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।पििंरी चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

चििंवड ववधानसभा मतदार 
संघािी पोटवनवडणूक जाहीर 

होताि राष्ट्रवादी काँग्रेस पाटटीकडून 
उमरेदवारीवर दावा करण्ात आला. 

त्ापाठोपाठ शिवसरेना उद्धव 
बाळासाहरेब ठाकररे आणण राष्ट्र ीय 

काँग्रेस पक्ानरेही या वनवडणुकीत 
इचु्क असल्ािरे जाहीर करे लरे आहरे. 
महाववकास आघाडीच्ा माध्यमातून 

आपल्ाि पक्ाच्ा उमरेदवाराला 
संधी द्ावी, अिी मागणी आणण 

प्रस्ाव स्ावनक तीनही पक्ाच्ा 
पदाधधकऱयांनी पक्श्रेष्ठींना करे ली 
आहरे. त्ामुळरे  उमरेदवारी वनशचित 
करताना महाववकास आघाडीत 

रस्ीखरेि पहायला वमळणार आहरे.
चििंवड ववधानसभा मतदार 

संघािे ददवंगत आमदार लक्ष्मण 
जगताप यांिे दद. ३ जानेवारी २०२३ 

रोजी दधु्धर आजाराने वनधन झाले. 
त्ांच्ा वनधनानंतर ररक्त झालेल्ा 
जागेसाठी अवघ्ा १५ ददवसांत 
अनपेक्षितपणे पोटवनवडणूक जाहीर 
झाली. २७ फेबु्वारीला मतदान, तर 
२ माि्धला मतमोजणी होणार आहे. 
वनवडणुकीिी घोषणा होताि राष्ट्र वादी 
काँगे्स पाटटीकडून उमेदवारीवर 
दावा करण्ात आला.राष्ट्र वादीकडून 
माजी ववरोधी पषिनेते नाना काटे, 
माजी नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर, 
मोरेश्वर भोंडवे यांच्ासह संतोष बारणे 
इचु्क असल्ािी ििचा आहे. पूवटीच्ा 
क्िवसेनेिे माजी गटनेते राहुल कलाटे 
यांिी थेट महाववकास आघाडीिा 

उमेदवार म्हणून कुजबुज सुरू आहे. 
तसेि, भाजपाकडून आमदार जगताप 
यांच्ा पत्ी आक्श्वनी जगताप, माजी 
नगरसेवक िंकर जगताप, िंद्रकांत 
नखाते, ित्ुघ्न काटे यांच्ा नावािी 
ििचा आहे.

दुसरीकडे, क्िवसेना उद्धव 
बाळासाहेब ठाकरे पषिािे िहर प्रमुख 
ॲड. सचिन भोसले यांनी ही जागा 
क्िवसेना (ठाकरे गट) लढवण्ास 
इचु्क आहे. या मतदार संघात 
क्िवसेना आणण उद्धव ठाकरे यांना 
मानणारा मतदार असून, गत दोन 
वनवडणकुीत क्िवसनेिेा प्रभाव ददसला 
होता. या मतदार संघातून २०१७ च्ा 

महापाक्लका वनवडणुकीत क्िवसेनेिे 
सहा नगरसेवक वनवडून आले होते. 
त्ामुळे महाववकास आघाडीिी 
उमेदवारी क्िवसेनेच्ा उमेदवाराला 
वमळली, तर आम्ही ववजय वमळवू 
िकतो, असा दावा भोसले यांनी केला.

तसिे, राष्ट्र ीय काँग्से पषिाकडूनही 
चििंवड ववधानसभा वनवडणुकीत 
काँग्ेसिा उमेदवार उभा करावा, 
असा ठराव संमत केला असून, 
तो पषिशे्ष्ठींकडे पाठवला आहे. ही 
वनवडणूक लढण्ासाठी दोन मदहला 
आणण िार पुरुष पदाधधकारी तीव्र 
इचु्क आहेत. चििंवड ववधानसभेत 
एकूण 19 प्रभाग आहेत. त्ा खालोखाल 

भोसरी 16 आणण पपपंरीत 11 प्रभाग 
आहेत. त्ामुळे चििंवड ववधानसभा 
काय्धषिेत्ाला िहराच्ा दृष्ीने मोठे 

महत्त्व आहे. या दठकाणी यापूवटी 
काँगे्सने ववधानसभा वनवडणूक 
लढवली आहे. 

महाविकास आघाडीत रस्सीखेच!
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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

“…तर भाजपाचा सि्वच जागांिर पराभि होऊ शकतो,”ः अखिलेश यादि

   िणु्ाि दहिंयू जिआक्रोश मरोिचा

  चििंवडवर आिा शशवसिेिेाही ‘िावा’

 “महातवकास आघाडी सरकारिे तविर्चावर 
अन्ायि केला”

आतील पानांत

राष्ट्रिादीला फटका बसणार?
 पंजाब आणण ददल्ी यरेथील ववधानसभा वनवडणुकांिरे वनकाल 

पाहता ‘अँटी बीजरेपी’ मतदार काँग्रेस आघाडीला मतदान न करता 
आम आदमी पाटटीच्ा उमरेदवारांना पसंती दरेतो. पररणामी, काँग्रेस 
आघाडीला मोठा फटका सहन करावा लागतो. तिीिी स्स्ती 
चििंवडमध्यरे महाववकास आघाडीच्ा बाबतीत होवू िकतरे. त्ामुळरे  
अनरेक इचु्क असल्ामुळरे  महाववकास आघाडीतील संभाव्य बंडखोरी 
आणण आपच्ा ‘एन्ट्र ी’िरे आव्ान परेलावरे लागणार आहरे. यािा फटका 
राष्ट्रवादीच्ा उमरेदवाराला सववाधधक बसवण्ािी िक्यता आहरे.

 … तर महाविकास आघाडीत बडंिोरी?
महाववकास आघाडीतील सनेा, राष्ट्रवादी आणण काँग्सेच्ा स्ावनक पदाधधकाऱयांनी 

आपआपल्ा स्तरावर उमेवादी घणे्ास इचु्क असल्ाि ेम्हटल ेआहे. पकमान १० 
जण महाववकास आघाडी तीव्र इचु्क आहेत. उमेदवारी कोणाही एकाला वमळेल. 
महाववकास आघाडीतनू बडंखोरी करुन ‘‘अपषि’’ ररगंणात उतरण्ािी तयारी काही 
ददग्गजांनी केली आहे. बठैका सरुू केल्ा आहेत. त्ामुळे चििंवडिी वनवडणूक 
झालीि तर, भाजपा ववरुद्ध महाववकास आघाडी ववरुद्ध अपषि अिी पत्िंकू होईल, 
असे वनरीषिण राजकीय जाणकारांनी नोंदवल ेआहे.

पक्षश्षे्ठींच्ा निण्वयाकडे लक्ष…
 या मतदार संघात राष्ट्र वादी, क्िवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणण राष्ट्र ीय 

काँग्ेस अिा महाववकास आघाडीतील घटक पषिांनी वनवडणुकीिी तयारी 
केली असली, तरी पषिश्ेष्ी िरद पवार, अक्जत पवार, उद्धव ठाकरे आणण नाना 
पटोले एकत् बैठक घेवून उमेदवारीबाबत नाव वनक्चित करतील, असे सांगगतले 
जात आहे. त्ामुळे महाववकास आघाडीिी उमेदवारी कुणाला वमळणार? यािी 
उत्ुकता क्िगेला पोहोिली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दावा : अन्   शिवसरेना ठाकररे गट, काँग्रेससुद्ा इचु्क

चचंचवड पोटननवडणूक : ‘अटँी बीजरेपी’ 
मतदारानंा परायार, राष्ट्रवादीला फटका

।पििंरी चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

च िंि व ड  व व ध ा न स भ ा 
पोटवनवडणुक वबनववरोध व्ावी 
यासाठी भाजपाकडून प्रयत् होत 
असतानाि, यामध्े आता वेगळे 
‘पविस्ट’ येत आहेत. ववरोधीपषिनेते 
अक्जत पवार यांनी वनवडणूक 
वबनववरोध होण्ाबाबत िंका 
उपस्स्त केली होती. त्ाति 
आता आम आदमी पषिाने या 
वनवडणुकीत उडी घेतली आहे. 
त्ामुळे ‘अँटी बीजीपी’ मतांिी 
ववभागणी होणार असून, त्ािा 

फायदा भाजपाला होणार आहे.
चिंिवड ववधानसभेच्ा 

पोटवनवडणुकीत आम आदमी 
पषि पूण्ध ताकद लावूव उतरणार 
असे ‘आप’िे काय्धकारी अध्षि 
िेतन बेंदे्र यांनी स्पष् केले आहे. 
बेंदे्र म्हणाले की, “मागील दोन 

ददवसांपासून पपपंरी-चििंवड 
िहरातील आपिे पदाधधकारी 
आणण काय्धकत््यांमध्े ििचा 
सुरू आहे. सव्यांिी अिी इच्ा 
आहे की, चििंवड ववधानसभा 
आपने लढवली पादहजे.” बेंद्रेंनी 

ददलेल्ा या मादहतीनंतर आता 
पोटवनवडणुकीिी लढत वतरंगी 
होण्ािी चिने् आहेत.

चिंिवड मतदारसंघात 
पपपंळे गुरव, सैदागर, वनलख, 
रहाटणी, वाकड, रावेत, पुनावळे 

या पररसरात ‘आयटी’िा आणण 
उच्चभ्ू मोठा वग्ध मतदार आहे. 
५ लाख ६६ हजार मतदारांमध्े 
सुमारे दीड लाख आयटी अधभयंते 

असल्ािा अंदाज आहे. ददल्ीिे 
मुख्यमंत्ी अरववदं केजररवाल 
यांिे या घटकाला मोठे आकष्धण 
आहे.

‘आप’ ची ‘एन्ट् ी’ भाजपाच्ा पथ्ावर !
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 । िुणे ।  महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।
धममांतर, गोहत्ा आणण 

लव शजहाद यासाठी कडक 
कायदरे करावरेत. त्ािी कठोर 

अंमलबजावणी करण्ात यावी. 
तसरेि धम्मवीर छत्रपती सभंाजी 
महाराज यांिा बशलदान ददवस 

धम्मवीर ददन म्हणनू साजरा 
करावा.या मागणीसाठी सकल 
दहदं ूसमाजाच्ावतीनरे दहदं ूजन 
आक्ोि मोिवाला लाल महाल 

यरेथनू सरुवात झाली आहरे. 

