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।पििंरी चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

चििंवड तवधािसभेिी 
िोटतिवडणयूक जाहीर होिाि 

पििंरी- चििंवड शहराि 
राजकारण रंगयला सुरुवाि 
झाली आहे. ‘राजा का बेटा 
राजा िही बिेगा. राजा वही 

बिेगा जो काबील होगा!’ अशी 
सयूिक आणण बोलकी िोस्ट 
राष्ट्र वादी काँगे्सिे समर्थक 
सोशल मीपडयावर व्ायरल 

करि आहेि. 

त्यामुळे, ही पोटनिवडणूक 
नििनवरोध होणयार की ियाही, अस ेअिके 
प्रश्न उपस्थित होत आहेत. २०१४ च्या 
नवधयािसभया निवडणुकीत रयाष्ट्र वयादीचे 
मयाजी नवरोधी पक्षिेते ियािया उर्फ  नवठ्ठल 

कयाटे यांिी निवडणूक लढवली होती. 
तर, २०१९ लया शिवसेिेचे मयाजी गटिेते 
रयाहुल कलयाटे यांिी ििीि अजमयावले 
होते. परंतु, यया दोघांिया परयाभवयालया 
सयामोरे जयावे लयागले होते. २०१४ आणण 
२०१९ च्या नवधयािसभया निवडणुकीत 
ददवंगत लक्ष्मण जगतयाप हे मोठ्या 
मतयाधधक्यािे नवजयी झयाले होते. 
आतया पुन्या एकदया पोटनिवडणुकीत 
रयाष्ट्रवयादीच ेियािया कयाटे यांिी िड्डू  ठोकलया 

असिू त ेतययारी लयागल ेआहेत. भयाजपचे 
ददवंगत आमदयार लक्ष्मण जगतयाप यांचे 
तीि जयािेवयारी रोजी अल्पिया आजयारयािे 
निधि झयाले. कें द्ीय निवडणूक 
आयोगयािे चचंचवड नवधयािसभया 
मतदयारसंघयात पोटनिवडणूक जयाहीर 
केली असूि, आतया नवरोधकांिी देखील 
यया पोटनिवडणुकीसयाठी दंड थोपटले 
आहेत. रयाजया कया िेटया रयाजया िही ििेगया, 
रयाजया वही ििगेया जो कयािील होगया! अिी 

सूचक पोस्ट सोिल मीडडययावर व्यायरल 
होत आहे. जगतयाप यांच्या कुटंुिीययातूि 
लक्ष्मण जगतयाप यांचे िंधू िंकर 
जगतयाप यांिया उमेदवयारी नमळण्याची 
िक्तया वत्फवली जयात आहे. त्यामुळे 
आतया २०१४ च्या नवधयािसभेच्या 
निवडणकुीत परयाभूत झयालेले रयाष्ट्रवयादीचे 
मयाजी नवरोधी पक्षिेते ियािया उर्फ  नवठ्ठल 
कयाटे यांिी पोटनिवडणुकीची तययारी 
सुरू केली आहे. 

‘राजा का बेटा राजा नही बनेगा!’
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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

“डबल इंजजन सरकारमळेु महाराष्ट्र आणि मुबंईचा अभतूपरू्व वरकास”-मोदी

 दहदंयू जि आ�ोश मोिचा!

 खाकीिी सिक्थ िा वाढवणार!

 िमु्ी दहा िावलं िाला मी अकरा िावलं 
िालिो

आतील पानांत

 राष्ट्रवादी आणि भाजपा पक्षशे्ष्ी काय ननि्णय घिेार
 सध्या तरी मी निवडणकुीच्या तययारी लयागलो आहे, अस ेकयाट ेम्हणयाले आहेत. 

ययावर रयाष्ट्रवयादीच ेशहरयाध्क्ष अजित गव्याण ेयांिी देखील भयाष्य केल ेअसूि आम्ही 
तययारीलया लयागलो आहोत. अस ेसचूक भयाष्य त्ांिी केल ेआहे. त्यामळेु, चचचंवड 
नवधयािसभया पोटनिवडणकू नििनवरोध होईल, अशी चचने् ददसत ियाहीत, तशी चचचा 
स्यानिक रयािकीय वतुतुळयात आहे. ददवगंत लक्ष्मण िगतयाप यांच्या पत्ी अजवििी 
िगतयाप यांिया भयािपयािे उमदेवयारी ददल्यास नििनवरोध निवडणकू होण्याची शक्यतया 
आहे, अस ेदेखील िोलल ेियात आहे. रयाष्ट्रवयादी काँगे्स पक्ष आणण भयािपया पक्षश्षे्ी 
कयाय निणतुय घणेयार आणण कोणयालया उमदेवयारी देणयार ययावर देखील िरेच रयािकीय 

  लक्ष्मि जगतापाचंा राजकीय उत्तराधिकारी कोि?
 चचचंवड मतदयारसघंयातिू तीि वळेया नवियी झयालले ेलक्ष्मण िगतयाप यांचया 

उत्तरयाधधकयारी शोधण ेसोप ेियाणयार. त्याच्या कुटुिंयातील तीिही मलुी नववयादहत 
असल्याचे सांगण्यात यते.े फॅनमली कयाडतु चयालल ेतर त्ांच ेिधं ूशकंर िगतयाप 
यांच्यावर भयािप ियािी मयारू शकत.े एकेकयाळी वसंतदयादया गटयाच ेकट्टर काँगे्स 
िते ेअसलेले िगतयाप यांिी रयाष्ट्रवयादीच्या नतककटयावर यथेिू पदहली निवडणकू 
जिकंली. आरोप-प्रत्यारोप झयाल,े नतकीट कयापल ेगेल,े मग िगतयाप यांिी आपल्या 
मसल पॉवरमळेु अपक्षांिया नवियी केल.े 

सूचक आणि बोलकी पोस्ट राष्ट्रवादी काँग्रेसच्ा समर्थकाकंडून सोशल मीडडयावर व्ायरल

यादीतील मतदारानंा मतदानाचा हक्क बजाववता यरेिार, वाढलरेली मतरे पोटननवडिकुीत ननिा्थयक ठरिार
।पििंरी चििंवड ।

 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

चििंवड तवधािसभेच्ा 
िोटतिवडणुकीसाठी जजल्ा 

तिवडणयूक शाखेकडयूि 5 
जािेवारीला प्रजसद्ध करण्ाि 

आलेली मिदारयादी वािरण्ाि 
येणार आहे. यादीिील 

मिदारांिा मिदािािा हक्क 
बजातविा येणार आहे. िुणे 

जजल्हािील सवचाि मोठा 
मिदारसंघ असलेल्ा 

चििंवडमध्े 5 लाख 66 हजार 
415 मिदार आहेि. दरम्ाि, 

2019 च्ा तिवडणुकीवेळी 5 
लाख 16 हजार 836 मिदार 
होिे. मागील िीि वरचाि 49 

हजार 552 मिदार वाढले 
आहेि. ही वाढलेली मिे िोट 
तिवडणुकीि तिणचायक ठरु 

शकिाि.
चचचंवडचे आमदयार लक्ष्मण 

िगतयाप यांचे 3 ियािेवयारी 2023 

रोिी दधुतुर आियारयािे निधि झयाले. 
त्ांच्या निधियाितंर ररक्त झयालेल्या 
ियागेसयाठी अवघ्या 15 ददवसयात 
अिपेजक्षतपणे पोटनिवडणूक 
ियाहीर झयाली आहे. 27 फेबु्वयारीलया 
मतदयाि तर 2 मयाचतुलया मतमोिणी 
होणयार आहे. पुणे जिल्हयात 
सवचाधधक मतदयारांचया चचचंवड 
नवधयािसभया मतदयारसंघ असूि 
5 लयाख 66 हियार 415 मतदयार 
आहे. हे मतदयार पोटनिवडणुकीत 
मतदयािांचया हक्क िियावणयार 
आहेत. मतदयार ओळख पत्यालया 
आधयार कयाडतु जलकं, ियाव, वय, 
पत्यात दरुुस्ी, मयत व िवीि 

िोंदणी अशया दरुुस्तया झयाल्याितंर 
जिल्याधधकयारी कयायचालययािे 
5 ियािेवयारी रोिी नवधयािसभया 
मतदयारसंघनिहयाय अंनतम मतदयार 
ययादी प्रजसद्ध केली.

त्यािुसयार जिल्हयात सवचाधधक 
मतदयार चचचंवड नवधयािसभया 
मतदयारसंघयात आहेत. चचचंवड 
नवधयािसभया मतदयारसंघयात 5 
लयाख 66 हियार 415 मतदयार आहे. 
त्यात 3 लयाख 1 हियार 648 पुरुष, 
2 लयाख 64 हियार 732 मदहलया 
आणण 35 इतर मतदयार आहेत. हेच 
मतदयार आतया चचचंवडचया िवीि 
आमदयार ठरनवणयार आहेत.

चििंवडमध्ये 50 हजार मतदार वाढलये, 5 लाख 66 हजार मतदार ठरववणार आमदार

 चचंचवड पोटननवडिकू: भाजप ववरोधात राष्ट्रवादीनरे दंड रोपटलरे?

पोटननवडिुकीत ककती उमेदवार असतील?
 दरम्याि, 2019 मध्े झयालेल्या नवधयािसभया निवडणुकीत भयारतीय 

जितया पक्षयाकडूि  लक्ष्मण जगतयाप आणण रयाष्ट्र वयादी, काँग्से, वंचचत िहुजि 
आघयाडीच्या पयादठंब्यावर शिवसेिेचे मयाजी गटिेते रयाहूल कलयाटे यांिी 
अपक्ष निवडणूक लढनवली होती. जगतयाप, कलयाटे यांच्यासह 11 उमेदवयार 
निवडणूक ररगंणयात होते. जगतयाप यांिया 1 लयाख 50 हजयार 723 तर अपक्ष 
कलयाटे यांिया 1 लयाख 12 हजयार 225 मते नमळयाली होती.

 अटीतटीच्या झयालेल्या यया निवडणुकीत जगतयाप यांिी 38 हजयार 
498 मतांिी ियाजी मयारत आमदयारकीची हॅडटट्रक केली होती. जगतयाप यांचे 
मतयाधधक् कमयालीचे घटले होते. 

 आतया पोटनिवडणुकीत डकती उमेदवयार असतील, कोण आमिे-सयामिे 
यते ेकी निवडणकू नििनवरोध होत ेययाकडे रयाजकीय वतु्फळयाच ेलक्ष्य लयागले 
आहे.
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 ।िुणे ।  महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।
 सकल दहदं ूसमयाियातफफे  

यते्या रनववयारी (२२ ियािेवयारी) दहदं ू
िि आक्ोश मोचचाचे आयोिि 

करण्यात आले आहे. रयािे 
जशवरयाय प्रनतष्यािचे महेश पवळे 
यांिी िधुवयारी पत्कयार पररषदेत 

ययाियाित मयादहती ददली. दहदं ू
गितुिया प्रनतष्यािचे धीरि घयाटे, श्ी 

शभं ूचररत्याचे अभ्यासक िीलेश 
धभस,े मयात ृशक्तीच्या िजलिी 
वयाययाळ, नववि दहदं ूपररषदेचे 

ककशोर चव्याण, पनतत पयावि 
सघंटिचेे स्वप्ील ियाईक, जशव 

समथतु प्रनतष्यािचे दीपक ियागपुरे, 
जशव प्रनतष्यािचे सिंय पयासलकर 

यया वेळी उपस्स्त होत.े

महेि पवळे म्हणयाले ,की 
िहरयातील रयाजकीय पक्ष, दहदंतु्ववयादी 
संघटिया, व्यापयारी, गणेिोत्सव 
मंडळे यया मोचचात सहभयागी होणयार 
आहेत. दहदं ूसमयाजयाच्या तयाकदीचे 
यया निनमत्यािे दि्फि होणयार आहे. 
तेलंगणयाचे आमदयार रयाजया भैयया, 

तुकयारयाम महयारयाजांचे  वंिज 
शिवयाजीरयाव मोरे, शिरीष मोरे, धिंजय 

देसयाई मोचचामध्े सहभयागी होणयार 
आहेत.धममांतर, गोहत्या आणण लव 

शजहयाद प्रनतिंधयात्मक कडक कयायदे 
करयावे, त्ांची कठोर अंमलिजयावणी 
करयावी आणण धम्फवीर छत्रपती 
संभयाजी महयारयाजांचया िशलदयाि ददवस 
धम्फवीर ददि म्हणूि सयाजरया करयावया, 
यया मयागण्ांसयाठी हया मोचचा कयाढण्यात 
येणयार आहे. सकयाळी दहया वयाजतया 
लयाल महयाल येथूि मोचचाची सुरुवयात 
होईल. श्ीमंत दगडूिेठ हलवयाई 
गणपतीची महयाआरती करूि लक्ष्मी 
रस्तयािे मोचचा डेक्कि पररसरयातील 
धम्फवीर संभयाजी महयारयाजांच्या 
स्यारकयाजवळ पोहोचेल असेही 
आयोजकांकडूि सांगण्यात आले.

