खु्ान ेउिस्थित होत.े काय्फक्र्ािे 
प्र्खु अवतथी भानदुासजी जािव यांनी 
ववशाल सघं कायमाि ेतसिे ववशरे्तः घोर् 

दलािे (बँड िथकािे) कौतकु करून 
या काय्फक्र् अवलोकन वळेी आिली 
र्हान संसृ्ती, िारंिररक जीवन व 
शशक्षण िद्धती या सवमावर प्काश 
टाकला. काय्फक्र्ात िूण्फ गणवेशात 

उिस्थित हजारो स्वयसंवेकांनी अवतशय 
शशस्बद्ध िद्धतीने वनयुद्ध (कराटे), 
यष्ी, सार्ूहहक सर्ता, व्यायार्योग, 
योगासन,ेघोर्ि ेप्ात्शक्षके, सार्हूहक 
गीत सादर केल.े

सघं शाखतेनू व्यक्तीननर्माणाच ेकार्य: सुनील कुलकणणी

शाखचे्ा काय्फक्र्ात सहजता, सव्फसर्ावशेकता असते त्ात 
उच्चनीिता, जाती िाती असा भदे किीि केला जात नाही. राष्् 

सव्फप्थर् ही भावना शाखतेील शारीररक व बौणद्धक काय्फक्र्ाद्ारे ववकशसत 
होत ेयालाि व्यक्क्तर्त्व ववकास म्हणतात. सघंकाय्फ सर्जनू घणे्ासाठी केवळ 
दश्फक न बनता संघात येऊन अनभूुती घणे्ािे आवाहनही त्ांनी यावेळी केले.
 - सुनील कुलकणणी, शारीररक शशक्षण प्र्ुख.

स्वयसंवेकांची लक्षवधेी प्ात्यक्क्षके : राष्टीय स्वयसंवेक सघंाचा मकरसकंातं उत्सव
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वाहतुकीसाठी पलु बदं

 । िुणे ।  महाईन्यूज । 

।प्रतितिधी।

िुण्ाि होि असलेल्ा 
जी-२० िरररिेसाठी शहरािील 

लोकप्रतितिधींिा डावलण्ाि 
आले आहे. त्ाबाबि राष्ट्र वािी 

काँग्ेसच्ा राज्यसभा खासिार 
ॲड. वंििा िव्ाण यांिी िाराजी 

व्यक्त केली आहे.
जी -२० िररर्द िणु्ात होत आहे, 

ही नक्ीि अधभर्ानािी बाब आहे. 
र्ात्र, या िररर्देसाठी आजी- र्ाजी 
खासदार, आर्दार, र्ाजी र्हािौरांना 
िररर्देतील ििमा ऐकण्ासाठी वनरं्पत्रत 
करणे आवश्यक होते. शहराच्ा 
ववद्यर्ान खासदार क्गरीश बािट यांनाही 
िररर्देिे वनर्ंत्रण नाही, हे खेदजनक 
आहे, अस ेवदंना िव्ाण यांनी सोर्वारी 
ित्रकार िररर्देत सांक्गतले.

वंदना िव्ाण म्हणाल्ा की, जी-
२० िररर्देसाठी शहर सुशोभीकरण 
केले जात आहे. र्ात्र, नागररकांच्ा 
करातून जर्ा झालेल्ा वनिीिा अिव्यय 
र्हािाशलका प्शासनाकडून केला 
जात आहे. त्ासंदभमात र्हािाशलका 

आयुक्तांकडे तक्ार करण्ात आली. 
र्ात्र त्ािी दखल घेतली गेली नाही.

जी- २० िररर्देसाठी िुण्ाला 
संिी वर्ळणे ही अधभर्ानािी बाब 
आहे. िररर्देच्ा वनवर्त्ताने ववववि 
ववर्यांवर ििमा होणार आहे. जी-२० 
िररर्देसाठीिे ववर्यही र्हत्तािे 
आहेत. संसदेत यािूववी झालेल्ा 
ििकेत राष््वादी काँग्ेसिी भूवर्का 
र्ांडण्ात आली होती. र्ात्र िुण्ात 
होत असलेल्ा िररर्देसाठी आजी-
र्ाजी खासदार, आर्दार, र्ाजी र्हािौर 
यांना डालवणे योग्य नाही. िररर्देसाठी 

व्यासिीठावर वनर्ंपत्रत करावे, अशी 
र्ागणी नाही. र्ात्र ििमा ऐकण्ािी 
संिी वर्ळण्ास काेणती अडिण 
होती, अशी वविारणा वंदना िव्ाण 
यांनी केली. िुण्ािे र्हािौर असताना 
र्हािाशलकेच्ा काय्फक्र्ासाठी तेव्ा 
शहरातील सव्फ क्षेत्रातील तज्जांना 
वनर्ंपत्रत करून सातत्ाने बैठका 
घेतल्ा होत्ा, याकडेही त्ांनी लक्ष 
वेिले.

गुंतवणुकीच्ा ववववि िैलूंवर 
ििमा करण्ाबरोबरि दजकेदार िायाभूत 
सुवविा उभारणे, गुंतवणुकदारांसाठी 

अशा सुवविांिे ियमाय उिलब्ध करून 
देणे, त्ासाठी आवश्यक आधथ्फक 
गुंतवणूक आणणे, या उदे्शाने जी २० 
सदस् देश आणण इन्फ्ास््क्चर वपकिं ग 
ग्ुि यांर्ध्े या िररर्देत ििमा होणार 
आहे. शहरांना आधथ्फक ववकासािी 
कें दे्र बनवणे, शहरी िायाभूत सुवविांना 
ववत्तिुरवठा करणे, भववष्ातील 
आव्ानांसाठी सज्ज करणे, शहरी 
िायाभूत सुवविा वनर्माण करणे, 
ऊजमा सक्षर् आणण ियमावरणीयदृष्टा 
शाश्वत िायाभूत सुवविांसाठी खासगी 
ववत्तिुरवठा उघडण्ासाठी ववत्तीय 

G-20 पररषद ः  खरासदरार वदंनरा चव्राण यराचंी नािाजी

। िुणे ।  महाईन्यूज ।  

। प्रतितिधी।

िव्फती जलशुद्धीकरण कें द्र, 
लष्कर जलकें द्र, नवीन आणण जुने 
होळकर जलकें द्र, भार्ा-आसखेड 
जलकें द्र, वारजे, एसएनडीटी, 
ितु: शंृगी, वडगांव जलकें द्र, 
कोंढवे -िावडे जलकें द्र येथे 
र्हािाशलकेच्ा वतीने देखभाल 
दरुुस्ीिी कारे् येत्ा गुरुवारी 

(१९ जानेवारी) करण्ात येणार 
आहेत. त्ारु्ळे संिूण्फ शहरािा 
िाणीिुरवठा गुरुवारी बंद राहणार 
आहे. 

शुक्वारी म्हणजे दुसऱया 
हदवशी (२० जानेवारी) सकाळी 
उशशरा आणण कर्ी दाबाने 
िाणीिुरवठा होण्ािी शक्यता 
र्हािाशलकेच्ा िाणीिुरवठा 
ववभागाकडून वत्फववण्ात आली 
आहे.

। िुणे ।  महाईन्यूज ।  

। प्रतितिधी।

हडिसर भागात दहशत 
र्ाजववणा ऱया  सुजीत वर्मा 
टोळीतील सराईत गुने्गाराला 
गुने् शाखेने सातारा िररसरातून 
अटक केली. गेल्ा काही 
र्हहन्ांिासून तो िोशलसांना 
गुंगारा देत होता. राजपकरण उर्फ  
ओर्स्ा गणेश भंडारी (वय २२, 
रा. गंगानगर, रुरसुंगी) असे अटक 
करण्ात आलेल्ािे नाव आहे.

हडिसर भागात कोयता 
गँगने दहशत र्ाजववली होती. 
गुने् शाखेच्ा युवनट सहाच्ा 
िथकाने हडिसर भागातील 
कोयता गँगिा म्होरक्या वबट्ा 

कुिेकर याच्ासह साथीदारांना 
नुकतीि अटक केली होती. तसेि 
दोन अल्पवयीन र्ुलांना ताब्ात 
घेतले होते. सराईत गुने्गार भंडारी 
सातारा शजल्हातील नाखझरे गावात 
असल्ािी र्ाहहती िथकाला 
वर्ळाली. यानुसार िथकाने 
सािळा लावून त्ाला नखझरे 

गावातून ताब्ात घेतले. गुने् 
शाखेिे अवतररक्त िोलीस आयुक्त 
रार्नाथ िोकळे, उिायुक्त अर्ोल 
झेंडे यांच्ा र्ाग्फदश्फनाखाली वररष्ठ 
िोलीस वनरीक्षक रजनीश वनर््फल 
आणण िथकाने ही कारवाई केली.

दरम्ान, कोयता गँगच्ा 
ववरोिात िुणे िोशलसांनी र्ोठी 

कारवाई केली आहे. या गँगिा 
म्होरक्याला अटक करण्ात आली 
आहे. वबट्टया कुिेकर, साहहल 
शेख आणण आकाश कांबळे हे 
गँगिे म्होरके होते. आरोिींकडून 
दोन कोयते जप्त केली आहेत. 
यािुववी दोन हदवसांिुववी कोयता 
गँगववरोिातील र्ोठी कारवाई 
िुणे िोशलसांनी केली होती. जंगली 
र्हाराज रस्तावर कोयते उगारुन 
दहशत र्ाजवणाऱयांना अटक 
केली  होती. िुण्ात होणारी जी-
20 िररर्द आगार्ी प्जासत्ताक 
हदन या िाश्व्फभूर्ीवर कोणताही 
अनुचित प्कार घडू नये यासाठी 
िोशलसांनी र्ोठी र्ोहीर् सुरु केली. 
िुण्ात कोयत्ा गँगच्ा िुर्ाकूळ 
रोखण्ासाठी िोशलसांनी र्ास्र 
प्लॅन तयार केला  आहे.