हा मोिचा डेक्कन येथील 
छत्पती संभाजी महाराज यांच्ा 
पतुळ्ापययंत असणार आहे.आमदार 
क्िवेंद्र राज ेभोसल,े आमदार भीमराव 
तापकीर,तलंेगणािे आमदार राजा 
भयैा ठाकूर, तुकाराम महाराजांिे 
वंिज क्िवाजीराव मोरे, वमक्लदं 
एकबोटे,वनवतृ्त पोलीस अधधकारी 
भान ूप्रताप बगगे हे सहभागी झाले 
आहेत. लाल महाल येथून ११ 
वाजण्ाच्ा सुमारास मोिचाला 
सुरवात झाल्ानंतर श्ीमंत 
दगडूिेठ हलवाई गणपतीिी 
महाआरती करून लक्ष्मी रोडन ेहा 

मोिचा डेक्कन पररसरातील धम्धवीर 
सभंाजी महाराजांच्ा स्ारकाजवळ 

पोहोिणार आहे. िहरातील ववववध 
राजकीय पषि, दहदंतु्ववादी सघंटना, 

व्ापारी, गणेिोत्व मंडळे या 
मोिचात सहभागी झाल.े

पणु्ात हहंद ूजनआक्रोश मरोच्चा!
    धमाांतर, लव्ह शजहाद ववरोधात कारदा करण्ाची मागणी

 िव्ाि ेकृत्रिम बुनधिमत्चेे यगु शतेीमध्े  
 या कृषी प्रदि्मनामध्यरे मला तरुणांबरोबरि काही माझ्ा 

ओळखीिरे हजारो िरेतकरी भरेटलरे. त्ांनाही हरे नवरे तंत्रज्ान खुणावत 
आहरे. 80 टक्रे  ही तरुणांिी या प्रदि्मनामधील संख्ा पाहून मला 
अवतिय आनंद वाटला.`` ``िरेतीतील हरे नवरे बदल टटपण्ाबरोबरि 
आता नव्यानरे कृटत्रम बुणद्धमत्रेिरे युग िरेतीमध्यरे सुरू होत आहरे. त्ा 
दृष्ीनरे बारामती मध्यरे कृटत्रम बुणद्धमत्रेिरे कें द्र सुरू होत आहरे. त्ामुळरे  
िरेती आणण िरेतीच्ा क्ांतीमध्यरे खूप मोठा बदल होईल,`` असा 
ववश्ास पवार यांनी व्यक्त करे ला. 

। माळेगाव । महाईन्यूज 

। प्रतितिधी।

िे त ी त ी ल  न वे  ब द ल 
पटपण्ासाठी तरुणांिी िाललेली 
धडपड या कृषी प्रदि्धनाच्ा वनवमत्ताने 
मला ददसून आली. तरुणाई हे िेतीिे 
भववष्य आहे आणण िेतीतील नवीन्य 
िोधण्ासाठी ते पुढे यते आहेत. हीि 
बाब अत्ंत महत्त्वािे आहे, असे मत 
माजी कें द्रीय कृपषमंत्ी िरद पवार 
यांनी बारामती यथेील कृषी प्रदि्धनात 
केली.

िारदानगर (ता.बारामती) 
येथील कृपषक प्रदिचास आज ( िौथा 
ददवस) िरद पवार, राज्ािी माजी 
उपमुख्यमंत्ी ववजयक्सहं मोदहते 

पाटील, माजी मंत्ी राजेि टोपे तसेि 
आमदार वनलेि लंके, आमदार रोदहत 
पवार यांनी कृषी प्रदि्धनाला धावती 
भेट ददली. या दठकाणी िेतीतील 
नवीन प्रात्क्षिके व नवीन ततं्ज्ानािी 
मादहती त्ांनी तज्ांकडून घेतली.

त्ावेळी सायन्स पाक्ध मध्े 
पवार पत्कारांिी बोलत होते. 
ते म्हणाले,`` या देिातील बदल 
िेतकऱयांनी घडवला आहे. मागील 
पंधरा वषचात जी िेती ववषयक धोरणे 
झाली, त्ातून अन्नधान्यािे उत्ादन 

वाढलं आणण ते ददवसेंददवस वाढति 
आहे. 262 दिलषि टणावरून आज 
300 दिलषि टणाच्ापुढे गेलेले 
अन्नधान्यािा साठा हेि दि्धवते की 
ितेकऱयांनी ितेीमध् ेअमलुाग् बदल 
केलेला आहे.

या कृषी प्रदि्धनामध्े मला 
तरुणांबरोबरि काही माझ्ा 
ओळखीिे हजारो िेतकरी भेटले. 
त्ांनाही हे नवे तंत्ज्ान खुणावत 
आहे. 80 टके्क ही तरुणांिी या 
प्रदि्धनामधील संख्या पाहून मला 
अवतिय आनंद वाटला.`` ``िेतीतील 

हे नवे बदल पटपण्ाबरोबरि आता 
नव्ाने कृपत्म बुणद्धमत्तेिे युग 
िेतीमध्े सुरू होत आहे.

त्ा दृष्ीने बारामती मधे् 
कृपत्म बुणद्धमत्तेिे कें द्र सुरू होत 
आहे. त्ामुळे िेती आणण िेतीच्ा 
क्ांतीमध्े खूप मोठा बदल होईल,`` 

शतेीतील नव ेबदल टिपण्ासाठी 

तरुणांची धडपड भववष्ासाठी फायद्ाची ठरणार!
बारामती ररेथील कृषी प्रदियानात माजी कें द्ीर कृवषमतं्ी िरद पवार राचंरे प्रचतपादन

 । िुणे ।  महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।

चित्कला स्पधगेला राजगरुुनगर 
कें द्रावर मोठा प्रवतसाद वमळाला. खडे 
तालुका एज्ुकेिन सोसायटीच्ा 
महात्ा गांधी ववद्ालय व इंस्लिि 
मीपडयम सू्लच्ा प्रांगणात ९३४ 
ववद्ार्थ्यांनी सहभाग घतेला. 

राजगुरुनगर बरोबरि खेड 
तालकु्ातील अनेक गावांतील ववद्ाथटी 
या स्पधगेत सहभागी झाले होत.े यामध्े 
‘अ’ गटात २४१, ‘ब’ गटात २३८, ‘क’ 
गटात ३५५ व ‘ड’ गटात १०१ ववद्ाथटी 
सहभागी झाले होते. ववद्ार्थ्यांनी 
माझे आवडते काटू्धन, पक्केटिा 
सामना, मी लस घतेली, वाढददवसािा 

केक, पफिटँक, बागेतील दृश्य, 
वमरवणुकीसाठी सजवलेला घोडा, 
पाण्ाखालिी जीवसषृ्ी या ववषयांवर 
चित् ेकाढण्ास पसतंी ददली. स्पधगेसाठी 
कलाक्िषिक पकसन गोपाळे, अजय 
रोकडे, वैिाली बच्चे, मानसी क्िवले 
या क्िषिकांनी पररश्म घतेल.े स्पधगेस 
महात्ा गांधी ववद्ालयािे प्रािाय्ध 
सुनील जाधव, पय्धवेक्षिका कुसुम 
जाधव, इंस्लिि मीपडयम सू्लच्ा 
मुख्याध्ापपका अवनता गुजराथी, 
ज्ोती ठाकूर, अिोक सांडभोर यांनी 
भटे देऊन माग्धदि्धन केल.े महात्ा गांधी 
ववद्ालय, िठे केिरिदं पारख प्राथवमक 
ववद्ालय, केटीईएस इंस्लिि मीपडयम 
सू्ल, क्जल्ा पररषद प्राथवमक िाळा, 
टाकळकरवाडी यथेील ववद्ाथटी स्पधगेत 
सहभागी झाल ेहोत.े

राजगरुुनगर कें द्ावर 
मोठा प्रततसाद 

दोन वषमांनंतर सकाळ चित्रकला स्पधवा होत असल्ानरे 
ववद्ाथटी आनंददत झालरे आहरेत. ‘सकाळ’िा हा उपक्म सु्त् 
असून, त्ामुळरे  मुलांच्ा कलागुणांना प्रोत्ाहन वमळतरे. 

तसरेि त्ांना चित्रकलरेच्ा आववष्ाराला संधी वमळतरे.
 - धिेश सरडे, पालक

‘छरिपती सभंाजी महाराज यांची ओळि धम्विीरच’:आमदार शशिेंद्र राजे 
 धममांतर, गोहत्ा आणण लव शजहाद यासाठी कडक कायदरे करावरेत. त्ािी कठोर अंमलबजावणी 

करण्ात यावी. तसरेि धम्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांिा बशलदान ददवस धम्मवीर ददन म्हणून 
साजरा करावा. या मागणीसाठी पुण्ात सकल दहदं ूसमाजाच्ावतीनरे दहदं ूजन आक्ोि मोिवा काढण्ात 
आला आहरे. या मोिवाला लाल महाल यरेथून सुरवात झाली आहरे. हा मोिवा डरेक्न यरेथील छत्रपती 
संभाजी महाराज यांच्ा पुतळ्ापययंत असणार आहरे.या मोिवात सहभागी झालरेलरे भाजपािरे आमदार 
शिवेंद्र राजरे भोसलरे म्हणालरे की, दहदं ूसमाजाला जरे भीतीिरे वातावरण झालरे आहरे. त्ा भीतीला वािा 
फोडण्ासाठी आज हा मोिवा काढण्ात आला आहरे. प्रत्रेक िहरात तालुक्यात असरे मोिचे काढलरे जात 
आहरे. कें द्रात आणण राज्ात दोन्ी दठकाणी आमच्ाि वविारांि सरकार असल्ानरे सरकार वनशचित 
दखल घरेईल. तसरेि छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वराज्ािी स्ापना करे ली.त्ामध्यरे धमवािरे रक्ण 
करणरे हा दरेखील भाग होता. त्ािबरोबर आम्ही कोणाच्ाही ववरोधात नाही. आम्ही धम्म रक्णि काय्म 
करीत आहोत.आत्ापययंत आपण जो इवतहास वािला. त्ामध्यरे छत्रपती संभाजी महाराज यांिी ओळख 
धम्मवीर म्हणूनि आहरे. त्ामुळरे  कोणी काही म्हणू द्ा, छत्रपती संभाजी महाराज यांिी ओळख धम्मवीरि 
आहरे आणण कायम राहणार असल्ािी भूवमका त्ांनी यावरेळी मांडली.
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त्चंचिडिर आता शशवसेनेचाही ‘दािा’!

च िंि व ड  व व ध ा न स भ ा 
पोटवनवडणूक वनवडणुकीिे 
दद. २७ फेबु्वारी रोजी मतदान 
आहे. या जागेवर क्िवसेना 
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पषिािे 
उमेदवार वनवडणूक लढण्ास 
इचु्क असून, तसा ठराव 
पषिाच्ा िवनवारी झालेल्ा 
बैठकीत िहराध्षि ॲड. सचिन 
भोसले यांिे उपस्स्तीत संमत 

करण्ात आला अिी मादहती िहर 
प्रमुख ॲड. सचिन भोसले यांनी 
प्रक्सद्धीस ददली आहे. या बैठकीस 
पषिािे सव्ध प्रमुख पदाधधकारी, 
उपक्जल्ाप्रमुख, उपिहर प्रमुख, 
ववधानसभा प्रमुख, मदहला 
पदाधधकारी उपस्स्त होते.

