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दिवंगत आमिार लक्ष्मण 
जगताप यांचे दि.३ जानेवारी २०२३ 
रोजी ननधन झाले. जगताप कुटंुबीय 
या िु:खातून अद्ाप सावरलेले 
नाही. अल्ावधीतच अनपेक्ीतपणे 
पोटननवडणूक जाहीर झाली. 
सव्वपक्ीय शोकसभेत दिवंगत 
जगताप यांच्ाबाबत भावूक 
होवून सुसंस्कृ त राजकारणाचे 
िश्वन घडवणारे, आठवडाभरात 
‘’ना भभती…ना सहानुभूती… 
आता ठरली रणनीती..’’ अशा 
मानससकतेत आले, याचे तमाम 
पपपंरी-चचचंवडकरांना आश्चय्व वाटू 
लागले आहे.  

राष्ट्र वािी काँग्ेसचे माजी 
नवरोधी पक्नेते नाना काटे , 
माजी नगरसेवक भाऊसाहेब 
भोईर, मोरेश्वर भोंडवे यांनी 
पोटननवडणुकीसाठी इचु्क 
असल्ाचा िावा केला. २०१७ 
मध्े भाजपाच्ा नतकीटावर 
ननवडून आलेले माजी नगरसेवक 
चंद्रकांत नखाते, अपक् माजी 
नगरसेवक नवनाथ जगताप 
यांच्ासह चचचंवड नवधानसभेतील 
प्रभावी िावेिार आणण सशवसेनेचे 
माजी गटनेते राहुल कलाटे यांनीही 
तयारी केल्ाची चचचा आहे.

िरम्ान, राज्ाचे नवरोधी 

पक्नेते आणण राष्ट्र वािी काँगे्सचे 
‘पडससझन मेकर’ असजत पवार 
यांच्ाकडे शहर राष्ट्र वािीत 
प्रस्ाव पारीत करुन पाठवण्ात 
आला. ही ननवडणूक राष्ट्र वािीने 
कोणत्ाही पररस्थितीत लढवावी 
आणण त्ासाठी  पक्ातीच 
उमेिवाराला संधी द्ावी, अशी 
आग्ही मागणी करण्ात आली. 
यावर असजत पवार यांनी पुण्ात 
जाहीरपणे सांगगतले की, िोन 
दिवसांत आम्ी मुंबईत बैठक 
घेवू आणण ननण्वय ननसश्चत करु. 
त्ामुळे राष्ट्र वािीसह महानवकास 
आघाडीकडून इचु्कांच्ा आशा 
पल्लवीत झाल्ा आहेत. 

पंरतु, ही वेळ उपकाराची 
जाण ठेवण्ाची आहे. परोपकारी 
वकृत्ीचे िश्वन घडवून राजकीय 
सं कु चचतपणा ससद्ध क रणे 
राष्ट्र वािीसह सव्व इचु्कांना 
शोभणारे नाही पकंवा हा राजकीय 
सुसंस्कृ तपणा नाही,  ही सव्वसामान्य 
पपपंरी-चचचंवडकरांची अपेक्ा 
आहे. त्ाला आधारही तसाच 
आहे. चचचंवड मतिार संघातील 
मातब्बर नेते म्णून ज्ांची आज 
ओळख आहे. अपवाि वगळता ही 
यापैकी सववांना जगताप घराण्ाने 
संधी दिली. मानसन्ान दिला आहे. 

उपकाराची परतफेड की 
परोपकाराची भावना?
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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

Covid च्ा नव्ा वे्ररएटंचा धमूाकुळ; शास्त्रजांकडून धोक्ाची घटंा!

 "कननाटक नको फक्त 
बळेगाव द्ा अन् ववरय संिवा''

  मुबंईसाठी काय केल ेयािा दिशोब 
जनतेिा मागणार

 गजुरातमधे् काँगे्स अ ॅक्शन मोडमधे्!

आतील पानांत

चिंिवड ववधानसभा पोटननवडणूक : जगताप ववरोधी गटातील अनकेािंी सत्वपरीक्ा

पििंरी । विशेष प्रविविधी 

पि ंिरी-चििंवडच्ा राजकारणािती दिशा ठरवणारी चििंवड ववधानसभा िोटवनवडणूक भाजिा ववरुद्ध मिाववकास 
आघाडती अर्नात राष्ट्र वािती काँग्ेस िाटटी अशती िोणार, असे प्रर्मिश्षनती दिसत असले, तरी खऱया अर्नाने उिकारािती 

िरतफेड की िरोिकारािती भावना ? या मुद्ावरि चििंवडकर न्ाय वनवाडा करणार आिेत. कारण, आजच्ा घडतीला जगताि 
घराण्ाववरोधात जती मंडळी उभती ठाकलती आिे. त्ामध्े कािींिा अिवाि वगळता सववांना दिवंगत जगताि यांनती िडत्ा काळात 

मित केलती आिे. 

नफरत की बाजार में प्ार का संदेश…
 आजच्ा घडीला जे नेते मंडळी जगताप 

घराण्ाबाबत नवरोधाची भूनमका घेत आहेत. 
त्ांच्ावर दिवंगत जगताप यांचे उपकार 
आहेत, हे मान्य करायला हवे. याला िसु्ुरखुद्द 
राष्ट्र वािीचे पपपंरी नवधानसभा मतिार संघाचे 
आमिार अण्ा बनसोडे यांनीच िजुोरा दिला 
आहे. पोटननवडणुकीच्ा लढाईचा शंखनाि सुरू 
असताना, बनसोडे मात्र संवेिनशील भूनमका मांडताना दिसतात. ‘‘दिवंगत 
आमिार जगताप यांनी राष्ट्र वािी काँग्ेसच्ा थिापनेपासून पक्ात सक्ीयपणे 
काम केले आहे. पक्ाचे अध्क् शरि पवार आणण नेते असजत पवार यांच्ावर 
नाराज होवून त्ांची पक् सोडला नव्हता. त्ांनी सव्वपक्ीय नेत्ांशी सलोख्ाचे 
संबंध ठेवले आहेत. त्ामुळे भाजपाने जगताप घराण्ातील व्यक्ीला उमेिवारी 
दिल्ास  अवघ्ा िीड वर्वांसाठी असलेली ही जागा नबननवरोध करावी.’’ अशी 
भूनमका आमिार बनसोडे यांनी स्पष्पणे मांडली. ‘‘नफरत की बाजार में प्ार का 
संिेश’’ या उक्ीप्रमाणे आमिार बनसोडे यांची भूनमका ननसश्चतच स्ागताह्व आहे.

अजजत गव्ाणे तुम्ीसुद्ा चुकलाच…
 राष्ट्रवािी काँगे्स पाटटीच ेशहराध्क् असजत गव्हाणे 

ज्ांच्ा मितीन ेराजकारणात आल,े त्ामध् ेमाजी 
आमिार नवलास लांडे यांचे मोठे योगिान आहे. 
पकंबहुना, लांडे यांच्ा सशफारसीनुसारच गव्हाणे 
शहराध्क्पिी नवराजमान झाले आहेत. गव्हाणे 
ज्ावळेी थिायी सनमतीच ेसभापती झाल,े त्ावळेी 
शहर राष्ट्र वािीत ‘पडससझन मेकर’ िोन नेते होते. 
त्ामधे् लांडे आणण दिवगंत आमिार जगताप या िोघांच्ा मितीनेच असजत गव्हाणे 
थिायीचे सभापती झाले, अस ेसमकालीन नते ेखासगीत सांगतात. िसुरीकडे, माजी 
आमिार नवलास लांडे यांनी प्रस्ानवत नवधी महानवद्ालयाला दिवंगत जगताप यांचे 
नाव िेण्ाची घोर्णा केली आणण राज्ाच ेउपमखु्मतं्री आणण नवरोधी पक् भाजपाचे 
मातब्बर नेत ेिेवेंद्र फडणवीस यांचीही वाहवा नमळवली. पकमान पोटननवडणकुीत 
असजत गव्हाण ेयांनी मनाचा मोठेपणा िाखवण ेअपके्ीत होत.े मात्र, तसे झाल ेनाही. 
गव्हाण ेयांनी जाहीरपणे ननवडणकू लढवण्ाची तयारी केली. प्रस्ाव तयार केला 
आणण पक्श्षे्ी अथचात असजत पवार यांना ननण्वय घणे्ासाठी प्रयत्न सरुू केल.े 
राष्ट्रवािीतील ससुसं्कृ त नतेा अशी ओळख असलले्ा असजत गव्हाणेंकडून ही अपके्ा 
किापप नव्हती, अशी खतं जे्ष् नेत्ांकडून व्यक् केली जात आहे.

 राजकीय उपकाराची परतफेड करण्ाची ही वेळ…
 राष्ट्र वािीचे आमिार आण्ा बनसोडेंपासून अगिी राहुल कलाटे यांच्ापययंत 

प्रत्ेकाच्ा राजकीय जीवनातील सुरूवातीच्ा काळात आमिार जगताप यांनी 
मित केली आहे. राष्ट्र वािीत असताना जगताप आणण लांडे या िोन नेत्ांच्ा 
हातात शहरातील सत्ा एकवटली होती. त्ावेळी जगताप यांनी अनेकांना 
नगरसेवक, नवनवध सनमत्ांचे सभापती, थिायी सनमती सभापती, सभागकृह 
नेता, उपमहापौर, महापौर अशी मानाची पिे दिली आहेत. नवशेर् म्णजे, २०१९ 
च्ा ननवडणुकीत कट्टर नवरोधक असलेल्ा खासिार श्ीरंग बारणे यांच्ा 
नवजयासाठी दिवंगत जगताप मैिानात उतरले. याउलट, राहुल कलाटे यांनी 
िोनिा जगताप यांच्ानवरोधात नवधानसभा ननवडणूक लढवली. मात्र, कलाटे 
यांचा राजकीय प्रवास जगताप यांच्ा साथीनेच झाला होता,  हा खरा इनतहास 
आहे. मात्र, मोठी पिे नमळाल्ानंतर अनेकांची राजकीय महत्ताकांक्ाही वाढली 
आणण जगताप घराण्ानवरोधात  बंडाचे ननशाण अनेकांनी हाती घेतले. मात्र, 
आज पूवटी केलेल्ा उपकाराची परतफेड करण्ाची वेळ आहे, याचे भान संभाव्य 
िावेिारांनी ठेवले पादहजे, अशी भावना जगताप घराण्ाशी ननष्ा असलेल्ांकडून 
बोलून िाखवली जात आहे. 