कहंद ूजन आक्ोश मोचा्ण!
               सकल डहंद ूसमाजातर्फे  यरेत्ा २२ जानरेवारी डहंद ूजन आक्ोश मोचा्थ

वायदेबंदी माग ेघणे्ाची सेबीला ववनतंी 
 अिेक शेतीमयालयाच्या वयायदे ियाियारयातील व्यापयारयावर २०२२ 

मध्े सेिीिे िंदी घयातली होती. कडसेंिर २०२२मध्े ही मुदत 
संपणयार होती. िवीि वषचात शेतीमयालयाचे वयायदे सुरू होतील, अशी 
अपेक्षया होती. मयात् सेिीिे गहू, तांदळू, हरभरया, मूग, सोययािीि व 
त्याचे उपपदयाथतु, मोहरी व त्याचे उपपदयाथतु आणण पयामतेल आदी 
शेतीमलांवरील वयायदेिंदीस कडसेंिर २०२३ पययंत मुदतवयाढ ददली 
आहे. यया निणतुययामुळे शेतीमयालयाचे भयाव पडले आहेत, त्याचया थेट 
आधथतुक फटकया शेतकऱयांिया िसतो आहे.यया कयारवयाईचया निषेध 
करत स्वतंत् भयारत पयाटटीिे वयायदेिंदी मयागे घेण्याची सेिीलया नविंती 
केली होती. 

। िुणे  । महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।

स्वतंत् भयारत पयाटटीिे 
ियाहीर केलेल्या सेिीच्या 
कयायचालययासमोरील धरणे 

आंदोलियालया अिेक संघटिांिी 
पयादठंिया देऊि आंदोलियात 

सहभयागी होणयार असल्याचे 
ियाहीर केले आहे. शेतीमयालयावर 

घयातलेल्या वयायदेिंदीलया 
नवरोध करण्यासयाठी हियारो 
शेतकरी २३ ियािेवयारी रोिी 

िांद्या कुलचा कॉम्पे्क्स येथील 
सेिीच्या कयायचालययासमोर धरणे 

आंदोलियात सहभयागी होणयार 
असल्याची मयादहती स्वतंत् भयारत 

पयाटटीचे रयाष्ट्र ीय अध्क्ष, अनिल 
घिवट यांिी ददली आहे.

अ िे क  िे त ी म या ल या च् या 
वयायदे ियाजयारयातील व्यापयारयावर 
२०२२ मधे् सेिीिे िंदी घयातली 
होती. डडसेंिर २०२२मधे् ही 
मुदत संपणयार होती. िवीि 
वषचात िेतीमयालयाचे वयायदे सुरू 
होतील, अिी अपेक्षया होती. मयात्र 
सेिीिे गहू, तांदळू, हरभरया, मूग, 
सोययािीि व त्याचे उपपदयाथ्फ, 
मोहरी व त्याचे उपपदयाथ्फ आणण 
पयामतेल आदी िेतीमलांवरील 

वयायदेिंदीस डडसेंिर २०२३ 
पययंत मुदतवयाढ ददली आहे. यया 
निण्फययामुळे िेतीमयालयाचे भयाव 
पडले आहेत, त्याचया थेट आधथ्फक 
रटकया िेतकऱयांिया िसतो आहे.
यया कयारवयाईचया निषेध करत स्वतंत्र 
भयारत पयाटटीिे वयायदेिंदी मयागे 
घेण्याची सेिीलया नविंती केली 
होती.

 मयात्र, एक मदहिया होऊिही 
सेिीिे  कयाहीच प्रनतसयाद ि 

ददल्यामुळे आंदोलि करण्याची 
वेळ आली आहे. आंदोलियातील सव्फ 
मयागण्या िेतकरी दहतयाच्या आहेत 
व त्या मयान्य असल्यामुळे िेतकरी 
संघटिया (िरद जोिी), िेतकरी 
संघटिया (रघुियाथ दयादया पयाटील), 
डकसयािपुत्र आंदोलि आदी संघटिया 
आणण िेतकरी उत्यादक कंपन्यांिी 
यया आंदोलियालया पयादठंिया देऊि 
सडरिय सहभयाग घेण्याचे जयाहीर 
केले आहे.

िेतकरी संघटिेचे अध्क्ष 
लशलत िहयाळे, मयाजी आमदयार 
वयामिरयाव चटप, स्वतंत्र भयारत 
पयाटटीचे प्रदेियाध्क्ष मधुसूदि हरणे, 
मदहलया आघयाडी प्रदेियाध्क्षया सीमया 
िरोडे, पुणे िहर अध्क्ष महेि 
गजेंद्गडकर, तसेच अनमत शसगं 
आदी िेते आंदोलियाचे िेतृत्व 

करतील. महयारयाष्ट्र भरयातूि हजयारो 
िेतकरी २३ जयािेवयारी रोजी 
िांद्या कुलचा कॉम्प्ेक्स येथील 
सेिी कयायचालययासमोर होणयाऱयया 
आंदोलियात सहभयागी होणयार 
असल्याची मयादहती स्वतंत्र भयारत 
पयाटटीचे रयाष्ट्र ीय अध्क्ष अनिल 
घिवट यांिी ददली.

वायदयेबदंी ववरोधात सयेबीसमोरील आंदोलनासाठी शयेतकरी सघंटनांिी एकजटू
 शरेतीमालावर घातलरेल्ा वायदरेबदंीला ववरोध : हजारो शरेतकऱाचंी २३ जानरेवारीला मंुबईत धरिरे

 शलैशे टटळक याचंी प्रथमच जाहीर भनूमका
 ।िुणे ।  महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।
क सिया नवधयािसभया पोट 

निवडणुकीसयाठी भयारतीय जितया 
पक्ष कोणयालया उमेदवयारी देणयार, 
ययावरूि चचचा सरुू झयाली असतयाियाच 
कसिया नवधयािसभया मतदयारसंघयाच्या 
ददवंगत आमदयार मुक्या डटळक यांचे 
पती िैलेि डटळक यांिी प्रथमच 
जयाहीरपणे उमेदवयारीचया दयावया केलया 
आहे. पोटनिवडणुकीसयाठी डटळक 
कुटंुिीयांचया नवचयार व्यावया, अिी स्पष् 
भूनमकया िैलेि डटळक यांिी घेतली 
आहे . निवडणुकीसयाठी इचु्क 
असल्याचे  पक्षयाच्या िेतृत्वयालया 
लवकरच कळनवण्यात येईल, असे 
िलैिे यांिी स्पष् केल ेअसिू, त्ांच्या 
जयाहीर भनूमकेमळेु भयाजप ितृेत्व कयाय 
निण्फय घेणयार, ययाियाित उत्सुकतया 

निमचाण झयाली आहे. कसिया नवधयािसभया 
मतदयारसंघयाच्या आमदयार मुक्या डटळक 
यांच ेकक्फ रोगयािी झुजं देत असतयािया 
कयाही ददवसांपूवटी निधि झयाले. यया 
ररक् जयागेसयाठीच्या पोटनिवडणकुीचया 
कयाय्फरिम जयाहीर करण्यात आलया 
आहे. ही निवडणकू नििनवरोध व्यावी, 
ययासयाठी भयारतीय जितया पक्षयाकडूि 
प्रयत्न करण्यात यते आहेत. काँगे्सिे 
निवडणूक लढनवण्याचया निधचार व्क् 
केल्याि ेनिवडणकू नििनवरोध होण्याची 
िक्तया कमी आहे. रयाष्ट्र वयादी काँगे्स 
आणण शिवसिेेकडूिही निवडणुकीसयाठी 
दंड थोपटण्यात आल ेआहेत. त्यामळेु, 
पोटनिवडणूक नििनवरोध करयायची 
की, कोणत्या पक्षयाचया उमेदवयार द्यायचया 
ययाचया निण्फय रयाष्ट्र वयादी काँग्ेस, शिवसेिया 
आणण काँगे्सच्या महयानवकयास 
आघयाडीच्या वररष्ठ िेत्ांच्या िैठकीत 
एकमतयािे घेतलया जयाणयार आहे.

 ‘कसब्ा’साठी टटळक 
कुटुबंीयांिा वविार व्ावा

िम्णवीर कदन म्हिून साजरा करावा
 महेश पवळे म्हणयाले,की शहरयातील रयािकीय पक्ष, दहदंतु्ववयादी 

संघटिया, व्यापयारी, गणेशोत्सव मंडळे यया मोचचात सहभयागी होणयार 
आहेत. दहदं ू समयाियाच्या तयाकदीचे यया निनमत्तयािे दशतुि होणयार 
आहे. तेलंगणयाचे आमदयार रयािया भैयया, तुकयारयाम महयारयािांचे वंशि 
जशवयािीरयाव मोरे, जशरीष मोरे, धिंिय देसयाई मोचचामध्े सहभयागी 
होणयार आहेत.धममांतर, गोहत्या आणण लव जिहयाद प्रनतिंधयात्मक कडक 
कयायदे करयावे, त्ांची कठोर अंमलिियावणी करयावी आणण धमतुवीर 
छत्पती संभयािी महयारयािांचया िजलदयाि ददवस धमतुवीर ददि म्हणूि 
सयािरया करयावया, यया मयागण्ांसयाठी हया मोचचा कयाढण्यात येणयार आहे.
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खाकीची सतक्व ता वाढविार!

।पििंरी-चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

किंिीच्ा प्रतितिधींिा काहीही 
ि�ार असल्ास त्ांिी समक्ष 
िोलीस ठाण्ाि ि�ार द्ावी, 

अरवा फोिवर गोििीय ि�ार 
द्ावी. िसेि यािुढे उद्ोग क्षेत्ाशी 

तिगपडि कोणिीही समस्ा, 
अडिण िसेि असामाजजक 

ित्े यांच्ावर कडक कायदेशीर 
कारवाई करूि कंििी प्रतितिधी 
यांिा योग्य िे सहकाय्थ करण्ाि 

येईल. उद्ोग क्षेत्ाशी तिगपडि 
कोणिीही अडिण तिमचाण करणारा 

घटक मग िो कोणत्ाही िक्षािा, 

जािी धमचािा असला िरीही त्ावर 
कडक कारवाई करण्ाि येईल, 

असे पििंरी चििंवड िोलीस आयुक्त 
तवियकुमार िौबे यांिी आवाहि 

केले. तरिजस्टोि किंिीच्ा तमपटगं 
हॉलमध्े िौबे यांिी महाराष्ट्र  

शासिाच्ा वररष्ठ िािळीवरील 
ददलेल्ा तिददेशांवरूि िुढाकार 
घेऊि िोलीस तवभाग व कंििी 

व्यवस्ािक यांिी बैठक आयोजजि 
केली होिी. त्ावेळेस त्ांिी हे 

आवाहि केले. 
ययापुढे पोलीस प्रियासियातरफे  

कंपिी प्रनतनिधी यांच्या अडीअडचणी 
स ो ड न व ण् या क र रत या  वे ळ ो वे ळ ी 
एमआयडीसी नवभयाग, सयाव्फजनिक 

िांधकयाम नवभयाग, मयाथयाडी िोड्फ , 
िगरपररषद, महयािगरपयाशलकया यांच्यािी 
समन्वय सयाधूि, त्ांच्यासह िैठक 
आयोशजत करण्यात यणेयार असल्याचे 
त्ांिी सांगगतले. संजय शिदें (अप्पर 
पोलीस आयुक्, डपपंरी चचचंवड) यांिी 
कयाय्फरिमयाची प्रस्याविया केली. त्यािंतर 
रेडरेिि ऑर चयाकण इंडस्टट्र ीजच ेमोहि 
पयाटील यांिी चयाकण, खडे, तळेगयाव व 
भोसरी एमआयडीसी यया भयागांची मयादहती 
करूि ददली. त्यािंतर िैठकीमध्े 
डपपंरी चचचंवड आयकु् यांिी व इतर 
मयान्यवरांिी कंपन्यांच ेप्रनतनिधींिी थटे 
संवयाद सयाधूि त्ांच्या अडीअडचणी 
जयाणिू घऊेि, त्या सोडवण्याचया प्रयत्न 
केलया. त्यामधे् नविषेतः कंपन्यांमधील 

चोरी, कयामगयार यनुियि, कयामगयारांच्या 
समस्या, मयाथयाडी, चयाररत्र्य पडतयाळणी, 
सीसीटीव्ी कॅमरेे, टट्र डॅरक जयाम, वयाहि 
पयाडकयं ग, मदहलया कयामगयार सुरक्षया, 
थियानिक व रयाजकीय दियाव इत्यादी 
महत्तयाच्या नवषयांवर चचचा झयाली.