च िंि व ड  व व ध ा न स भ ा 
मतदारसंघात क्िवसेनेिे सहा 
न ग र से व क  आ हे त . उ द्ध व 

बाळासाहेब ठाकरे यांना मानणारा 
सव्धधवम्धय मतदार या मतदारसंघात 
आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्ावर 
ववश्वास व्क्त करून यापूवटीच्ा 
वनवडणुकीत क्िवसेनेने नगरसेवक 
वनवडून ददलेले आहेत. पाि 
ज्ेष् पदाधधकारी ही वनवडणूक 
लढण्ास इचु्क आहेत. तसेि 
इतर पषिातील इचु्कांनी देखील 
संपक्ध  साधला आहे. त्ामुळे या 

चििंवड ववधानसभा वनवडणुकीत 
क्िवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे 
पषिाने उमेदवार ददल्ास त्ांना 
बहुमताने वनवडून आणण्ािा 
वनधचार या बैठकीत सव्यांनी व्क्त 
केला आहे. क्िवसैवनकांिी ही 
मागणी आपण संपक्ध  नेते आणण 
ज्ेष् नेत्ांपुढे मांडू असेही ॲड. 
सचिन भोसले यांनी सांगगतले 
आहे.

पक्षाप्रवत शिेटपययंत ठेिलेल्ा निष्चे ेहोणार स्मरण…
 चििंवड ववधानसभा मतदार संघाि ेददवगंत आमदार लक्ष्मण जगताप यांिे 

नुकतिे वनधन झाल.े पपपंरी-चििंवड शहराच्ा ववकासात जगताप यांि ेयोगदान 
महत्वपूण्ण आहे. भारतीय स्ाततं्र्य लढ्ात लोकमान्य बाळ गगंाधर पिळक यांच्ा 
घराण्ातील आमदार मुक्ा पिळक यांनी पणु्ािे महापौरपद भूषवल ेआहे. कसबा 
मतदार सघं पणु्ाच्ा ववकासात त्ांिे योगदान राहीले आहे. मावळ ववधानसभा 
मतदार सघंातील भाजपाि ेज्षे्ठ नते ेआणण माजी आमदार ददगबंर भेगडे आणण 
शशरुर मतदार सघंातील माजी आमदार बाबुराव पािणणे यांिेही वनधन झाल.े या 
दोन्ी नेत्ांनी ग्ामीण भागात भाजपा वाढवण्ासाठी योगदान ददल ेआहे. यासह 
आमदार जगताप आणण पिळक यांनी नुकत्ाि झालले्ा राज्सभा आणण ववधान 
पररषद वनवडणकुीत आजारी असतानाही व्ीलिअेरद्ारे मतदानासाठी ववधान 
भवनात पोहोिल ेहोते. 

ददवंगत आमदार 
लक्ष्मण जगताप 
य ां च् ा व व रु द्ध 

२०१४ िी वनवडणूक माजी 
गटनरेतरे राहुल कलाटरे यांनी 
शिवसरेनरेच्ा वतकीटावर 
लढवली होती .  २०१९ 
मध्यरे  त्ांन ा  शिवसरेन ा 
पक्ानरे पादठंबा ददला होता. 
महापाशलका वनवडणुकीत या 
मतदार संघात शिवसरेनरेिरे सहा 
नगरसरेवक वनवडून आलरे होतरे. 
नवोददत मतदार पक्प्रमुख 
उद्धव ठाकररे यांच्ा काय्मप्रणालीवर समाधानी आहरेत. त्ामुळरे  
महाववकास आघाडीच्ा माध्यमातून शिवसरेना (ठाकररे) गटाला 
उमरेदवारी वमळाल्ास ही वनवडणूक आम्ही शजकूं िकतो. तुतवास 
महाववकास आघाडीिी उमरेदवारी कोणाला द्ायािी, हा वनण्मय 
पक्श्रेष्ी घरेतील.

- ॲड. सचिन भोसलरे, 
िहरप्रमुख, क्िवसेना (ठाकरे गट)

।पििंरी-चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

‘राष्ट्र  प्रथम, नतंर पक्ष आणण शवेिी 
स्त:’’ असे वरिद घेवून भारतीय जनता 
पािटीिे काम करणारे ददवंगत आमदार 
लक्ष्मण जगताप, मकु्ा पिळक, बाबरुाव 
पािणणे यांच्ासह माजी आमदार 
ददगंबर भेगडे यांच्ा स्मृतींना उजाळा 
देण्ासाठी ‘‘इंद्ायणी थडी’’ महोत्सवात  
पक्ष वनषे्ठिे प्रेरणास्थळ साकारण्ात 
येणार आहे. भारतीय जनता पािटीिे 
शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे 
यांच्ा संकल्पनेतून आणण शशवांजली 
सखी मंिच्ा पुढाकाराने भोसरीतील 
गावजत्ा मैदानावर दद. २५ ते दद. २९ 
जानेवारी २०२३ दरम्ान महाराष्ट्र ातील 
सववात मोठा ‘इंद्ायणी थडी-२०२३’ 
महोत्सव आयोशजत केला आहे. तब्बल 
१७ एकर जागते संपणू्ण महाराष्ट्र ातील १ 
हजार स्टॉल उभारण्ात आले आहेत. 
महोत्सवामध्य ेअयोध्यतेील प्रभ ूश्ीराम 
मंददर प्रवतकमृ ती, ग्ाम संस्मृ ती, खाद्य 

महोत्सव, बाल जत्ा, परंपररक खेळ, 
ऐवतहाशसक शस्त्र प्रदश्णन, पािील 
वाडा प्रवतकमृ ती, भजन महोत्सव, 
मदवानी खेळ, ववववध भागातील 
कलाकमृ ती आणण हस्तकला प्रदश्णन, 
खेळ रंगला पैठणीिा, मंगळगौर खेळ 
यासह फॅशन शो, महाराष्ट्र ािे लाडके 
ववनोदवीर, शसनतेारका नमृत्, पारंपररक 
नमृत्, जादिूे प्रयोग, झंुबा डान्स अशा 
ववववध काय्णक्रम एकाि छताखाली 
उपलबघ आहेत. यासह आरोग्य शशबीर, 
रक्दान शशबीर आणण बेरोजगार 
तरुणांना संधी देण्ासाठी नोकरी 
महोत्सवसुद्ा होणार आहे. त्ासाठी 

राज् सरकारच्ा सहकायवान ेवनयोजन 
केले आहे. 

या महोत्सवािी तयारी अंवतम 
िप्प्ात आली आहे.

भाजपाच्ा ददवंगत आमदाराचंा अधायाकृती पतुळा उभारणार, 
आमदार महरेि लांडगरे राचं्ा सकंल्पनरेतून स्तृींना उजाळा

िहर प्रमखु ॲड. सचचन भोसलरे : ठाकररे गट ननवडणकुीसाठी इचु्क

‘इंद्ायणी थडी’त साकारणार  
भाजपा पक्षवनष्ठचे प्ररेणास्थळ !

पििंरी  । महाईन्यूज । 

चििंवड ववधानसभा पोटवनवडणुकीत भाजपा 
ववरुद्ध राष्ट्रवादी असा सामना रंगला असतानाि, 

आता शिवसरेना उद्धव बाळासाहरेब ठाकररे पक्ानरे उडी 
घरेतली आहरे. ठाकररे गटािी या मतदार संघात प्रभावी 
ताकद असून, आम्ही वनवडणूक लढवण्ास इचु्क 
आहोत, असा दावा िहरप्रमुख ॲड. सचिन भोसलरे 

यांनी करे ला आहरे.

। पििंरी । महाईन्यूज । 

    चििंवड ववधानसभा मतदार संघािे 
ददवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप 
यांनी राष्ट्र वादी काँगे्स पाटटीच्ा 
स्ापनेपासून पषिासोबत काम केले 
आहे. जगताप हे पषिप्रमुख िरद 
पवार अथवा ववरोधी पषिनते ेअक्जत 
पवार यांच्ावर नाराज होऊन 
भाजपामध्े गेले नव्ते. त्ांिे या 
िहराच्ा ववकासात मोठे योगदान 
आहे. त्ामुळे या पोटवनवडणुकीत 
जगताप कुटंुबातील उमेदवार 
असल्ास वनवडणूक वबनववरोध 
करावी, अिी रोखठोक भूवमका 
राष्ट्र वादीिे पपपंरीिे आमदार अण्ा 
बनसोडे यांनी घेतली आहे.

चििंवडिे आमदार लक्ष्मण 
जगताप यांिे 3 जानेवारी 2023 
रोजी दधु्धर आजाराने वनधन झाले. 
त्ांच्ा वनधनानंतर ररक्त झालेल्ा 
जागेसाठी अवघ्ा 15 ददवसात 
अनपेक्षितपणे पोटवनवडणूक 
जाहीर झाली. 27 फेबु्वारीला 
मतदान तर 2 माि्धला मतमोजणी 
होणार आहे. वनवडणुकीिी घोषणा 
होताि भाजपसह राष्ट्र वादी काँग्ेस 
कमालीिे सपक्य झाले आहेत. 
त्ापाश्व्धभूमीवर राष्ट्र वादी काँगे्सिे 

पपपंरीिे आमदार अण्ा बनसोडे 
यांनी आपली भूवमका स्पष् केली.

आमदार बनसोडे म्हणाले, 
लक्ष्मण जगताप यांनी राष्ट्र वादी 
प षि ा च् ा  स् ा प ने प ा सू न 
पषिासोबत काम केल आहे. 
नगरसेवक, स्ायी सवमती 
सभापती, महापौर, राष्ट्र वादीिे 
िह र ाध्षि, ववधानप ररषद 
आमदार अिी ववववध पद त्ांनी 
राष्ट्र वादी पषिाच्ा माध्मातून 
सांभाळली. दरम्ान, जगताप 
यांिे सव्धपषिीयांिी क्जव्ाळ्ािे 
संबंध होते. काय्धकत््यांिे मोठे 
जाळे होते. अंत्ववधीला मोठा 
जनसागर लोटला होता. त्ांच्ा 
वनधनामुळे जनसामान्यांमधे् 
जगताप पररवाराबाबत सहानुभूती 
आहे. त्ामुळे वनवडणकू वबनववरोध 
होईल अिीही एक िक्ता 
वत्धववली जात आहे.