हंबरडा फोडून रडणारे सोबत राहणार की रंग बदलणार?
 दिवंगत आमिार जगताप यांच्ा ननधनानंतर भाजपासह सव्वपक्ीय समथ्वक 

‘चंद्ररंग’ वर हंबरडा फोडून रडताना पपपंरी-चचचंवडकरांनी पादहले आहेत. 
जगताप यांच्ा अथिी अजून थंडही झाल्ा नाहीत, तोपययंत जगताप घराण्ाला 
राजकाराणातून बाजूला करण्ाचे र्डयंत्र सुरू झाले आहे. त्ासाठी ‘‘आता 
नाही, तर कभधच नाही’’  असा संिेश तळागाळात पोहोचवण्ाचा प्रयत्न सुरू 
आहे. इचु्कांनी जगताप नवरोधी गटाची मोट बांधण्ासाठी जोर-बैठका 
सुरू केल्ा आहेत. मात्र, जगताप यांच्ा मकृत्ू नंतर हंबरडा फोडणारे जगताप 
घराण्ासोबत राहणार की रंग बिलणार? याकडे पपपंरी-चचचंवडकरांचे लक् 
आहे. पोटननवडणूक झालीच, तर अनेकांचा बुरखा फटणार असून, भाजपा 
आगामी महापासलका ननवडणुकीत त्ांचा दहशोब करणार, असे ननरीक्ण 
राजकीय जाणकारांनी नोंिवले आहे.
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 ।िुणे ।  मिाईन्ूज । 
पपपंरी- चचचंवड शहरात राष्ट्रवािीचे 

सववेसवचा शरि पवार यांच्ा हस्े 
खासगी रुग्ालयाच ेउिघाटन झाल.े 
रुग्ालयाच ेचअेरमन हे बळेगावातील 
आहेत. त्ांच ेआणण शरि पवार यांचे 
चांगले मैत्रीचे संबंध असल्ाने शरि 
पवार हे नहेमी बळेगाव मागत असतात, 
घ्ायच ेअसले तर पूण्व कनचाटक घ्ा 
बळेगाव नको. अस ेडॉ. प्रभाकर कोरे 
आपल्ा भार्णात म्णाल,े हाच धागा 
पकडून शरि पवार यांनी मी तुमच ेअनके 
उिघाटन केली आहेत. मी काही मागत 
नाही. तवेढं बळेगाव िेऊन टाका आणण 
प्रश्न सपंवा अशी नमश्किल पटपण्ी पवार 
यांनी केली. ते पपपंरी- चचचंवडमधे् 
रुग्ालयाच्ा उिघाटनाप्रसगंी बोलत 
होते.पपपंरी- चचचंवड च्ा भोसरी 
पररसरात एका खासगी रुग्ालयचे 
उिघाटन राष्ट्र वािी चे सववेसवचा शरि 
पवार यांच्ा हस् ेझाल.े रुग्ालयाचे 

चअेरमन डॉ. प्रभाकर कोरे आणण शरि 
पवार यांच ेमैत्रीच ेसंबधं आहेत. त्ांच्ा 
संथिा, वास्ू, रुग्ालयाचे उिघाटन 
शरि पवार यांच ेहसे् झाल ेआहे. यावर 
बोलत असताना डॉ. प्रभाकर कोरे 
म्णाले की, शरि पवार मला नेहमी 
म्णतात बळेगाव कधी िेणार. साहेब 
आम्ी मुबंई प्रांतातील आहोत. माझ्ा 
सव्व संथिा या मुंबईत आहेत. म्णून 
मी साहेबांना म्णत असतो घ्ायचे 
असेल तर पणू्व कनचाटक घ्ा, बेळगाव 
नको. अस आम्ी नहेमी बोलतो. हाच 
धागा पकडून शरि पवार यांनी आपल्ा 
भार्णात म्णाले, काही नवीन केल ेकी 
त ेमला उिघाटनाला बोलवतात. मग 
कनचाटकमध् ेअसो की महाराष्ट्र ात. गेली 
अनके वर्चाची ही परंपरा आहे. म्णनू मी 
नहेमी डॉ. प्रभाकर याना सांगतो, की मी 
तमुची इतकी उिघाटन केली. मी काही 
मागत नाही तेवढं बळेगाव िेऊन टाका 
आणण प्रश्न संपवून टाका. 

फक्त बळेगाव द्ा 
अन ्ववषय सपंवा!
        पणु्ातील कार्यक्रमात शरद पवारांिं ममश्किल ववधान

। िारगाव मिाईन्ूज । 

प्रवतवनधती।

 ित्ात्रयनगर (पारगाव) ता. 
आंबेगाव येथील भीमाशंकर सहकारी 
साखर कारखान्यास सन २०२१-२२ 
हंगामासाठी नॅशनल फेडरेशन ऑफ 
को-ऑप शुगर फॅक्टरीज सल. (नवी 
दिल्ली) यांचा उच्च साखर उतारा 
नवभागातील 'सववोत्कृ ष् ऊस नवकास 
प्रथम क्मांक पुरस्ार' मुख्मंत्री 
एकनाथ सशिें व पद्मभूर्ण माजी 
कें द्रीय ककृ र्ी मंत्री शरि पवार यांच्ा 
हस्े प्रिान करण्ात आला.

वसंतिािा शुगर इन्स्टिट्ूट 
(मांजरी बुद्रकु ) येथे आज शननवारी 
नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑप 

शुगर फॅक्टरीज सल. व वसंतिािा 
शुगर इन्स्टिट्ूट यांच्ा वतीने 

िेशातील सहकारी व खाजगी 
साखर कारखान्यांना पुरस्ार 

प्रिान करणेत आले. यावेळी 
माजी उपमुख्मंत्री असजत पवार, 

माजी गकृहमंत्री व वसंतिािा शुगर 
इन्स्टिट्ुटचे उपाध्क् दिलीप वळसे 

पाटील, माजी मंत्री जयंत पाटील, 
बाळासाहेब पाटील, राजेश टोपे, 
हर््ववध्वन पाटील, नॅशनल फेडरेशन 
ऑफ को-ऑप शुगर फॅक्टरीज सल. 
अध्क् जयप्रकाश िांडेगावकर व 
महाराष्ट्र  राज् सहकारी साखर 
कारखाना संघाचे अध्क् पांडुरंग 
पाटील, वेस्ट इंपडयन शुगर नमल्स 
असोससएशनचे अध्क् बी.बी. 
ठोंबरे, साखर आयुक् शेखर 
गायकवाड, नॅशनल फेडरेशन 
ऑफ को-ऑप शुगर फॅक्टरीज 
सल. काय्वकारी संचालक प्रकाश 
नाईकनवरे, वसंतिािा शुगर 
इ न्स्टिटु्टचे  मह ासंच ालक 
संभाजी कडू पाटील तसेच साखर 
उद्ोगातील अनेक मान्यवर 
उपस्थित होते.

भीमाशकंर कारखान्ास  'सर्वोत्कृ ष्ट ऊस वर्कास प्रथम क्रमांक' परुस्ार
मुख्यमंत्ी एकनाथ मशंदे व माजी कें द्ीर कृषी मंत्ी शरद पवार रांच्ा हस्े प्रदान

 ।िुणे ।  मिाईन्ूज । 

प्रवतवनधती।
व सं त ि ा ि ा  शु ग र 

इ न्स ्टि ट्ू ट च् ा  व ा प र््व क 
सव्वसाधारण सभेच्ा नननमत्ाने 
राष्ट्र वािी काँगे्सचे अध्क्, माजी 
कें द्रीय ककृ र्ी मंत्री शरि पवार आणण 
राज्ाचे मुख्मंत्री एकनाथ सशिें 
शननवारी एकाच व्यासपीठावर 
असणार आहेत. गेल्ा काही 
दिवसांपासून राज्ातील बिलत्ा 
राजकीय पररस्थितीत िोघे नेते 
एकत्र येणार असल्ाने ते काय 
बोलणार, याकडे राजकीय वतु्वळाचे 
लक् लागले आहे.

वसंतिािा शुगर इन्स्टिट्ूटची 
४६ वी वापर््वक सव्वसाधारण सभा 
शननवारी सकाळी अकरा वाजता 
संथिेच्ा मांजरी बुद्रकु येथील 
कायचालयात होणार आहे. माजी 
कें द्रीय ककृ र्ी मंत्री तथा संथिेचे 
अध्क् शरि पवार सभेच्ा 
अध्क्थिानी असणार आहेत. 
या सभेसाठी राज्ाचे मुख्मंत्री 
एकनाथ सशिें यांना प्रमुख पाहुणे 
म्णून आमंपत्रत करण्ात आले 
आहे. त्ांच्ाबरोबर सहकारमंत्री 
अतुल सावे, नवरोधी पक्नेते असजत 
पवार, संथेिचे उपाध्क् आणण 
माजी गकृहमंत्री दिलीप वळसे-

पाटील, संथिेचे नवश्वस् आणण 
ननयामक मंडळाचे सिस्य, संबंभधत 
खात्ाचे वररष् अभधकाऱयांबरोबरच 
साखर उद्ोगातील तज्ज्ञ उपस्थित 
राहणार आहेत. वसंतिािा 
शुगर इन्स्टिटू्टच्ा वतीने 
साखर उद्ोगातील सववोत्कृ ष् 
काय्वक्मतेसाठी दिल्ा जाणाऱया 
नवनवध पुरस्ारांचे नवतरणही 
यावेळी करण्ात येणार आहे.
राज्ातील राजकीय पररस्थिती 
गेल्ा काही दिवसांपासून बिलली 
आहे. सशिें फडणवीस सरकारच्ा 
काय्वकाळात राज्ातील अनेक 
उद्ोग बाहेर थिलांतरीत होत 
असल्ाचा आरोप राष्ट्र वािी 
काँग्ेसह अन्य नवरोधकांनी केला 
आहे. या पाश्व्वभूमीवर एकनाथ 
सशिें आणण शरि पवार एकाच 
व्यासपीठावर येणार असल्ाने ते 
काय बोलणार, याकडे राजकीय 
वतु्वळाचे लक् लागले आहे.

राज्ातील १८९  
कैद्ांची शशक्ा माफ

पणू्ण कना्णटक घ्ा, बेळगाव नको. -  शरद पवार 
 पपपंरी- चचचंवड च्ा भोसरी पररसरात एका खासगी रुग्ालयचे 

उिघाटन राष्ट्र वािी चे सववेसवचा शरि पवार यांच्ा हस्े झाले. 
रुग्ालयाचे चेअरमन डॉ. प्रभाकर कोरे आणण शरि पवार यांचे मैत्रीचे 
संबंध आहेत. त्ांच्ा संथिा, वास्ू, रुग्ालयाचे उिघाटन शरि पवार 
यांचे हस्े झाले आहे. यावर बोलत असताना डॉ. प्रभाकर कोरे म्णाले 
की, शरि पवार मला नेहमी म्णतात बेळगाव कधी िेणार. साहेब 
आम्ी मुंबई प्रांतातील आहोत. माझ्ा सव्व संथिा या मंुबईत आहेत. 
म्णून मी साहेबांना म्णत असतो घ्ायचे असेल तर पूण्व कनचाटक 
घ्ा, बेळगाव नको. अस आम्ी नेहमी बोलतो. हाच धागा पकडून 
शरि पवार यांनी आपल्ा भार्णात म्णाले, काही नवीन केले की ते 
मला उिघाटनाला बोलवतात. मग कनचाटकमध्े असो की महाराष्ट्र ात.
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राष्ट्रवादीच्ा ननण्णयाची दोन ददवसांत घोषणा?
पििंरी  । मिाईन्ूज । 

चििंवड ववधानसभा 
िोटवनवडणूक लढववण्ाबाबत 

यते्ा िोन दिवसात वनण्षय 
िोईल. अजजतिािा, जयतं 

िाटतील यांच्ाशती ििना झालती 
आिे. शरि िवार सािेबांनािती 

आमिती भवूमका सांगगतलती 
आिे. सकारात्मक वनण्षय िोईल 

अशा प्रकारिती आमिती अिके्ा 
आिे. उमेिवार राष्ट्रवाितीिाि 

असावा, अशती आमिती भवूमका 
आिे. आगामती मिािाजलका 

वनवडणुकीच्ा दृष्तीने िती 
वनवडणूक मित्तािती आिे, अशती 

मादितती राष्ट्रवाितीि ेशिराध्क् 
अजजत गव्ाणे यांनती दिलती आिे.  