रेडरेिि ऑर चयाकण इंडस्टट्र ीजचे 
सचचव ददलीप िटवयाल यांिी यया 
िठैकीियाित सांगगतल ेकी, “कंपन्यांिया 
मयाथयाडी लोकांची दयादयागगरी सहि करयावी 
लयागत आहे. त ेम्हणतयात, की त्ांच्या रेट 
प्रमयाण ेत्ांियाच कॉन्ट्रकॅ्ट द्या. त ेम्हणतील 
तेवढया पगयार द्यावया. ययावर आयुक्ांिी 
कंपन्यांिया त्या नवषयी तरियार देण्यास 
सांगगतल ेअसिू व त्यावर त्वररत कयारवयाई 
करण्यात येईल अस ेआश्यासि ददल.े” 

यया िठैकीस नवियकुमयार चौिे (डपपंरी 
चचचंवड पोलीस आयकु्), ररतिे कुमयार 
(पुणे िहर पोलीस आयुक्), सुिील 
रुलयारी (नविेष पोलीस महयानिरीक्षक), 
कोल्यापरू पररके्षत्र, मिोज लोदहयया, सह 
पोलीस आयुक्, डपपंरी चचचंवड, सदंीप 
कणण्फक, सह पोलीस आयकु्, पुण ेिहर, 
रयामियाथ पोकळे, अप्पर पोलीस आयकु्, 
पुणे िहर, रंजि कुमयार िमचा, अप्पर 
पोलीस आयकु्, पणु ेिहर, सजंय शिदें, 
अप्पर पोलीस आयुक्, डपपंरी चचचंवड, 
अंडकत गोयल, पोलीस अधीक्षक, 

पुणे ग्यामीण, नववेक पयाटील, पोलीस 
उप आयकु्, अमोल झेंडे, पोलीस उप 
आयकु्, गनेु् ियाखया, पणु ेिहर, प्ररेणया 
कटे्, सहयाय्यक पोलीस आयुक्, चयाकण 
नवभयाग, डपपंरी चचचंवड, तसचे महयाळंुगे 
पोलीस चौकीच ेज्यािशे्र सयािळे, चयाकण 
पोलीस ठयाण्याच ेवभैव शिगंयारे, तळेगयाव 
एमआयडीसी पोलीस ठयाण्याच ेरंजीत 
सयावंत, भोसरी पोलीस ठयाण्याचे भयास्कर 
जयाधव व भोसरी एमआयडीसी पोलीस 
ठयाण्याचे रयाजेंद् निकयाळजे हे वररष्ठ 
पोलीस निरीक्षक हजर होत.े 

पोलीस पेट्ोणलंग वाढविार 
 िटवयाल पढेु म्हणयाल ेकी, “कयामगयारांच्या पगयारांच्या ददवशी त्ांच ेमोियाईल 

आणण पगयारयाची रक्कम चोरट ेचोरतयात; त्यावर आयुक्त चौिे यांिी तथेे 
उपस्स्त असलले्या पोलीस अधधकयाऱयांिया औद्ोगगक क्षते्यामधे् त्वररत 
पटेट्र ोजलगं वयाढवण्याच ेआदेश ददल ेआहेत.”

ससग्नल नसलले्ा चौकात ट्रॅकिक वाड्णन नमेिार 
िटवयाल म्हणयाले की, “औद्ोगगक क्षेत्यामध्े रस्तांवरील 

अनतक्मणांमुळे पुणे- ियाजशक महयामयागतु, तळेगयाव- चयाकण- जशक्यापूर 
रस्या, निगडी चयाकण एमआयडीसी रस्या व इतर अंतगतुत रस्तांवर 
वयाहतूक कोंडीची समस्या होते. िऱययाच रस्तांवर वयाहिे रॉंग सयाईडिे 
चयालवल्यामुळे वयाहतूक कोंडी होते. तसेच ज्या चौकांमध्े तेथे 
लोक कसेही वयाहिे चयालवतयात. त्यामुळे ही वयाहतूक कोंडी होते. 
ययावर पोलीस आयुक्त चौिे यांिी वयाहतूक नवभयागयालया त्वररत रॉंग 
सयाईड डट्र यायवव्गं करणयाऱयया वयाहि चयालकांवर कयारवयाई करूि ते 
थांिनवण्यास सांगगतले आहे.”

।पििंरी-चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

कपपंरी-चचचंवडः 
महयािगरपयाजलकया आणण 

पीपल्स असोजसएशि फॉर 
अॅनिमल्स (पीएफए) यांच्या 

संयुक्त नवद्मयािे िेहरू िगरमध्े 
िव्यािे स्यापि झयालेल्या प्रयाणी 

कल्याण कें द्यात वियाि संतती 
नियमि शस्त्रकक्येच्या नवस्याररत 

युनिटमध्े सध्या महयापयाजलकेिे 
कुत्ीवर शस्त्रकक्यया करण्यावर 
भर ददलया आहे. शस्त्रकक्येच्या 

नवस्याररत युनिटचे उदघ्याटि 
सयामयान्य प्रशयासि नवभयागयाचे 

उपयायुक्त नवठ्ठल िोशी यांच्या 
हस्े करण्यात आले. कपिंऱयांची 

संख्या 130 झयाली आहे. 

िन्म नियंत्ण शस्त्रकक्यया 
वयाढतील आणण दररोि 28 ते 
30 शस्त्रकक्यया होतील, अशी 

मयादहती ययावेळी देण्यात आली.
ययावेळी पिुवैद्कीय नवभयागयाचे 

उपयायुक् सचचि ढोले, पिुवैद्कीय 

अधधकयारी डॉ.अरुण दगडे उपस्थित 
होते. ययाियाित सनवस्र मयादहती 
देतयािया उपयायुक् ढोले म्हणयाले, 
डॉग प्रोजेिी कंटट्र ोल सज्फरीच्या 
नवस्याररत युनिटच्या कयामयाअंतग्फत 
५८ िवीि डपजंरे तययार करण्यात 

आले आहेत. पूवटीच्या 72 आणण 
िवीि 58 डपजंऱयांवरूि डपजंऱयांची 
संख्या 130 झयाली आहे. सध्या यया 
कें द्यात दररोज १५ िस्त्रडरियया 
केल्या जयात आहेत.

 िवीि डपजंरे सेवेत आल्यािे 

ही संख्या दररोज 28 वरूि 30 
होणयार आहे. ययासह वषचालया 10 
हजयारांहूि अधधक िस्त्रडरियया 
होणयार आहेत. सध्या मयादी कुत्र्यांवर 
िस्त्रडरियया करण्यावर पयाशलकया भर 
देत असूि एकूण िस्त्रडरियांपैकी 
९० टके्क िस्त्रडरियया मयादी कुत्र्यांवर 
केल्या जयातयात.

िहरयातील भटक्या कुत्र्यांची 
संख्या कमी  क रण्यासयाठी 
आणखी डकमयाि 100 डपजंऱयांची 
गरज आहे. दररोज 50 िसिंदी 
िस्त्रडरियया करयाव्यात. त्यासयाठी 
येत्या 6 मदहन्यांत आणखी 100 
डपजंरे तययार करण्यात येणयार 
आहेत. प्रडरियया सुरू झयाली आहे. 
िेहरू िगर महयािगरपयाशलकेच्या 
प िु वै द् क ी य  नव भ या ग ां त ग्फत 
एकयात्त्मक प्रयाणी नियोजि कें द् 

म्हणूि पिु कल्याण कें द्याची 
थियापिया करण्यात येत आहे. यया 
दठकयाणी भटक्या आणण पयाळीव 
प्रयाण्ांसयाठी आधुनिक सुनवधया 
उपलब्ध करूि देण्यात आल्या 
आहेत. 

श्याि उपचयार कें द्यािरोिरच 
श्याि िसिंदी कें द् , लहयाि 
प्रयाणी स्ियािभूमी, मोठे प्रयाणी 
स्ियािभूमी, श्याि पकडणयारे 
वयाहि, गुरे पकडणयारे वयाहि, 
डररती रुग्णवयादहकया उपलब्ध आहे. 
जियावरांची लोकसंख्या नियंत्रण 
आणण उपचयार सुनवधांसयाठी 
पयाययाभूत सुनवधया निमचाण करण्याचे 
कयाम सुरू असूि आगयामी कयाळयात 
कुत्र्यांच्या िसिंदी िस्त्रडरियांची 
संख्या वयाढवण्यावर भर ददलया 
जयाईल, असेही ढोले म्हणयाले.

दररोज 28 तरे 30 शस्त्रवक्या करण्ाचरे लक्ष्य, वपंजऱांची सखं्ा 130

कंपनी प्रचतननधींच्ा तक्ारीवर तात्ाळ कारवाई करिार: ववनयकुमार चौबरे 

महानगरपाललकये च्ावतीनये श्ान सतंती वनयमन शस्त्रवरिया ववस्ाररत यवुनटिये उद्घाटन!
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मयािवी िीवियातील सघंषतु ककंवया भांडण 
ि ेआहे त े‘तू’ ‘मी’ मधील भांडण आहे. हया 
‘मी’ म्हणिे मयाझया ‘अहंकयार’, ‘मीपणया’ तसयाच 
‘तू’पणयातही हयाच मीपणया असतो. यया मीपणयाचे- 
अहंकयारयाच ेशवेयाळ ियािूलया केल ेकी खऱयया 
‘मी’च ेआत्मतत्तयाच ेभयाि होत.े

तसचे त ेपढुच्यालयाही होत.े तेव्या त,ू मी ची 
भयाषया संपते. कयारण अहंकयारयामयाग ेएकच आत्मतत्त 
असत.े डकंिहुिया मयाणसयासदहत सव्फ जीवांमधे् 
एकच तत्त असते, हया भयारतीय नवचयार जगयालया 
नमळयाललेी ितकयाििुतकांची देणगी आहे.

उपनिषदांतील हया नवचयार आठव्या ितकयात 
आद् िकंरयाचयायमांिी ‘केवल अदै्त’ यया स्वरुपयात 
मांडलया. ब्रह्म सत् जगत्मिथ्या, शजवो ब्रह्मवै ियापर:। 
यया सूत्रयािे तो लोकांपढेु ठेवलया. हया शसद्ांत एक 
मलू् डकंिहुिया सववोच् मलू् आहे. जीवियाच ेसतू्र 
आहे. आपल्या भयारतीय समयाज मियावर त्याचे 
अप्रत्क्षरीत्या गयारुड आहे.

आपल्यात असललेी सदहष्तूया, इतरांिद्दल 
कणव-प्रमे ज ेवयाटत असते. तसचे हरतऱहेच ेसमयाज 
आपल्या देियात हजयारो वष्फ गणु्यागोनवदंयािे एकत्र 
रयाहत आहेत. त्याच ेकयारण अदै्त नवचयारधयारेत 
आहे, हे मयान्य करयाव ेलयागले. ‘जळी-थिळी-कयाष्ठी-
पयाषयाणी’ एकच तत्त एकच परमेश्र आहे, ही 
भयाविया भयारतीय मियात कयायम आहे.

अिेक देवदेवतांची मदंदरे तसचे पजुयाअचचा 
आणण भक्ी व त्यािुसयार नवनवध सपं्रदयाय असिूही 
सगळे देव सयारखेच आहेत. सव्फ लौडकक देवांमध्े 
एकच नवश्यात्म देव आहे, अिी आपल्या समयाजयाची 
धयारणया आहे. यया सवमांमयाग ेअदै्त वदेांतयाचे योगदयाि 
आहे. आज आपल ेसमयाजमयािस कयाहीस ेचचंल 
झयाले आहे. प्रलोभिांिी भरलेले जग आणण 
मठुीत आलले्या मोियाईलमध् ेरमलले ेमि जयागे 
करण्यासयाठी मी कोण? पयासिू मी अमकू (ब्रह्म) 
आहे, हया प्रवयास करयावया लयागतो. ही अतंयचात्रया असत,े 
सयाधियापथ असतो.अथ्फसपंन्न आणण नवपन्नयावथिते 
जगणयारे यांच्यातील दरी वेगयाि ेवयाढली. भकूपीडडत, 
िरेोजगयार यया समस्ांमुळे गांजलले्ांची सखं्या 
खूपच मोठी आहे. ग्यामीण आणण िहरी अिीदेखील 
मोठी दरी वगेवगेळ्या मोजपट्ीत आणण निकषांत 
अधधक प्रकषचाि ेजयाणवत.ेनविषेतः आददवयासी, 
दशलत, मुस्लिम, मदहलया तसेच निगरसंघडटत 
समयाजघटक यांच्यातील वंचचततया ठळकपणे 
निदि्फियास यते.े त्यावर उपयाययोजिया करण्यासयाठी 
सरकयारिेच पढुयाकयार घऊेि पयावले उचलयावीत. 
त्यासयाठी व्यापक, दरूगयामी पररणयाम करणयाऱयया, 
नवषमतचे ेदैन्य कमी करण्यासयाठी सव्फ प्रकयारच्या 
करव्वथिते आमलूयाग् सधुयारणया आणण िदल 
केले पयादहजेत.यिवंतरयाव चव्याण यांच्याकडे 
ही दृष्ी होती. त्यामळेुच त्ांिी कृडष-औद्ोगगक 
नवकयासयाच्या िरोिरच मरयाठी भयाषया अधभवदृ्ीसयाठी 
प्रयत्न करण ेहेही सरकयारच ेकत्फव् आहे.