चचचंवड ववधानसभा वनवडणकू 
वबनववरोध व्ावी – आ. अण्ा बनसोडे



www.mahaenews.comwww.mahaenews.com

ePaper epaper.mahaenews.com  । साेमवार । 
दि. 23 जािेवारी 2023

 पवशेष 4

आरोग्य, मादहती ततं्रज्ानासह ववववध 
अवकाि मोदहमा अिा अनरेक आघाड्ांवर 
महत्त्वपूण्म संिोधन िालू वषमांत होणार 
आहरे. त्ातनू ठोस काही हाती लागल्ास 
या सिंोधनांतून मानवासाठी दरूगामी िांगलरे 
पररणाम होऊ िकतात. त्ातून भववष्ातील 
जगण्ालाही नवी ददिा वमळू िकतरे.

हे वष्ध ववज्ानाच्ा वाटिालीत 
अत्तं महत्त्वाि ेवष्ध म्हणनू गणले 

जाईल, अस ेउपक्म या वषचात होऊ घातले 
आहेत. अनेक िांद्रमोदहमा, पन्नास वष्यांनतंर 
मानव पुन्ा िंद्रावर जाण्ाच्ा तयारीत, 
भारताच्ा सौर मोदहमेिी तयारी, अलझायमर 
या आजाराववषयीि ेआििे ेपकरण, अंधांना 
दृष्ीज्ान प्राप्त होण्ािी िक्ता, अध्यांगवायूने 
त्स्तांना ददलासा अिा अनके गोष्ी या वषचात 
हाती लागतील आणण नजीकच्ा भववष्यात 
त्ा पढुील पावल ेटाकली जाणार आहेत. नव्ा 
आिांना पालवी फुटणार आहे. पाहूया २०२३ 
आणण त्ापलीकडे...

कोववड-१९ जागवतक महासाथीवर 
िीन वगळता जगभर वनयतं्ण वमळववण्ात 
यि संपादन करता आले ते पारंपाररक 
पद्धतीच्ा- रोगजतं ूमारून पकंवा षिीण करून 
वनमचाण केलेल्ा लसठींऐवजी नव्ा ततं्ाच्ा 
सहाय्ान ेबनववण्ात आलेल्ा ‘एमआरएनए’ 
लसठींमळेु! िीनन ेमात् पारंपररक पद्धतीच्ा 
लसठींिा वापर केला. आता जगातील प्रमखु 
लस वनमचात ेदहवताप, षिय आणण एक प्रकारिा 
नागीण नावािा रोग, जनेायटल हपप्धस अिा 
रोगांवर ‘एमआरएनए’ लसठींच्ा वनवम्धतीमधे् 
गुतंले आहेत. त्ांना यि आले तर या रोगांमुळे 
ग्स्त रुग्ांना फार मोठा ददलासा वमळेल. या 
रोगांवर मात करता आली नाही तरी बऱयाि 
प्रमाणात वनयतं्ण वमळववता येईल. नजीकच्ा 
भववष्यात पकमान धोकादायक आणण कमाल 
पररणामकारक अिा लसठींि ेयुग अवतरणार 
आहे

.रोगजंतंूिी यादी
जागवतक आरोग्य सघंटना (डब्लएूिओ) 

या वषटी महत्त्वपणू्ध रोगजतंूंिी सुधाररत यादी 
प्रकाक्ित करणार आहे. समुारे तीनि ेिास्त्रज् 
जीवाणू (बॅके्ररया) आणण ववषाणूंच्ा 
(व्ायरस) २५ कुटंुबांिा अभ्ास करून 
भववष्यात कोणत्ा रोगजंतूंमुळे जागवतक 
साथी वनमचाण होतील आणण पसरतील ते 
िोधणार आहेत. त्ामुळे साथीला प्रारंभ 
होण्ापूवटीि योग्य ती खबरदारी घेता 
येईल. साथीदरम्ानच्ा काळात योग्य ती 
उपाययोजना करता येईल. भववष्यातील या 
साथठींवर वनयतं्ण वमळववण्ासाठी साथठींपूवटीि 
लसठींिी वनवम्धती करता येईल, औषधे िोधता 
आणण वनमचाण करता यतेील. 

िेतवसावं वरीस 
मरोक्ािं ...

संपादकीय

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

ऐकोनियां माझी करुणेचीं वचिें ।
व्ावें िारायणें उतावीळ ॥२॥

 - संि िुकाराम

र्यूतमका

मह ा व व त र ण स म ो र  स ध् ा 
वीज वबलांच्ा थकबाकीिे 

आव्ान आहे. कंपनीच्ा वीज वबलांिी 
एकूण थकबाकी ७३ हजार ३६१ कोटी 
रुपये आहे व त्ापैकी कृषी षिेत्ािी 
थकबाकी ४८ हजार ५४२ कोटी रुपये 
आहे. वबलािे पसै ेपुरेस ेवमळाल ेनाही तरी 
वीजखरेदीिा खि्ध, वीज ववतरण व्वस्ा 
िाल ूठेवण्ािा खि्ध, कम्धिाऱयांि ेवेतन, 
दजगेदार वीजपुरवठयासाठी प्रकल्प राबववणे 
असे महाववतरणिे ववववध खि्ध िालू 
राहतात. पररणामी महाववतरणला अखडं 
वीजपरुवठयासाठी थकीत वबलांिी वसुली 
करण्ाक्िवाय पयचाय नाही.

महाववतरणला वीज वबलवसुलीवरून 
टीकाही सहन करावी लागते. यापैकी 
िेतकऱयांकडील वीज वबलवसुली आणण 
गरज पडली तर वीज कनके्शन तोडण्ािी 
कारवाई यावरून सवचाधधक टीका होते. 
टीकेिा सव्धसाधारण सूर असा असतो की, 
वबिारा ितेकरी नसैगग्धक सकंटांनी घरेललेा 
आहे, तरीही त्ाि ेवीज कनके्शन कापनू 
त्ाच्ावर अन्याय केला जातो.

ितेकरी संकटात आहे असे सांगताना 
बऱयािदा दषु्ाळािे कारण सांगगतले 
जाते. २०२२ मध्े अवतवृष्ी आणण पुरािे 
कारण सांगगतले गेले. तसे कधी कधी 
असतहेी. पण प्रत्के वळेी आपत्ती असते 
असहेी नाही. ितेकरी सकंटात असले तर 
त्ाला मदत करायला हवी. ितेकऱयावर 
अन्याय होता कामा नय,े हे आपणा सवचाना 
मान्य आहे. पण सरसकट ितेकरी सदैव 
सकंटात असल्ान ेथकबाकीसाठी त्ािी 
वीजजोडणी कापू नये असे जे ‘नॅरेपटव्’ 
प्रस्ापपत झाल ेआहे, त्ाबद्दल मला काही 
वस्तुस्स्ती मांडायिी आहे. राज्ातील 
सव्ध सामाक्जक काय्धकत््यांना, पत्कारांना, 
लखेकांना, वविारवतंांना, मान्यवरांना आणण 
सव्धि नागररकांना माझी नम्र ववनतंी आहे की, 
वीज वबलाच्ा थकबाकीबद्दल वस्तसु्स्तीिा 

वविार करा आणण याबद्दल तुमिे काय 
म्हणण ेआहे त ेसांगा.

महाराष्ट्र  िासनाने प्रक्सद्ध केलेल्ा 
२०२१ -२२ च्ा आधथ्धक पाहणी 
अहवालानसुार राज्ात १ कोटी ५२ लाख 
ितेकरी आहेत. राज्ातील कृपषपपंधारक 
ितेकऱयांिी सखं्या समुारे ४४ लाख आहे. 
अथचात वीज वबलांिी थकबाकी हा ववषय 
केवळ २८ टके्क बागायतदार ितेकऱयांपुरता 
मयचाददत असून ७२ टके्क िेतकऱयांिी 
यािा संबंध नाही. त्ामुळे कृपषपंपांच्ा 
वीज वबलवसुलीसाठी महाववतरणने काही 
कारवाई केली तर सरसकट सव्ध ितेकऱयांना 
अडिणीत आणल,े असा समज कोणी करण े
पकतपत योग्य आहे? दीघ्धकाळ ितेीपपंािे 
वीज वबल भरले नाही, अिा ग्ाहकांच्ा 
आकडेवारीच्ा ववश्षेणात महाववतरणला 
आढळलेली अतं्त धक्कादायक बाब 
म्हणजे राज्ात ३ लाख २३ हजार असे 
कृपषपंप ग्ाहक आहेत ज्ांनी गेल्ा १५ 
वष्यांपषेिा अधधक काळ एकही वीज वबल 
भरलेल ेनाही आणण त्ांच्ाकडे ५,२१६ कोटी 
रुपयांिी थकबाकी आहे. 

सधि शेिकऱयांिा वीज तिल र्रण्ािुरिा िषु्ाळ?
वीजखररेदीिा खि्म, वीज ववतरण व्यवस्ा िालू ठरे वण्ािा खि्म, कम्मिाऱयांिरे वरेतन, दजचेदार वीजपरुवठयासाठी प्रकल्प राबववणरे असरे 

महाववतरणिरे ववववध खि्म िाल ूराहतात. पररणामी महाववतरणला अखडं वीजपरुवठयासाठी थकीत वबलांिी वसलुी करण्ाशिवाय पयवाय नाही.

।। अर्ंगवाणी ।।

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

काि्षि तििऱयािी िामी शक्कल

अटलांटटक महासागरानरे 
वरेढलरेल्ा आइसलँडिा बहुतरेक 
भूभाग बफवाच्ाददत असला, तरी 
या दरेिात अनरेक सुप्त आणण जागृत 
ज्ालामुखी आहरेत. ज्ालामुखीप्रवण 
क्रेत्र असल्ानरे यरेथरे गरम पाण्ािरे 
झररे आढळतात. वनसग्मत:ि मोठ्ा 
प्रमाणात उपलब्ध असलरेल्ा या 
भूगभटीय ऊजचेिा वापर आइसलँडमध्यरे 
उष्णता ऊजवा आणण ववद्ुत ऊजवा 
वमळववण्ासाठी करे ला जातो. या 
दरेिातलरे सव्म व्यवहार पुनन्मवीकरणीय 
आणण हररत ऊजवा वापरून करे लरे 
जात असलरे, तरी जगभरातून मोठ्ा 
प्रमाणावर होणाऱया काब्मनी पदाथमांच्ा 
उत्ज्मनािरे िटकरे  आइसलँडला 
सहन करावरे लागत आहरेत. जागवतक 
तापमानवाढीमुळरे  वतथल्ा दहमनद्ा 
वरेगानरे ववतळत आहरेत.