पाणी जपनू वापरा : गरुुवारी 
सपंणू्य शहराचा पाणीपरुवठा बदंकोरता गगँचा बदंोबस्त!

            आजी-माजी खासदार, महापौरांना ननमतं्रित केले नाही: जनतेच्ा ननधीचा अपव्यय

वाहतुकीसाठी पलु बदं

‘कमळ’ म्हणज ेशरास्वत ववकरास : रराणे
 िुण्कात जी-२० िररषदेिे उदघकाटन 

कें द्ीय सूक्ष्म, लघू आणण र्ध्यर् उद्ोगर्ंत्ी 
नकारकायण रकाणे यांच्का हस्े आज करण्कात 
आले. जी २० िररषदेच्का लोगोवर भकाजिकािे 
चिन्ह कर्ळिका फोटो आहे. ते कर्ळ 
भकाजिकािे आहे की, भकारतकािे आहे. यकावरून 
ववरोिकांनी टीकका करण्कास सुरुवकात केली 
आहे. यकावर नकारकायण रकाणे यांनी स्पष्ीकरण हदले आहे. जी २० 
िररषदेच्का लोगोवरील कर्ळ भकारतकािे कर्ळ असून त्का कर्ळलका 
एक अरवि आहे. हे कर्ळ भकाजिकािे म्हणून घेतले तरी र्काझी ककाही 
हरकत नकाही. शकाश्वत ववककास म्हणजे कर्ळ. जो भकाजिकात येईल. तो 
स्वतः िका िण ववककास करेल आणण आिलका देखील ववककास करेल, 
असेही रकाणे म्हणकाले. 

गुंतवणुकीिे वनदकेश देणे आणण 
सार्ाशजक असतंलुन कर्ी करण,े अशा 

ववववि िैलूंवर या वनवर्त्ताने कार् केले 
जाणार आहे.

हडपसर भागात दहशत करणारा पोनलसाचं्ा ताब्ात 
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मराजी आमदरार ववलरास लरंाडे यरंाची समयसूचकता!
।पििंरी।। महाईन्यूज। 

तवशेर प्रतितिधी

पि ंिरी-चिंिवड शहराच्ा 
राजकारणात सव्फसर्ावेश 

नेतृत्व करण्ािी क्षर्ता असलेले 
नेते आणण भाजिािे आर्दार 
लक्ष्मण जगताि यांिे वनिन 

झाले. त्ानंतर आयोशजत 
सव्फिक्षीय शोकसभेत राष््वादी 

काँग्ेसिे र्ाजी आर्दार ववलास 
लांडे यांनी संिूण्फ शहरािे लक्ष 

िुन्ा एकदा वेिून घेतले.

हदवंगत लक्ष्मण जगताि आणण 
ववलास लांडे यांनी र्ैत्री सव्फशृत 
आहे. आिल्ा र्ैत्रीिे प्वतक 
आणण जगताि यांच्ा स्मरणाथ्फ 
डुडुळगाव-िऱहोली येथे प्स्ाववत 
वविी र्हाववद्यालयाला जगताि 
यांिे नाव देण्ािी घोर्णा लांडे 
यांनी केली. या घोर्णेिे सव्फिक्षीय 
नेत्ांसह राज्ािे उिरु्ख्रं्त्री 
देवेंद्र रडणवीस यांनीही स्वागत 
केले. 

पििंरी-चििंवड शहराच्ा 
राजकारणात आर्दार जगताि 
यांनी सुर्ारे ३५ वर्के  कारकीद्फ 
गाजवली आहे. काँगे्स, राष््वादी 
काँग्ेसर्ध्े असताना नगरसेवक, 
थिायी सवर्ती सभािती, र्हािौर, 
वविान िररर्द, आर्दार अशी 
यशस्वी वाटिाल करणारे जगताि 
आणण लांडे सर्कालीन नेते आहेत. 
राष््वादी काँग्ेस िाटवीत असताना 
ववलास लांडे- लक्ष्मण जगताि 

आणण संजोग वाघेरे या तीन वर्त्रांिा 
‘लाजवा’ गु्ि अतं्त प्भावी आणण 
ििकेत होता. कालांतराने जगताि 
यांनी भाजिात प्वेश केला. वाघेरे 
राष््वादीिे शहराध्क्ष झाले आणण 
ववलास लांडे यांना राष््वादीतील 
संघटनात्मक जबाबदाऱयांर्िून 
‘साईडकॉन्फर’ करण्ात आले. 
त्ानंतर शहराध्क्षिदी नव्यांना 
संिी या सूत्रानुसार, अशजत 
गव्ाणे यांच्ाकडे जबाबदारी 
आहे . त्ार्ुळे ववलास लांडे 
‘र्ाग्फदश्फक’ यादीत सर्ावेश झाला.  
राष््वादी काँग्ेस िाटवीत सुर्ारे २५ 
वर्के र्ानिान आणण नगरसेवक, 
र्हािौर, आर्दार अशा सव्फ 
र्ानाच्ा िदांवर नाव कोरणारे 
ववलास लांडे एकर्ेव आहेत. 
लांडे कुटंुवबयांकडे र्हािाशलका 
आणण शहरातील सवमाधिक िदे 
भूर्ववण्ािा र्ान आहे. त्ार्ुळे 
लांडे खऱया अथमाने  शहरािे 
सव्फसर्ावेशक नेते आहेत. लांडे 
यांिा राज्ातील सव्फिक्षीय 

प्साववत ववधी महाववद्यलयाला ददवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप याचं ेनाव
अढळ मतै्ीचे प्वतक… वविी महराववद्रालय

पििंरी-चििंवडच्ा ववकासात र्ोलािे योगदान देणारे आर्दार 
लक्ष्मण जगताि यांिे काय्फ भावी पिढ्ाना सर्जले िाहहजे, अशी 
अिेक्षा शोकसभेत उिर्ुख्र्ंत्री देवेंद्र रडणवीस यांनी व्यक्त केली 
होती. तसेि, लांडे यांच्ा वनण्फयािे स्वागतही केले. राजकारण 
आणण सर्ाजकारणातील अढळ र्ैत्रीिे प्वतक म्हणून डुडूळगाव येथे 
उभारण्ात येणारे हदवंगत आर्दार लक्ष्मण जगताि वविी र्हाववद्यालय 
म्हणून ओळखले जाईल. पििंरी-चििंवडच्ा राजकारणाला गावकी-
भावकीिी झालर आहे. नात्ागोत्ा राजकारणात आजही आिलेिणा 
वनशचितिणे बघायला वर्ळतो. आता लांडे-जगताि यांच्ा र्ैत्रीिी ही 
‘वर्साल’ भावी पिढ्ांना वनशचितिणे पे्रणादायी ठरणार आहे.

रराष्ट्रवरादी करँाग्सेलरा सूचक इशराररा…
ववलास लांडे यांच्ा वविी र्हाववद्यालयाच्ा िरवानगीसाठी हदवंगत 

आर्दार जगताि यांनी र्ुख्र्ंत्री एकनाथ शशदें आणण उिर्ुख्र्ंत्री देवेंद्र 
रडणवीस यांच्ाकडे शशरारस केली होती, याला स्वत: उिरु्ख्रं्त्री 
रडणवीस यांनी दजुोरा हदला. र्ध्ंतरी लांडे आणण भाजिा जवळीक 
अशी ििमाही सुरू झाली होती. शशक्षण संथेिच्ा कार्ासाठी सीएर्-
डीसीएर् यांिी र्दत झाली, असे लांडे यांनी प्सारर्ाध्र्ांत सांक्गतले 
होते. सव्फिक्षीय शोकसभेत त्ावर िुन्ा शशक्ार्ोत्फब झाले. त्ारु्ळे 
‘‘आिल्ाला भाजिािे वावडे नाही’’ असा सूिक इशारा लांडे यांनी 
आिल्ा कृतीतून राष््वादी काँगे्सला हदला आहे, अशी ििमा राजकीय 
वतु्फळात सुरू झाली आहे. त्ारु्ळे ववद्यर्ान शहराध्क्ष अशजत गव्ाणे 
यांना आगार्ी अनेक आव्ानांना तोंड द्यावे लागेल, असे वनरीक्षण 
राजकीय जाणकारांनी नोंदवले आहे.

शहराच्ा सव्वसमावशेक 
नतेतृ्ाची पोकळी भरुन 
काढण्ाची सधंी

नेत्ांसोबत सलोखा आहे. शहरािे 
प्भावी नेते पकंबहुना पििंरी-
चििंवड शहराच्ा राजकारणातील 
‘शरद िवार’ असाि त्ांिा लौकीक 
होता. िण, २०१४ िासून लांडे 
यांच्ा राजकीय गडाला तडे जावू 
लागले. सुरूवातील वविानसभा 
वनवडणुकीतील िराभव, त्ानंतर 
र्ह ाि ा शलका  वनवडणुकीत 
राष््वादीच्ा हातातून सत्ता गेली 
आणण २०१९ र्धे् िुन्ा वविानसभा 
वनवडणुकीत िुन्ा िराभवािा 
सार्ना करावा लागला. त्ाति 
िक्षशेष्ठींकडून संघटनात्मक वनण्फय 
प्पक्येतून त्ांना डावलण्ात आले. 
त्ार्ुळे आता लांडे यांना राजकीय 

‘कर्बलॅक’िी प्तीक्षा होती. 
दसुरीकडे, २०१४ िासून पििंरी-
चििंवड शहराच्ा राजकारणात 
हदवंगत आर्दार लक्ष्मण जगताि 
यांिे वि्फस्व वाढू लागले. २०१७ 
र्ध्े लक्ष्मण जगताि यांनी 
आर्दार र्हेश लांडगे यांच्ा जोडीने 
र्हािाशलकेत सत्ता वर्ळवली. 
त्ावेळी जगताि भाजिािे 
शहराध्क्ष होते . पकंबहुना , 
जगताि यांच्ारु्ळे शहरात 
भाजिा प्भाव वाढला आणण 
सत्तािारी िक्ष बनला. त्ारु्ळे 
लक्ष्मण जगताि त्ाकारणाने 
शहरािे सव्फसर्ावेशक नेते म्हणून 
ओळखले जावू लागले. पििंरी-

चििंवडिा नेता कोण? तर लक्ष्मण 
जगताि असा राज्ात दबदबा 
िहायला वर्ळाला. 