तिजोऱया 
आणण दऱया

संपादकीय

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

ऐकोनियां माझी करुणेचीं वचिें ।
व्ावें िारायणें उतावीळ ॥२॥

 - संि िुकाराम

भयूतमका

अलके्सया, शसरी, कोटफेिया आणण गगुल 
अशससं्टट एवढे प्रगत झयालते की त ेतमुची 
िोलीभयाषयाही अतं्त चांगल्या पद्तीिे समजू 
लयागलेत. घरयातले गॅजेट्स एकमेकांिी 
परस्पर सवंयाद सयाधत त्याच ेअपडेट्स तमुच्या 
त््रििवर पयाठव ूलयागलेत. नवचयार करण्याची 
दैवी देणगी मयािवनिनम्फत कृडत्रम िणुद्मत्लेया 
नमळयालीय. ययाच िदलयामळेु डडशजटल यगु 
आलंय. छतयावर अटेँिया, डडि डकंवया केिल 
किके्शि िसतयाियाही आपण टीव्ी चिॅले्स 
पयाहू िकतो ययाचया नवचयारही गेल्या दिकयात 
कुणी केलया िसयावया, मयात्र अरयाट वेगयािे 
ततं्रज्याियात होत असललेी रिांती, वगेवयाि 
इंटरिेट आणण कयाळयाची गरज पयाहतया हे यगु 
मयािवयापेक्षयाही िणुद्मयाि गजेॅट्सच ंअसले 
आणण प्रते्क क्षते्र यया िदलयाि ेव्यापूि गेललें 
असेल. अिया यया िदलत्या तंत्रज्याियाचया 
घतेलेलया हया वेध.

महत्तयाच्या कयामांसयाठी वयापरलया जयाणयारया 
एखयाद-्दसुरया कॉम्पु्टर, कॅसेट पे्यर, टीव्ी 
आणण वयायरनविया चयालणयारया रेडडओ ही तीि 
सयाधिच कधीकयाळी नवज्याियाचया आनवष्यार 
होती. टट्र यान्सिस्टरपयाठोपयाठ इंटरिेटचया 

उदय झयालया आणण हीच सयाधिं आधनुिक 
स्वरूपयात एकनवसयाव्या ितकयाची गरज 
ििली. दरूसंचयार क्षते्रयात मोठी रिांती होऊि 
पजेरपयाठोपयाठ मोियाईल ददस ूलयागल.े पुढे 
त््रिि मोठी आणण इंटरॅस्क्टव (टचत््रिि) 
ििली. वेगवयाि इंटरिेटमुळे ऑडडओ-
व्व्डीओचं ररअल टयाईम स्टट्र ीनमगं िक् 
झयालं. मोियाईलवरच क्षणयाधचात अपडेट्स 
नमळत असल्याि ेटीव्ीसमोर िसिू घडयामोडी 
पयाहण्याचे ददवस आतया इनतहयासजमया 
झयालेत. दसुरीकडे प्रकयाियाच्या वेगयािे 
संदेिवहियाच ेमयाध्म असलले्या ऑडटिकल 
रयायिर केिल्सच ंजयाळं देिभरयात नवणलं 
गले्याि ेइंटरिटे, टीव्ी आणण रोि यया तीि 
वगेवगेळ्या सवेया एकयाच केिलमधिू नमळणं 
िक् झयालयं. ओटीटी पॅ्टरॉम्फमुळे तुम्हयालया 

वयाटेल तेव्या तुमची आवडती सीररयल, त्याचया 
एखयादया भयाग, चचत्रपट, वेिसीररज डकंवया 
आवडीची गयाणी तमु्ही िघू िकतया.

अलेक्सया यया कृडत्रम िुणद्मत्या 
असलले्या ततं्रज्याियावर आधयाररत मोियाईल, 
स्याट्फ वॉच आणण स्याट्फ डडव्याईसेसमुळे 
तर तुमच्या ददमतीलया ‘अलयाददि कया 
जीि’ उभया असतो, जो तुमच्या प्रते्क 
आदेियालया (व्ॉईस कमांड) हजरजियािी 
उत्र देतो, तुमचं ऐकतो, अगदी तुम्हयालया 
जोकही ऐकवतो. अ ॅपलची शसरी, गगुलची 
अशससं्टट, मयायरिोसॉफ्टची कोटफेिया हेदेखील 
अलके्सयासयारखचे व्ॉईस िसेड सॉफ्टवअेस्फ 
आहेत. ररमयाईंडर सेट करण,ं गयाणी ऐकवण,ं 
रोि कॉल्स लयावणं, घरयातील उपकरणं 
नियंडत्रत करणं अिी डकतीतरी कयामं यया 
ततं्रज्याियामुळे िक् झयालीत.

पढुच्या कयाही वषमांत ततं्रज्याि आणखी 
एक महत्तयाचया टप्पया पयार करण्याच्या तययारीत 
आहे. त्यात स्वयचंशलत कयार, स्वनियडंत्रत 
गॅझेट्स, आभयासी अिुभूती (व्च्ु्फअल 
ररययाशलटी), रोले्िल त््रिि, स्याट्फ इअर 
िड्स अिया अिके ियािींचया समयाविे असेल. 

मािवािेक्षा बुणद्धमाि गॅजेट्सिं युग
अलके्सया, जसरी, कोटफेिया आणण गगुल अजससं्ट एवढे प्रगत झयालते की त ेतुमची िोलीभयाषयाही

 अतं्त चांगल्या पद्धतीि ेसमिू लयागलते. 

।। अभंगवाणी ।।

महाईन्यूज हे डडजजटल वृत्तपत्र संस्ािक संिादक अधधकराव ददवे- िाटील यांिी नवशाल थिएटर, डपपंरीच्ा बाजूला 'महाईन्यूज'च्ा पुणे नवभागीय काययालयामधूि प्रकाजशत केले आहे. या वृत्तपत्रात डडजजटल स्वरुपात मुद्ीत केलेले लेख, 
बातम्ा तसेच लेखिाशी डकंवा नवचारांशी संस्ापक संपादक सहमत असतीलच असे िाही.  काय्थकारी संिादक ः *वैष्णव जाधव. (*सव्व बातम्ांची, लेखांची व लेखिाची जबाबदारी यांची राहील) एमएसएमई क्रमांक ः MH-26-0158827. 
(नवशेष सूचिा: हा अंक डप्रटंसाठी िाही. गैरवापर केल्ास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.)

घरोघरी िळ द्ाल… पिण्ायोग्य िाणी आणणार कुठयू ि?

जल जीवि नमिि ही योजिया दषु्याळग्स् 
भयागांमधे् ज्या दठकयाणी िळ योजिया ियाही व 
पयाणीटंचयाईमळेु सयातत्यािे टँकरद्यारे पयाणीपरुवठया 
करयावया लयागतो अिी गयाव ेटँकरमकु् करूि नतथे 
पयाणीपुरवठया कयायमस्वरूपी सरुळीत रयाहयावया यया 
उदे्दियािे सरुू करण्यात आली आहे. अिी गयावे 
निवडल्याितंर ज्या गयावांत योजिचेया एकूण खच्फ 
पयाच कोटींपके्षया कमी असले त्या गयावांची योजिया 
ही शजल्या पररषदेअतंग्फत ग्यामीण पयाणीपरुवठया 
नवभयागयामयार्फ त रयािनवण्यात येते. ज्या गयावच्या 
योजिचेया खच्फ पयाच कोटींपके्षया जयास् असले अिया 
गयावांची कयामे महयारयाष्ट्र  जीवि प्रयाधधकरणयामयार्फ त 
केली जयातयात. जल जीवि नमििअतंग्फत ग्यामीण 
भयागांतील कुटंुिांतील प्रत्के व्क्ीलया कमीत 
कमी ५५ शलटर िदु् पयाणी नमळयाव ेम्हणूि प्रयत्न 
केल ेजयातयात. गयावयातील लोकसखं्िेसुयार त्या 
क्षमतेची डपण्याच्या पयाण्याची टयाकी िांधणे, 
पपंगृह िांधणे, पयाइपलयाइि ययािरोिरच वयैगक्क 
िळजोडणी आणण इतर आवश्यक सव्फ कयाम ेयया 

योजिेच्या मयाध्मयातिू केली जयातयात.
इतर रयाज्ांिी योििअेतंगतुत

 केलले्या तरतदुी
महयारयाष्ट्र  सोडूि आंध्र प्रदेि आणण 

तलेगंणयासयारख्या रयाज्ांमध् ेजल जीवि नमिि 
योजिया भनवष्यात कयायमस्वरूपी किी कयायचात्न्वत 
रयाहील ययाची तरतूद करण्यात आली आहे. 
देखभयाल दरुुस्ी, वीज निल आणण पयाणीपट्ी यया 
सनुवधया पणू्फतः मोरत ददल्या आहेत. त्यासयाठी 
यणेयाऱयया खचचाच्या रकमचेी तरतूद यया रयाज्ांिी 
आत्याच त्ांच्या अथ्फसकंल्पयात केली आहे.

रयाज् शयासियाची हरवललेी दरूदृष्ी
रयाज्यात शजल्या पररषद आणण महयारयाष्ट्र  

जीवि प्रयाधधकरण यांच्यामयार्फ त हजयारो कोटींची 
कयामे जल जीवि नमििअंतग्फत सुरू आहेत. 
निनवदया प्रशसद् झयाल्यािंतर ियासकीय अधधकयारी 
निनवदयाधयारक ठेकेदयारांकडूि केवळ योजिया 

लवकरयात लवकर कयायचात्न्वत करूि, योजिया 
सिंधंधत ग्यामपचंयायतीलया हस्ांतररत करण्याचे 
सयाेहळे घडवण्यातच स्वयारस् घेतयािया ददसत 
आहेत. परंतु भनवष्यात डपण्याच्या टयाकीपययंत 
स्वच् मिुलक पयाणी उपलब्ध पयाणीसयाठ्याच्या 
वगटीकरणयाशिवयाय कस ेपोहोचणयार हया प्रश्न आहे. 
जल जीवि नमिि योजिया रयािवतयािया सध्या 
कयाय्फरत जलिुद्ीकरण कें द्ांमयार्फ त िळयाद्यारे 
डकती िदु् पयाणी परुनवले जयात,े ययाची पडतयाळणी 
कोणी केली आहे कया? डकत्के गयावांमध् ेिळयाद्यारे 
आजही अिुद् गढूळ पयाणी परुनवल ेजयात ेआणण 
उन्याळ्यात यया गयावांिया टँकरद्यारे पयाणी द्यायची 
वळे येत,े ययाची िोंद िवीि िळजोडणी करतयािया 
सरकयारि ेघेतली आहे कया? ययावर उपयाय म्हणिू 
उपलब्ध असलेल्या पयाणीसयाठ्याच ेयोग्य नियोजि 
आणण वगटीकरण करण्यावर नवचयार कधी होणयार? 
ग्यामपंचयायतींच्या सद् आधथ्फक पररस्थितीचया 
ियासकीय यंत्रणया आणण अधधकयाऱयांिी नवचयार 
केललेया ददसत ियाही. योजिअेतंग्फत निवडललेी 
गयाव ेदगु्फम असिू आत्यापययंत शजथे रयाष्ट्र ीय पयेजल 
योजिया आणण इतर योजिांअतंग्फत कयाम ेझयाललेी 
िव्ती अिया गयावांची आधथ्फक पररस्थिती मुळयातच 
हलयाखीची आहे. गयावचया महसलू कमी असतयािया 
गयावयातील कोट्यवधी रुपयांच्या योजिेच्या 
देखभयाल दरुुस्ीचया खच्फ यया गयावांिया भनवष्यात 
झपेले कया, ययाचया नवचयार ियासियाि ेकेलया पयादहज.े 
जोडणी करण्यात आलेल्या पंपयाच्या वीज 

निलयाचया खच्फ पयाणीपट्ीतूि कसया करणयार, योजिया 
कयायचात्न्वत ठेवण्यासयाठी निधी कसया उभयारणयार, 
हे प्रश्न सोडवयावे लयागतील. त्यासयाठी रयाज् 
सरकयारि ेखचचाची तरतदू १५ व्या नवत् आयोगयात 
स्वतंत्र अिदुयाि स्वरूपयात करयावी, अन्यथया रयाज् 
सरकयारच्या दरूदृष्ीअभयावी उडद्दष् सयाध् करणे 
अिक् होईल.