यावर उपाय म्हणून िास्त्रज्ांनी 
वातावरणातील जास्तीिा काब्धन 
डायऑक्ाइड वायू पाण्ात ववरघळवून 
ते पाणी जवमनीखाली सुमारे ४०० ते 
८०० मीटर खोलवर असलेल्ा सच्च्द्र 
बेसॉल्ट खडकामधे् पंपाच्ा मदतीने 
मुरवण्ािी सुरुवात केली. २००६ 
सालापासून यावर संिोधन केले जात 
आहे. मात्, आता हे संिोधन यिस्ी 
होत आहे. काब्धन डायऑक्ाइड 

वमचश्त पाणी जेव्ा खडकांत वमसळते, 
तेव्ा त्ातील काब्धन डायऑक्ाइडिी 
अधभपक्या खडकांमधील धातुसंयुगांिी 
होऊन काबबोनेट तयार होते. थोडक्ात, 
हवेतल्ा काब्धन डायऑक्ाईडिे 
िक्क खडकात रूपांतर केले 
जाते. उपलब्ध असलेल्ा नैसगग्धक 
साधनसंपत्तीिा योग्य वापर करून 
हे केले जाते, हे वविेष !काब्धनी 
पदाथ्यांच्ा वाढत्ा उत्ज्धनामुळे 

होणारी जागवतक तापमानवाढ आणण 
त्ामुळे होत असलेले अवनष् पररणाम 
ही जगभरातल्ा सगळ्ाि देिांसाठी 
एक मोठी समस्ा झाली आहे. वनसग्ध 
कोणत्ाि सीमारेषा मानत नाही आणण 
त्ामुळे ही समस्ा सोडववण्ासाठी 
जगभरातले अनेक देि एकत् येऊन 
काब्धन उत्ज्धन रोखण्ासाठी प्रयत् 
करत आहेत. अनेक देिांनी ठराववक 
कालावधीत िून्य काब्धन उत्ज्धनािे 
लक्ष्य गाठण्ािा वनधचार केला. 
काब्धनी पदाथ्यांिे उत्ज्धन कमी 
करण्ाबरोबरि वातावरणात सोडल्ा 
गेलेल्ा काब्धन डायऑक्ाईड वायूिा 
वनिरा करणे हेदेखील महत्त्वािे आहे. 
अटलांपटक महासागरात उत्तरेला 
असलेल्ा आइसलँड या लहानिा 
देिातल्ा िास्त्रज्ांनी हवेतल्ा 
काब्धन डायऑक्ाईड वायूिा वनिरा 
करण्ािी नामी िक्कल िोधून काढली 
आहे.ज्ालामुखीप्रवण षिेत् असल्ाने 
येथे गरम पाण्ािे झरे आढळतात. 
वनसग्धत:ि मोठ्ा प्रमाणात उपलब्ध 
असलेल्ा या भूगभटीय ऊजगेिा वापर 
आइसलँडमधे् उष्णता ऊजचा आणण 
ववद्ुत ऊजचा वमळववण्ासाठी केला 
जातो.
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 कोववड-१९ मुळे मरण 

पावलेल्ा रेले् कम्धिार् यांच्ा 
कुटंुवबयांना सानगु्ह अनदुान ,रेल्े 
मालमत्तेिे मुद्रीकरण,जुनी पेन्शन 
योजना अिा अनेक प्रलंवबत 
मागण्ांकडे रेल्े मंत्ालयािे लषि 
वेधण्ासाठी रेले् कम्धिारी संप 
करण्ाच्ा तयारीला लागल ेआहे. 

या सवचा मागण्ांवर ििचा 
करण्ासाठी सोमवारी २३ 
जानवेारीला मुबंईत रेले् कम्धिारी 
युवननयिी बैठक होणार आहे.

कें द्र सरकारच्ा इतर 

कम्धिार् यांसह रेले् युवनयनिी 
राष्ट्र ीय संघटना सोमवारी ववववध 
मुद्दांवर देिव्ापी संपािी 
रणवनती ठरववण्ासाठी लोअर 
परेल कारखान्यात बैठक घेणार 
आहे.

 रेले्तील राष्ट्र ीय पेन्शन 
प्रणाली रद्द करण्ािी मागणी 
युवनयनने केली आहे.तसेि रेल्े 
उत्ादन यवुनटिे कॉपबोरेटायझिेन, 
रेले् उपक्मांिे आऊटसोक्सयंग 
आदी मागण्ावर या बैठकीत 
ििचा होणार आहे. त्ानंतर सपंािा 
ईिारा देण्ात येणार आहे.

प्रलवंबत मागण्ांसाठी रेल्े 
कम्मचारी सपंाच्ा तयारीत

। मुंिई । महाईन्यूज । 

राज्ात सत्ासंघष्म सुरू 
असतानाि शिदंरे गट मोठी 
खरेळी खरेळत आहरे. गरेल्ा 
काही ददवसांपासून शिदंरे 

गटात मोठ्ा प्रमाणात प्रवरेि 
होत आहरेत. शिदंरे गटानरे 

आपला मोिवा आता स्ावनक 
स्वराज् संस्ांकडरे वळवला 

आहरे. गरेल्ा काही ददवसांपूवटी 
शिदंरे गटात मोठ्ा प्रमाणत 
सरपंिांनी पक् प्रवरेि करे ला 

होता.

त्ानंतर आज एकनाथ क्िदें 
आणण आमदार संतोष बांगर 
यांनी महाववकास आघाडीला 
मोठा दणका ददला आहे. परभणी 
क्जल्हातून संतोष बांगर आणण 
क्िदें गटािे क्जल्ा प्रमुख व्ंकट 
क्िदें यांच्ा पुढाकाराने परभणी 
क्जल्हातील तब्बल 84 सरपंिांनी 
एकनाथ क्िदें यांच्ा गटात प्रवेि 
केला आहे.

ठाण्ातील आनंद आश्म येथे 
हा पषि प्रवेि पार पडला. यामुळे 

महाववकास आघाडीला मोठा धक्का 
बसला आहे. िवनवारी पाथरी 

तालुक्ातील ४० सरपंि आणण 
परभणी क्जल्हातील उपसरपंि, 

पंिायत सवमती सभापती, सदस्, 
नगराध्षि, उपनगराध्षि तसेि 
पदाधधकाऱयांनी क्िदें गटात जाहीर 
प्रवेि केला होता. नुकत्ाि 
झालले्ा ग्ामपंिायत वनवडणकुीत 
बाळासाहेबांिी क्िवसेना (क्िदें गट) 
पषिािे 1593 सरपंि वनवडून आले 
होते. त्ात अजून 124 सरपंिांिी 
भर पडली आहे. क्िदें यांच्ा 
बाळासाहेबांिी क्िवसेना पषिािा 
ववस्तार आणण ताकत ददवसेंददवस 
वाढत आहे. 

तर प्रवेिा वेळी एकनाथ 
क्िंदे म्हणाले तुम्ही पषिावर 
दाखवलेला ववश्वास साथ्ध ठरवू 
तसेि तालुक्ाच्ा ववकासासाठी 
सव्धतोपरी मदत करू असे सव्यांना 
आश्वस्त केले.

महाववकास आघाडीला भलंमोठं भगदाड
गरेल्ा काही ददवसांपासनू शिंदरे गटात मोठ्ा प्रमाणात प्रवरेि 

। अमराविी । महाईन्यूज । 

 तविर््ष वैधातिक 
तवकास मंडळाच्ा 

माध्यमाियूि िेवेंद्र फडणवीस 
यांच्ा िेिृत्ािील 

सरकारच्ा काळाि 
तविर्चाला न्ाय तमळवयूि 

िेण्ािे काम करण्ाि 
आले, िण महातवकास 
आघाडी सरकारिे या 

मंडळाकडे िुल्षक्ष करूि 
तविर्चावर अन्ायि केला, 

असा आररोि र्ाजििे 
प्रिेशाध्यक्ष िंद्रशेखर 

िाविकुळे यांिी रतववारी 
सायंकाळी येथे केला.

ववधान पररषदेच्ा अमरावती 
ववभाग पदवीधर मतदारसंघािे 
भाजपिे उमेदवार डॉ. रणजीत 
पाटील यांच्ा प्रिाराथ्ध पररणय 
बंध सभागृहात आयोक्जत पदवीधर 

मतदार मेळाव्ात ते बोलत होते. 
बावनकुळे म्हणाले, जेव्ा िैनसुख 
संिेती हे ववदभ्ध वैधावनक ववकास 
मंडळािे अध्षि होते, तेव्ा त्ांिी 
क्सिंन, रस्ते, वीज, आरोग्य या 
प्रश्ांवर ववदभचातील अनुिेषािा 
अभ्ास करून वेळोवेळी अहवाल 
सादर केले. सुदैवाने त्ावेळी देवेंद्र 

फडणवीस यांिे सरकार होते. 
ववदभचािे अनेक भाजप आमदार, 
मंत्ी पोटवतडकीने ववदभचािे प्रश् 
ववधधमंडळ सभागृहात मांडत होते. 
अनुिेषािा ववषय जेव्ा मांडण्ात 
येत होता तेव्ा सरकारकडून 
भरभरून वनधी वमळत होता, पण 
काँगे्स आणण राष्ट्र वादी सरकारच्ा 

काळात ववदभचावर दजुाभाव करण्ात 
आला. गले्ा अडीि वष्यांच्ा काळात 
तर ववदभचावर मोठा अन्याय झाला. 
ववदभ्ध वैधावनक ववकास मंडळाला 
मुदतवाढ देखील देण्ािे काम झाले 
नाही, असे बावनकुळे म्हणाले.डॉ. 
रणजीत पाटील हे एक अनुभवी नेते 
आहेत. ववधधमडंळात त्ांनी राज्मंत्ी 
म्हणून काम करताना आपला 
स्तंत् ठसा उमटवला आहे. त्ांना 

पदवीधरांच्ा प्रश्ांिा अभ्ास आहे. 
सध्ा कें द्रात आणण राज्ात भाजप 
नेतृत्वातील सरकार आहे. मुख्यमंत्ी 
एकनाथ क्िदें आणण उपमुख्यमंत्ी 
देवेंद्र फडणवीस हे त्ांिा एकही 
िब्द ररकामा जाऊ देणार नाही, 
असे बावनकुळे यांनी सांगगतले. 
गेल्ा बारा वष्यांमधे् डॉ. पाटील 
यांनी एखाद्ा वनष्णात वपकलाप्रमाणे 
पदवीधरांिे प्रश् सभागृहात मांडले, 

ते तडीस नेण्ािी षिमता दाखवली, 
त्ामुळे ते सहजपणे वनवडून येतील, 
असा ववश्वास बावनकुळे यांनी व्क्त 
केला. मेळाव्ाला आमदार संजय 
कुटे, प्रवीण पोटे, प्रताप अडसड, 
माजी आमदार िैनसुख संिेती, 
भाजपि ेिहराध्षि पकरण पातरूकर, 
क्जल्ाध्षि वनवेददता िौधरी, तुषार 
भारतीय, क्िवराय कुळकणटी आदी 
उपस्स्त होते.