दरम्ान, हदवंगत जगताि 
यांच्ा वनिननंतर चििंवडर्िील 
प्ा. रार्कृष्ण र्ोरे प्ेक्षागृहात 
सव्फिक्षीय शोकसभा आयोशजत 
करण्ात आली. या सभेत 
शहरातील सव्फ नेत्ांसर्ोर लांडे 
यांनी स्वागताह्फ घोर्णा करीत 
लक्ष वेिले. र्ाजी आर्दार ववलास 
लांडे यांच्ा राजर्ाता शजजार्ाता 
शशक्षण संथिेच्ा र्ाध्र्ातून 

वविी र्हाववद्यालय प्स्ाववत 
आहे. या ववद्यालयाला लांडे यांनी 
‘‘हदवंगत आर्दार लक्ष्मण जगताि 
वविी र्हाववद्यालय’’ असे नाव 
देण्ािी घोर्णा केली. शहराच्ा 
सव्फसर्ावेश नेतृत्वाला साजेसा 
वनण्फय लांडे यांनी घेतला. हा 
वनण्फय लांडे यांच्ा राजकीय ‘कर् 
बलॅक’र्ध्े र्हत्तिूण्फ ठरणार आहे. 
राजकीय सर्यसूिकता… हेि 
लांडे यांच्ा राजकीय प्गल्भतेिे 
सूत्र आहे, असे वनरीक्षण राजकीय 
जाणकार नोंदवतात.



www.mahaenews.comwww.mahaenews.com

ePaper epaper.mahaenews.com  । मंगळवार । 
दि. 17 जािेवारी 2023

 पवशेष 4

ज्कानकाच्का के्त्कात िकायकाभूत ककार् 
करणकाऱयका ससं्ांच्का बकाबतीतील 

सरककारी बकाबूचं्का र्नर्कानीलका वेसण घकालकायलका 
हवी. अशका संस्ांिी स्वकायत्ततका अबकाधित 
रकाहहली िकाहहजे.

अंगदखुीिी तक्ार घेऊन आलेल्ा 
रुग्ाला कुठलाही कसलेला िन्ंतरी 
वेदनाशार्क गोळ्ा देऊन िरत िाठवणार 
नाही. या दखुण्ाच्ा र्ुळाशी नेर्का कोणता 
ववकार आहे, हे शोिून काढेल आणण त्ावर 
योग्य ते उििार करेल. र्हाराष्् राज् र्राठी 
ववश्वकोश वनवर््फती र्ंडळािे अध्क्ष डॉ. राजा 
दीशक्षत आणण र्राठी साहहत्-संसृ्ती 
र्ंडळािे अध्क्ष डॉ. सदानंद र्ोरे यांनी 
साहहत्-संसृ्तीववर्यक कार्ांबाबतच्ा 
नोकरशाहीच्ा अनाथिेला कंटाळून 
हदलेला राजीनार्ा आणण र्ंपत्रर्होदयांच्ा 
आश्वासनानंतर म्ान केलेले राजीनार्ास्त्र 
हे चिघळलेल्ा वन र्ुरलेल्ा आजारािे 
एक लक्षण र्ात्र आहे. खरे दखुणे आहे ते 
ज्ानवनवर््फती, ज्ानप्सार, भार्ाववकास या 
कार्ांववर्यी असलेल्ा उदासीनतेिे वा 
त्ाववर्यीच्ा अज्ानजन् अहंकारािे. 

िधु्षर िखुणे, 
िवी लक्षणे

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

ऐकोनियां माझी करुणेचीं वचिें ।
व्ावें िारायणें उतावीळ ॥२॥

 - संि िुकाराम

या शहरािी लोकसखं्ा सुर्ारे 
१६ हजार असली तरी िावर््फक 

थिळ आणण टे्पकंगसाठी यणेाऱयांर्ळेु या 
भागात कायर् वद्फळ असत.े शशवाय िीनच्ा 
सीर्ेिासून जवळि असल्ाने हा भाग 
संवेदनशील र्ानला जातो. त्ारु्ळे येथे 
लष्करािा तळही उभारण्ात आला आहे. 
िर्ौली शजल्हातील बद्रीनाथच्ा िायथ्ाशी 
असलेल्ा याि जोशीर्ठातील घरांना 
अिानक भगेा िडण्ास सुरुवात झाली. 
र्ागच्ा नोव्ेंबरर्धे् िहहल्ांदा तशी घटना 
घडली. तवे्ा या सर्स्केडे रारस ेगांभीयमाने 
िाहहल ेगले ेनाही. र्ळूाति भूस्खलनातनू 
आकारास आलले्ा या भागात भकंूिािा 
कायर् िोका असतो. कदाचित हे देखील 
असेि वनसग्फवनवर््फत संकट असावे, असे 
सर्जून प्शासकीय िातळीवर डोळेझाक 
झाली आणण आज हेि दलु्फक्ष रहहवाशांच्ा 
जीवावर बतेण्ासारखी िररस्थिती वनर्माण 
झाली आहे.

र्ागील काही वर्षांिासनू िरू आणण 
दुष्काळ अशा नैसक्ग्फक आित्तीतून 
वातावरणातील बदलाि ेिोके िचि्फल ेजात 

आहेत. र्ात्र एखादे शहर जवर्नीच्ा उदरात 
गडि होण्ािी भीती र्ात्र नव्यानिे व्यक्त होत 
आहे. उत्तराखंडर्िील हवार्ान लक्षात घतेा, 
तथेील िावसाि ेप्र्ाण जास् असल्ाने 
काही आित्तींिे िोके कायर् या भागाला 
जाणवत असतात. तरीही उत्तराखडंर्िील 
र्हत्ताि ेशहर असल्ान ेया भागासाठी 
िरेुसा वीजिरुवठा व्ावा यासाठी जलववद्यतु 
प्कल्पाि ेकार् हाती घणे्ात आल ेआहे. 
देशातील र्हत्ताि ेिावर््फक थिळ असल्ाने 
जलद-सुलभ वाहतुकीसाठी र्ोठे रसे् 
बांिण्ािी गरज आहे. अशा प्कारिा 
ववकास हा आवश्यकि असतो. र्ात्र हा 
ववकासि यथेील थिावनकांच्ा जीवावर 
बतेला तर त्ांनी काय कराव,े असा प्श्न 
वनर्माण झाला आहे.

जोशीर्ठ िररसरात बांिकार्े 
आणण प्कल्प हे या सकंटाला जबाबदार 
असल्ाि ेयथेील रहहवाशांि ेम्हणण ेआहे. 
जोशीर्ठ बिाव सघंर््फ सवर्तीने रहहवाशांिी 
बाजू र्ांडली. गेल्ा १४ र्हहन्ांिासून 
जोशीर्ठ बिाव सघंर््फ सवर्ती सरकारिे 
लक्ष विेण्ाि ेप्यत्न करत आहे. ‘नलॅशनल 
थर््फल िॉवर कॉिपोरेशन’कडून (एनटीिीसी) 
‘तिोवन-ववष्णगुड जलववद्यतु प्कल्पा’िे 
कार् सुरू झाल्ािासूनि घरांना भेगा 
िडू लागल्ाि ेथिावनकांि ेम्हणण ेआहे. 
त्ािी िहहली जाणीव झाली ती २०२१ 
वर्माच्ा नोव्ेंबर र्हहन्ात. त्ावेळी जर्ीन 
भसुभशुीत होऊन िौदा घरे िोकादायक 
अवथिते िोहोिल्ाि ेरहहवाशांना हदसल.े 
जोशीर्ठाच्ा बरोबर खाली तिोवन-
ववष्णुगड प्कल्पािा बोगदा तयार होत 
आहे. तो तयार करण्ासाठी र्ोठ्ा 
प्र्ाणात स्ोटके वािरली जात आहेत. 
यदंा ३ जानवेारीला एनटीिीसीन ेर्ोठ्ा 
प्र्ाणावर स्ोटकांिा वािर केला. त्ार्ळेु 
र्ोठ्ा संख्ेने घरांना िडणाऱया भेगांिे 
प्र्ाण वाढत गेल्ािे हदसनू येत आहे.

खिणाऱया भयूमीिे संकट
िकारिकार् यकाते्तील एक प्र्खु तीरविक्ते् असलले्का बद्ीनकारि ेप्वशेद्कार म्हणनू ओळखल्का 

जकाणकाऱयका उत्तरकाखंडर्िील जोशीर्ठलका ववशषे र्हत्त्व आहे. 

।। अभंगवाणी ।।

महाईन्यूज हे डडजजटल वृत्तपत्र संस्ािक संिािक अधधकराव दिवे- िाटील यांिी नवशाल थिएटर, डपपंरीच्ा बाजूला 'महाईन्यूज'च्ा पुणे नवभागीय काययालयामधूि प्रकाजशत केले आहे. या वृत्तपत्रात डडजजटल स्वरुपात मुद्ीत केलेले लेख, 
बातम्ा तसेच लेखिाशी डकंवा नवचारांशी संस्ापक संपादक सहमत असतीलच असे िाही.  काय्षकारी संिािक ः *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.)