चचचंवडचे भाजपा आमिार 
लक्ष्मण जगताप यांच्ा ननधनामळेु 
ररक् झालले्ा जागी पोटननवडणकू 
जाहीर झाली आहे. २७ फेबु्वारीला 
मतिान, तर २ माच्वला मतमोजणी 
होणार आहे. त्ापाश्व्वभूमीवर 
राष्ट्र वािीच्ा थिाननक पिाभधका-
यांची शुक्वारी एक बैठक झाली. 
त्ात पोटननवडणूक लढनवण्ाचा 
सवचानुमते ननण्वय घेण्ात आला. 
त्ासाठी पक्श्ेष्ठींची परवानगी 

घेण्ासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. 
या सव्व घडामोडठींच्ा पाश्व्वभूमीवर 
शननवारी पक्ाच ेअध्क् शरि पवार 
यांची थिाननक पिाभधका-यांनी भटे 
घेतली. शहराध्क् असजत गव्हाणे, 
माजी आमिार नवलास लांडे, ननवडणकू 
लढनवण्ासाठी इचु्क असलले ेनाना 
काटे, भाऊसाहेब भोईर, मोरेश्वर भोंडवे 
यांच्ासह संजोग वाघरेे, मयरु कलाटे, 
नवक्ांत लांडे आिी उपस्थित होते. 
यासशवाय मागीलवळेी राष्ट्र वािीच्ा 
पा दठब्ांवर अपक् लढलेले 

राहुल कलाटेही उपस्थित होते. 
शरि पवार यांच्ाशी झालेल्ा 
चचवेची मादहती िेताना शहराध्क् 
असजत गव्हाण ेम्णाल,े ”चचचंवडच्ा 
पोटननवडणुकीसंिभचात शुक्वारी 
राष्ट्रवािीच्ा प्रमखु पिाभधका-यांची 
बठैक पार पडली. त्ामधे् चचचंवडची 
पोटननवडणूक राष्ट्र वािीने लढवावी 
अस ेथिाननक पिाभधका-यांच ेसववांचे 
मत आहे. याबाबत नवरोधी पक्नेते 
असजत पवार, प्रिेशाध्क् जयंत 
पाटील यांच्ाशी चचचा केललेी आहे”.

”साहेबांना आमच ेमत सांगगतले आणण 
मागणीच ेपत्र दिल ेआहे. वररष् नते ेजो 
ननण्वय घतेील तो आम्ाला मान्य आहे. 

पक्ाच्ा ननण्वयासोबत सव्व इचु्क राहतील. परंत,ु 
यते्ा काही दिवसात महापासलकेच्ा ननवडणकुा 
आहेत. चचचंवडमध्े राष्ट्र वािीची ताकि आहे. 
ननवडून येतील अशी क्मता असलेले उमेिवार 
आहेत. यावळेी राष्ट्रवािीचा उमिेवार ननवडून येईल 
याची सववांना खात्री आहे. पोटननवडणूक लढनवली 
तर ननसश्चतपण ेराष्ट्रवािीचा नवजय होव ूशकतो”. 
- अजजत गव्ाणे, शहराध्क्, राष्ट्रवािी काँग्से पाटटी.  

येत्ा काही दिवसात पपपंरी-चचचंवड महापासलकेची 
साव्वपत्रक ननवडणूक होणार आहे. चचचंवडमध्े राष्ट्र वािीची 
ताकि आहे. नवधानसभेची पोटननवडणूक लढनवली 
तर ननसश्चतपणे राष्ट्र वािीचा नवजय होवू शकतो. त्ामुळे 
पोटननवडणूक राष्ट्र वािीने लढवावी असे साकडे राष्ट्र वािीचे 
शहराध्क् असजत गव्हाणे यांच्ासह पक्ाच्ा थिाननक 
पिाभधका-यांनी पक्ाचे सववेसवचा शरि पवार यांना घातले.  
त्ामुळे आता राष्ट्र वािी पोटननवडणूक लढनवणार का? 
याकडे राजकीय वतु्वळाचे लक् लागले आहे.

।पििंरी-चििंवड ।
 । मिाईन्ूज । प्रवतवनधती।

मदिला सक्मतीकरण 
आणण नवोदितांना संधती या 
िेतुने आमिार मिेश लांडगे 

यांच्ा संकल्पनेतून आयोजजत 
केलेल्ा ‘इंद्ायणती र्डती- २०२३’ 

मिोत्सवात यावरटी तरुणांना 
नोकरीिती संधतीिती उिलब्ध 
करुन िेण्ात आलती आिे. 

सशवांजली संखी मंचच्ा 
अध्क्ा पुजा महेश लांडगे 
यांच्ा पुढाकाराने आयोसजत 
इंद्रायणी थडी -  २०२३ हा 
महोत्सव दि. २५ जानेवारी ते 
२९ जानेवारी २०२३ िरम्ान 

भोसरी येथील गावजत्रा मैिानात 
होणार आहे. तब्बल १७ एकर 
जागेत महाराष्ट्र भरातून १ हजार 

स्टॉल उभारण्ात आले आहेत.  
महोत्सवामधे् अयोधे्तील प्रभू 
श्ीराम मंदिर प्रनतककृ ती, ग्ाम 

संस्कृ ती, खाद् महोत्सव, बाल 
जत्रा, परंपररक खेळ, ऐनतहाससक 
शस्त्र प्रिश्वन, पाटील वाडा 
प्रनतककृ ती, भजन महोत्सव, मिचानी 
खेळ, नवनवध भागातील कलाककृ ती 
आणण हस्कला प्रिश्वन, खेळ 
रंगला पैठणीचा, मंगळगौर खेळ 
यासह फॅशन शो, महाराष्ट्र ाचे 
लाडके नवनोिवीर, ससनेतारका 
नकृत्, पारंपररक नकृत्, जािचूे प्रयोग, 
झुंबा डान्स अशा नवनवध काय्वक्म 
एकाच छताखाली उपलब्ध आहेत.  
यासह आरोग्य सशबीर, रक्िान 
स श ब ी र  आ ण ण  बे र ो ज ग ा र 
तरुणांना संधी  िेण्ासाठी 
नोकरी महोत्सवसुद्धा होणार 
आहे. त्ासाठी राज् सरकारच्ा 
सहकायचाने ननयोजन केले आहे. 

आ. महेश लाडंगे राचं्ा सकंल्पनतूेन उपक्रम;  दद. २५ त े२९ जानवेारी दरम्ान भोसरीत महोत्सव

शरद पवार रािंी माहहती : शहर पदाचधकारी, इचु्कानंी घेतली भटे 

‘इंद्ायणी थडी-२०२३’ मध्ये तरुणांना रोजगाराची संधी

तब्बल ३ हजार ३५१ 
यावर्टी तरुणांना रोजगाराची सधंी 

या अनुर्ंगाने रोजगार मेळावासुद्धा 
आयोसजत केला आहे. त्ासाठी 
त्ासाठी महेशिािा स्पोट््वस 
फाऊंडेशन आणण नवनवध संथिांनी 
पुढाकार घेतला आहे. यामधे् 
खासगी आथिापनेतील तब्बल 
३ हजार ३५१ इतक्ा पिांसाठी 
रोजगार मेळावा आयोसजत केला 
आहे. त्ासाठी २३ पेक्ा जास् 
नामां पकत कंपन्यांचे  स्टॉल 
यादठकाणी उपलब्ध केले आहेत. इयत्ा १० वी ते पिवीधर तसेच 
आयटीआय प्रसशक्ण घेतलेल्ा सव्व उमेिवारांनी रोजगार मेळ्ाव्यास 
येताना शैक्णणक पात्रतेची सव्व कागिपत्रे व बायोडाटा या सव्व प्रती 
सोबत घेऊन यावे, असे आवाहन करण्ात आले आहे. तसेच, अभधक 
मादहतीसाठी 9689866804/7972965226 या क्मांकांवर संपक्व  
साधावा, असेही आयोजकांनी म्टले आहे.

भोसरी : एका रुग्ालयाच्ा लोकाि्पण सोहळ्ाविवित्त राष्ट्रिादीचे अध्यक्ष शरद ििार भोसरी येथे शवििारी आले होिे.

शरद पवार, अजजत पवार 
यांच्ा ननण्णयाकडे लक्ष…

तब्बल ३ हजार ३५१ पदांसाठी मेळावा…
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भाजिच िवे् िर काँगे्स, डािे आणण 
िणृिलू काँगे्स या िक्षषांसाठीही ईशाने्िील 
िीि राज्षांच्ा वििडणकुषांच ेिहत्त्व िोठे आहे. 
याि विरोधकषांच्ा कािगिरीविषयी विशषे 
औत्कु्य असले.

ईशान्य भारतातील तीन छोटेखानी 
राज्ांच्ा नवधानसभा ननवडणुका जाहीर 
झाल्ामुळे यिंाच्ा ‘ननवडणकुांच्ा वर्चा’तील 
रणधुमाळीस खऱया अथचान ेतोंड फुटल ेआहे. 
चारच दिवसांपूवटी भारतीय जनता पक्ाच्ा 
उच्चस्रीय बठैकीत पतंप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी 
काय्वकत्वांसाठी ‘िशसतू्री’ जाहीर केल्ावर 
ननवडणकुांची घोर्णा केव्हाही होऊ शकत,े 
याची चाहूल लागलीच होती. आता बधुवारी 
या ननवडणुकांची नवभधवत घोर्णा करून 
ननवडणूक आयोगान ेत्ाची साक् दिली आहे.

पत्रपरुा, नागालडँ आणण मेघालय या तीन 
राज्ांत फेबु्वारीच्ा िसुऱया पंधरवड्ात 
या ननवडणकुा होत असनू, ही राज् ेतलुननेे 
छोटी असली, तरी भाजपच नवे्ह तर काँग्से, 
डाव ेआणण तकृणमलू काँगे्स या पक्ांसाठीही 
या ननवडणुकांचे महत्त मोठे आहे. त्ाचे 
प्रमुख कारण म्णजे या ननवडणुकांनंतर 
अवघ्ा वर््वभरातच लोकसभा ननवडणकुांचे 
नबगलू फंुकल ेजाणार आहेत. त्ामळेु भाजप 
आपला या राज्ांमधील पाया अभधक बळकट 
करण्ाचा कसोशीने प्रयत्न तर करणारच; 
सशवाय डाव्या पक्ांनाही या राज्ांवरील 
गमावलेली पकड पनुश्च हस्गत करण्ाची 
सधंी या नननमत्ान ेप्राप्त झाली आहे.