 84 सरपचंािंी एकिाथ शशंदे याचं्ा गटात प्रिशे केला
 आज एकनाथ शिदंरे आणण आमदार सतंोष बांगर यांनी महाववकास 

आघाडीला मोठा दणका ददला आहरे. परभणी शजल्हातनू संतोष बांगर आणण 
शिदंरे गटािरे शजल्ा प्रमखु व्यकंट शिदंरे यांच्ा पढुाकारानरे परभणी शजल्हातील 
तब्बल 84 सरपिंांनी एकनाथ शिदंरे यांच्ा गटात प्रवरेि करे ला आहरे.

चदं्िरेखर बावनकुळेंचा आरोप
पिूवीच्ा सरकारि ेविदभा्विर अन्ाय केला!

एकनाथ शिंदेंनी ववरोधकानंा सनुावलरे

विदभा्विर मोठा अन्ाय झाला
 ववधान पररषदरेच्ा अमरावती ववभाग पदवीधर मतदारसघंािरे भाजपिरे 

उमरेदवार डॉ. रणजीत पाटील यांच्ा प्रिाराथ्म पररणय बंध सभागृहात 
आयोशजत पदवीधर मतदार मरेळाव्यात तरे बोलत होतरे. बावनकुळरे म्हणालरे, 
जरेव्ा िनैसुख संिरेती हरे ववदभ्म वधैावनक ववकास मंडळािरे अध्यक् 
होतरे, तरेव्ा त्ांिी शसिंन, रस्रे, वीज, आरोग्य या प्रश्ांवर ववदभवातील 
अनिुरेषािा अभ्ास करून वरेळोवरेळी अहवाल सादर करे लरे. सदैुवानरे 
त्ावरेळी दरेवेंद्र फडणवीस यांिरे सरकार होतरे. ववदभवािरे अनरेक भाजप 
आमदार, मंत्री पोटवतडकीनरे ववदभवािरे प्रश् ववधधमडंळ सभागहृात मांडत 
होतरे. अनिुरेषािा ववषय जरेव्ा मांडण्ात यरेत होता तरेव्ा सरकारकडून 
भरभरून वनधी वमळत होता, पण काँग्रेस आणण राष्ट्रवादी सरकारच्ा 
काळात ववदभवावर दजुाभाव करण्ात आला.  
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तिहारिे मुख्यमंत्ी 
तििीश कुमार िुन्ा एकिा 
र्ाजिसरोिि जाणार का? 

असा प्रश्न उिस्स्ि हरोण्ािं 
कारण म्हणजे एका जेडीययू 

िेत्ािे केलेलं तवधाि. 
जििा िल (युिायटेड)

च्ा संसिीय िरोडचािे 
अध्यक्ष उिेंद्र कुशवाहा 

यांिी यासंिर्चािलं 
तवधाि केलं आहे. िे 

म्हणाले की, 'र्ाजिच्ा 
िेत्ांिा र्ेटल्ािंिर मी 

र्ाजिमधे्य जाणार असा 
अंिाज लावला जाि आहे. 

िरंिु आमच्ा िक्षािे 
मरोठे िेिे र्ाजि िेत्ांच्ा 

संिकचामधे्य आहेि.'

उपेंद्र कुिवाहा पुढे म्हणाले 
की, भाजप नेत्ांच्ा भेटीिे माझे 
फोटो पुढे आल्ानंतर मोठमोठी 
ववधानं केली जात आहेत. यािा 
काय फायदा पण ? कुणीही 

कुणासोबत वैयगक्तक संबंध ठेवू 
िकतो. माझा पषि हा जनता दल 

(युनायटेड) आहे. माझा पषि दोन-
तीन वेळा भाजपच्ा संपकचात 

आला आणण पुन्ा बाहेर पडला.
'पषि आपल्ा रणवनतीनुसार 

िालतो. मी जेडीयूमध्े असेन की 
नाही, हे मीि ठरवणार आहे.' असं 
ववधान कुिवाहा यांनी केल्ानंतर 
खळबळ उडाली आहे. भाजपच्ा 
संपकचात असलेला जेडीयूिा 
मोठा नेता कोण? वनतीि कुमार 
भाजपच्ा संपकचात आहेत का? 
असा प्रश् यावनवमत्ताने उपस्स्त 
होतोय. वबहारिे मुख्यमंत्ी वनतीि 
कुमार काही मदहन्यांपूवटीि 
भाजपपासून वेगळे झालेले 
आहेत. तरीही ते पुन्ा भाजपच्ा 
संपकचात असल्ािं बोललं जातं. 
जेडीयू आणण राष्ट्र ीय जनता दल 
यांच्ामधे् रामिररतमानस 
प्रकरणावरुन दरुावा झाल्ािं 
ददसून येत आहे.

त्ामुळे वनतीि कुमार पुन्ा 
यू-टन्ध घेतील, असं बोललं जातंय. 
याबाबत अधधकृतररत्ा कुणीही 
बोललेलं नाही. मात् कुिवाहा हे 
भाजपमधे् जातील, अिी खात्ी 
राजकीय जाणकार व्क्त करीत 
आहेत.

 ननतीि पनु्ा भाजपसोबत जाणार? जरेडीर ूनरेत्ाचा गौप्यस्ोट

वबहारमधे् र्जकीय भकंूप?

। िीशजगं ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

  : िीन सरकारन ेआपल ेकठोर 
‘िून्य कोववड धोरण’ हटवल्ानंतर 
रवववारी िीनी नागररकांनी िांद्र 
नववष्ध उत्ाहात साजरे केले. 
यावेळी प्राथ्धनास्ळांत भाववकांिी 
मोठी गदटी झाली होती. करोना 
महासाथीमुळे गले्ा तीन वष्यांपासनू 
साजरा न झालेला हा सण यंदा 
मोठया प्रमाणावर होत आहे.

व व िे ष  म्ह ण जे  ि ां द्र 

नववष्यांरंभावनवमत्त िीनमधे् 
वापष्धक सुट्ी ददली जाते. िीनमधे् 
साजरे होणाऱया या नवीन वष्यांत, 
प्रत्ेक वष्यांिे नाव चिनी रािीच्ा 
बारा चिन्ांनुसार ठेवले जाते. 
हे ‘सिािे वष्ध’ आहे. िीनच्ा 
बहुतेक भागांमधे् करोना प्रवतबंध 
क्िधथल केल्ानतंर टाळेबदंी आणण 
प्रवासबदंीिी चितंा नसल्ान ेअनके 
जण त्ांच्ा आप्त-स्कीय आणण 
कुटंुबीयांना पुन्ा भेटण्ासाठी 
त्ांच्ा गावी रवाना झाले. गेल्ा 
वषटीच्ा तुलनेत या वषटी राजधानी 

चीनमध् ेतीन वर्षांनतंर 
चांद् नववर्षांचे सोहळे

रामचहरतमािस प्रकरणािरुि दुरािा
 'पक् आपल्ा रणवनतीनुसार िालतो. मी जरेडीयूमध्यरे असरेन की 

नाही, हरे मीि ठरवणार आहरे.' असं ववधान कुिवाहा यांनी करे ल्ानंतर 
खळबळ उडाली आहरे. भाजपच्ा संपकवात असलरेला जरेडीयूिा मोठा 
नरेता कोण? वनतीि कुमार भाजपच्ा संपकवात आहरेत का? असा 
प्रश् यावनवमत्ानरे उपस्स्त होतोय. वबहारिरे मुख्मंत्री वनतीि कुमार 
काही मदहन्ांपूवटीि भाजपपासनू वरेगळरे  झालरेलरे आहरेत. तरीही तरे पनु्ा 
भाजपच्ा संपकवात असल्ािं बोललं जातं. जरेडीयू आणण राष्ट्र ीय 
जनता दल यांच्ामध्यरे रामिररतमानस प्रकरणावरुन दरुावा झाल्ािं 
ददसून यरेत आहरे.

। िवी दिल्ी ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

क् ि व से न ा  प षि  आ ण ण 
चिन्ाबाबतिा कें द्रीय वनवडणूक 
आयोगािा प्रलंवबत वनण्धय, ३१ 
जानेवारीपासून सुरू होणारे संसदेिे 
अथ्धसंकल्पीय अधधवेिन, सवबोच्च 
न्यायालयातील अपात् आमदारांवरील 
सुनावण्ा आदी कारणांमुळे मुख्यमंत्ी 
एकनाथ क्िंदे यांच्ा गटातील 
खासदारांसाठी कें द्रीय मंत्ीपद अद्ाप 
तरी अधांतरीि आहे. कें द्रीय वनवडणूक 
आयोगाने क्िवसेना पषि आणण 
चिन्ाबाबतिा आपला वनण्धय जाहीर 
केल्ानंतर क्िदें गटातील नेत्ांना 
कें द्रात मंत्ीपद वमळणार असल्ािेे 
ददल्ीच्ा राजकीय वतु्धळात ििचा 
सुरू आहे.

पषि आणण चिन्ाबाबतिा 
कें द्रीय वनवडणूक आयोगािा वनण्धय 

जानेवारीच्ा पंधरवड्ापययंत येईल 
आणण मदहन्याच्ा अखेरीस होणार् या 
कें द्रीय मंपत्मंडळाच्ा ववस्तारादरम्ान 
क्िदें गटातील नेत्ांना यात सामावून 
घेतले जाईल, अिी ििचा यापूवटी 
ऐकायला वमळत होती. परंतु नुकत्ाि 
पार पडलले्ा सनुावणीदरम्ान कें द्रीय 
वनवडणूक आयोगाने ३० जानेवारी 
रोजी पुन्ा एकदा सुनावणी घेण्ािे 
वनक्चित केल्ाने क्िदें गटाला कें द्रीय 

मंपत्मंडळात स्ान वमळववण्ासाठी 
सध्ा तरी ‘वेट अ ॅण्ड वॉि’िीि 
भूवमका घ्ावी लागणार आहे. 
चिन्ाबाबत वनण्धय झाल्ानंतरि क्िदें 
गटाला कें द्रीय मंपत्मंडळात सामावून 
घेण्ासाठी भाजप तयार असल्ािे 
समजते. क्िदें गटाकडून प्रतापराव 
जाधव, राऊळ िेवाळे आणण गजानन 
पकवत्धकर यांिी नावे ििगेत आहेत. ३१ 
जानेवारीपासून सुरू होणारे संसदेिे 

अथ्धसंकल्पीय अधधवेिनही मंपत्मंडळ 
ववस्तार लांबणीवर पडण्ामागील 
अनेक कारणांपैकी एक मानले जात 
आहे. या अधधवेिनाच्ा आठवडाभर 
आधी कें द्रीय मंपत्मंडळािा ववस्तार 
होणार होता मात् आता तो पुढे 
ढकलला जाण्ािी िक्ता आहे. 
नववनयुक्त मंत्रांना आपल्ा नव्ा 
खात्ांिा या कालावधीत आढावा घेता 
येईल या दृष्ीने मंपत्मंडळािा ववस्तार 
होणार असल्ािी ििचा याआधी 
ऐकायला वमळत होती. परंतु कें द्रीय 
वनवडणकू आयोगातील चिन्ाबाबतिा 
वनण्धय लांबणीवर पडल्ाने तसेि 
अधधवेिनासाठी आता केवळ ८ 
ददवसांिा अवधी क्िल्क रादहल्ाने 
मंपत्मंडळ ववस्तार आता लांबण्ािी 
ििचा कानी पडत आहे. तसेि सध्ा 
मंपत्मंडळ ववस्ताराऐवजी भाजपच्ा 
नेत्ांकडून प्रजासत्ताक ददनासाठीच्ा 
तयारीला वेग आल्ािे चित् आहे. 