'सत्'जजि कुणािा?

काँग्ेस िक्षािी रसवणूक 
झाल्ान ेत्ांनी डॉ.सुिीर तांब ेयांना 
िक्षातनू वनलवंबत केल.ेिौकशी सवर्ती 
आिला अहवाल देईियिंत ते आता 
वनलंवबत राहतील.काँगे्स र्िील या 
अतंग्फत भांडणािा रायदा भाजि घणेार 
नाही? र्ग राजकारण कसले?भाजिने 
ही उरे्दवार जाहीर करुन त्ांच्ा 
उर्ेदवाराला A B रॉर््फ हदला नाही.
काँग्से र्िील भांडण ेवाढतील अशी 
भूवर्का घेत सत्शजत तांबे यांिा 
िाहठंबा गुलदस्तात ठेवला आहे.
शवेटच्ा क्षणी िाहठंबा देऊन भाजि 
काँग्से िी आणण बाळासाहेबांिी कोंडी 
करणार आहे.सत्शजत यांच्ा िसु्क 
प्काशनाला उिस्थित राहून देवेंद्र 

रडणवीस यांनी काँगे्स िी वक्दृष्ी 
तांबे कुटंुवबयांवर कशी िडेल?यािी 
ही काळजी घतेली आहे.

सगंर्नरे हा बाळासाहेब थोरात 
यांिा िरंिरागत र्तदारसंघ.१९८५ 
िासून बाळासाहेब या र्तदार 
संघातून सतत वनवडून येत आहेत.
बाळासाहेबांिी ही आठवी टर््फ.त्ािवूवी 
बाळासाहेबांि ेवडील कै.भाऊसाहेब 
थोरात येथे आर्दार होते.साखर 
कारखाना आणण दूि संघािे 
व्यवथिािन करुन तालुक्यातील 
शेतकरी कसा सिन होईल याकडे 
बारकाईने कै.भाऊसाहेबांनी लक्ष 
हदले.दुष्काळी भागात िाण्ािे 
वनयोजन केले.दंडकारण् िळवळ 
िालवनू लाखो वकृ्ष लावल.ेत्ािाि 
िररणार् या भागातील िाण्ासाठी 
वणवण पररणारा शेतकरी उसािे 

िीक घऊे लागला. र्ात्र १९८५ साली 
थोरात कुटंुबािी सद्ी संिवण्ासाठी 
काँग्सेन ेर्िंर च्ा शकंुतला थोरात 
यांना वतकीट हदल.ेत्ावळेी वयाच्ा 
२८ व्या वर्वी बाळासाहेब अिक्ष 
वनवडून आल.ेत्ानंतर त ेसतत काँगे्स 
वतपकटावर वनवडून यते आहेत.१९९९ 
साली काँगे्स नगर शजल्हात नार्र्ात्र 
शशल्लक असताना बाळासाहेब आणण 
त्ांि ेर्हुेण ेआप्ासाहेब राजळे काँग्से 
सोबत राहहले.राष््वादी काँग्ेस िी 
थिािना झाली होती.बाळासाहेब तथेे 
जातील,अशी ििमा होती.िण त ेगिुिूि 

कै.गोववदंराव आहदक यांच्ासोबत 
हदल्लीला गेले आणण सोवनया गांिी 
यांच्ा उिस्थितीत काँगे्स सोबत 
राहहल.े

र्ात्र २०२४ ला बाळासाहेब 
थांबणार आहेत.त्ांनी त्ांिी वारसदार 
ठरवली आहे.कलॅ न्सर तज् डॉ.जयशी 
थोरात या सगंर्नरे र्िील उर्देवार 
असतील.त्ा सध्ा प्देश काँगे्स 
च्ा सदस्ा आहेत.संगर्नेर र्िून 
आिल्ाला संिी वर्ळणार नाही.
हे लक्षात आल्ाने सत्शजत यांनी 
टोकािा वनण्फय घेतला आहे. कै.राजीव 

सातव हे प्देश यवुक काँग्से ि ेअध्क्ष 
असताना सत्शजत हे उिाध्क्ष होत.ेिुढे 
त ेयवुक काँग्से ि ेअध्क्ष झाले.तांबे 
आणण थोरात कुटंुबािा गांिी घराण्ाशी 
ऋणानबुिं होता.त्ारु्ळेि स्वतः राहुल 
गांिी हे सगंर्नेर र्ध् ेराहहल ेहोत.ेतवे्ा 
त्ांच्ासोबत सत्शजत ि होत.ेिण 
एका आर्दारकीसाठी सत्शजत यांनी 
एवढा र्ोठा वनण्फय घतेला आहे.

काँग्से र्ध् ेसयंर् हा र्हत्वािा 
ठरतो.तो संयर् सत्शजत यांिा 
ढासळला आहे.या वनण्फयािी कल्पना 
बाळासाहेब थोरात यांना नक्ी 
असणार.िण त्ांनीही आिला राजकीय 
वारसदार ठरवला आहे.त्ारु्ळे त्ांना 
आता यतेील त्ा राजकीय सकंटाना 
सार्ोरे जाव ेलागले.त्ांना यािूववी एक 
ई डी िी नोटीस आली आहे.त्ारु्ळे ते 
वगेळा राजकीय वनण्फय घेतील,अशी 

ही एक ििमा आहे.िण वयाच्ा ६५ 
व्या वर्वी ते असा काही वनण्फय घतेील,हे 
काळि ठरवले.

बाळासाहेब थोरात हे वर्तभार्ी 
आहेत.ववरोिी िक्षात असताना त्ांना 
ववरोिक म्हणून सरकारवर टीका 
केली नाही.सरकारच्ा ववरोिात ठोस 
भवूर्का घतेली नाही,अशी टीका त्ांिे 
िक्षांतग्फत ववरोिक नहेर्ीि खाजगीत 
करतात.िण कृर्ी र्तं्री असताना कृर्ी 
खात्ावर आणण र्हसलू र्तं्री असताना 
र्हसूल खात्ावर त्ांनी आिला 
वगेळा ठसा उर्टवला आहे.र्ात्र, तो 
प्त्क्षात आणण्ासाठी कर््फिाऱयांर्ध्े 
सर्ािानाि ेवातावरण तसिे प्वाशांना 
अधिकाधिक दजकेदार सवेा देतानाि 
‘गाव वतथे एसटी’ हे ब्ीद कायर् 
ठेवण्ाि ेआव्ान कायर् राहणार आहे.
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भाष्य
तििीि सावंि

काँग्ेस िे ववधिर्ंडळ नेते आणण गांिी कुटुबंीयांिे ववश्वकासू बकाळकासकाहेब रोरकात आिले भकािे सत्जजत तांबे यांच्कार्ुळे संकटकात सकािडले आहेत.नगर जजल्हकातील प्ख्कात स्ती 
रोग तज् डॉ.सुिीर तांबे हे बकाळकासकाहेबांच्का भगगनी दगुमा तांबे यांिे िती.सकालस,सोज्वळ आणण सर्काजककारणकािका वसका घेऊन १८ वषमािूवणी नकाजशक िदवीिर र्तदकार संघकातून 

ते वविकानिररषदेवर गेले.यकावषणी त्ांच्का तीन टर्वि िूणवि होणकार आहेत.तब्बल १८ वषषे ते वविकानिररषदेत आहेत.सध्यका वविकानिररषदेिे काँग्ेस गटनेते ही आहेत.असे असतकानका काँग्ेस 
ने त्ांनका िौथ्ांदका उर्ेदवकारी हदली.यका र्तदकार संघकावर त्ांिका प्भकाव असल्काने काँग्ेसने त्ांनका ही उर्ेदवकारी हदली. िण िक्कालका आणण िक्श्ेष्ींनका ववश्वकासकात न घेतका त्ांनी वेगळकाि 
वनणविय घेतलका.स्वतः उर्ेदवकारी अजवि न भरतका त्ांनी आिलका र्ुलगका सत्जजत तांबे यकालका उर्ेदवकारी अजवि भरण्कास भकाग िकाडले.सत्जजत यांनी अिक् अजवि दकाखल केलका.
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अवंतम ननकरालरासराठीचरा मुहूत्त नमेकरा कुठलरा?
23 जकानेवकारीलका जशवसेनकाप्रु्ख बकाळकासकाहेब ठकाकरे यांिी जयंती 

आहे. जशवसेनेतल्का यका अभूतिूववि बंडकानंतरिी ही िहहली जयंती. 
त्कािवेळी वनवडणूक आयोगकातली लढकाईही जशगेलका िोहोिलेली 
असेल. सुनकावणी िूणवि झकाली तर आयोग वनककाल रकाखून ठेवून नंतरही 
जकाहीर करु शकतं. त्कार्ुळे यका अंवतर् वनककालकासकाठीिका र्ुहूतवि नेर्कका 
कुठलका असणकार आणण तो सपु्ीर् कोटमाच्का िढुच्का सनुकावणीआिीिकाि 
असणकार कका यकािी ििमा रकाजकीय वतुविळकात रंगली आहे. 