ईशान्यकेडील सात राज्ांमधे् आपले 
बस्ान बसवण्ासाठी संघपररवार गेली 
काही िशके अथक प्रयत्न करत असनू, २०१४ 
मध् ेमोिी यांच्ा नतेकृत्ाखाली कें द्राची सत्ा 
हस्गत केल्ानतंर या प्रयत्नांना यश यतेाना 
दिसू लागल ेआहे. या प्रयत्नांमधे् जसा जनाधार 
वाढनवण्ाचा प्रयत्न होता, तसचे फोडाफोडीचे 
‘नवख्ात ततं्र’ ही वापरण्ात आल,े हे आपण 
पादहल.े या तीन राज्ांपकैी पत्रपरुा या एकेकाळी 
मार््ववाद्ांचा बालेपकल्ला असलेल्ा 
राज्ात गेल्ा ननवडणुकांत भाजपला 
केवळ स्बळावर सरकार थिापन करण्ात 
यश आले, अस ेनाही तर ४३.६ टके् मतहेी 
नमळाली! यावरून तथेील जनतेच्ा बिलत्ा 
मानससकतचेी कल्ना यायला हरकत नसावी. 
मात्र, मघेालय आणण नागालडँ या िोन राज्ांत 
भाजपने थिाननक पक्ांशी आघाडी करून 
सत्ेचा चतकोर-ननतकोर वाटा पटकावला 
असला, तरी तथेे त्ांना ठामपणे आपल ेपाय 
रोवता आलले ेनाहीत, अस ेननकालच सांगतात. 
या नतन्ी राज्ांत नवधानसभा सिस्यांची सखं्ा 
प्रत्केी अवघी ६० आहे. पकैी पत्रपरुात भाजपचे 
३५ आमिार असले तरी नागालँडमधे् १२ 
आणण मघेालयात तर अवघ ेिोनच आमिार 
आहेत, हे लक्ात घ्ाव ेलागत.े

ईशान्ेततील लढतती
संपादकीय

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

ऐकोनियां माझी करुणेचीं वचिें ।
व्ावें िारायणें उतावीळ ॥२॥

 - संत तुकाराम

भूवमका

एकटा भारतीय जनता पक् मात्र 
लडाखठींच्ा या राजकीय-सामासजक 
समरसतेपासून िरू दिसतो. याचे कारण 
उघड आहे. लडाखचे लोक आजवरचे 
भेि बाजूला ठेवून एकत्र आले आहेत, ते 
कें द्र सरकारची लडाखबद्दलची योजना 
फेटाळण्ासाठी. लडाखच्ा कें द्रशाससत 
प्रिेशाला राज्ाचा िजचा द्ा आणण 
राज्घटनेच्ा सहाव्या अनुसूचीप्रमाणे 
या प्रिेशाला स्ायत्ता द्ा या िोन प्रमुख 
मागण्ांसाठी लडाखठींनी परवाच्ा रनववारी 
(१५ जानेवारी) जमू्मधे् धडक मारली. 
लडाखच्ा मागण्ांसाठी कें द्र सरकारशी 
संघर्चाचा पनवत्रा घेणाऱया ‘लेह ॲपेर् 
बॉडी’ या सघंटनने ेजानवेारीपासनू ननिश्वने 
सुरू केली आहेतच, ती आता जम्ूपययंत 
पोहोचली. ‘लॅब’ म्णून ओळखल्ा 
जाणाऱया ‘लेह ॲपेर् बॉडी’ची पदहली 
बठैक १ ऑगस्ट २०२१ रोजी झाली होती. 
या सघंटनकेडे वा नतच्ा मागण्ांकडे िलु्वक् 
करणे हा लडाखच्ा प्रश्नावरला उपाय नाही, 
एवढे तरी जमू्तील ननिश्वनांमुळे स्पष् झाल.े
जवे्हा कें द्रान ेलडाखला नवधानसभसेशवाय 

कें द्रशाससत प्रिेश बनवल,े तवे्हा आम्ाला 
वाटले होते की लेह आणण कारगगल या 
िोन्ी सजल्हांच्ा नवद्मान स्ायत् पव्वतीय 
पररर्िेला (दहल कौन्न्सलला) अभधक सशक् 
केल ेजाईल… मात्र सरकारन ेदहल कौन्न्सल 
अशक् व्हावी असचे ननण्वय घतेलले ेआहेत,” 
अस ेभतूपूव्व जम्ू-काश्ीर राज्ाच ेमाजी 
मंत्री नवांग ररप्झन जोरा म्णाल.े जोरा हे 
सध्ा लडाखमधील काँगे्सच ेप्रिेशाध्क् 
आहेत आणण ‘लहे ॲपरे् बॉडी’चे उपाध्क् 
आहेत. ‘लहे ॲपरे् बॉडी’मध् ेराजकीय 
पक्, सामासजक संघटना, यांबरोबरच 
व्यापाऱयांच्ा संघटना आणण नवद्ाथटी 
संघटनािेखील सामील झाल्ा आहेत.

या आंिोलकांच्ा इतर मागण्ांमध्े 

लडाखसाठी ननराळ्ा लोकसेवा आयोगाची 
थिापना, लडाखमधील तरुणांसाठी 
नोकऱयांमधे् आरक्ण तसेच लेह आणण 
कारगगल सजल्हांसाठी िोन स्ततं्र संसिीय 
मतिारसंघांची नननम्वती यांचा समावशे आहे. 
‘लहे ॲपरे् बॉडी’ ही नावाप्रमाण ेलेह या 
एकाच सजल्हाची महासंघटना असली, तरी 
कारगगल सजल्हातील ‘कारगगल डेमॉकॅ्पटक 
अलायन्स’च्ा (केडीए) साथीनचे ही ननिश्वने 
सुरू आहेत.

माजी खासिार थुप्स्टन चेवांग हे 
‘लबॅ’च ेप्रमखु आहेत, तर ‘केडीए’च ेनेतकृत् 
असगर करबलाई आणण अली अखून हे 
करत आहेत. लेहमधे् प्रामुख्ाने बौद्ध 
आणण कारगगलमधे् सशया मसु्ीम बहुसखं् 
असल्ान ेिोन्ी सजल्हांतील लोक अगिी 
अलीकडेपययंत, एकमेकांकडे संशयाने 
पाहत असत. जमू्-काश्ीर राज् होते, 
तेव्हा तर राज् सरकारवर मुस्ीमबहुल 
कारगगलबाबत पक्पाताचा आरोप लहेवासी 
नेहमीच करत. लहे सजल्हावरच अन्याय होत 
असल्ाची भावना गले्ा ७०हून अभधक 
वर्वांत इथल्ा बौद्धांनी जोपासली आहे. 

लडाखती लोकांिा लढा चिघळणार…
लडाखच्ा दोन्ी जजल्हषांिधील सि्प िक्षषांचे राजकीय ििे ेआणण काय्पकिते आिा िक्षभदे आणण धि्पभेदही विसरूि एकत्र 

आल ेआहेि आणण इथल्ा सािाजजक सघंटिषांचीही त्षांिा साथ विळि ेआहे… 

।। अभंगवाणती ।।

मिाईन्ूज हे डडजजटल वृत्तपत्र संस्ािक संिािक अधधकराव दिवे- िाटतील यांिी नवशाल थिएटर, डपपंरीच्ा बाजूला 'मिाईन्ूज'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.)

व्यसनाधतीनता रोखणे गरजेिे

िेशातील ७० टके् नागररक व्यसन 
करतात. अस्च्ता तर सव्वत्र दिसते आहे. 
तरुण पपढी वगेान ेव्यसनाच्ा जाळ्ात ओढली 
जात आहे. ही बाब रोखण ेअत्ावश्यक आहे. 
सफाई कामगार त्ांच्ा परीन ेशहर गाव स्च् 
करण्ाचा प्रयत्न करत असतात. मात्र, घाण 
करणारे जािा आणण स्च्ता करणारे कमी 
यामळेु स्च् भारत अभभयान कधीही यशस्ी 
होऊ शकत नाही.

 गेल्ा मदहन्यात नवमानाने िबुईला 
जाण्ाचा योग आला. रात्रीचे नवमान होत ेपण 
नवमानात बसायची उत्सुकता असल्ान ेझोप 
डोळ्ांना सशवत नव्हती. मुबंई नवमानतळ अप्रनतम 
अस ेबनवल ेआहे. त्ाच ेथिापत् करण्ासाठी 
अगिी नवटा, ससमेंट,रेती वाहणारे गवंडी, 
वास्रुचनाकार, कॉन्ट्र ॉक्टरपासून त ेनवमानतळ 
बांधण्ासाठी आभथ्वक योगिान करणाऱया 
साऱयांचेच कौतुक! स्च्ता आणण कुठेही 
थुकंण्ाचा प्रकार नसल्ानहेी मला हायसहेी 

वाटले. खरे तर मला पदहल्ापासुनच व्यसन 
आणण व्यसनठींचा नतटकारा आहे. पान, तबंाख,ू 
गटुख्ाचा तोबरा भरून ठेवायचा आणण रस्तावर 
थुकंायचा हा जणू या व्यसनी लोकांचा जन्ससद्ध 
हक्च असल्ाप्रमाणे त ेवागतात.

िेशातील ७० टके् लोक व्यसनीच 
आहेत की काय असे वाटते. हे व्यसनी लोक 
स्तःच्ा तबे्तीबरोबरच िसुऱयांनािेखील 
रोग पसरवण्ाच ेकाम करीत असतात. हवचेे 
प्रिरू्ण तर होतचे; परंतु स्च् भारत अभभयानचा 
बोऱया वाजतो त ेवगेळेच! अशी व्यसनी माणसे 
घरात घाण न करता साव्वजननक जागवेर घाण 
करताना त्ांना लाज, शरमिेखील वाटत नाही. 
सफाई कामगार त्ांच्ा परीन ेशहर गाव स्च् 

करण्ाचा प्रयत्न करत असतात. मात्र, घाण 
करणारे जािा आणण स्च्ता करणारे कमी 
यामळेु स्च् भारत अभभयान कधीही यशस्ी 
होऊ शकत नाही.

पानपट्टांच्ा आजूबाजूला थुंकीची 
रांगोळीच दिसून येते. ससगारेट ओढणारे 
नाकातोंडातून भकाभक धूर बाहेर टाकत 
असतात. त्ामळेु हवचे ेप्रिरू्ण पकती होत ेयाचा 
अिंाज ही आपण करू शकत नाही. ५० टके् 
नागररक घरात चोरून बाहेर व्यसन करीत 
असतात आणण बाहेरची हवा प्रिपूर्त करत 
असतात. अशा व्यसनी लोकांना पकती रोगांना 
बळी पडाव ेलागत असले, त्ाची कल्नाच न 
केलेली बरी! िसुऱयाच्ा आरोग्याची तमा न 
बाळगता नबनपद्दकतपण ेते लोक ससगारेट ओढत 
असतात. आपल्ामळेु आजबूाजूला असणारे 
वकृद्ध, लहान मलु ेयांना त्ा धरुामुळे त्रास होऊ 
शकतो याचा ते नवचारिेखील करत नाहीत 
इतके त्ा व्यसनामधे् गुरफटून गलेले ेअसतात. 
नवमानतळावर मात्र अशा व्यसनी लोकांसाठी 
खास स्ोकर रूम्स बननवलेल्ा आहेत. नतथे 
जावनू हवी तवेढी ससगारेट ओढा, त्ाचा त्रास 
इतरांना होणार नाही.