पयाणी वगटीकरण/नियोिि
रयाज् सरकयारि ेपयाण्याचे नियोजि करतयािया 

रयाज्यात दरवषटी पडणयारया पयाऊस थोड्यारयार 
ररकयािे सरयासरीप्रमयाणचे होतो, असे गहृीत धरले 
आहे, परंत ुऔद्ोगगकीकरण, िहरीकरण आणण 
वयाढती लोकसखं्या ययामळेु उपलब्ध जमीि कमी 
होत चयालली आहे. त्याचयाही नवचयार होण ेगरजचेे 
आहे. गयावयागयावांत भयाऊिदंकीत डकत्के भांडणे 
पयाण्यामळेुच होतयात, मग त ेनवदहरीच ेपयाणी असो, 
िदीच ेवया धरणयाच.े आतया रयाज्या-रयाज्ांतही असे 
वयाद उद्भव ूलयागल ेआहेत. ययावर ठोस उपयाय केलया 
ियाही तर भनवष्यात पयाणीप्रश्नयामुळे मोठया उदे्क होऊ 
िकतो ययाचयाही नवचयार करयावया.

कृष्या खोरे पयाणीतटंया लवयादयािसुयार महयारयाष्ट्र  
रयाज्यालया ५८५ अब्ज घिरूट एवढेच पयाणी दरवषटी 
ददल ेजयात.े नमळणयाऱयया पयाण्याच ेप्रमयाण नियोशजत 
असल्यामुळे िेतीसोितच वयाढत चयाललेले 
िहरीकरण, औद्ोगगकीकरण, नवकयास आणण 
लोकसखं्यावयाढ ययाचया नवचयार करूि यया पयाण्याचे 
वगटीकरण करणे ही कयाळयाची गरज आहे. 
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कादंळवन उद्ानाचा रस्ा सहा मकहन्ात करावा
 कांदळवियाची उपयुक्ततया सवतुसयामयान्यांिया पटवूि देण्यासयाठी 

त्यासोितचं कांदळवियाचया अिुभव घेतया ययावया ययासयाठी ददहसर 
येथील कांदळवि पररसरयात ‘कांदळवि उद्याि’ उभे रयाहणयार आहे. 
यया उद्याियालया सयावतुिनिक िांधकयाम नवभयागयाची मयान्यतया नमळयाली 
असूि उद्याियालया पोहोचणयारया रस्या सहया मदहन्ययात करण्याच्या सूचिया 
सुधीर मुिगंटीवयार यांिी ददल्या.

तरुिांबरोबर स्ाननकांशी संवाद-मोदी
देशयाचे पंतप्रधयाि िरेंद् मोदींिी आि मंुिईत ३८ हियार कोटी 

रुपयांच्या प्रकल्ांचया शुभयारंभ केलया आहे. मोदींच्या हसे् मेटट्र ो २ अ, 
मेटट्र ो ७, ७ सांडपयाणी प्रकक्यया प्रकल्, ४०० ककमी काँकक्टीकरणयाच्या 
रस्तांचं भूमीपूिि आणण नवनवध प्रकयारच्या नवकयासकयामांचं उदघ्याटि 
मोदींिी केलं आहे. ययावेळी मोदींिी भयाषण करत मुंिई महयापयाजलकया 
निवडणुकीच्या प्रचयारयाचया ियारळ फोडलया. त्यािंतर िरेंद् मोदींिी 
गुंदवली-मोगरयापयाडया दरम्याि मेटट्र ोतूि प्रवयास केलया. िरेंद् मोदी 
यांिी गुंदवली मेटट्र ो से्शिवरुि मेटट्र ोिे प्रवयास केलया. ययावेळी त्ांिी 
कयाही नवद्यार्थमांशी संवयाद सयाधलया. मुख्मंत्ी एकियाथ जशदें आणण 
उपमुख्मंत्ी देवेंद् फडणवीसही ययावेळी उपस्स्त होते. मोदींिी 
मेटट्र ोतूि प्रवयास करतयािया तरुणांिरोिर स्यानिकांशीही संवयाद 
सयाधलया.

। मुंबई । महाईन्यूज । 
महयारयाष्ट्र यातील सत्ांतरयािंतर 

प दह ल्ांदयाच पंतप्रधयाि  िरें द् 
मोदी मंुिईतील नवकयासकयामांच्या 
उद्घयाटियाच्या निनमत्यािे मुंिईत 
दयाखल झयाले होते. भयाजप आणण 
ियाळयासयाहेिांची शिवसेिया पक्षयाच्या 
सरकयारच्या कयाळयातील कयामांचे 
उदघ्याटि करण्यासयाठी पंतप्रधयाि िरेंद् 
मोदी यांिी मुंिईत हजेरी लयावली होती.

ययावेळी  भयाजपच्या तसेच 
शिवसेिेच्या कयाय्फकत्मांकडूि मोठ्या 
प्रमयाणयात िक्ी प्रदि्फि पहयायलया 
नमळयाले. मंुिईत मोदींच्या स्वयागतयाच्या 

निनमत्यािे स्वयागतयाचे आणण धन्यवयाद 
देण्याच ेििॅर झळकल ेहोत.े त्यासोितच 
रेरीवयाल्ांसयाठीच्या योजिेच्या 
निनमत्यािेही मंुिईच्या अिेक भयागयातूि 
रेरीवयाल्ांिीही यया मदैयाियाच्या दठकयाणी 
उपस्थिती लयावली होती. कयाय्फरिमयाच्या 
आधीच एक कमयाि कोसळल्याची 
डकरकोळ घटियाही ययावेळी घडली. 
त्यासोितच खयासगी िसेसचया वयापरही 
करूि दठकदठकयाणयाहूि कयाय्फकतफे यया 
सभेच्या दठकयाणी दयाखल झयाले होते. 
भयाजपच्या कयाय्फकत्मांिी एक प्रकयारे 
आजच्या सभेच्या निनमत्यािे िक्ी 
प्रदिचाियासयाठी मोठी गदटी केली होती. 

बीकये सीत भाजप, बाळासाहयेबांच्ा 
लशवसयेनयेिये शक्तीप्रदश्शन

। किचाळा । महाईन्यूज । 

किचाळा िक्षी अभयारण्ाला 
भेट देणाऱया िय्थटकांिी संख्ा 

ददवसागणणक वाढि आहे. याि 
िार््थभयूमीवर येरील िय्थटि 

सुतवधांच्ा बळकटीकरणासाठी 
वि तवभागािे तिसग्थ िय्थटिािा 

िररियूण्थ तवकास आराखडा सादर 
कारावा, असे आदेश वि मंत्ी सुधीर 

मुिगंटीवार यांिी ददले आहेि.

किचाळया पक्षी अभययारण् निसग्फ 
पय्फटियाियाित सह्याद्ी अनतथीगृह 
येथे आयोशजत िैठकीत मंत्री सुधीर 
मुिगंटीवयार िोलत होते. ययावेळी 
आमदयार महेि ियालदी, वि नवभयागयाचे 
प्रधयाि सचचव वेणूगोपयाल रेड्ी, प्रधयाि 
मुख् विसंरक्षक वयाय.एल.पी. रयाव, 
प्रधयाि मुख् विसंरक्षक (वन्यजीव) 
मदहम गुप्या, सहसचचव भयािुदयास 
डपगंळे, उपविसंरक्षक सरोज गवस 
आदी उपस्थित होते.

अभययारण्यातील पक्ष्यांच्या 
अधधवयास संवध्फियालया प्रयाधयान्य देत 
पररपूण्फ आरयाखडया तययार करण्याचे 
सूचचत करुि किचाळया पररसरयातील 
ियागररकांचे थिलांतर करण्यासयाठी 

अशलियाग येथील वि नवभयागयाची 
मयान्यतया घेवूि थिलांतर करयावे. 
कोणत्याही परवयािग्यया, मयान्यतया वि 
नवभयागयाकडूि प्रलंनित रयाहतया कयामया 
िये. किचाळया डकल्लयाची डयागडुजी, 
दरुूस्ी करण्यासयाठी शजल्या नियोजि 
सनमतीमधूि निधी देण्यासयाठी प्रयत्न 
केलया जयाईल, असे सुधीर मुिगंटीवयार 
यांिी सांगगतले.

श्ीमती गवस यांिी ययावेळी 
सयादरीकरण केले. आरयाखड्यामधे् 
ॲडव्ेंचर पयाक्फ , मुलांची खेळयाची 
जयागया, धिधि,े पलुांची दरुूस्ी, पयाथव,े 
िचत गटांचे कॅन्ीि, प्रवेिद्यारयावर 
आणण पररसरयात सीसीटीव्ी, 
नवदु्तीकरण, पक्षी निरीक्षण पॉईंट 
आदींचया समयावेि आहे. किचाळया 
पक्षी अभययारण् मुंिई-गोवया रयाष्ट्र ीय 
महयामयागचावर पिवेलपयासूि १२ डक.मी. 
तर मुंिईपयासूि ६५ डक.मी. अंतरयावर 
आहे. येथे मुंिईसह आसपयासचे 
हजयारो पय्फटक भेट देत असतयात. 
किचाळया पक्षी अभययारण्यातील 
किचाळया डकल्या हया पय्फटकांचे मुख् 
आकष्फणयाचे दठकयाण आहे. १२.१०९४ 
चौ.डक.मी. क्षेत्रयाच्या अभययारण्यामध्े 
पक्षांच्या १४७ प्रकयारच्या जयाती 
आहेत. दहवयाळ्यात ३७ थिलांतरीत 

पक्षी येथे पयाहयायलया नमळतयात. नवनवध 
प्रकयारच्या ६४२ वृक्षप्रजयाती येथे 
आहेत. ११ प्रकयारचे सस्ि प्रयाणी, 
२३ प्रकयारचे सप्फ, ५ प्रकयारचे सरडे 
आणण िेडूक, १० प्रकयारचे कोळी 
आणण रुलपयाखरांच्या ५६ प्रजयातीही 
येथे अन्स्त्वयात आहेत. यया सवमांचे 
जति करूि निसग्फ पय्फटि आरयाखडया 
अंनतम करयावया. मयािवी जीवियासयाठी 
आणण िैसगग्फक जैवनवनवधतया डटकूि 
रयाहण्यासयाठी कांदळवियाचे महत्व 
आहे. कांदळवियाचया प्रत्क्ष अिुभव 
घऊेि त्याची ियास्त्रीय मयादहती जितलेया 

होण्यासयाठी आणण त्ांच्या मियात 
कांदळवि पररसंथिेियाित आपुलकी 
निमचाण करण्यासयाठी मंुिईत कांदळवि 
उद्याि उभे रयाहत आहे. ददहसर आणण 
गोरयाई येथे हे उद्याि उभे रयाहणयार आहे. 
त्यातील गोरयाई कांदळवि उद्याियाचे 
कयाम सुरू झयाले आहे.  ददहसर येथील 
कांदळविलया पोहोचणयारया रस्या तययार 
करण्यासयाठी मुंिई महयापयाशलकेिे 
त्वररत आरयाखडया तययार करयावया. 
नियमयािुसयार त्याियाितची कयाय्फवयाही 
सुरू करण्याच्या सूचियाही मुिगंटीवयार 
यांिी ददल्या.

कननाळा अभयारण्ािा लवकरि होणार ववकास 
आराखडा सादर करण्ाचरे आदरेश

। मुंबई । महाईन्यूज । 

िंिप्रधाि िरेंद्र मोदींिी 
फेरीवाल्ांिा प्रत्ेकी 10 
हजार रुिये कज्थ देण्ाि 

येणार असल्ािी घोरणा 
केली. िसेि, 'िुम्ी िुम्ी दहा 
िावलं िाला मी अकरा िावलं 

िालिो', असे आर्ासिही 
यावेळी िंिप्रधािा िरेंद्री मोदी 

यांिी फेरीवाल्ांिा ददले.

पं त प्र ध या ि  ि रें द्  म ो द ीं ि ी 
रेरीवयाल्ांिया प्रते्की 10 हजयार रुपये 
कज्फ देण्यात येणयार असल्याची घोषणया 
केली. तसेच, ‘तुम्ही तुम्ही दहया पयावलं 
चयालया मी अकरया पयावलं चयालतो’, 
असे आश्यासिही ययावेळी पंतप्रधयािया 
िरेंद्ी मोदी यांिी रेरीवयाल्ांिया ददले. 
पंतप्रधयाि स्वनिधी उपरिमयाअंतग्फत 
रेरीवयाल्ांिया हे कज्फ ददले जयाणयार 
आहे. हे कज्फ नमळवण्याची प्रडरियया 

ही ऑिलयाईि आहे. रेरीवयाल्ांच्या 
खयात्यावर ऑिलयाईि दहया हजयार रुपये 
जयाणयार आहेत. पंतप्रधयाि स्वनिधी 
योजिेच्या पयाश््फभूमीवर आज पंतप्रधयाि 
िरेंद् मोदी यांिी मुंिईतील सभेत भयाष् 
केले. “पंतप्रधयाि स्वनिधी योजिया ही 
केवळ रेरीवयाल्ांिया कज्फ देण्यासयाठी 
ियाही, तर त्ांचे  आधथ्फक िळ 
वयाढवणयारी आहे. ही स्वनिधी योजिया 
रेरीवयाल्ांसयाठी स्वयाधभमयाि आहे. 