। िाजशक । महाईन्यूज । 

वविकान िररषदेच्का िदवीिर 
आ ण ण  ज श क् क  र् त द का र सं घ 
वनवडणुकीर्ुळे रकाज्कातील रकाजकीय 
वकातकावरण ढवळून वनघकाले आहे. 
यका वनवडणुकीत नकाजशक िदवीिर 
र्तदकारसंघकािी िांगलीि ििमा होत 
आहे. यका जकागेसकाठी र्हकाववककास 
आघकाडी तसेि भकाजिका नेर्कका 
कोणत्का अिक् उरे्दवकारकालका िकाहठंबका 
देणकार यकाकडे सववांिेि लक् लकागले 
आहे. त्कासकाठी भकाजिकािे नेते गगरीश 
र्हकाजन यांनी नकाजशकर्ध्य ेठकाण र्ांडले 
आहे. त्ांनी भकाजिका िक्कातील सववि 
अिक् उर्ेदवकारांनका आिलका उर्ेदवकारी 
अजवि र्कागे घेण्कास सांगगतले आहे. 
असे असतकानकाि नकाजशक िदवीिर 
र्तदकारसंघकात भकाजिका कोणकालका 
िकाहठंबका देणकार यकावर बोलतकानका गगरीश 
र्हकाजन यांनी सिूक वविकान केल ेआहे. 
त्ांच्का यका वविकानकार्ुळे अनेक ििवांनका 
उिकाण आले आहे.देवेंद् फडणवीस 
यांनकाि तो अधिककार

“आम्ही अिक् उरे्दवकारांनका 
र्काघकार घेण्कास सांगत आहोत. र्कात् 
ही र्काघकार नेर्की कोणकासकाठी आहे, 
हे अद्काि र्लकाही सर्जलेले नकाही. 

िक्शे्ष्ी ककाय वनणविय घेतकात ते 
िकाहकावे लकागेल. प्देशकाध्यक् िंद्शेखर 
बकावनकुळे, उिर्ुख्र्ंत्ी देवेंद् 
फडणवीस यांनकाि तो अधिककार आहे. 
त्कार्ुळे त्ांनी र्लका जसे सांगगतले 
तसेि र्ी केले. सत्जजत तांबे यांनका 
आम्हकालका िकाहठंब्कासकाठी र्कागणी 
केली आणण भकाजिकाकडून त्ांनका 
हहरवका कंदील वर्ळकालका तर ते आर्िे 
उर्ेदवकार असतील,” असे गगरीश 
र्हकाजन यांनी सांगगतले. “र्कात् आम्ही 
ज्का उर्ेदवकारकालका िकाहठंबका देऊ तो 
र्ोठ्का र्तकाधिक्काने वनवडणून येणकार. 
त्कासकाठी आम्ही िूणवि तकाकदीने प्यत्न 
करू. शुभांगी िकाटील यांनी भकाजिकात 
१५ हदवसांिूवणी प्वेश केलका होतका. 
त्कावेळी आम्ही त्ांनका तुर्िका वविकार 
करू असे सांगगतले होते. 

भाजपाचा नाशशक पदवीधर 
ननवडणकुतीत कोणाला पाठठबंा? 

। मुंबई । महाईन्यूज । 

र्हाराष््ाच्ा सत्तासघंर्मावरील 
सुनावणी जरी रेब्ुवारी र्हहन्ात 
होणार असली तरी शशवसेना 
कुणािी, िनुष्बाण कुणािं यािी 
वनण्फय र्ात्र त्ा आिीि होण्ािी 
शक्यता आहे. शशवसेना िक्ष आणण 
िनुष्बाण यावर उद्या सुनावणी 
होणार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्ा 
शशवसेना िक्षप्र्ुख िदािा िाि 
वर्षांिा काय्फकाळ 23 जानेवारी 
2023 रोजी संित आहे. हा 
कायदेशीर िेि संिेियिंत त्ांना 
र्ुदतवाढ द्या अशी र्ागणी ठाकरे 
गटाने वनवडणूक आयोगाकडे केली 
आहे. आता त्ावर काय वनण्फय 
होतो याकडे सवमािं लक्ष लागलं 
आहे. 

व न व ड णू क  आ य ो ग ा ने 
संघटनात्मक वनवडणुकांना 
िरवानगी हदली तर यािा अथ्फ 
शशवसेनेच्ा घटनेनुसार ठाकरे 
गटािं अस्स्त्व र्ान् केल्ासारखं 
होतं. त्ारु्ळे एकतर र्ुदतवाढ 
पकंवा त्ाआिीि काही र्ोठा 

वनण्फय या दोन शक्यता असल्ािी 
सूत्रांिी र्ाहहती आहे. राज्ातील 
सत्तासंघर्मावर आणण शशवसेना 
िक्ष, चिन्ावरील कायदेशीर लढाई 
एकािवेळी वनवडणूक आयोग आणण 
सपु्ीर् कोटमात सरुु आहे. िण सपु्ीर् 

कोटमात प्करण वारंवार लांबणीवर 
जात असताना आयोगातली 
काय्फवाही र्ात्र िद्धतशीर सुरु आहे. 
या आिी 10 जानेवारीला सुनावणी 
झाल्ानंतर लगेि िुढिी सुनावणी 
उद्या होत आहे. 

पक्षचिन्हाच्हा सुनहावणीत
 आतहापर्यंत कहार् झहालं? 
10 जानेवारीला झालेल्ा 

सुनावणीत ठाकरे गटाच्ा वतीने 
कपिल शसब्बल यांनी या संिूण्फ 
केसच्ा कायदेशीर वैितेबद्ल 
प्श्न वनर्माण केले. सुप्ीर् कोटमात 
केस सुरु असताना ही सुनावणी 
आयोगाला करता येते की नाही 
याबाबत आिी वनकाल द्यावा 
अशी ववनंती केली, िण केसच्ा 
वैितेसह सव्फ वनकाल आम्ही 
एकपत्रत देऊ असं आयोगाने 
म्हटलं. त्ानंतर शशदें गटाच्ा 
वतीनं वकील र्हेश जेठर्लानी, 
र्णणदंर शसहं यांनी युक्क्तवाद िूण्फ 
केले आहेत. ठाकरेंच्ा िक्षप्रु्ख 
िदावर त्ांनी प्श्न उिस्थित केले, 
साहदक अली केसनुसार अशा 
वादावर वनण्फयासाठी वनवडणूक 
आयोग हेि एकर्ेव अथॉररटी आहे 
हे शशदें गटाने सांक्गतलं. एकीकडे 
सुप्ीर् कोटमातली सुनावणी थेट 14 
रेब्ुवारीियिंत लांबणीवर िडली 
आहे.

 पक्षचचन्ाचा ननकाल लागणार कती 
उद्धव ठाकरेंना र्दुतवाढ मर्ळणार? 
  क्शवसनेा आणण पक्षत्चन्ावर उद्या सनुावणी

। मुंबई । महाईन्यूज । 

शशवसेना आर्दार आहदत् 
ठाकरे यांनी र्ुंबईतील ४०० 
पकलोर्ीटर शसर्ेंट-काँपक्ट 
र स्त ां च् ा  कं त्र ा ट ा व रू न 
िुन्ा शशदें सरकारला लक्ष्य 
केलं आहे. ४०० पकलोर्ीटर 
रस्तांिा  प्स्ाव कोणी 
र्ांडला आहे. ६००० कोटी 
रुियांिं कार् प्शासकाने 
र्ंजूर करणे पकतित योग्य 
आहे. एवढ्ा र्ोठ्ा प्र्ाणात 
कार् होत असताना कोठेही 
लोकप्वतवनिींना वविारण्ात 
आलं नाही. हा प्त्ेक िक्षातील 

नगरसेवकांिा अिर्ान आहे, 
असा आरोि आहदत् ठाकरेंनी 

केला आहे.
शशवसेना भवनात आहदत् 

ठाकरें नी प्सारर्ाध्र्ांशी 
संवाद सािला. “सहा हजार 

क ो ट ी  रु ि ये  ब जे टर् ध्े 
कसे दाखवणार आहात ? 
हहदंुह्रदयसम्ाट बाळासाहेब 
ठाकरे दवाखाना आर्च्ा 
काळात र्ान् झालेला प्कल्प 
होता. तरी, रोटो घटनाबाह्य 
र्ुख्र्ंत्री आणण उिर्ुख्र्ंत्री 
लावत आहेत. त्ासाठी तुम्ही 
िैसा कुठून आणणार आहात,” 
असा सवाल आहदत् ठाकरेंनी 
उिस्थित केला आहे.४०० 
पकलोर्ीटरच्ा कार्ांना पकती 
वर््फ लागणार आहेत. तीन ते िार 
वर्षांिे टेंडर एकाि वेळी काढत 
नाही ना? यारु्ळे आधथ्फक संकट 
ओढावलं जाणार आहे. एक 

पकलोर्ीटरिा रस्ा दहा कोटी 
रुियांत होणार होता. आता 
तो १७ कोटी रुियांत होणार 
आहे,” असं आहदत् ठाकरेंनी 
म्हटलं.

“ र्ुं ब ई त  स ग ळ ी क डे 
काँपक्टीकरण झालं आहे. 
आिी शजथे र्ातीिी र्ैदानं होती, 
वतथेही काँपक्टीकरण झालं. 
त्ारु्ळे हे सगळं झाल्ावर 
र्ुंबईिा जोशीर्ठ झाला, 
तर याला जबाबदार कोण? 
जगातील कोणत्ाही शहरात 
१०० टके् काँपक्टीकरण 
झालेलं नाही,” असेही आहदत् 
ठाकरेंनी सांक्गतलं.

मुंबईतील ४०० वकलोमीटर क्समेंट-काँवकट रस्ांच्ा कंरिाटावरून पुन्ा क्शंदे सरकारला लक्ष्य 

नगरीश महाजनाचं्ा ववधानामळेु सभं्रम वाढला

“मुबंईचरा जोशीमठ झरालरा तर!” 
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। िवी दिल्ी । महाईन्यूज । 

प्शकासनकाच्का र्ुद्दकावर 
नकायब रकाज्िकाल व्हीके 

सक्ेनका  यांच्काशी झकालेल्का 
वकादकाच्का िकाश्वविभूर्ीवर, आि 

सरककारनं आजिकासून हदल्ी 
वविकानसभेिं तीन हदवसीय 

अधिवेशन बोलकावलंय.