प्रत्के व्यसनी माणसू व्यसन का लागल,े 
याचा ननवचाळा िेण्ासाठी अनके कारण ेसांगत 
असतो. मनावर आललेा ताण घालवण्ासाठी 
व्यसन करतो, कोणाला नोकरी नसत,े कोणाचे 

लग्न होत नसत,े बरेोजगारी तसचे िाररद्र्य, प्रमेभगं 
अशा नाना कारणांनी ते व्यसनग्स् झालेले 
असतात अस ेसांगगतल ेजात.े परंत ुया व्यसनांमळेु 
त्ांचा प्रॉबे्म संपतो का, हे त्ांना कळत 
नसावे का? िाररद्र्यातनू व्यसनाला लागणारे 
पैसे कुठून येतात पकंवा ते का घालवावेत? 
व्यसनामळेु िधु्वर अशा रोगांचा सामना करावा 
लागतो.रोग जर झाला तर हॉन्स्पटलच्ा चकरा 
मारण्ासाठी पकतीतरी लाख रुपये लागतात. 
कक्व रोग, िमा, क्य अशा पकतीतरी रोगांना 
बळी पडाव ेलागत.े शरीराला त्रास तर होतोच, 
तसेच पशैापरी पसैा जातो आणण घरातल्ांना, 
कुटंुनबयांनािेखील त्ाचा त्रास भोगावा लागतो हे 
व्यसनी माणसाला कळू नय ेका? डॉक्टर नहेमीच 
सांगत असतात फळे, सकुामेवा, पालभेाज्ा, 
फळभाज्ा खा .चांगला आहार घ्ा, आरोग्याची 
काळजी घ्ा हे सव्व अभ्ासात वाचण्ापरुतचे 
का? अगोिरच वहान,े कारखान ेयांच ेअमयचाि 
प्रमाण वाढल ेआहे. त्ातनू ननघणारे धरू, धूळ, 
रसायन ेहवलेा प्रिपूर्त करत आहेत. रासायननक 
खत ेआणण ककृ पत्रम जोपासना करून वाढनवलेल,े 
पपकवलेले अन्नधान्य, फळे, भाज्ा खाऊन मानव 
ननरननराळ्ा रोगांची सशकार होत आहे. त्ातच 
घराजवळ, पररसरात अशा व्यसनी लोकांनी 
ओढलले्ा नवड्ा ससगारेटसचा धूर वातावरणात 
पसरला जावून लहान बालके आणण आजारी 
लोकांच्ा श्वासातनू शरररात प्रवशे करत आहे. 
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तमु्ी काय केले, याचा रहशोब आता जनता मागणार
 िुबंईकरषांिा खडे्िकु्त प्रिास ददला जाणार आहे. िरंि ुिमु्ी काय 

केले, याचा दहशोब आिा जििा िािणार आहे, असा टोला िखु्यितं्री 
एकिाथ जशदें यषांिी उधदि ठाकरे यषांच ेिाि ि घिेा लिािला. िर काही 
लोक हे आरोि करीि असिाि, पटका करीि असिाि. िात्र पटका करणारे 
लोक िािरीकषांिा आिडि िाहीि. िर काि करणारे लोक िािरीकषांिा 
आिडिाि. त्ािुळे िमु्ी पटका करीि रहा आम्ी काि करि राहू अशी 
पटकाही त्षांिी यािळेी केली.कोकण विभाि जशक्षक ििदार सघंाचे 
भाजि, बाळासाहेबषांची जशिसिेा यिुीच ेउिेदिार ज्ािेश्वर म्ात्र ेयषांच्ा 
प्रचाराथ्प आयोजजि करण्ाि आलले्ा िळेाव्ा प्रसिंी ि ेबोलि होि.े 

। मुंबई । मिाईन्ूज । 

आम्ी आकडे वाढनवण्ासाठी 
करार केलले ेनाहीत. माग ेकाय झाल,े 
कोणाबरोबर करार केले, यात मी 
जात नाही. राज्ाच्ा दृष्ीन ेअनतशय 
महत्ाच ेकरार झालेल ेआहेत. याबाबत 
यणेाऱया काळात तमु्ाला खात्री पटेल. 
काहठींचे करार रादहले आहेत, ते ही 
राज्ात यणेार आहेत. 

यानननमत्ाने राज्ाची प्रगती 
योग्य होईल. त्ांना आरोप आणण 
टीका करण्ापलीकडे िसुरे काही काम 
आहे का? त्ांना टीका करू िे आम्ी 
कामातून उत्र िेऊ, अशी भूनमका 
एकनाथ सशिेंनी नवरोधकांना सनुावली.

वसंतिािा शुगर इन्स्टिटू्टची 
४६ वी वापर््वक सव्वसाधारण सभा 
मांजरी बुद्रकु येथे राष्ट्र वािी काँगे्स 
पक्ाचे सववेसवचा शरि पवार यांच्ा 

अध्क्तेखाली आणण मुख्मंत्री 
एकनाथ सशिें यांच्ा उपस्थितीत पार 
पडली. त्ानंतर एकनाथ सशिें यांनी 
प्रसार माध्मांशी संवाि साधला. 
िाओसवरून नवरोधक आक्मक झाले 
आहेत या प्रश्नावर एकनाथ सशिें यांनी 
सिर भूनमका मांडली.

त्ासोबतच बाळासाहेबांच्ा 
सशवसेनचे्ा काय्वकत्वांनीही या सभचे्ा 
नननमत्ान ेमोठ्ा प्रमाणात काय्वकतवे 
जमवल ेहोत.े 

आजच्ा काय्वक्मात शरि पवार 
यांच्ा कायचाच ेकौतकु केल ेया प्रश्नावर 
ते म्णाले की, शरि पवार साहेब हे 
िेशाचे आणण राज्ाचे अनुभवी नेते 
आहेत. सहकार क्ते्रात त्ांनी अनके 
बिल घडवल,े त्ांच्ामुळे एक वगेळी 
उंची लाभली, ज ेसत् आहे त ेमी बोललो 
अस ेएकनाथ सशिें म्णाल.े

“आम्ी आकडये र्ाढवर्ण्ासाठी 
करार कये लयेलये नाहीत”

। िाटण (सातारा)  ।  
मिाईन्ूज । 

भाजपच्ा नेत्ा आणण माजी 
मंत्री पंकजा मुंडे या गेल्ा काही 
दिवसांपासून भाजपमधे् नाराज 
असल्ाच्ा चचचा सुरू आहेत 
आहे. अशातच त्ांना सशवसेनेच्ा 
ठाकरे गटकडून पक्ात येण्ासाठी 
ऑफर िेण्ात आली होती.

गेल्ा काही दिवसांपुवटी 
बीडच्ा पाटोिा तालुक्ातील 
लाखो भानवकांचे श्द्धाथिान 
असणाऱया श्ीक्ेत्र गदहनीनाथ 
गडावर संत वामन भाऊंचा 
पुण्नतथी सोहळा सुरू होता. 
या सोहळ्ानननमत् राज्ाचे 
उपमुख्मंत्री िेवेंद्र फडणवीस हे 
गडावर गेले होते.

मात्र या सभेला पंकजा मुंडे 
यांनी फडणवीसांच्ा काय्वक्माला 
जाणं टाळलं. त्ानंतर पंकजा मुंडे 
यांची नाराजी कायम आहे का? 
अशा चचचा राजकीय वतु्वळात रंगू 
लागल्ा होत्ा. त्ानंतर आज 
भाजपचे प्रिेशाध्क् चंद्रशेखर 

बावनकुळे यांनी एक गौप्स्ोट 
केला आहे. त्ामुळे भाजपमध्े 
सगळं अलबेल नसल्ाच्ा चचचा 
रंगू लागल्ा आहेत.

चंद्रशेखर बावनकुळे म्णाले 
"पंकजा मुं डे यांची बिनामी 
करणारे आणण भाजपची बिनामी 

करणारे काही लोक आमच्ाच 
पक्ात आहेत. पक्ाला बिनाम 
करणारं एक युननट पक्ातच 
आहे . बिनाम ी  क रण्ाचे 
कामा कोणीतरी जाणीवपूव्वक 
करण्ाचा प्रयत्न करत आहे.

तसेच पक्ातीलच काही 

लोक पंकजा मंुडेंना आणण 
पक्ाला बिनाम करत आहेत. 
भाजपमध्े पंकजा मुंडे आणण . 
तेच हे काम करत आहे., अशी 
कबुलीच चंद्रशेखर बावनकुळे 
यांनी दिल्ाने एकच खळबळ 
उडाली आहे.

पंकजा या आमच्ा राष्ट्र ीय 
नेत्ा आहेत त्ामुळे बोलताना 
त्ांच्ा सन्ानाथ्व माझ्ानंतर 
बोलण्ाचा मीच त्ांना आग्ह 
केला होता असं बावनकुळे 
म्णाले. त्ामुळे आता भाजप 
मधील गटबाजी चव्हाट्ावर 
आली आहे.

भाजपचा अंतग्गत र्ाद चव्ाट्ार्र
 खदु्द िदं्शखेर बावनकुळेंनी केला मोठा गौप्यस्ोट

। ठाणे । मिाईन्ूज । 

मुंबई हे  आंतरराष्ट्र ीय 
शहर आहे, येथे जगभरातून 
पफरायला लोक येत असतात. 
त्ामुळे मागील सहा मदहन्यात 
सशवसेन ा  भाजप युत ी चे 
सरकार आल्ानंतर आम्ी 
येथे अनेक नवकासाची कामे 
केली  आहे , मंुबईक रांना 
खडे्मुक् प्रवास दिला जाणार 
आहे. परंतु तुम्ी काय केले, 
याचा दहशोब आता जनता 
मागणार आहे, असा टोला 
मुख्मंत्री एकनाथ सशिें यांनी 
उधिव ठाकरे यांचे नाव न घेता 
लगावला. तर काही लोक हे 
आरोप करीत असतात, पटका 
करीत असतात. 

म ात्र  पटका  क रणा रे 
लोक नागरीकांना आवडत 
नाहीत. तर काम करणारे 
लोक नागरीकांना आवडतात. 

त्ामुळे तुम्ी पटका करीत रहा 
आम्ी काम करत राहू अशी 
पटकाही त्ांनी यावेळी केली.
कोकण नवभाग सशक्क मतिार 
संघाचे भाजप, बाळासाहेबांची 
सशवसेना युतीचे उमेिवार 
ज्ानेश्वर म्ात्रे यांच्ा प्रचाराथ्व 
आयोसजत करण्ात आलेल्ा 
मेळाव्या प्रसंगी ते बोलत होते. 
यावेळी त्ांच्ा समवेत कें द्रीय 
राज्मंत्री रामिास आठवले, 

सशक्णमंत्री दिपक केसरकर, 
साव्वजननक बांधकाममंत्री 
रनवदं्र चव्हाण आिठींसह इतर 
पिाभधकारी उपस्थित होते. 
आमच्ाकडे िेखील चांगले 
गुण होते, मात्र आम्ाला संधी 
दिली गेली नाही, आम्ाला 
सतत ि ाबण्ाचा  प्रयत्न 
झाला. आता संधी आली 
आणण आम्ी चमत्ार करुन 
िाखवला असेही ते म्णाले. 