शशदें गिासाठी ‘टदल्ी अभी दरू है?’
ननवडणकू आरोगातील सुनावणी लांबल्ानरे कें द्ीर मतं्ीपद अद्ाप तरी अधातंरीच

।  सांिा, जम्यू । महाईन्यूज । 
                                                                                     

जम्ूतील एका वद्धळीच्ा भागात 
दुहेरी बॉम्बस्ोटात नऊ जण 
जखमी झाल्ानतंर दसुऱया ददविी, 
सध्ा जमू्- काश्ीरमधे् ‘भारत 
जोडो’ याते्ि ेनेतृत्व करणाऱया राहुल 
गांधी यांच्ा सुरषिेबाबत कुठलीही 
तडजोड केली जाणार नाही, 
असे काँगे्सिे जे्ष् नेते जयराम 
रमेि यांनी म्हटले आहे. गुरुवारी 
पंजाबमागगे कथुआ क्जल्हात 
क्िरलेली ही यात्ा ववश्ामानंतर 
रवववारी दहरानगर येथून पुन्ा सुरू 
झाली असून, २३ जानेवारीला जम्ू 
येथे पोहोिेल.

प षि ा च् ा  ने त् ां च् ा 
सांगण्ानसुार, राहुल गांधी हे जमू्- 

काश्ीरच्ा लोकांसमवते बवनहाल 
येथे प्रजासत्ताक ददन साजरा 
करण्ािी िक्ता आहे. बवनहाल 
हे जमू्- श्ीनगर राष्ट्र ीय महामागचावर 
काश्ीरसाठीिे प्रवेिद्ार असलेले 
िहर आहे. रमेि म्हणाले की, 
दहितवादाबाबत पषिािी भूवमका 
स्पष् असून, दहितवादािे गुने्गार 
पकंवा त्ाला प्रोत्ाहन देणाऱयांिी 
वागताना कुठलीही तडजोड केली 
जाऊ िकत नाही. ‘गांधी यांच्ा 
सुरषिेबाबत कुठलीही तडजोड 
होणार नाही. त्ांच्ा सुरषिेला 
आमिे सवबोच्च प्राधान्य असून, 
सरुषिा यतं्णांच्ा माग्धदि्धक तत्त्वांिे 
आम्ही संपूण्धपणे पालन करत 
आहोत’, अस ेसांबातील िक नानक 
येथे रमेि यांनी सांगगतले.

राहुल गांधी यांच्ा सरुके्षबाबत 
तडजोड नाही; काँग्सेची भूतमका
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डायमंड हरंगसाठी शहिाज गगल चचचेत
वबग बॉस 13 िी स्पध्धक िहनाज गगल सध्ा 
वतच्ा नवीन म्झुझक अल्बममुळे ििगेत आहे. 
गरुु रंधावासोबत अधभनेत्ीिा 'मनू राइज' नावािा 
म्झुझक अल्बम ररलीज झाला, ज्ाला प्रषेिकांिे 
भरभरून प्रमे वमळत आहे. याक्िवाय अधभनेत्ी 'देसी 
वाइब्स ववथ िहनाज गगल'मळेुही ििगेत आहे.
िहनाज गगलच्ा या िोमधे् आतापययंत अनके 
सके्लवब्टी ददसल ेआहेत. अलीकडेि अधभनते्ी 
रकुल प्रीत क्सगं इस्तमेा या िोिा एक भाग बनली 
होती. िहनाजन ेरकुलला अनके गोष्ी वविारल्ा. 

या िोमध् ेदोन्ी अधभनते्ठींनी खपू धमाल केली. 
यादरम्ान रकुलने िहनाजिी काही अडल्ट 
ववषयांवर मोकळेपणान ेबोलल.ेदेसी वाइब्सच्ा 
लेटेस्ट एपपसोडमध्े, रकुल प्रीत क्सगं वतच्ा 
नवीनतम ररलीज 'छत्ीवाली' च्ा प्रमोिनसाठी 
आली होती. यादरम्ान वतला िहनाज गगलच्ा 
हातात दहऱयािी अंगठी ददसली. रकुल म्हणाली 
की वतिी दहऱयािी अगंठी खूप संुदर आहे पण 
ती िकुीच्ा बोटात घातली आहे. या बोटासाठी 
तझु्ासाठी दहऱयािी अगंठी कोणी ववकत घतेली 

नाही अस ेरकुलन ेवविारल.े
रकुलच्ा प्रश्ाला मजिेीर उत्तर देताना िहनाज 
गगल म्हणाली की, ती सध्ा ररलिेनक्िपमधे् नाही. 
गप्ा मारताना िहनाजन ेअसहेी सांगगतल ेकी, वतने 
स्त: ही अगंठी खरेदी केली आहे आणण ती स्तःला 
गगफ्ट केली आहे.
िहजान गगल लवकरि सलमान खानसोबत 
मोठ्ा पडद्ावर ददसणार आहे. वतिा 'पकसी का 
भाई पकसी की जान' हा चित्पट 21 एपप्रल 2023 
रोजी प्रदक्ि्धत होत आहे. या चित्पटात अब्द ुरोक्जक 

 

महाराष्ट्र ाच्ा मनोरंजन ववश्वामधे् गौतमी पाटीलनं आता 
तरुणाईला वडंे केल ंआहे. सध्ा सोिल मीपडयावर वतच्ा डान्सि ेझव्पडओ 

िाहत्ांि ेलषि वधेनू घते आहे. राज्भरात वगेवगेळ्ा क्जल्हांमध्े 
गौतमीच्ा मनोरंजन काय्धक्मांि ेआयोजन केले जात आहे.
सोिल मीपडयावर गौतमीनं वतिा एखादा फोटो पकंवा झव्पडओ पोस्ट 

करण्ािा अवकाि की िाहत ेलगेि त्ावर आपली प्रवतपक्या देऊन 
मोकळे होतात. वतच्ा अिाि एका झव्पडओन ंिाहत्ांनी वतला वतच्ा 

लग्ाववषयी वविारल ेआहे. तो झव्पडओ मोठ्ा प्रमाणात व्ायरलही 
झाला आहे नटेकऱयांना गौतमीि ेफोटो, झव्पडओ प्रवतपक्या 
देण्ास भाग पाडताना ददसतात.आताही एका नेटकऱयानं 

गौतमीिा तो झव्पडओ पादहला तर त्ानं वतला िक्क गौतमी 
तमु्ही लग् केव्ा करणार आहे, असा प्रश् वविारला आहे. दसुऱयान ंगौतमी 
त ूखरोखरि खपू सुदंर ददसत असनू तलुा खपु खपु िभेुच्ा अस ेम्हटले. 

त्ा झव्पडओवर नटेकऱयांकडून प्रवतपक्यांिा वषचाव होत असल्ािे 
ददसनू आल ेआहे. गले्ा काही ददवसांपासनू गौतमी ििगेत आली आहे.

 'गौतमी मॅडम लग्न
 कधी करणार?' 

झी 
मराठीवरील ‘माझी तुझी रेिीमगाठ’ 

ही माक्लका आज प्रषेिकांिा वनरोप घणेार आहे. 
अल्पावधीति या माक्लकेला प्रषेिकांिी पसंती वमळाली 

होती. यात प्राथ्धना बेहरे आणण शे्यस तळपदे यांनी प्रमखु 
भवूमका साकारली. त्ांनी साकारलेल्ा यि आणण नेहा या पात्ांिी 
केवमस्टट्र ी प्रषेिकांना िांगलीि भावली. त्ािप्रमाणे या माक्लकेत 
‘परी’िी भूवमका करणाऱया बालकलाकार मायरा वायकुळ ही 
सव्यांच्ा िांगलीि लाडकी झाली. यि आणण नेहा आता प्रषेिकांच्ा 
भटेीला यणेार नसल्ाने त्ांिे िाहते वनराि झाले होते. पण आता 

ही जोडी नव्ान ेप्रषेिकांच्ा भटेीला येणार असल्ािं प्राथ्धना आणण 
श्येस यांनी एक पोस्ट िअेर करत सांगगतलं.काही ददवसांपूवटीि 
या माक्लकेिं चित्ीकरण पूण्ध झालं. तर आज या 
माक्लकेिा िवेटिा भाग प्रसाररत होत आहे. 
यावनवमत्त प्राथ्धना आणण शे्यस यांनी सोिल 
मीपडयावर एक झव्डीओ पोस्ट करत 
या माक्लकेिा त्ांिा प्रवास िाहत्ांिी 
िअेर केला. तसंि एक खास कॅप्शन 
क्लदहत िाहत्ांना गडु न्यजूही 
ददली.प्राथ्धना आणण शे्यस 
यांनी आपापल्ा सोिल 
मीपडया अकाउंटवर एक 
झव्डीओ पोस्ट केला. यात 
माक्लकेिा िवेटिा सीन िटू 
झाल्ानंतर सव्यांनी केलेला 
जल्ोष, या माक्लकेच्ा 

िपूटगं 
दरम्ानच्ा 
काही झव्डीओ क्लिप्स, 
काही वबहाईंड द सीन्स फोटो, 
माक्लकेतील कलाकारांिी केवमस्टट्र ी 
पाहायला वमळत आहे. हा झव्डीओ पोस्ट 
करत त्ांनी क्लदहल,ं “िो संपतोय…..आपलं 
नात नाही…आपली ही रेिीमगाठ अिीि कायम 
राहणार आहे…वषचानवुष्ध…कारण आम्ही लवकरि 

काहीतरी नवीन घवेनु येऊ…फक्त तमुच्ासाठी…आणण म्हणनूि 
कोणीतरी मं्हटलय… *PICTURE* अभी बाकी है मरेे दोस्त…
कुछ समझे?”त्ामळेु आता माक्लकेनतंर हीि लोकपप्रय जोडी 
आपल्ाला मोठ्ा पडद्ावर पाहायला वमळणार आहे हे वनक्चित 
झ ा लं आहे. हा चित्पट कोणता असले, तो कधी 

प्रदक्ि्धत होईल हे अद्ाप गुलदस्तात 
ठेवण्ात आल ंआहे. पण शे्यस आणण 
प्राथ्धनाला पनु्ा एकदा ऑनस्कीन 

एकत् पाहायला वमळणार हे 
कळल्ावर िाहत ेखिु झाले 

आहेत. या झव्डीओवंर 
कमेंट्स करत ते 
त्ांच्ावर असललंे 
प्रमे व्क्त करत 
आहेत.