मलया सांगण्यास आले की, स्वनिधी 
योजिेच्या लयाभयाथ्मांिया डडजीटल 
पेमेंटच्या टट्र ेनिगंसयाठी सव्व तीििे 
प्रशिक्षण कें द् सुरू करण्यात आले 
आहे. हे प्रशिक्षण घेऊि रेरीवयाल्ांिी 
डडजीटल पेमेंटची सुरूवयात केली आहे”, 
असे पंतप्रधयाि िरेंद्ी मोदी म्हणयाले. 
शिवयाय, “हे ऐकूि अिेकयािया धक्कया 
िसेल की, देिभरयातील पंतप्रधयाि 
स्वनिधी योजिेच्या लयाभयाथ्मांिी कमी 

वेळेत जवळपयास 50 हजयार कोटी 
रुपयांचे डडजीटल टट्र ॅनझॅक्शि केले 
आहे. ज्ांिया आपण अियाडी समजतो. 
ज्ांिया आपण नवनवध भयाषेतूि 
शिव्या देतो. त्या सव्फ रेरीवयाल्ांिी 
मोियाईलवरूि 50 हजयार रुपयांचे 
डडजीटल टट्र ॅनझॅक्शि केले. त्यामुळे 
त्ांचया हया परयारिम आणण पररवत्फि 
निरयाियावयादींसयाठी मोठे उत्र आहे. जे 
आधी सांगत होते की, रेरीवयाले कसे 
डडजीटल टट्र ॅनझॅक्शि करणयार? पण 
हे त्ांचयासयाठी उदयाहरण आहे. तसेच 
जेव्या सगळे प्रयत्न करतयात, तेव्या 
असंभव कयाहीच िसते. ययाच प्रयत्नांिी 
आपण मंुिईलया नवकयासयाच्या िव्या 
उंचीवर िेऊ, असेही पंतप्रधयाि िरेंद्ी 
मोदी यांिी सांगगतले,

पंतप्रधयाि िरेंद् मोदी आज 
मुंिईच्या दौऱययावर आहेत. यया दौऱययात 
मुंिईतील ३८,००० हजयार कोटी 
रुपयांच्या नवकयासकयामांचं उदघ्याटिं 
आणण लोकयाप्फण त्ांच्या हस्े झयालं. 

त्याचिरोिर मेटट्र ो 2A आणण मेटट्र ो 7 
यया लयाईसिचं त्ांिी लोकयाप्फण केलं. 

ययावेळी नवनवध रयाजकीय मुद्दांवरही 
त्ांिी भयाष् केले.

मुंबईचा कायापालट करिार 
 आगयामी वषचात मुिंईचया कयाययापयालट होईल. प्रते्कयासयाठी मुिंईत रयाहणं 

सनुवधचंे होईल. ययाजशवयाय आििूयािचू्या जिल्हांवरुि मंुिईत यणें-ियाणं 
सलुभ होईल. कोस्ल रोड, िवी मुिंई नवमयाितळ, धयारयावी पिुनवतुकयास, िनु्यया 
चयाळींचया नवकयास सगळ्या गोष्ी आतया टट्रकॅवर यते आहेत. मी त्यासयाठी जशदें-
फडणवीस यांिया अधभिदंि करतो, असं िरेंद् मोदी म्हणयाल.े

भाजप सनेचे्ा कार्वकर्ायांच ेशक्ीप्रदश्वन
 िसे्च्या अिके िससेच्या मयाध्मयातिू भयािपच ेकयायतुकतफे मोठ्या प्रमयाणयात 

दयाखल झयाल.े मुिंईतच्या उपिगरयातिू मोठ्या प्रमयाणयात कयायतुकत्मांच्या 
आलले्या िससेमुळे त्याचया पररणयाम हया िसे्च्या दैिदंदि िससेवेवरही झयाललेया 
पहयायलया नमळयालया. 

 पतंप्रधान मोदींची र्रे रीवाल्ानंा साद
तमु्ही दहा पावल ंचाला मी अकरा पावलं चालतो!
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कालव्ाचा ववस्ार, नतूनीकरि, आिनुनकीकरि 
पंतप्रधयाि िरेंद् मोदींिी ियारयायणपूर डयाव्या कयाठयाच्या कयालव्याचया 

नवस्यार, िूतिीकरण आणण आधुनिकीकरण प्रकल्याचे उदघ्याटि 
केले. ययावेळी मोदी म्हणयाले की, “कलिुगटी, ययादगगरी आणण 
नवियपूर जिल्हयातील लयाखो शेतकऱयांिया ियारयायणपूर डयाव्या ककियारी 
कयालव्याच्या नवस्यारयाचया थेट लयाभ नमळणयार आहे. किचाटकयात 
येणयाऱयया सुरत-चेन्नई इकॉिॉनमक कॉररडॉरच्या भयागयाचे कयामही आि 
सुरू झयाले आहे. ययामुळे कलिुगटी आणण ययादगगरीमध्े रयाहण्याच्या 
सुनवधेत वयाढ होणयार असूि, अिेक लोकांिया इथे रयाहयायलया नमळेल”, 
असे त्ांिी सांगगतले.

। इस्ामाबाद । महाईन्यूज । 

एकीकडे िापकस्ाििे 
िंिप्रधाि शाहबाझ शरीफ 

यांिी भारिासमवेि 
वाटाघाटी करण्ािी 

भयूतमका घेिलेली 
असिािाि गगलगगट 

बाल्टिस्ािमध्े बंडािा 
आवाज उठला आहे. 

त्ामुळे िापकस्ाििी 
चििंा वाढली आहे. 

आधर्थक गिदेि 
सािडलेला िापकस्ािला 

िागररकांच्ा 
अन्नधान्ाच्ा गरजा 

भागविािा िाकीिऊ 
आलेले असिािा अशा 

प्रकारे तवद्रोहािी दठणगी 
िडेल, अशी कल्पिाही 
त्ांिी केली िव्िी. या 

प्रदेशािे भारिामध्े 
तवलीिीकरण करण्ािी 

मागणी आंदोलकांिी 
आहे.

प या ड क स् या ि च् या  मु ख् 

प्रवयाहयातील प्रसयार मयाध्मांिी 
गगलगगट ियान्टिस्यािमधील अिया 
निदि्फिांकडे दलु्फक्ष केले आहे. 
तथयाडप, न्यूज पोट्फल इलियाम 
खिरिे ददलेल्या वृत्यािुसयार 
आंदोलकांिी इंटरिेट मीडडययावर 
अिेक व्व्डीओ पोस्ट केले आहेत. 

त्यामध्े ियागररक पयाडकस्याि 
सरकयार आणण सैन्ययाच्या नवरोधयात 
घोषणयाियाजी करतयािया ददसतयात. 
आंदोलक भयारतयाच्या लडयाखमधील 
कयारगगललया आपलया भूभयाग 
जोडण्याची मयागणी करतयािया 
ददसत आहेत. पंजयािवगळतया 

पयाडकस्याियातील जवळपयास सव्फ 
प्रांतांिी पयाडकस्यािपयासूि वेगळे 
होण्याची इच्या व्क् केली आहे. 
तथयाडप, एकयाही प्रांतयािे भयारतयात 
नवलीि होण्याची इच्या व्क् 
केलेली ियाही. मयात्र आतया गगलगगट 
ियान्टिस्याििे भयारतयात नवलीि 
होण्याची मयागणी केली आहे. 
इलियाम खिरच्या वृत्यािुसयार, संपूण्फ 
कयाश्ीर वयादयावर पयाडकस्याििे 
घेतलेल्या भूनमकेच्या दृष्ीिे ही 
मयागणी घयातक ठरू िकते.

यया घडयामोडीवर भयारतयािे 
अद्याप अधधकृतपणे कयाहीही 
भयाष् केलेले ियाही. पण जेव्या 
क या श् ी रि या ि त  प या डक स् या ि 
जयागनतक व्यासपीठयावर चचचा 
करण्याचया प्रयत्न करेल, तेव्या भयारत 
यया निदि्फिांचया मुद्दया उपस्थित करू 
िकतो. 

भयारतयािरोिरच सयामयाशजक 
कयाय्फकतफे आणण प्रसयार मयाध्मे यया 
प्रदेियात पयाडकस्यािी सैन्ययाकडूि 
होणयारी दडपियाही, स्ोतांचे 
अन्ययायकयारक िोषण, महयागयाई 
आणण िेरोजगयारी ययासह इतर मुदे्द 
सयातत्यािे मांडत आहेत.

आनरथिक गतफेत सापडलरेल्ा पावकस्ानची चचंता वाढली, भारतामध्रे ववलीनीकरि करण्ाची मागिी 

धगलधगट बाल्टिस्ानमध् ेबडंाचा झेंडा!

। िवी ददल्ी ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

यंदांच्या वषचात ९ रयाज्ांमध्े 
नवधयािसभया निवडणकुया पयार पडणयार 
आहे. कयाल डत्रपुरया, मेघयालय आणण 
ियागयालँड अिी तीि ईियान्येकडील 
रयाज्ांमधील निवडणकुांच्या तयारखया 
जयाहीर करण्यात आल्या आहेत. 
ययावरूि आतया आरोप-प्रत्यारोपांच्या 
रैरी झडत आहे. दरम्याि, काँगे्सच्या 
भयारत जोडो ययात्रलेया मोठ्या प्रमयाणयात 
प्रनतसयाद नमळत असूि भयारत जोडो 
ययात्रया सध्या पठयाणकोटलया पोहोचली 
आहे. ययावेळी काँगे्स अध्क्ष 
मल्ल्कयाजु्फि खगफे यांिी भयाजपलया 
चोर म्हणत त्ांिी आमची ६ सरकयारं 
पयाडल्याचया आरोप केलया आहे.

भयारत जोडो ययात्रतूेि मल्ल्कयाजु्फि 
खगफे यांिी सिंोधधत करतयािया म्हटले 
की, भयाजप सरकयारिे आमच्या 
पक्षयातील अिेक लोकांिया धमकयाविू 

पळवूि िले.े तसचे त्ांिी देिभरयातील 
आमची ६ सरकयारं पयाडली आणण 
स्वत:ची उभी केली. त्यामुळे भयाजपलया 
चोर म्हणयावं की डयाकू म्हणयावं?, असया 
सवयाल मल्ल्कयाजु्फि खगफे यांिी 
उपस्थित केलया.लोकांिी काँग्से पक्ष 
निवडलया. आम्हयालया आिीवचाद ददलया. 
पण त्ांिी आमची सरकयारं चोरली. 
जितेचे प्रश्न मांडण्यासयाठी आम्ही 
ससंदेत उभ ेरयाहतो. तवे्या कोणत्या िया 
कोणत्या कयारणयािे सभयागृहयावर प्रभयाव 
टयाकतयात. जेव्या आम्ही ऐकयायलया 
तययार असतो. तवे्या त ेिोलत ियाहीत. 
आम्ही िोलयायलया उभ ेरयाहतो, तेव्या ते 
ऐकयायलया तययार िसतयात. 

भाजपला िोर म्हणाव ंकती डाकू?
आमची ६ सरकार ंपाडली; 

मल्लिकाजु्थन खगगेंचा आरोप

कारधगलला आपला भूभाग जोडण्ाची मागिी
 पयाककस्यािच्या मुख् प्रवयाहयातील प्रसयार मयाध्मांिी गगलगगट 

ियाल्टिस्यािमधील अशया निदशतुिांकडे दलुतुक्ष केल ेआहे. आदंोलकांिी इंटरिेट 
मीकडययावर अिके वव्डीओ पोस् केल ेआहेत. त्यामध् ेियागररक पयाककस्याि 
सरकयार आणण सैन्ययाच्या नवरोधयात घोषणयाियािी करतयािया ददसतयात. आंदोलक 
भयारतयाच्या लडयाखमधील कयारगगललया आपलया भभूयाग िोडण्याची मयागणी 
करतयािया ददसत आहेत.

। िवी ददल्ी ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

देशाि ेििंप्रधाि िरेंद्र 
मोदी आज किचाटक आणण 

मुबंई दौऱयावर आहेि. किचाटक 
दौऱयाििंर मोदी मुबंईि यणेार 

आहेि. मात् किचाटकाि 
असिािा ििंप्रधाि िरेंद्र मोदी 

यांिी किचाटकसाठी कोट्यवधी 
रुियांिी िरिदु करणार 

असल्ािी घोरणा केली. 