या हहवाळी अधिवेशनाला 
वादळी सुरुवात झालीये . 
हदल्लीतील वायू प्दरू्णावर ििमा 
करण्ािी र्ागणी ववरोिकांनी 
केलीये. र्ात्र, वविानसभा अध्क्ष 
रार्वनवास गोयल यांनी यासाठी 

िरवानगी हदलेली नाहीये.
राजिानी हदल्लीतील वायू 

प्दरू्णाच्ा  गंभीर स्थितीबाबत 
भाजि आर्दारांनी अनोखं 
आंदोलन केलंय. भाजििे अनेक 
आर्दार  ऑक्क्सजन शसलेंडर  
घेऊन आणण ऑक्क्सजन र्ास् 

घालून हदल्ली वविानसभेत 
िोहोिले आहेत.

या अधिवेशनात प्श्नोत्तरािा 
तास होणार नाही, त्ावरून 
ववरोिकांनी गदारोळ घालण्ास 
सुरुवात केलीये . हदल्ली 
वविानसभेतील ववरोिी िक्षनेते 

रार्वीर शसहं वबिुरी म्हणतात, 
हे जाणूनबुजून केलं जात आहे. 
याबाबत वविानसभेत वनरे्िही 
नोंदवणार आहोत. दसुरीकडं, 
वविानसभेिे अध्क्ष गोयल 
यांनी प्श्नोत्तराच्ा तासाला प्श्न 
वविारण्ासाठी एक वेळ वनशचित 
केलीये

. भाजि प्त्ेक बाबतीत 
राजकारण करतं जे योग्य नाही. 
16, 17 आणण 18 जानेवारीला 
वविानसभेच्ा बैठका होणार 
आहेत. कार्ािी अत्ावश्यकता 
लक्षात घेऊन सभागृहािी 
बैठकही वाढवता येईल, असं 
अध्क्षांनी सांक्गतलंय.

ऑक्सिजन क्सलेंडर घेऊन पोहोचले थटे ववधानसभते!

भराजप आमदराररांचं 
अनोखं आंदोलन!

। िेहराडयूि ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

 उत्तराखंडच्ा जोशीर्ठर्िील 
भूस्खलन अधिक िोकादायक 
िातळीवर िोहोिले असून, 
रवववारी काही भागांत जर्ीन 
खिण्ािे प्कार घडले. शहरातील 
आणखी दोन हॉटेले एकर्ेकांवर 
कलल्ािे सर्ोर आले असून, 
ओली रोिवेजवळील जवर्नीच्ा 
भेगाही अधिकि ववस्ारल्ा 
आहेत.

जोशीर्ठर्धे् थिलांतरािी 
र्ोहीर् सुरू असतानाि रवववारी 
हा भाग अधिक खिू लागल्ािे 
स्पष् झाले. िाडकार्ािी र्ोहीर् 
सुरू असलेल्ा दोन िोकादायक 
हॉटेलांिासून अवघ्ा १०० 
र्ीटर अंतरावरि आणखी दोन 
हॉटेले एकर्ेकांवर झुकल्ािे 
सर्ोर आले. या दोन हॉटेलांच्ा 
धभतंींर्िील अंतर िार रुटांवरून 
अवघ्ा काही इंिांवर आले आहे. 
जोशीर्ठ-ओली रोिवेजवळील 
रस्तावरील भेगाही ववस्ारल्ािे 

रवववारी हदसले. रोिवेच्ा संरक्षक 
धभतंीजवळि या भेगा िार इंि रंुद 
व २० रूट लांब झाल्ा आहेत.

२३३ कुटंुबरानंरा सरुसषित 
स्थळी हलवले

शहरातील र्ारवारी भागात २ 
जानेवारीिासून भूगभमातून िाणी 
खझरित आहे. शवनवारी रात्रीिासून 
िाण्ाच्ा या प्वाहात वाढ झाली. 
िूववीच्ा १९० शलटर प्वतशलटरवरून 
रवववारी या िाण्ािा प्वाह २४० 
शलटर प्वतवर्वनट इतका वाढला 
आहे. शहरातील जे. िी. कॉलनी या 
भागात गेल्ा काही हदवसांिासून 
भूगभमातून चिखलयुक्त िाणी वाहत 
आहे. याच्ा प्वाहातही वाढ 
झाल्ािे रवववारी हदसून आले. 
रवववारी सवषांत िोकादायक स्थिती 
घरांिी हदसून आली. भेगा िडलेल्ा 
घरांिी संख्ाही वाढून रवववारी 
८२६ियिंत िोहोिली. यािैकी २३३ 
कुटंुबांना रवववारियिंत सुरशक्षत 
थिळी हलवण्ात आले आहे.

जोशीर्ठर्धील भसू्खलन 
धोक्ाच्ा पातळीवर

 आणखी शकेडो घर ेधोकादायक

। िेन्नई ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

 तावर्ळनाडूर्िील जशलकट्टटू  
या बैलांच्ा शय्फतींिा िारंिाररक 
खेळािा थरार अनुभवनं अनेकांिा 
आवडता छंद आहे. र्हाराष््ातील 
बैलगाडा शय्फतींसारखी िण बरीि 
धभन्न असललेी ही स्पिमा आहे. बलवान 
अशा बलैांसोबत ही स्पिमा असल्ानं 
अनकेदा र्ोठ्ा दघु्फटनाही घडतात.

यांर्धे् र्ुक्या प्ाण्ांना इजा 
होत असल्ािं अनेकदा प्ाणीवर्त्र 
संघटनांनी याववरोिात आवाज 
उठवला आहे. यदंाच्ा या स्पिकेतही 
६० जण जखर्ी झाल्ािं सर्ोर आलं 
असनू यांिैकी एकाि र्तूृ् झाला आहे. 

र्दुराईच्ा िलार्ेदू इथं 
आयोशजत करण्ात आलेल्ा 
जशलकट्टटू  स्पिकेत बैलािा वनयंत्रक 
अरववदंराज नार्क व्यक्ती गंभीर 
जखर्ी झाला असून उििारांदरम्ान 
त्ािा र्ृत्ू झाल्ािं वृत्त आहे. 
इथल्ा खेळादरम्ान, ६० जण 

जखर्ी झाले असून यांिैकी २० 
जणांिी प्कृती गंभीर आहे. तर 
अरववदंराज यािा र्दरुाईतील राजाजी 
सरकारी रुग्ालयात उििारांदरम्ान 
वनिन झाल.ं

र्दरुाईर्िील तीन गावांर्ध्े 
या स्पिके र्ोठ्ा उत्साहात भरवल्ा 
गले्ा आहेत. हा खळे सरुळीत सरुु 
राहहल यािी आम्हाला अिेक्षा आहे, 
अशी प्वतपक्या रवववारी र्दरुाईच्ा 

शजल्ाधिकाऱयांनी हदली होती. िण 
त्ानतंर लगिेि दसुऱयाि हदवशी 
यार्ध्े ६० जण जखर्ी झाले 
आणण एकािा र्तृ् ूझाला, त्ारु्ळं 
िुन््ा एकदा या स्पिषांवर प्श्नचिन् 
उिस्थित झालं आहे.दरम्ान, १ 
पडसेंबर २०२२ रोजी यासंदभमात 
सपु्ीर् कोटमात सनुावणी िार िडली 
होती. यावेळी तावर्ळनाडूच्ा 
जशलकट्टटू  खळेाबाबतच्ा कायद्यावर 

कोटमान ंर्ोठी पटप्णी केली होती. 
िाि सदस्ीय घटनािीठानं 
म्हटलं होतं की, बैलांना वनयंत्रण 
वर्ळवण्ाच्ा या खळेात िशसूोबत 
कू्रता होत असल्ािं सांक्गतलं 
जात आहे, त्ार्ळंु याला िरवानगी 
हदली जावी का? हा र्खु् प्श्न आहे. 
िशूसोबत कू्रता केली जाणाऱया 
या खळेाला िरवानगी हदली जाऊ 
शकत नाही.

जशलकट्टूचा थरार अनभुवताना 
२० गभंीर जखर्ी, एकाचा र्तृ्ू!

हहर्कािल प्देशर्ध्य े

बफवि वषृ्ी झकाली आहे. 

बफवि वषृ्ीसकाठी स्कावनक 

आणण ियविटक आतरुतने े

वकाट िकाहत होत.े

प�क
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बॉलीवूड अधभनेत्री रववना टंडन 
ही सोशल र्ीपडयावर नेहर्ीि 

वेगवेगळ्ा कारणासाठी ििकेत 
असणारी अधभनेत्री आहे. रववनाला 
इंस्ावर रॉलो करणाऱयांिी 
संख्ाही र्ोठी आहे. गेल्ा 

दोन दशकांहून अधिक काळ 
या अधभनेत्रीनं पे्क्षकांच्ा 
र्नावर अधिराज् केले 
आहे. आता वतच्ा एका 
खव्पडओनं नेटकऱयांिे लक्ष 
वेिले गेले आहे.

रववनाला 
लाईर्लाईटर्ध्े राहणं 

आवडतं. त्ारु्ळेि की काय ती वेगवेगळ्ा 
प्कारे र्ीम्स व्ायरल करुन िाहत्ांना आकपर््फत 
केलं आहे. आता वतिा एक खव्पडओ नेटकऱयांना 
कर्ालीिा भावला आहे. त्ार्धे् ती म्हणते, 
आता नवऱयािे काही खरं नाही. तो कुठे गेला, 
कुणासोबत गेला हे सारं र्ाहहती आहे. र्ी आता 
त्ाला रोन लावते. रववनािा खव्पडओ व्ायरल 
झाला आहे.