सशक्क आमिार ननवडणुकीत 
मागच्ा वेळेस युती नव्हती. 
मात्र आतून तुमची युती होती, 
असे सांगत त्ांनी वामन 
म्ात्रेंची शाळा घेतली. मात्र 
आता आपली उघड युती आहे, 
त्ामुळे आपला नवजय हा 
मोठा असणार असल्ाचेही 
त्ांनी सांगगतले. सशक्क हे 
आपले भनवष्ातील घडी आहे, 
आणण नवद्ाथ्याना घडनवण्ाचे 
काम हे सशक्क करीत असतो. 
त्ामुळे या ननवडणुकीत आम्ी 
सशक्कच उमेिवार दिला 
असल्ाचेही त्ांनी सांगगतले.

स श क् क ां च् ा  जु न्य ा 
पे न्श न च ा  मु द्द ा  िे ख ी ल 
लवकरच मागटी लावला जाईल 
असेही  त्ांनी  सां गगतले .
म ा ग ी ल  स ह ा  म दह न्य ा त 
राज्ाच्ा नवकासाच्ा दृष्ीने 
पावले उचलली गेली आहे. 
समकृधिी महामागचामुळे पुढील 

सहा मदहन्यात ठाणो ते सशडटी 
हा प्रवास अवघ्ा दिड ते 
पावणो िोन तासात होणार 
आहे. नवरार ते वसवोवा असा 
सी सलंक तयार करण्ाचे 
काम हाती घेण्ात आले आहे. 
नवकासाची अनेक कामे हाती 
घेतली आहेत.

 मात्र मागील अडीच वर्चात 
हाच नवकास थांबला होता. 
परंतु आम्ी वाटेतील स्पीड 
ब्ेकर आता काढून टाकली 
आहेत. आता सव्वसामान्यांचे 
सरकार आले आहे, आपले 
सरकार आले असल्ाचेही 

त्ांनी सांगगतले. सशवसेना 
-  भाजप युती  व्हावी ही 
बाळासाहेबांची इच्ा होती, 
त्ानुसार उधिव ठाकरे यांना 
मी सुधिा सांगगतले होते, की 
काही तरी गडबड होईल परंतु 
त्ांनी ऐकले नाही. त्ांनी 
नको तेच केले आणण मग 
सशिें यांनी िेखील त्ांना जे 
नको होते, तेच केले. त्ांची 
ही आधीपासूनची खिखि 
होती, ती बाहेर आली. माझा 
पक् छोटो आहे, मात्र हाच पक् 
योग्य वेळी काटा काढण्ाचे 
काम करीत आहे.

भाजप मधील गटबाजी चव्ाट्ावर 
 िक्षािीलच काही लोक िकंजा िुडंेंिा आणण िक्षाला बदिाि करि आहेि. 

भाजििधे्य िकंजा िुडें आणण . िचे हे काि करि आहे., अशी कबलुीच 
चदं्रशखेर बाििकुळे यषांिी ददल्ाि ेएकच खळबळ उडाली आहे. िकंजा या 
आिच्ा राष्ट्र ीय िते्ा आहेि त्ािुळे बोलिािा त्षांच्ा सन्ािाथ्प िाझ्ािंिर 
बोलण्ाचा िीच त्षांिा आग्ह केला होिा अस ंबाििकुळे म्णाल.े त्ािळेु 
आिा भाजि िधील िटबाजी चव्ाट्ािर आली आहे.

एकनाथ मशंदे रािंा उधदव ठाकर ेरानंा टोला
मंुबईसाठी काय केल ेयाचा रहशोब जनताच मागणार!

एकनाथ मशंदेंनी ववरोधकानंा सनुावले
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१५६ जागासंह भाजपाचा दणदणीत ववजय
 दरम्ाि, िेल्ा िषषी पडसेंबर िदहन्ाि झालेल्ा िुजराि 

विधािसभा वििडणुकीि १८२ जािािैकी १५६ जािा जजकंि 
भाजिािे दणदणीि विजय विळिला होिा. िर काँगे्सला १७ 
जािा आणण िदहल्षांदाच िुजराििध्ये वििडणूक लढिणाऱया 
आि आदिी िक्षाला िाच जािािर सिाधाि िािािे लािले होिे.

।  मुंबई । मिाईन्ूज । 

गेल्ा वर्टी झालेल्ा गुजरात 
नवधानसभा ननवडणुकीत काँग्ेस 
पक्ाला मोठ्ा पराभवाचा सामना 
करावा लागला. या ननवडणुकीत 
काँग्ेसला १८२ जागांपैकी केवळ 
१७ जागांवर नवजय नमळवता 
आला. िरम्ान, या लाजीरवाण्ा 
पर ाभवानंतर  काँ गे्स पक् 
आता अ ॅक्शन मोडमधे् आला 
असून काँगे्सने पक्ानवरोधात 
काम करणाऱया ३८ नेते आणण 
काय्वकत्वांनवरोधात कारवाई 
करत त्ांना पक्ातून ननलंनबत 
केले आहे.३८ नेत्ांवर काँगे्सकडून 
कारवाई

य ा सं ि भ चा त  ब ो ल त ा न ा 

काँग्ेस नेते  बाळूभाई पटेल 
म्णाले, गुजरात नवधानसभा 
न न व ड णु क ी त ी ल  प क् ा च् ा 
प्रिश्वनाबाबत आमचे मंथन सुरू 

आहे. या िरम्ान, आम्ाला 
९५ जणांनवरोधात पक्नवरोधी 
कारवाया केल्ाच्ा तक्ारी प्राप्त 
झालेल्ा होत्ा. यासंिभचात या 

मदहन्याच्ा सुरुवातीला िोन वेळा 
सशस्पालन सनमतीची बैठक पार 
पडली. या बैठकीनंतर आम्ी ३८ 
नेते आनम काय्वकत्ांनवरोधात 
कारवाई करत त्ांना ननलंनबत 
केले आहे.

‘या’ आिदारषांिर कारिाई
काँग्ेसने ननलंनबत केलेल्ा 

३८ नेते आणण काय्वकत्वांमध्े 
मोठ्ा नेत्ांचाही समावेश आहे. 
सुरेंद्रनगरचे सजल्ाध्क् हरेंद्र 
वालंि आणण नांिोडचे माजी 
आमिार पीडी वसावा यांनाही 
पक्ातून ननलंनबत करण्ात आले 
आहे. तसेच पक्ातील आठ नेत्ांना 
कारण िाखवा नोटी बजावली 
असल्ाची मादहतीही बाळूभाई 
पटेल यांनी दिली आहे.

पक्ववरोधी कारवारा करणाऱ्ा ३८ नतेािंी हकालपट्ी!

गुजरातमध्े काँग्ेस   
अ ॅक्शन मोडमध्ये!

। िाटणा ।
मिाईन्ूज । प्रवतवनधती।

जम्ू पुन्ा एकिा िुरेही 
बॉम्बस्ोटाने  हािरले आहे. 
जम्ू शहरातील नरवाल भागात 
आज िपुारच्ा सुमारास हे िोन 
बॉम्स्ोट घडले. या घटनेत सहा 
जण जखमी झाले असून जखमठींना 
जवळच्ा सरकारी रुग्ालयात 
िाखल करण्ाता आले आहे.

एनएनआयने दिलेल्ा वकृत्ानुसार, 
जमू् शहरातील नरवाल भागात 
आज िपुारच्ा सुमारास िोन 
बॉम्बस्ोटाच्ा घटना घडल्ा 
आहेत. या घटनेनंतर पोसलसांनी 
शहरात नाकेबंिी केली असून या 
बॉम्बस्ोटाची जबाबिारी अद्ाप 
कोणत्ाही संघटनेनं घेतली 
नसल्ाची मादहती जम्चू ेअनतररक् 
पोलीस महासंचालक मुकेश ससगं 
यांनी दिली आहे.

जम्मूमध्ये 2 बॉम्बस्ोट; 
सहा जण जखमी

। नवती दिल्ती ।
मिाईन्ूज । प्रवतवनधती।

पतंप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्ा मुबंई 
िौऱयावरून अद्ापही नवरोधकांकडून 
भाजप आणण सशिें गटावर जोरिार 
टीका केली जात आहे. पंतप्रधान मोिी 
यांनी मुंबईत अनेक नवकासकामांचे 
उिघ्ाटन केले. मात्र, ही कामे उद्धव 
ठाकरे यांनी केली असनू, भाजप श्ये 
घेत असल्ाचा िावा ठाकरे गटाकडून 
करण्ात येत आहे. ठाकरे गटासह 
काँग्से आणण राष्ट्रवािीकडूनही मोिठींच्ा 
िौऱयावर ननशाणा साधण्ात आला. 
यानतंर आता ठाकरे गटाच्ा उपनते्ा 
सुर्मा अंधारे यांनी मखु्मतं्री एकनाथ 

सशिें यांच्ावर बोचरी टीका केली 
आहे. सशवसेनेत प्रवेश केल्ापासून 
सुर्मा अंधारे सातत्ान ेसशिें गट आणण 
भाजपवर सडकून टीका करताना 
पाहायला नमळत आहेत. महाप्रबोधन 
यात्रेतून सुर्मा अंधारे राज्ाचा िौरा 
करत आहेत. सशिें गटातील नेते, 
आमिारांनी केलले्ा टीकेचाही सरु्मा 

अंधारे खरपूस शब्ांत समाचार घेत 
असतात. यातच आता सुर्मा अंधारे 
यांनी एक फोटो पविट करत मखु्मतं्री 
एकनाथ सशिें यांच्ावर हल्लाबोल 
केला आहे. वाघ एकला राजा बाकी 
खळे माकडांचा....सरु्मा अधंारे यांनी 
एक पविट केले असून, यामध् ेिोन फोटो 
शअेर केल ेआहेत. सरु्मा अंधारेंनी विीट 

केललेा पदहला फोटो जनुा आहे. यात 
नरेंद्र मोिी मंुबईत आल ेतेव्हा सशवसनेा 
प्रमखु बाळासाहेब ठाकरे यांना वाकून 
नमस्ार करताना दिसत आहेत. तसचे 
िसुरा फोटो नरेंद्र मोिठींच्ा नकुत्ाच 
झालेल्ा मुंबई िौऱयातील आहे. या 
फोटोत एकनाथ सशिें मोिठींना वाकून 
नमस्ार करताना दिसत आहेत. सरु्मा 
अधंारे यांनी हे िोन्ी फोटो विीट करताना 
‘हाच तो फरक’ म्णत बाळासाहेब 
ठाकरे असताना त्ाच ंराजकीय थिान 
आणण एकनाथ सशिें यांचे राजकीय 
थिान यावरून खोचक टोला लगावला 
आहे. तसचे या पविटला वाघ एकला राजा 
बाकी खळे माकडांचा...., अस ेकॅप्शनही 
दिल ेआहे. 