क ि चा टक म ध ी ल  म ो द ी 
यांिी आज ययादगगरी शजल्हयात 
क ो ट्य व ध ीं च् या  प्र क ल्प ां च ी 
पयाययाभरणी केली. कोडकल 
येथे  शसंचि, डपण्याचे पयाणी 
आणण रयाष्ट्र ीय महयामयाग्फ नवकयास 
प्रकल्पांिी संिधंधत नवनवध नवकयास 
प्रकल्पांच्या पयाययाभरणी आणण 
उदघ्याटि कयाय्फरिमयात पंतप्रधयाि 
मोदी सहभयागी झयाल ेहोते. मखु्मंत्री 

िसवरयाज िोम्मई उपस्थित होते.
पंतप्रधयाि िरेंद् मोदींिी 

ियारयायणपूर डयाव्या कयाठयाच्या 
कयालव्याचया नवस्यार, िूतिीकरण 
आणण आधुनिकीकरण प्रकल्पयाचे 
उद्घयाटि केले. ययावेळी मोदी 
म्हणयाले की, “कलिुगटी, ययादगगरी 
आणण नवजयपरू शजल्हयातील लयाखो 
िेतकऱयांिया ियारयायणपूर डयाव्या 
डकियारी कयालव्याच्या नवस्यारयाचया 
थटे लयाभ नमळणयार आहे. किचाटकयात 
येणयाऱयया सुरत-चेन्नई इकॉिॉनमक 
कॉररडॉरच्या भयागयाचे कयामही आज 
सुरू झयाले आहे. ययामुळे कलिुगटी 
आणण ययादगगरीमध्े रयाहण्याच्या 
सुनवधेत वयाढ होणयार असूि, अिेक 

लोकांिया इथे रयाहयायलया नमळेल”, 
अस ेत्ांिी सांगगतल.े पढेु पतंप्रधयाि 
म्हणयाले की, “उत्र किचाटकच्या 
नवकयासयासयाठी ज्याप्रकयारे वेगयािे 
कयाम केल ेजयात आहे ते कौतुकयास्पद 
आहे. ययािद्दल मी मुख्मंत्री िोम्मई 
यांचे कौतुक करतो. आमच्या 
सरकयारिे ययादगगरीसह देियातील 
अिया १०० हूि अधधक शजल्हांमध्े 
आकांक्षी शजल्या कयाय्फरिम सुरू 
केलया. आम्ही यया शजल्हांमध्े 
सुियासियावर भर ददलया आणण 

नवकयासयाच्या प्रत्ेक स्रयावर कयाम 
सुरू केले. डिल इंशजि सरकयार 
कसे चयालते ययाचे उत्म उदयाहरण 
हर घर जल अधभययाियात पयाहयायलया 
नमळयाले”.“भयारतयाच्या स्वयातंत्र्ययालया 
75 वषफे पूण्फ झयाली आहेत. आतया देि 
पढुील 25 वषमांसयाठी िवीि सकंल्प 
पूण्फ करण्यासयाठी पुढे जयात आहे. 
हया कयाळ प्रत्ेक रयाज्यासयाठी आणण 
प्रत्ेक व्क्ीसयाठी अमृत आहे. 
यया कयाळयात आपल्यालया नवकशसत 
भयारत घडवयायचया आहे. 

पतंप्रधान मोदींकडून कननाटकवर कोट्यवधींच्ा योजनांिी बरसात
 भारताचा ववकास होऊ शकरे ल : पतंप्रधान मोदी
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आशलयया भट् ही नतच्या लग्यापयासूि चांगलीच चचफेत 
आहे. लग्याितंर अवघ्या दोि मदहन्ययातच नति ेती आई 

होणयार असल्याची ियातमी नति ेचयाहत्ांिी िअेर 
केली. तर दोि मदहन्यांपवूटीच नतलया कन्ययारत्न प्रयाप् 

झयाल.ं आशलयया आणण रणिीरिे िकुतीच एकया 
कॅलेंडर लॉन्चच्या इव्ेंटलया हजरेी लयावली. यया 

कयाय्फरिमयावळेी त्ांच्या कुटंुिीयांचेही रोटो 
लयावण्यात आल ेहोत.े ते पयाहूि दोघहेी 

खिु आहेत. यया दरम्यािचे त्ांच ेअिेक 
रोटो आणण व्व्डीओ सध्या सोिल 

मीडडययावर व्यायरल होत आहेत.
शिवयाय सध्या रणिीर 

आणण अशलयया त्ांच्या आगयामी 
चचत्रपटयासयाठी जोरदयार तययारी 

करतयािया ददसत आहेत. हे 
दोघ ेकयाही कयाळ ब्रके 

घणेयार अिी चचचा 
रंगली होती, पण 

आशलययाि ेसध्या योगया करयायलया सरुुवयात केली. तसचं रणिीरसदु्या 
त्याच्या आगयामी ‘अनॅिमल’ चचत्रपटयाच्या चचत्रीकरणयात व्स् आहे. दोघांच्या 
चयाहत्ांसयाठी एक मोठी ियातमी म्हणज ेयया दोघांचे आगयामी चचत्रपट एकयाच 
ददविी प्रदशि्फत होणयार असल्याच ंवतृ् समोर आल ंआहे. अशलयया भट्चया 
पदहलया हॉशलवडू चचत्रपट ‘हयाट्फ ऑर स्टोि’ हया ११ ऑगस्टलया प्रदशि्फत होणयार 
आहे. िकुतचं िटेफ्लिक्सिे ययािद्दल एक पोस्ट िअेर केली आहे. हया चचत्रपट 
११ ऑगस्टलया िटेफ्लिक्सवर प्रदशि्फत होणयार आहे. यया हॉशलवडूपटयात 
गल गडॉट मुख् भनूमकेत आहे. ययाच्या चचत्रीकरणयादरम्यािच आशलयया 
गरोदर असल्याच ंस्पष् झयाल ंहोत.ं

रणबीर कपूर आणण आणिया भट्ट 
उभे ठाकणार आमने सामने

 िॉलीवूडची डट्र यामया क्ीि रयाखी सयावंतलया आतया मुंिई पोशलसांिी अटक केली आहे. 
नतचया आणण िशल्फिमधील वयाद टोकयालया गेलया आहे. िशल्फििं तर कयाहीही झयालं तरी 
आपण नतलया सोडणयार ियाही. असया पनवत्रया घेतलया आहे. यया दोन्ी सेशलब्रेटींच्या भांडणयाचे 
िेमके कयारण िेमकं आहे तरी कयाय...
रयाखीच्या नवरोधयात तरियार दयाखल केल्यािंतर िशल्फििं महयारयाष्ट्र याचे मुख्मंत्री एकियाथ 
शिदें आणण पोशलसांिया एक पत्र शलदहले आहे. त्यामध्े िशल्फििं सयाशजद खयािच्या 
नवरोधयात नवियभंगयाचे जे आरोप केले होते त्याचया उल्ेख केलया आहे. अद्याप त्या 
प्रकरणयाची कोणतीही दखल घेण्यात आलेली ियाही. असेही िशल्फििं म्हटलं आहे.
दसुरीकडे रयाखी सयावंतिं गेल्या वषटी िोव्ेंिरमध्े िशल्फिच्या नवरोधयात मंुिईतील 
ओशिवरया पोलीस ठयाण्यामधे् िदियामी 
केल्याप्रकरणी तरियार दयाखल 
केली होती. सध्या रयाखी ही 
पोलीस कोठडीमध्े असूि 
आतया रयाखी आणण िशल्फिची 
भांडणं डकती ददवस चयालणयार 
हया त्ांच्या चयाहत्ांसयाठी 
कुतूहलयाचया नवषय आहे.
प्रकरण आहे तरी कयाय...
निग िॉसचया १६ सीझि सुरु 
झयालया तसे त्या िो मधील 
प्रशसद् स्पध्फक सयाशजद खयािवर 
वेगवेगळ्या प्रकयारचे आरोप िशल्फि चोप्रयािं केले होते. कयाही झयालं तरी 
त्या िो मधे् सयाशजदलया घेऊ िकया. अिी भूनमकया िशल्फिची होती. ज्या मयाणसयािं 
मदहलांचे िोषण केले आहे, त्ांच्यािी गैरवत्फि केले आहे त्यालया मयारी ियाही. त्यालया 
निग िॉसमधूि ियाहेर कयाढण्यात ययावे. असे िशल्फिचे म्हणणे होते.

राखी नडली, शणललिननं
 थेट जेलमध्े िाडली

 गले्या कयाही आठवड्ांपयासिू 'भयाग्य ददले 
त ूमलया' यया मयाशलकेची प्रके्षकांमधे् प्रचडं 
चचचा आहे. यया मयाशलकेि ेअल्पयावधीतच 
प्रेक्षकांच्या मियात घर केलं. मयाशलकेचं 
कथयािक आणण मयाशलकेचे कलयाकयार 
दोघांिीही प्रके्षकांची मि ंशजकंली. त्यामळेुच 
कयाहीच मदहन्ययात ही मयाशलकया प्रके्षकांच्या 
मियावर रयाज् करू लयागली. त्यातही रयाज 
आणण कयावेरी यांची जोडीही प्रेक्षकांची 
अतं्त आवडती झयाली. ही मयाशलकया सध्या 
उतं्ठयावध्फक वळणयावर येऊि पोहोचली 
आहे. रयाजिे आपल्या प्रमेयासयाठी ददलेल ेसव्फ 
आव्याि ेपयार केली आहेत.

रयाजसमोर खूप मोठे आव्याि तयात्ांिी 
त्यालया ददल ेहोते. तयात्ांिी रयाजलया चलॅेंज 
ददले होते की यया गयावयात रयाहूि दयाखव 
कमविू दयाखव... आणण त ेरयाजिे स्वीकयारले 
देखील आहे.मयाशलकेमध् ेरयाज नवटांच्या 
भट्ीवर रयाितयािया ददसलया ितेकयाम तसचे 
टेम्ो डट्र यायव्र च ेकयाम करतयािया ददसलया 
आहे. इतकेच िवे्तर तयात्ांच्या टपरीवर 
धुण ेभांडी च ेकयाम देखील कयाम केल.े अखरे 
रयाज आणण कयावेरी सव्फ संकटांवर मयात 
करत अखरे एकमकेांच्या जवळ आल.े.
आतया रयाज आणण कयावेरीचया त्ांच्या 
चयाहत्ांसयाठी एक गुड न्यूज आहे. रयाज 

आणण कयावरेीचया सयाखरपडुया होणयार आहे 
,वयाढणयार दोघांच्या ियात्ांतील प्रेमयाचया 
गोडवया. कयावरेी आणण रयाजचया सयाखरपुडया 
सोहळ्याचे रोटो आतया समोर आल ेआहेत. 
ययामध्े रयाज आणण कयावेरी पयारंपररक 
अंदयाजयात ददसूि येत आहेत.कयावेरीिे 
आपल्या सयाखरपुड्यासयाठी सुंदर अिी 
कयाठपदरयाची दहरवीगयार सयाडी िसेली आहे.
तर दसुरीकडे रयाजिसेदु्या खयास असया कुतचा-
पयायजमया पररधयाि केलया आहे.रयाज आणण 
कयावरेी यया रोटोमध् ेरोमडँटक पोझ देतयािया 
ददसिू यते आहेत.

सध्या मिोरंजि नवश्यात चचचा सुरु आहे ती म्हणजे ररतेि देिमुखच्या वेड 
यया चचत्रपटयाची. मरयाठी मिोरंजि नवश्यात यया चचत्रपटयािे धुमयाकूळ 

घयातलया आहे. अधभिेतया ररतेि देिमुख आणण शजनिशलयया देिमुखच्या 'वेड' यया शसिेमयािे 
जवळपयास सगळे रेकॉड्फ मोडीत कयाढले आहे. सलग 18 ददवस यया चचत्रपटयािे तूरयाि 
क म या ई केली आहे. आतया कयाही तयासयातच हया चचत्रपट 50 कोटी 

रुपये ही नवरिमी कमयाई करणयार आहे. िॉशलवूड 
अ ध भ िे त या ररतेि देिमुख आणण 
त् या च ी पत्नी अधभिेत्री 

शजनिशलयया देिमुख 
यांचया 'वेड' हया चचत्रपट 
प्रदशि्फत होऊि अवघे 

18 ददवस उलटले 
असूि यया चचत्रपटयािे 

चांगलीच ियाजी 
मयारली. यया 
चचत्रपटयाची 
प्रेक्षकांमध्े 
इतकी रेिझ 
आहे की िॉक्स 
ऑडरसवर 
यया चचत्रपटयािे 
अक्षरिः जयाद ू
केली आहे.

अखेर राज परीक्षेत पास! राज-कावेरीचा साखरपुडा दिक्ात..