तो खव्पडओ िाहहल्ानंतर नेटकऱयांना हसू 
आवरलेलं नाही. त्ांनी रववनािा तो खव्पडओ 
िाहून त्ावर भन्नाट प्वतपक्या हदल्ा आहेत. 
एकानं शलहहलं आहे की, बायको असावी 
तर अशी, नवऱयाला जर एखादी ित्नी 
एवढ्ा िाकात ठेवत असेल तर र्ग 

सगळ्ांना अशीि बायको वर्ळायला िाहहजे. 
असे नेटकऱयांनी म्हटले आहे. काही हदवसांिासून 
रववना रनी खव्पडओ शेयर करत आहे.

रववनानं वयािी िन्नाशी िार केल्ानंतर 
देखील वतच्ा सौंदयमावर िाहते लट्टटु  आहेत. 
वतच्ा रोटोंना वर्ळणाऱया प्वतपक्याही ििकेिा 
ववर्य होताना हदसत आहे. त्ा खव्पडओला 
वर्ळालेला प्वतसादही र्ोठा आहे. आतािय्फत 
हजारो व्ह्युज त्ाला वर्ळाले आहेत.

'बरायको असरावी तर रववनरासरारखी!' 

बॉशलवूडर्िील प्शसद्ध अधभनेत्री सोनर् किूर ही सध्ा 
चित्रिटसषृ्ीिासून दरू आहे. सोनर् आणण वतिा िती आनंद अहूजा यांना 

काही र्हहन्ांिूववी ितू्ररत्न प्ाप्त झाल.े त्ानतंर सोनर्न ंबॉशलवडूर्िनू 
ब्के घतेला. सध्ा सोनर् ही वतन ंकेलले्ा ट्ीटर्ळेु ििकेत आहे. सोनर्नं 

र्ुंबईर्िील (MUMBAI)  ट्लॅपरकबाबत एक ट्ीट केलं. या ट्ीटनं 
अनेकांि ेलक्ष विेल.े काही नटेकऱयांनी सोनर्च्ा या ट्ीटला ररप्ाय 

देऊन वतला ट्ोल केल ंआहे. 

सोनमच ंट्ीट
सोनर्न ंट्ीटर्ध् ेशलहहल,ं 'र्ुबंईर्धे् गाडी िालवण ेत्रासदायक 

आहे. जहूुिासून बडँसँ्डला िोहोिायला र्ला एक तास लागला. सव्फत्र 
खिू बांिकार् आणण खोदकार्, प्दरू्ण होत.े हे काय िाल ूआहे?' 
वतच्ा या ट्ीटला 19 हजारिके्षा जास् नेटकऱयांनी लाइक केल ंआहे. 
तर अनकेांनी या ट्ीटला कर्ेंट्स केल्ा आहेत. 

नटेकऱराचं्रा कमेंटस
सोनर्च्ा ट्ीटला एका नटेकऱयान ंकर्ेंट केली, 'हदल्लीि ेलोक 

र्ुबंईर्ध् ेप्दरू्णाबाबत बोलत आहेत.' तर दसुऱया यझुरन ंकर्ेंट केली, 
'िािा की िरी हो उड के िली जाओ' अनेक नेटकऱयांनी 

सोनर्च्ा या ट्ीटला कर्ेंट करुन वतला 
ट्ोल केल ंआहे. 2020 र्ध् ेसोनर्िा 'एके 

वसकेज एके' हा चित्रिट प्के्षकांच्ा भटेीस 
आला होता. आता लवकरि ती ब्ाइंड या 
चित्रिटार्िून प्ेक्षकांच्ा भेटीस येणार 

आहे. या चित्रिटार्धे् सोनर्सोबत 
अधभनतेा िरूब कोहली आणण ववनय 
िाठक हे देखील प्र्खु भवूर्का 
साकारणार आहेत.

'मुबंईमध्ये गाडी
 चालवणये त्ासदायक'

सकंर््फणच्ा 
‘त ूम्हणशील तसं’ या 

नाटकाला खिू िांगला प्वतसाद वर्ळत 
आहे. या नाटकािं हदग्दश्फन प्साद ओकने 

केल ंआहे.
सकंर््फण कऱहाडे हा र्नोरंजन सषृ्ीतील एक 

बहुआयार्ी कलाकार म्हणनू ओळखला जातो. सोशल 
र्ीपडयावर सपक्य राहून तो नहेर्ीि त्ाच्ा आयषु्ात 

घडणाऱया र्हत्ताच्ा घडार्ोडी िाहत्ांशी शअेर करत असतो. 
आता सध्ा तो ‘त ूम्हणशील तसं’ या नाटकातनू पे्क्षकांच्ा 

भटेीला यते आहे. ह्या नाटकाला खिू िांगला प्वतसाद वर्ळताना 
हदसतोय. नकुतीि प्साद ओक याने या नाटकाच्ा प्योगाला हजेरी 

लावली आणण तेव्ा त्ा दोघांच्ात काय सभंार्ण झाल ंहे सकंर््फणने 
शअेर केला आहे.‘त ूम्हणशील तसं’ या नाटकािं हदग्दश्फन प्साद 
ओक यानिे केलं आहे. त्ाच्ात हदग्दश्फनािं पे्क्षक नेहर्ीि सोशल 
र्ीपडया वरून कौतकु करत असतात. आता नकुतीि अिानक या 

नाटकाच्ा एका प्योग आला प्साद ओक याने हजरेी लावली. िरंतु 
वतथे िोहोिल्ावर प्सादन ेसकंर््फणला ज ेसांक्गतल ंत ेऐकून 

सकंर््फणिा अिेक्षाभगं झाला.संकर््फणन ेत्ािा आणण प्सादिा 
एक रोटो त्ाच्ा इन्साग्ार् अकाउंटवर शअेर केला. हा 

रोटो शअेर करत त्ान ेशलहहल,ं “काल ‘तू म्हणशील 
तसं’ या नाटकािे आर्िे हदग्दश्फक प्साद ओक सर 

िणु्ात अिानक प्योगाला आले आणण र्ला 
म्हणाले पकती झाल ेप्योग? र्ी आनदंाने 

म्हणालो २७५ होतील आता. र्ला 
वाटलं आता प्साद 

शाबासकी देईल आणण म्हणले िाटवी करू. िण प्साद म्हणाला, 
‘३०० िणू्फ झाले की, (िाटवी हाि शबं् ऐकु यणेार ह्यािी 
खात्री र्ला िटली) २ हदवस िरत ररहस्फल करु. म्हणज े
र्लाही कळेल की, तमु्ही र्ीि बसवललेिं नाटक 
करता की नाही. असो, ब्ो भटूेन गलेा की र्स्ं 
वाटतं.”

संकर्षण कऱ्ाडयेनये 
शयेअर कये ला 

गमतीशीर ककस्ा

ससद्ार्षच्ा 
अफये अरची ललस्ट 

भली मोठी!

बॉलीवूड 
अधभनेता शसद्धाथ्फ र्ल्ोत्राने 

स्वत:िा र्हेनतीन ेबॉलीवडूर्धे् ठसा 
उर्टवला आहे. शसद्धाथ्फच्ा अधभनयािेि 

नाही तर लोक त्ाच्ा लूकिेही िाहते 
कर्ी नाही. आज 16 जानवेारीला शसद्धाथ्फ 

त्ािा 38 वा वाढहदवस साजरा 
करत आहे.

बॉशलवूड 
अधभनतेा 

शसद्धाथ्फ 
र्ल्ोत्रा   

त्ाच्ा 
लव् 

लाईरर्ळेु 
देखील नहेर्ीि 

ििकेत असतो. 
शसद्धाथ्फच्ा शलकं अिच्ा 

बातम्ा त्ाच्ा चित्रिटांच्ा 
नाक्यकांसोबत आल्ा आहेत. त्ािं 

बॉशलवूडच्ा अनेक अधभनते्रीसोबत नावे 
जोडली गलेी. 2012 र्ध् ेकरण जोहरच्ा 

सु्डंट ऑर द इयरर्िून बॉशलवडूर्धे् 
शसद्धाथ्फ आणण आशलया भट्टन ेएकत्र 

िदाि्फण केले. तेव्ा िासून या दोघांच्ा 
ररलेशनशशिच्ा ििमा होऊ लागल्ा. 

त्ांिी जोडी नेहर्ीि ििकेत राहहली. 
जरी दोघांनीही त्ांच्ा 

नात्ाबद्ल किीि 
उघडिण ेबोलले 

नाहीत. 2017 र्ध्े 
त्ांच्ा बे्कअििी 

बातर्ी आली आणण 
दोघहेी त्ाच्ा 

आयषु्ात िढेु गेले.
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। स्कॉटलंड। महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

र्हहला अंडर-19 टी-20 
ववश्विर्क स्पिकेत भारतीय 
संघाने िर्कदार कार्क्गरी सुरूि 
ठेवली आहे. भारताने दसुऱया 
सार्न्ात यूएईिा 122 िावांनी 
िराभव केला आहे. सलग दसुऱया 
ववजयासह भारतीय संघाने 
गुणताशलकेत आिल्ा गटात 
अव्वल थिान कायर् राखले 
असून िुढील रेरीत भारतािा 
खेळ जवळिास वनशचित झाला 
आहे.

भारताला आता गु्ि से्जर्ध्े 

रक्त स्ॉटलंडशी खेळायिे 
आहे. या सार्न्ातही भारतीय 
संघािा ववजय जवळिास 
वनशचित र्ानला जात आहे. यूएई 
संघाववरुद्धच्ा सार्न्ात प्थर् 
रलंदाजी करताना भारताने 
219 िावांिी र्ोठी िावसंख्ा 
उभारली. प्त्ुत्तरात यूएईिा संघ 
केवळ 97 िावा करू शकला 
आणण 122 िावांच्ा र्ोठ्ा 
ररकाने सार्ना गर्ावला.