र्ाघ एकला राजा बाकी खयेळ 
माकडांचा... : सषुमा अंधारये
पतंप्रधान मोदी राचं्ा मुबंई दौऱ्ावरून ववरोधकाकंडून जोरदार टीका 

।  मुंबई । मिाईन्ूज । 

 सौरउजवेसारख्ा अपारंपाररक 
स्ोतांमधून स्स् वीज नमळत 
असल्ान ेअिाणी इलेस्क्टट्र ससटीने 
पुढील िोन वर्वांसाठी बहुसंख् 
ग्ाहकांना सध्ापके्ा स्स् िराने 
वीजपरुवठा करण्ाचा प्रस्ाव राज् 
वीज ननयामक आयोगासमोर दिला 
आहे.

ननवासी ग्ाहकांना नाममात्र एक 
टक्ा वाढ सहन करावी लागेल. 
मात्र त्ाचवळेी इलसे्क्टट्रक वे्हकल 
चासजयंगसाठी घसघशीत म्णजे 
२८ त े३५ टके् कपातीचा प्रस्ाव 
अिाणी इलसे्क्टट्र ससटीन ेदिला आहे. 
चलनवाढीचा िर जास् असतानाही 
ग्ाहकदहतासाठी आम्ी ही िरकपात 
केल्ाच ेकंपनीच ेम्णण ेआहे.

यानुसार ननवासी ग्ाहकांना 

२०२३-२४ या वर्चासाठी सध्ापके्ा 
पाच टके् जािा िर लागले. मात्र 
पुढील वर्टी हा िर चार टके् 
कमी होईल. यापुढेही जसजशी 
अपारंपाररक (सौर, पवन, जल) 
स्स् वीज नमळेल तसतसा 
सववांवरील भार कमी होत जाईल, 
असाही अिाणी इलेस्क्टट्र ससटीच्ा 
अभधकाऱयांचा िावा आहे.

या  िरकपातीचा लाभ 
वाणणस्ज्क, उद्ोग के्त्रातील 
ग्ाहकांना होईल. ऑक्टोबर २०१८ 
मध्े मुंबईतील वीज नवतरण 
व्यवसाय ताब्ात घेतल्ापासून 
अिानी इलेस्क्टट्र ससटीने स्च् 
ऊजवेतील दहस्ा तेव्हाच्ा तीन 
टक्क्ांवरून आता ३० टक्क्ांपययंत 
वाढनवला आहे. २०२७ पययंत 
हा दहस्ा साठ टक्क्क्ांपययंत 
करण्ाचा कंपनीचा ननधचार आहे.

र्ीजदर कपातीचा प्रस्ार् 
अदाणी नये एमईआरसी 

समोर ददला



www.mahaenews.com

ePaper epaper.mahaenews.com  । रवववार  । 
दि. 22 जानेवारी 2023 मनोरजंन 7

मंुबईः दिवगंत अभभनतेा सशुांत ससगं राजपूत याचा आज जन्दिन. 
त्ानननमत् अभभनते्री सारा अली खान दहने एनजीओतल्ा मलुांसोबत 
अनोख ंससेलबे्शन केल ंआणण सोशल मीपडयावर एक नोट सलदहली. 
सशुांत ससगं राजपतूचा जन् २१ जानवेारी १९८६ रोजी झाला होता. 
त्ाच्ा जन्दिनानननमत् सोशल मीपडयामधे् फॅन्स मसेजे शअेर करत 
आहेत. जरी सशुांत या जगात नसला तरी तो लोकांच्ा मनात असल्ाचं 
दिसनू आल.ं

सुशांतसोबत काम केलेली अभभनेत्री सारा अली खान दहने 
सशुांतच्ा जन्दिनानननमत् एनजीओतल्ा मलुांसोबत सेसलबे्शन 
केल.ं हा व्हीपडओ सारान ेइ्टिाग्ामवर शअेर केला आहे. यामधे् मलुं 
बथ्वडे साँग गात आहेत. सारान ेसशुांतसाठी एक पोस्टही सलदहली आहे. 
'हॅपी बथ्वडे सशुांत. मला मादहती आहे की िसुऱयांच ंहस ूतझु्ासाठी पकती 
महत्ताच ंआहे. त ूआमच्ा सववांना बघत आहेस, उगवणाऱया चंद्राच्ा 
आडून. मला खात्री आहे की आजच्ा दिवशी तझु्ा चहेऱयावर नक्ीच 
आनिं असले. उजळत राहा.. जय भोलेनाथ.' अशी नोट साराने 
सोशल मीपडयावर शअेर केली आहे. सशुांतच्ा 
जन्ाला आज ३७ वर्वे झाली. 
परंतु ििुदैवान ेतो 

आपल्ात नाही. सारान ेज्ा पद्धतीन ेसुशांला जन्दिनाच्ा 
शभुचे्ा दिल्ा, त्ानंतर चाहत ेनतच ंकौतुक 
करत आहेत.

दकरण मानेंची मुलगी ददग्दर्शनात.. 
बापानयेच रयेयर कये ला लयेकीचा पोस्टर

 अभभनतेा ससद्धाथ्व जाधवच्ा चाहत्ांसाठी एक आनिंाची बातमी आहे. 'सक्व स' (CIRCUS) ससनेमानंतर 
ससद्धाथ्व आता एका नव्या ससनेमाच्ा माध्मातून प्रेक्कांच्ा भेटीला येणार आहे. 'आपल्ा ससद्धधू'ने 
आज सोशल मीपडयाच्ा माध्मातून नव्या ससनेमाची घोर्णा केली आहे. 
'सक्व स' ससनेमानंतर ससद्धाथ्व आता 'थी चचअस्व' (THREE CHEERS) या ससनेमाच्ा माध्मातून 
प्रेक्कांच्ा भेटीला येणार आहे. ससद्धाथ्वने या ससनेमाच्ा शूपटगंला सुरुवात केली आहे. त्ाने "थी 
चचअस्व'...नवा दिवस, नवी भूनमका, नवा ससनेमा", असं म्णत नव्या ससनेमाची घोर्णा केली आहे. 
ससद्धाथ्वने नव्या ससनेमाची घोर्णा केल्ानंतर सेसलनब्टठींसह चाहत्ांनी अभभनंिनाचा वर्चाव केला आहे. 
ससद्धाथ्वच्ा पोस्टवर अभभनंिन भावा, भावड्ा तझुा नवर्य हाड्व आहे, 'थी चचअस्व' सपुरदहट होणार, नव्या 
ससनेमासाठी खूप खूप शुभेच्ा, अशा कमेंट्स चाहत्ांनी केल्ा आहेत. 
ससद्धाथ्वच्ा आगामी 'थी चचअस्व' या ससनेमाच्ा दिग्दश्वनाची धुरा पाररतोर् 
पेंटर (PARITOSH PAINTER) सांभाळणार आहेत. तसेच या ससनेमात 
नवजय पाटकर (VIJAY PATKAR), जॉनी सलव्हर (JOHNNY LEVER), 
श्वेता गुलाटी हे कलाकार महत्ताच्ा भूनमकेत असणार आहेत. गेल्ा काही 
दिवसांपूवटी या ससनेमाची घोर्णा करण्ात आली असून लवकरच हा ससनेमा 
प्रेक्कांच्ा भेटीला येणार आहे. या ससनेमात ससद्धाथ्वची नेमकी भूनमका काय 
असेल हे अद्ाप गुलिस्तात आहे.  ससद्धाथ्वचा मोठा चाहतावग्व असून 
त्ाच्ा प्रत्ेक प्रोजेक्टची चाहते आतुरतेने वाट पाहत असतात. 
ससद्धाथ्व नुकताच 'सक्व स' या ससनमेात बॉसलवूड अभभनतेा रणवीर 
ससहंसोबत झळकला होता. तसचे 'बालभारती' हा मराठी ससनमेा 
गेल्ा काही दिवसांपूवटी प्रेक्कांच्ा भेटीला आला होता. सध्ा 

तो 'आता होऊ िे भधगंाणा' या काय्वक्माच्ा माध्मातून 
प्रेक्कांच्ा भेटीला येत आहे. आता त्ाच्ा चाहत्ांना 'थी 

चचअस्व' या ससनेमाची उत्सुकता आहे. 

लाईटस...कॅमेरा... अ ॅक्शन; मसद्ाथ्य 
जाधवने केली नव्ा मसनेमािी घोषणा

नबग बॉस मराठी ४ मध्े टॉप ५ पययंत मजल मारणारे 
अभभनेते पकरण माने यांनी त्ांचा जबरिस् खेळ 
िाखवला. माने यांनी नबग बॉस मराठी ४ मध् ेसातारचा 
बच्चन अशी स्तःची ओळख सांगगतली. पकरण मानेंची 
मुलगी आता वपडलांच्ा पावलावर पाऊल टाकत 
दिग्दश्वनात उतरत आहे. पकरण माने यांनी सोशल 
मीपडयावर लेकीच्ा नाटकाचा पोस्टर शेयर केलाय.
पकरण मान ेयांनी सोशल मीपडयावर ईशाच्ा नाटकाचा 
पोस्टर आणण नतच्ासोबतचा फोटो शयेर केलाय. फोटो 
शेयर करत माने सलदहतात.. ..."आपलं लेकरू नकळत 
आपल्ा पावलावर पाऊल ठेवतं तवा मन पकती भरून 

येतं ते शब्ांत नाय सांगू शकत. माझी मुलगी ईशा 
दहनं सलहीलेल्ा आणण दिग्दसश्वत केलेल्ा 'पारंबी' या 
संदहतेचा पहीला प्रयोग सािर होतोय. उद्ा, रनववार २२ 
जानेवारीला संध्ाकाळी ६ वाजता नामिेव सभागकृह, 
लसलत कला कें द्र, सानवत्रीबाई फुल ेपणु ेनवद्ापीठ, पणुे 
यथे.े मी यतेोय. तमु्ीही जमल ंतर नक्ी या. नाट्के्त्रात 
पदहल ंपाऊल ठेव ूपहानार् या माझ्ा गुडं्ाला भरभरून 
शुभेच्ा द्ा !"पकरण माने नबग बॉस मराठी ४ मध्े 
सहभागी होते. वयाच्ा ५२ व्या वर्टी त्ांनी तडफिार 
खेळ करत फायनल पययंत मजल मारली. पकरण माने 
टॉप ३ स्पध्वक होते.

सुशांत ससंगच्ा जन्मरदनानननमत्त 
साराचा अनोखा उपक्रम

मागच्ा 
काही दिवसांपासनू 

शाहरुख आणण िीपपकाचा पठाण 
ससनेमा वािाच्ा भोवऱयात अडकला आहे. 