फक्त काही िास आणण 50 कोटी! फक्त काही िास आणण 50 कोटी! 
ररिेशिा 'वेड' रिणार िवा तव�म...ररिेशिा 'वेड' रिणार िवा तव�म...
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 भारतीय हॉकी सघंाचा हा दसुरा ववजय
FIH पुरुष हॉकी नवविचषक २०२३ मधील भयारतीय हॉकी संघयाचया 

हया दसुरया नविय आहे. ययाआधी संघयािे आपल्या पदहल्या सयामन्ययात 
स्ेिचया २-० असया परयाभव केलया होतया, तर इंग्ंडनवरुद्धचया सयामिया 
अनिणणतुत रयादहलया होतया. कजलगंया से्कडयमवर झयालेल्या सयामन्ययात 
भयारतयाकडूि समशेर जसगं आणण आकयाशदीप जसगं यांिी गोल केले. 
भयारतयासयाठी पदहलया गोल समशेर जसगंिे केलया. पूवचाधचापययंत भयारतीय 
संघ २ गोल करत आघयाडीवर होतया. पण नतसऱयया क्याटतुरच्या शेवटी, 
वेल्सिे पेिटिी कॉितुरमध्े रूपांतररत करूि स्ोअर २-२ असया 
िरोिरीत आणलया. भयारतयािे चौर्थया क्याटतुरमध्े दोि गोल करूि 
नविय नमळवलया. भयारत तीि सयामन्यांत सयात गुणांसह ड गटयात 
दसुऱयया स्याियावर आहे. यया पूलमध्े इंगं्डचया संघ अव्वल ठरलया. 
त्यालया ७ गुण आहेत. ययाआधी भयारतयािे स्ेिचया २-० असया परयाभव 
केलया आणण इंग्ंडनवरुद्ध िरोिरी सयाधली.

 भारताने 83 िावांनी सामना जजंकला
 प्रथम फलंदयािी करतयािया भयारतीय संघयािे निधचाररत 20 षटकांत 

4 गडी गमयावूि 149 धयावया केल्या. लक्षयाचया पयाठलयाग करतयािया 
स्ॉकटश संघ 66 धयावांत सवतुियाद झयालया. भयारतयािे हया सयामिया 83 
धयावांिी जिकंलया. यया नविययासह भयारतीय संघयािे सुपर-6 मध्े आपले 
स्याि पके्क केले आहे.

। स्ॉटलंड। महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

हॉकी तवर्िरकाि टीम इंपडयािे 
गरुुवारी (१९ जािवेारी) वले्सतवरुद्ध 

तिसरा सामिा खळेला. त्ांिी ियूल 
डी मधे् वले्सिा ४-२ असा िराभव 

केला. या तवजयासह भारिािे 
गणुिाजलकेि आिल ेदसुरे स्ाि 

कायम राखल ेआहे. उिांत्ियूव्थ फेरी 
गाठण्ासाठी टीम इंपडयाला आिा 

�ॉस ओव्रिा सामिा खळेावा 
लागणार असयूि िो २२ जािवेारीला 

न्यूझीलंडशी होणार आहे.

भयारतयािे िेवटच्या सयाखळी 
सयामन्ययात वेल्सचया ४-२ असया परयाभव 
केलया असलया तरी यया नवजययासह टीम 
इंडडयया दसुऱयया थियाियावर आहे. त्याच 
पूल मध्े अव्वल रिमांकयावर असलेल्या 
इंगं्ड आणण भयारतयाचे जरी सयात गुण 
असले तरी टीम इंडडयया गोलच्या ररकयािे 
मयागे आहे. भयारतयापेक्षया इंग्ंडिे जयास् 
गोल केले. टीम इंडडययालया थेट उपांत्पूव्फ 
रेरी गयाठतया आली ियाही. २ जयािेवयारी 
रोजी संध्याकयाळी ७.०० वयाजतया 

अंनतम-८ मध्े थियाि नमळवण्यासयाठी 
ते  रिॉसओव्रमधे् न्यूझीलंडिी 
खेळतील.FIH पुरुष हॉकी नवश्चषक 
२०२३ मधील भयारतीय हॉकी संघयाचया 
हया दसुरया नवजय आहे. ययाआधी संघयािे 
आपल्या पदहल्या सयामन्ययात स्पेिचया 
२-० असया परयाभव केलया होतया, तर 
इंगं्डनवरुद्चया सयामिया अनिणण्फत 
रयादहलया होतया. कशलगंया से्टडडयमवर 
झयालले्या सयामन्ययात भयारतयाकडूि समिरे 
शसगं आणण आकयािदीप शसगं यांिी गोल 

केले. भयारतयासयाठी पदहलया गोल समिेर 
शसगंिे केलया. पूवचाधचापययंत भयारतीय संघ २ 
गोल करत आघयाडीवर होतया. पण नतसऱयया 
क्याट्फरच्या िेवटी, वेल्सिे पेिटिी 
कॉि्फरमध्े रूपांतररत करूि स्कोअर 
२-२ असया िरोिरीत आणलया. भयारतयािे 
चौथ्या क्याट्फरमध्े दोि गोल करूि 
नवजय नमळवलया. भयारत तीि सयामन्यांत 
सयात गुणांसह ड गटयात दसुऱयया थियाियावर 
आहे. यया पूलमध्े इंग्ंडचया संघ अव्वल 
ठरलया. त्यालया ७ गुण आहेत. ययाआधी 

भयारतयाि ेस्पिेचया २-० असया परयाभव केलया 
आणण इंग्ंडनवरुद् िरोिरी सयाधली.

तत्वूटी, पदहल्या क्याट्फरमधे् भयारत 
आणण वेल्स यांच्यात चुरिीची लढत 
पयाहयायलया नमळयाली. दोन्ी संघांिी संधी 
निमचाण केल्या मयात्र गोल करण्यात 
अपयि आले. नमडडरल्र हयादद्फक शसगं 
यया सयामन्ययात खेळत ियाही. रनववयारी 
इंगं्डनवरुद्च्या गोलिून्य िरोिरीत 
असतयािया त्यालया दखुयापत झयाली होती.

दसुऱयया क्याट्फरच्या सुरुवयातीलयाच 

भयारतयालया पेिटिी कॉि्फर नमळयालया. पण 
त्याचया रयायदया संघयालया घेतया आलया ियाही. 
सघं दियावयाखयाली खळेतयािया ददसत आहे. 
दसुऱयया क्याट्फरमध्े भयारतयालया आणखी 
एक पेिटिी कॉि्फर नमळयालया, पण 
हरमिप्रीतचया डट्र ॅग फ्लिक पुन्या एकदया 
रोखलया गलेया. दरम्याि, समिरेिे अप्रनतम 
कयाम केले. भयारतयाच्या समिेर शसगंिे 
२१व्या नमनिटयालया गोल करत भयारतयालया 
१-० अिी आघयाडी नमळवूि ददली होती.

नतसऱयया क्याट्फरमध्े भयारतयािे 

जिरदस् सुरुवयात केली होती. 
आकयािदीपिे नतसऱययाच नमनिटयालया 
भयारतयाची आघयाडी दपु्पट केली. कयाही 
वेळयािे भयारतयालया पेिटिी कॉि्फरही 
नमळयालया. पण वेल्सचया िचयाव सज्ज 
होतया. 33व्या नमनिटयालया आकयािदीपिे 
मिदीपच्या मदतीिे गोल करण्यात यि 
नमळनवले. नतसऱयया क्याट्फरच्या ६व्या 
नमनिटयालया भयारतयालया पिेटिीही नमळयाली. 
पण इथे पुन्या संघ चुकलया. भयारतयालया 
पयाचवया पेिटिी कॉि्फर नमळयालया. 

         भारतानरे वरेल्सचा ४-२ नरे पराभव करे ला, आता भभडिार न्झूीलंडशी

आरोपांची चौकशी करून रोग्य ती कारराई
कप्रयांकया गांधींिी आंदोलियालया िसलेल्या कुस्ीपटूंिद्दल 

जलदहलंय, "आमचे खेळयाडू देशयाची शयाि आहेत. ते ियागनतक स्रयावर 
आपल्या कयामगगरीिं देशयाची प्रनतष्या उंचयावत असतयात. यया खेळयाडंूिी 
कुस्ी महयासंघ आणण त्याच्या अध्क्षांवर शोषणयाचे गंभीर आरोप 
केले आहेत. यया खेळयाडंूचया आवयाि ऐकलया गेलया पयादहिे. आरोपांची 
चौकशी करूि योग्य ती कयारवयाई झयाली पयादहिे."

।मेलबि्थ। महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

भयारतीय ददग्गज कुस्ीपटंूिी 
कुस्ी महयासघंयाचे अध्क्ष नब्रजभषूण 
िरण शसहं (BRIJBHUSHAN 
SHARAN SINGH) यांच्यावर गभंीर 
आरोप केल ेआहेत. त्ांच्यानवरोधयात 
देियातील अव्वल कुस्ीपटंूिी 
ददल्ीतील जंतरमंतर मैदयाियावर 
निदि्फि ंसरुु केली आहेत.

नब्रजभषूण िरण शसहं यांच्यावर 
लैंगगक छळ केल्याचया आरोपही नविेि 
रोगयाट (VINESH PHOGAT) आणण 
सयाक्षी मशलक (SAKSHI MALIK) 
यांिी केलया आहे. जतंरमतंरवर सरुु 
असलले्या कुस्ीपटंूच्या आदंोलियालया 
आतया रयाजकीय स्वरूप प्रयाप् झयालयं. 
काँग्ेसच्या रयाष्ट्र ीय सरचचटणीस 
डप्रयांकया गांधी (PRIYANKA 
GANDHI) यांिी कुस्ीपटंूच्या 

आरोपांवर डविट करत चौकिीची 
मयागणी केलीये.

डप्रयांकया गांधींिी आदंोलियालया 
िसलले्या कुस्ीपटंूिद्दल शलदहलयं, 

"आमच ेखळेयाडू देियाची ियाि आहेत. 
ते जयागनतक स्रयावर आपल्या 
कयामगगरीिं देियाची प्रनतष्ठया उंचयावत 
असतयात. यया खेळयाडंूिी कुस्ी 
महयासंघ आणण त्याच्या अध्क्षांवर 
िोषणयाच ेगभंीर आरोप केले आहेत. 
यया खेळयाडंूचया आवयाज ऐकलया गेलया 
पयादहजे. आरोपांची चौकिी करूि 
योग्य ती कयारवयाई झयाली पयादहज.े"

कुस्ीपटू गीतया रोगटिहंी डविट 
करत नवरोध करणयाऱयया कुस्ीपटंूिया 
पयादठंिया ददलया आहे. नतिं शलदहलयं, 
"आज हे चचत्र पयाहूि खपू वयाईट वयाटतं 
की, आपल्या देियाचे ऑशलम्म्क 
पदक नवजेते खेळयाडू ददल्ीतील 
जंतरमंतरवर धरणे धरूि िसले 
आहेत. ही हुकूमियाही थांिली पयादहज.े 
आज आम्ही आमच्या खेळयाडंूच्या 
मयागण्ांिया पणू्फ पयादठंिया देत आहोत." 
कुस्ीपटूतिू रयाजकयारणी ििलले्या 
िनितया रोगटिंही यया प्रकरणयावर 

     कुस्ीपटंूनी ददलिीतील जतंरमतंर मदैानावर ननदश्थनं सरुु 

कुस्ीपटूचं्ा आंदोलनाला वप्रयांकांिा फुल्ल सपोट्श कुस्ीपटूचं्ा आंदोलनाला वप्रयांकांिा फुल्ल सपोट्श 

आकाशदीप-हरमनप्रीतचे आकाशदीप-हरमनप्रीतचे शानदार गोलशानदार गोल!!

।मंुबई । महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

 िरेयाली वमचाच्या ितेतृ्वयाखयाली 
टीम इंडडययािे दशक्षण आडरिकेत 
खळेल्या जयात असलले्या मदहलया T20 
नवश्चषकयात नवजययाची हॅदट्ट्र क केली.

मॅचची दहरो ठरली ती मन्नत 
कश्यप. नतिे चयार नवकेट घेत 
स्कॉटलडंच्या िडॅटगं ऑड्फरच ेकंिरडे 
मोडले. प्रथम रलंदयाजी करतयािया 
भयारतीय सघंयािे निधचाररत 20 षटकांत 
4 गडी गमयावूि 149 धयावया केल्या. 
लक्ष्ययाचया पयाठलयाग करतयािया स्कॉडटि 
सघं 66 धयावांत सव्फियाद झयालया. भयारतयािे 
हया सयामिया 83 धयावांिी शजकंलया. यया 

नवजययासह भयारतीय संघयािे सुपर-6 
मध् ेआपल ेथियाि पके्क केले आहे.

िरेयाली वमचा अडँ कंपिी सध्या 
यया स्पधफेत अशजकं् आहे. यया सयामन्ययात 
भयारतयािे ियाणेरेक शजकूंि प्रथम 
रलदंयाजी करण्याचया निण्फय घतेलया. 
मयात्र यया सयामन्ययात कण्फधयार िरेयाली 
कयाही खयास करू िकलया ियाही आणण 
वयैगक्क दोि धयावांवर ियाद झयाली.
िवीि रलंदयाज सोनियया मेंडढययालया 
केवळ सहया धयावया करतया आल्या. 

ववजयािी हटॅट्रि क! मन्नतनये ववजयािी हटॅट्रि क! मन्नतनये 
स्कॉटलडंिी मोडली कंबरस्कॉटलडंिी मोडली कंबर