नाणेरेक गर्ावल्ानंतर 
कण्फिार शेराली वर्मा आणण श्वेता 
सेहरावत या जोडीने िुन्ा एकदा 
भारतीय संघाला िांगली सुरुवात 
करून हदली. दोघांनी वर्ळून 8.3 

र्टकात 111 िावा जोडल्ा. या 
जोडीने िॉवरप्ेर्ध्ेि 68 िावा 
केल्ा. यानंतर शेराली वर्मा 34 
िेंडूत 78 िावा करून बाद झाली. 
त्ाने 12 िौकार आणण िार 
र्टकार र्ारले. श्वेता सेहरावतही 
यानंतर 49 िेंडूत 74 िावा करून 
िलॅवे्शलयनर्ध्े िरतली. त्ाने 10 
िौकार र्ारले. र्ात्र, हे दोघेही बाद 
होईियिंत भारतािी िावसंख्ा 
200 िावांियिंत िोहोिली होती. 
यानंतर ररिा घोर्ने 29 िेंडंूत िाि 
िौकार आणण दोन र्टकारांच्ा 
र्दतीने 49 िावा केल्ा. 
अखेरीस टीर् इंपडयाने तीन गडी 
गर्ावून 219 िावा केल्ा.

         भारताचा 122 धावांनी दणदणीत ववजय

मरहलरा आयपीएल २०२३ मराच्तमध् ेहोऊ शकते 
र्हहलांच्का आयिीएल र्ीपडयका हक्ांसकाठीिे अजवि १६ 

जकानेवकारीलकाि जकारी करण्कात आले होते. यका हक्ांच्का शयवितीत 
वकायकाकॉर् १८ व्यवतररक्त झी, सोनी आणण पडस्े स्कार देखील 
सकार्ील होते. िण ही शयवित वकायकाकॉर्ने जजकंली. २५ जकानेवकारीिकासून 
फ्ें िकायझीसकाठी अजविही जकारी करण्कात आले.

।िाजशक। महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

न ा श श क  प क् के ट स ा ठ ी 
र्हहला पक्केटर्िील आनंदािी 
बातर्ी. नाशशक शजल्ा पक्केट 
असोशसएशनच्ा र्ाया सोनवणे, 
ईश्वरी सावकार, रशसका शशदें व 
शाल्मली क्षपत्रय या िौघींिी वररष्ठ 
र्हहला र्हाराष्् पक्केट संघात 
वनवड झाली आहे.

भारतीय पक्केट वनयार्क 
र्ं ड ळ, ब ी स ी स ी आ य  त रके  
गुवहाटी येथे आयोशजत वररष्ठ 
र्हहला एकहदवसीय सार्न्ांच्ा 
स्पिकेसाठी या िौघी र्हाराष्् वररष्ठ 
र्हहला संघािे प्वतवनधित्व करणार 
आहेत. 

र्ाया सोनवणे , ईश्वरी 
सावकार व रशसका शशदें यांनी 
यािूववी र्हाराष््ातरके  वररष्ठ व 
एकोणीस वर्षांखालील तसेि 
ववववि वयोगटात र्हहला पक्केट 
संघािे प्वतवनधित्व केले आहे. 
तर शाल्मली क्षपत्रय ने यंदा १९ 
वर्षांखालील र्हहला संघािे 

प्वतवनधित्व केले.
र्ाया सोनवणे ही उत्तर् 

पररकीिटू असून सातत्िूण्फ 
कार्क्गरी च्ा जोरावर र्ायािी 
लागोिाठ दोन हंगार्ात प्वतषे्ठच्ा 
िलॅलेंजर ट्ॉरीसाठी इंपडया ए 
संघात वनवड झाली होती व काही 
वर्षांिासून वररष्ठ र्हहला संघािी 
सदस् आहे.

रशसका शशंदे  जलदगती 
गोलंदाज व उतु्ष् रलंदाज 
असून शाल्मली क्षपत्रय उदयोनु्ख 
जलदगती गोलंदाज व सलार्ीवीर 
आहे. तर ईश्वरी सावकार िी यंदा 
१९ वर्षांखालील र्हाराष्् संघाच्ा 
कण्फिारिदी वनवड झाली.

र्हहला टी-ट्ेंटी सार्न्ांच्ा 
स्पिके नंतर भारतीय पक्केट 

वनयार्क र्ंडळ, बीसीसीआय 
आयोशजत, राष््ीय िातळीवरील १९ 
वर्षांखालील र्हहला एकहदवसीय 
सार्न्ांच्ा स्पिकेसाठी देखील 
र्हाराष्् पक्केट असोशसएशन तरके  
ईश्वरी सावकारिी कण्फिारिदी 
वनवड कायर् ठेवण्ात आली 
आहे व वतच्ा नेतृत्वाखाली १९ 
वर्षांखालील र्हहला एकहदवसीय 
स्पिकेत र्हाराष्् संघ उिान्त्य रेरी 
गाठण्ात यशस्वी ठरला.

यािूववीच्ा व यंदाच्ा हंगार्ात 
वेळोवेळी घेण्ात आलेल्ा 
राज्स्रीय व राष््ीय स्पिकेतील 
या खेळाडंूिी सातत्िूण्फ, लक्षणीय 
कार्क्गरी वविारात घेऊनि सदर 
वनवड झाली आहे. नाशशक शजल्ा 
पक्केट असोशसएशन र्ार्फ त 

हुतात्मा अनंत काने्रे र्ैदान येथे 
र्ुली व र्हहला पक्केटिटंूसाठी 
साठी सराव शशबीर वर््फभर सुरू 
असते. त्ात सव्फ खेळाडंूना उत्तर् 
र्ाग्फदश्फनािा लाभ होत असतो.

गुवहाटी  ये थे  भारतीय 
पक्केट वनयार्क र्ंडळ - 
बीसीसीआय आयोशजत , वररष्ठ 
र्हहला एकहदवसीय सार्न्ांच्ा 
स्पिकेतील, र्हाराष््ािे सार्ने िुढील 
प्र्ाणे होणार आहेत : १८ जानेवारी 
- हहर्ािल प्देश, २१ जानेवारी - 
ववदभ्फ , २३ जानेवारी - हैद्राबाद ,२५ 
जानेवारी - गोवा , २७ जानेवारी - 
वबहार व २९ जानेवारी - उत्तराखंड .

"या वनवडीर्ुळे नाशशकच्ा व 
खासकरून र्हहला पक्केटववश्वात 
आनंदर्य वातावरण वनर्माण झाले 
असून, िौघींच्ा ह्या र्हत्विूण्फ 
वनवडी बद्ल नाशशक शजल्ा पक्केट 
संघटनेिे िेअरर्न ववनोद शहा, 
सचिव सर्ीर रकटे , िदाधिकारी 
, सदस् व प्शशक्षक यांनी खास 
अधभनंदन करून स्पिकेतील उत्तर् 
कार्क्गरीसाठी शुभेच्ा हदल्ा 
आहेत."

       १२ पनेल्ी कॉन्वरवर एकही गोल नाही

नाशशकच्ा 4 र्ठहला नरिकेटपटू नाशशकच्ा 4 र्ठहला नरिकेटपटू 
वररष्ठ र्ठहला र्हाराष्ट्र  नरिकेट सघंात!वररष्ठ र्ठहला र्हाराष्ट्र  नरिकेट सघंात!

शफेराली-श्तेराची बटॅ पनु्रा शफेराली-श्तेराची बटॅ पनु्रा कडाडलीकडाडली!!

।िाजशक। महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

 भारतीय पक्केट वनयार्क 
र्ंडळासाठी (बीसीसीआय) िुन्ा 
एकदा आनदंािी बातर्ी सर्ोर आली 
आहे. बीसीसीआयला र्हहला इंपडयन 
प्ीवर्यर लीग (डबू्लआयिीएल) च्ा 
र्ीपडया हक्ांर्िनू अब्ाविी रुिये 
वर्ळाले आहेत. हे र्ीपडया हक् 
वायाकॉर् १८ (VIACOM18) ने 
शजकंल ेआहेत. खदु् बीसीसीआयिे 
सचिव जय शाह यांनी पट्टरच्ा 
र्ाध्र्ातनू ही र्ाहहती हदली आहे.

जय शाह यांनी पट्टद्ारे 
वायाकॉर् १८(VIACOM18) िे 
अधभनदंन केले. यावळेी िाहत्ांना 
सांक्गतले की र्ीपडयाि ेहक् ववकून 
पकती कोट्विी रुियांिा रायदा 
झाला आहे. जय शहा यांनी सांक्गतले 
की, हे र्ीपडया हक्ा िाि वर्षांसाठी 
ववकल ेगलेे आहेत. म्हणजिे २०२३ 

त े२०२७ ियिंत र्हहला आयिीएलिे 
र्ीपडया हक् वायाकॉर् १८ कडेि 
राहतील.प्त्के सार्न्ािी पकंर्त 
७.०९ कोटी रुिय े–

जय शाहन ेपट्टर्ध् ेशलहहल ेकी, 
”र्हहला आयिीएल र्ीपडया हक् 
शजकंल्ाबद्ल वायाकॉर् १८ िे 
अधभनदंन. वायाकॉर्सोबत र्ीपडया 
अधिकारांतग्फत िाि वर्षांसाठी ९५१ 
कोटी रुियांिा करार करण्ात 
आला आहे. म्हणजेि प्त्ेक 
सार्न्ासाठी ७.०९ कोटी रुिये 
खि्फ येणार आहे. कृिया सांगा की 
िरुुर्ांच्ा आयिीएल २०२३-२७ िे 
र्ीपडया हक् एकूण ४८,३९० कोटी 
रुियांना ववकले गेले.”

बीसीसीआर पनु्ा बीसीसीआर पनु्ा 
एकदा र्ालार्ालएकदा र्ालार्ाल