शाहरुख खानच्ा कमबकॅ चचत्रपट 'पठाण'ची जनता 
आतरुतनेे वाट पाहत आहे. या चचत्रपटातील 'बशेरम रंग' हे गाण ेररलीज 

झाल्ानंतर वािही पटेला. या गाण्ातील िीपपका पिकुोणच्ा नबपकनीच्ा रंगावर 

सव्वसामान्यांपासनू ते 
राजकारण्ांपययंत आके्प 
घेण्ात आले असून त्ामुळे धानम्वक 
भावना िखुावल्ा जात असल्ाच ेम्टल ेआहे.
त्ामळेु 'पठाण'च्ा बशेरम रंग या गाण्ात 
पकमान तीन  ोठे बिल केलले ेआहेत. ररपोट्वनसुार, 'बशेरम रंग'मधे् 
िीपपकाच्ा शरीराच ेकाही क्ोज-अप शॉट्स काढण्ात आल ेआहेत. तसचे, 
गाण्ातील 'बहुत तंग पकया' या गाण्ांसोबत असलले ेकाही सनुे्सस व्व्हज्अुल 
िेखील बिलण्ात आल ेआहेत आणण त्ाऐवजी इतर शॉट्स वापरण्ात आले आहेत. 

दीवपकाचा 'पठाण'मधला 
हटके अंदाज
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लोअर ऑड्णरन ेलाज वाचवली
 नू्झीलंड अडचणीि होिा िण िेल्ा सािन्ाचा शिकिीर 

िायकेल बे्सिेल (22 धािा) क्ीजिर होिा आणण आशा होिी. 
त्ाच्ासोबि वििकाच धोकादायक गे्ि पिजलप्स (३६ धािा) 
देखील क्ीझिर होिा. शिीिे 19व्ा षटकाि बे्सिेलला सलि 
चौकार िारल्ािंिर धारदार बाऊन्सर टाकला आणण चेंडू 
बॅटला स्पश्प करूि यष्ीरक्षक इशाि पकशिच्ा हािाि िेला. 
पिजलप्ससोबि विचेल सँटिर (27 धािा) िुन्ा क्ीझिर होिा.
दोघषांिी सािव्ा विकेटसाठी 47 धािषांची भािीदारी करि संघाला 
100 धािषांच्ा िुढे िेले. िात्र, हे दोघेही सहा चेंडंूि बाद झाल्ािे 
न्ूझीलंडच्ा िुिरािििाच्ा आशा संिुष्ाि आल्ा. पिजलप्सिे 
िॉजशगंटि सुंदरच्ा (दोि विकेट्स) चेंडूिर सूय्पकुिार यादिला 
झेलबाद केले. कुलदीि यादििे (एक विकेट) बे्अर पटकिरला 
११व्ा क्िषांकािर बाद करूि नू्झीलंडचा डाि ३४.३ षटकषांि 
संििला.

बसक्षसाची रक्कम रकती ?
 िदहला आयिीएलिधील खेळाडंूची बक्षीस रक्कि 10 कोटी 

रुियषांिययंि अस ूशकि.े ही स्पधधा जजकंणाऱया सघंाला 12 कोटी रुिये 
विळू शकिाि. त्ाचबरोबर उिविजते्ाला िीि कोटी रुिय ेदेण्ाची 
शक्यिा आहे. विसऱया क्िषांकािर असलले्ा सघंाला 1 कोटींिर सिाधाि 
िािाि ेलािू शकि.े

। रायिूर। मिाईन्ूज । 
वृत्संस्ा । 

 िोहम्मद शिीच्ा 
ििेतृ्ाखालील िोलदंाजषांिी दिदार 
कािगिरी करि टीि इंपडयाला 
न्झूीलडं विरुद्धच्ा दसुऱया 
ििडेि 8 विकेट्सि ेिराभिू केल.े 
िीि सािन्षांच्ा या िाजलकेिही 
भारिािे 2-0 अशी अभदे्य आघाडी 
घिेली आहे. रायिरूच्ा शहीद िीर 
िारायण जसहं से्पडयििर िाणेिेक 
ििािल्ाििंर नू्झीलडंचा डाि 
अिघ्ा 108 धािषांिर आटोिला. 
कण्पधार रोदहि शिधाच्ा 
अध्पशिकािे 21 व्ा षटकाि 2 
िडी ििाििू लक्ष्य िाठल.े भारिाि 
यणे्ािूिषी पकिी सघं िापकस्ािच्ा 
दौऱयािर होिा आणण िीि सािन्षांची 
ििडे िाजलका 2-1 अशी जजकंली.

न्झूीलडंचे िलदंाज 
चालल ेिाहीि

भारतीय गोलंिाजांनी अप्रनतम 
सुरुवात केली आणण 11व्या र्टकात 
न्यूझीलंडने 15 धावांत पाच नवकेट 
गमावल्ा होत्ा. शमी (3/18) 
आणण मोहम्ि ससराज (1/10) यांनी 
गोलंिाजांना अनुकूल खेळपट्टीवर 
आपल्ा उत्कृ ष् सीम बॉसलगंने 
फलिंाजांना धावा करण ेकठीण केल.े 

चेंडू थांबत होता, त्ामुळे फलिंाजांना 
एकेरी धावा जोडण ेकठीण जात होत.े 
सलामीवीर पफल अॅलनला खातेही 
उघडता आल ेनाही आणण शमीचा पणू्व 
लांबीचा चेंडू चुकला ज्ामळेु त्ाचे सं्टप 
उखडल.े त्ानंतर नतसऱया क्मांकाचा 
फलिंाज हेन्ी ननकोल्सच्ा बॅटची धार 

घते ससराजचा चेंडू शभुमन गगलच्ा 
हातात गलेा. शमी आणण हादि्वक पांड्ा 
(2/16) यांच्ा शानिार परतीच्ा 
झलेांनी न्यझूीलडंला पुन्ा अडचणीत 
आणले. 

शमीने डॅररल नमशलेला त्ाच्ाच 
चेंडूवर बाि केले. िसुरीकडे, 10व्या 

र्टकात हादि्वकने डेव्हॉन कॉनवेचा 
त्ाच्ाच चेंडूवर एका हाताने घेतलेला 
झले उत्कृ ष् होता. शािु्वल ठाकूर (1/26) 
िेखील एक नवकेट घेण्ात यशस्ी 
झाला जवे्हा त्ाचा चेंडू टॉम लॅथमच्ा 
बॅटची कड घेऊन शुभमन गगलच्ा 
हातात गलेा.

        8 गडी राखनू ववजर ममळवला, टीम इंहडरान ेतीन सामनािंी मानलका मजंकली

।ररयाध। मिाईन्ूज । 
वृत्संस्ा । 

 किार विश्वकरंडक 
िुटबॉल स्पधतेिंिर सिधाि 

चचतेचा विषय ठरलेल्ा 
जलओिेल िेस्ी विरुद्ध 

ख्रिस्स्यािो रोिाल्ो यषांच्ािील 
स्ोअर रोिाल्ो २ िेस्ी १ 

असा झाला; िरंिु रोिाल्ोच्ा 
सौदी ऑल स्ार संघाला 

िेस्ीच्ा िीएसजीविरुद्ध ४-५ 
अशी हार स्ीकारािी लािली.

२०२० नंतर मेस्ी आणण 
रोनाल्ो एकमेकांनवरुद्ध खेळले. 
त्ामुळे या लढतीची उतु्सकता 

कमालीची होती. रोनाल्ो आता 
सौिीच्ा क्बशी करारबद्ध आहे, 
तर पीएसजी या क्बची मालकी 
सौिीतील अरब उद्ोगपती नसीर 
अल खैलेफी यांच्ाकडे आहे. 
त्ामुळे आजची ही मैत्रीपूण्व लढत 

शक् झाली. भारताचे सुपरस्टार 
अभभनेते अनमताभ बच्चन सामन्याचे 
प्रमुख पाहुणे होते.

मेस्ी-एम्बापे -नेमार असे 
स्टार असलेल्ा पीएसजीकडून 
मेस्ीने सुरुवातालीच लाजवाब 

मैिानी गोल केला. त्ानंतर त्ाने 
एम्बापेला अचूक पास दिला, परंतु 
त्ाला गोल करता आला नाही. 
नेमारने तर पेनल्ी वाया घालवली.

रोनाल्ोने मात्र पेनल्ीवर 
संधी साधल्ावर िुसरा गोल 
आपल्ा कौशल्ावर साधला. 
पीएसजीच्ा बनचाटला रेड काड्व 
नमळाल्ामुळे पीएसजीचा संघ १० 
खेळाडंूसहच खेळत होता. 

एम्बापेने अखेर पेनल्ीवर 
गोल केल्ानंतर ६० व्या 
नमननटानंतर त्ाच्ासह मेस्ी-
नेमार आणण रोनाल्ो या सववांना 
नवश्ांती िेण्ात आली.

      2 गोल करूनही रोनाल्ो पडला विका

पनु्ा मयेस्ीच ंठरला र्रचढ ! पनु्ा मयेस्ीच ंठरला र्रचढ ! 

भारताचा न्ूझीलंडवर भारताचा न्ूझीलंडवर दणदणीत ववजयदणदणीत ववजय!!

।मंुबई । मिाईन्ूज । 
वृत्संस्ा । 

भारतीय पक्केट ननयामक मडंळ 
(BCCI) माच्वमध्े मदहला आयपीएल 
सुरू करणार आहे. स्पधवेच्ा पदहल्ा 
सत्राचे मीपडया हक् नवकले गले ेआहेत. 
VIACOM18 न े951 कोटी रुपयांना पाच 
वर्वांसाठी प्रसारण हक् नवकत घतेले 
आहेत. आता या स्पधवेची ताजी मादहती 

समोर यते आहे की ही स्पधचा 4 माच्वला 
सरुू होऊ शकत ेआणण त्ाच मदहन्याच्ा 
26 तारखेला अंनतम सामना खेळल्ा 
जाऊ शकतो.

मदहला IPL वर्जयेता संघ मदहला IPL वर्जयेता संघ 
होणार मालामाल!होणार मालामाल!

 रोरहतने अध्णशतक ठोकले
 कण्पधार रोदहि शिधािे िुन्ा एकदा भारिीय संघाला 

दिदार सुरुिाि करूि ददली. िर शेिटच्ा सािन्ाि दविशिक 
झळकािणाऱया शुभिि गिलिे ५०व्ा षटकाि लॉकी िर्ु्पसिचा 
िेििाि चौकार लिािला. त्ािे 13व्ा षटकाि 47 चेंडूि 
आिले अध्पशिक िूण्प केले. 50 चेंडूि 51 धािा केल्ािंिर 
रोदहि जशिलीकडे एलबीडबू्ल झाला. आिल्ा खेळीि भारिीय 
कण्पधारािे 7 चौकार आणण 2 षटकार िारले. िेल्ा 5 सािन्षांिधे्य 
रोदहि आणण गिलच्ा जोडीिे चौथ्षांदा 50+ धािषांची भािीदारी 
केली. रोदहि शिधा बाद झाल्ािंिर विराट कोहली क्ीजिर आला. 
िो िुन्ा एकदा विचेल सँटिरचा बळी ठरला. 9 चेंडूि 11 धािा 
केल्ािंिर कोहली यष्ीचीि झाला. इशाि पकशि (िाबाद 8) 
सोबि शुभिि गिल (िाबाद 40) यषांिी संघाला लक्ष्यािययंि िेले. 
िाजलकेिील शेिटचा साििा 24 जािेिारीला इंदरूिध्ये होणार आहे.