रेशीमगाठ कायम राहणार! अधभनेत्ी सई ताम्हणकरन ेअल्पावधीति 
मनोरंजन ववश्वात स्त:िी ओळख 
वनमचाण केली. सईन ेअधभनयाच्ा जोरावर 
मराठीबरोबर दहदंी चित्पटसषृ्ीतही जम 
बसवला. अधभनयािा ठसा उमटवत वतने 
प्रषेिकांच्ा मनात स्त:ि ंवगेळं स्ान 
वनमचाण केल.ं सईिा िाहता वग्ध मोठा 
असनू ती सोिल मीपडयावरही प्रिंड 
सपक्य असल्ािं पाहायला वमळतं.

सईन ेनकुत्ाि पार 
पडलेल्ा महाराष्ट्र ािा फेव्रेट 
कोण या परुस्ार सोहळ्ाला 
हजरेी लावली. या परुस्ार 
सोहळ्ासाठी सईन ेथाई हाई 
स्लिट स्ट्ध व पडझायनर टॉपमधे् 
लिमॅरस लकू केला होता. या डट्र सेमधील 
काही फोटो सईन ेवतच्ा इन्साग्ाम 
अकाऊंटवरुन िअेर केल ेआहेत. 
फोटोिटूसाठी सईन ेहटके पोझ 

ददल्ाि ंपाहायला वमळत आहे. यातील एका 
फोटोत सईन ेखाली 

वाकून फोटोसाठी 
पोझ ददली आहे. 
पण, सईच्ा या 

फोटोिटूमळेु 
नटेकऱयांनी वतला 
टट्र ोल केल ंआहे.

सई िाम्हणकर ट्रोल
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सिा्वगधक िळेा ३ विकेटस घणेारा चौथा गोलदंाज 
 िमीनरे दसुऱया एकददवसीय सामन्ात ६ षटकरे  टाकताना 

न्ूझीलंडच्ा ३ खरेळाडंूना बाद करे लरे. त्ानरे पदहल्ांदा फलंदाज 
टफन ऍलनला बाद करे लरे. त्ानंतर डॅररल वमिरेल आणण मायकरे ल 
ब्रेसवरेलच्ा ववकरे ट घरेतल्ा. त्ानरे २९व्यांदा वनडरे टक्करे टमध्यरे तीन 
ववकरे ट घरेण्ािा पराक्म करे ला आहरे. हरे करत तो टीम इंटडयासाठी 
सववाधधक वरेळा ३ ववकरे ट्स घरेणारा िौथा गोलंदाज ठरला आहरे. 
अशजत आगरकरनरे टीम इंटडयासाठी वनडरे टक्करे टमध्यरे सववाधधक 
वरेळा ३ टकंवा त्ाहून अधधक ववकरे ट्स घरेण्ािा पराक्म करे ला आहरे. 
त्ानरे ३८ वरेळा ३ ववकरे ट्स घरेतल्ा आहरेत. जवागल श्ीनाथ दसुऱया 
स्ानावर आहरे. त्ानरे ३७ वरेळा ३ ववकरे ट्स घरेतल्ा आहरेत. झहीर 
खान (३१ वरेळा) वतसऱया स्ानावर आहरे. मोहम्मद िमी आणण अवनल 
कंुबळरे  यांनी २९ वरेळा ही कामगगरी करे ली आहरे.

। रायियूर। महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

ट ी म  इं प ड य ा ने 
न्यूझीलंडववरुद्धच्ा वनडे माक्लकेत 
२-० अिी ववजयी आघाडी घेतली 
आहे. दसुऱया एकददवसीय सामन्यात 
रोदहत िमचाच्ा संघाने न्यूझीलंडला 
अवघ्ा १०८ धावांत गुंडाळले. 

पाठलाग करताना टीम इंपडयाने २१ 
व्ा षटकाति ववजय वमळवला. टीम 
इंपडयािा स्टार गोलंदाज मोहम्द 
िमीने दुसऱया वनडेत िानदार 
गोलंदाजी केली. त्ाने न्यूझीलंडच्ा 
३ खेळाडंूना पॅवे्क्लयमधे् पाठवले. 
या ३ ववकेट्ससह, िमीने आपल्ा 
नावावर दोन ववक्मांिी नोंद केली.
मोहम्द िमीन ेया ३ ववकेट्स घतेाना 

आणखी एक ववक्म केला आहे. 
तो वनडे पक्केटमधे् भारतासाठी 

सवचाधधक ववकेट्स घेणारा १० 
गोलंदाज ठरला आहे. मोहम्द 

िमीच्ा नावार वनडे पक्केटमधे् 
८७ सामन्यात १५९ ववकेट्स आहेत. 

या यादीत अवनल कंुबळे अव्वल 
स्ानी आहे. 

          वनडरे वरिकरे टमध्रे भारतासाठी सवायाचधक ववकरे टस घरेणारा १० गोलंदाज ठरला 

।र्ुविेश्वर। महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

ववश्वकरंडक स्पधगेत प्रथमि 
खळेत असणाऱया वले्स सघंाववरुद्ध 
मोठ्ा ववजयािा अपेषिाभंग 
झाल्ामुळे ववश्वकरंडक हॉकी 
स्पधगेत बाद फेरीत थेट प्रवेि 
वमळवण्ािी भारतािी संधी 
हुकली. त्ामुळे अंवतम आठ 
संघांत स्ान वमळवण्ासाठी उद्ा 
न्यूझीलंडववरुद्ध झुंजावे लागणार 
आहे. अिाति हुकमी वमडपफल्डर 
हादद्धक क्संग दुखापतीमुळे 
स्पधगेबाहेर गेल्ामुळे भारताच्ा 
अडिणी वाढल्ा आहेत.

जागवतक हॉकी क्मवारीत 
भारत सहाव्ा; तर न्यूझीलंड १२ 
व्ा स्ानावर आहे. नू्यझीलंडला 
आतापययंत ववश्वकरंडक हॉकीत 

उपांत् फेरी कधीही गाठता आलेली 
नाही. तसेि यंदाच्ा स्पधगेत 
लषिवेधक कामगगरीही करता 
आलेली नाही. त्ामुळे कक्लगंा 
से्टपडयमवर होणाऱया उद्ाच्ा 
सामन्यात भारतािे पारडे जड आहे.

मात्  ह ा दद्धक क्संगच्ा 
अनुपस्स्तीिी उणीव भासू न 
देणारा खेळ करावा लागणार आहे. 
१५ तारखेला इंलिंडववरुद्धच्ा 
सामन्यात त्ाच्ा मांडीिा स्ायू 
दखुावला होता. काही ददवसांत तो 

तंदरुुस्त होईल अस ेसांगण्ात यते 
होत,े परंतु आता तो स्पधगेबाहेर गेला 
आहे. हादद्धकच्ा अनुपस्स्तीमुळे 
भारतािी आक्मणातील ताकद 
काहीिी कमी झाली होती. 
वेल्सववरुद्ध ८ गोलांिी गरज 
असताना हादद्धकिी उणीव 
जाणवत होती. उद्ािा सामना 
क्जकूंन भारताने बाद फेरीत प्रवेि 
केला तरी उपांत्पूव्ध सामन्यात 
गतववजेत्ा बेच्जियमिा सामना 
करावा लागणार आहे.

भारतान ेसलामीच्ा सामन्यात 
से्पनवर वमळवलेल्ा ववजयात 
हादद्धकने एकहाती मैदानी गोल 
केला होता. उद्ा त्ाच्ाऐवजी 
राजकुमार पालिी वनवड करण्ात 
आली आहे. राजकुमार वले्सववरुद्ध 
खेळला नव्ता.

वेल्सिा संघ स्पधगेतील 
सव्यांत दबुळा समजला जात होता. 
त्ांच्ाववरुद्ध इंलिंडने ५-०; तर 
स्पेनने ५-१ असे ववजय वमळवले 
होते. भारताला मात् ४-२ अिा 
ववजयावर समाधान मानावे लागले 
होते.

गले्ा ऑक्ोबर-नोव्ेंबरमध्े 
झालेल्ा प्रो लीग स्पधगेत भारताने 
न्यूझीलंडवर दोनदा ४-३ आणण 
७-४ ववजय वमळवल ेआहेत. वविेष 
म्हणजे हे दोन्ी सामने कक्लगंा 
से्टपडयमवर झाले होते.

      कनलंगा स्रेडडरमवर होणाऱ्ा उद्ाच्ा सामन्ात भारताचरे पारडरे जड

भारताच ेन्झूीलंडववरुद्ध पारडे जडभारताच ेन्झूीलंडववरुद्ध पारडे जड

 अनिल कंुबळेशी बरोबरी करतािा अनिल कंुबळेशी बरोबरी करतािा  
मोहम्मद शमीिे रचला मोहम्मद शमीिे रचला ििा विक्रमििा विक्रम!!

।मंुिई । महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

ईस्ट लंडन (दक्षिण आपरिका): 
भारतीय मदहला पक्केट संघ विने्ी-
२० वतरंगी पक्केट माक्लकेत वेस्ट 
इंपडजववरुद्ध मैदानात उतरेल तेव्ा 
सघंाि ेलक्ष्य आपली ववजयी लय कायम 
राखण्ाि ेअसेल. कण्धधार हरमनप्रीत 
कौरसह अनेक आघाडीच्ा खेळाडू 
अस्स् असल्ान ेसघंाबाहेर असनूही 
भारताने पदहल्ा सामन्यात दक्षिण 
आपरिकेला नमवत माक्लकेला िांगली 
सुरुवात केली. हरमनप्रीतसह अन्य 
खळेाडंूच्ा ववडंीजववरुद्धच्ा सामन्यात 
पनुरागमनाबाबत मात् अवनक्चितता आहे.

ववडंीजला आपल्ा पदहल्ा 
सामन्यात दक्षिण आपरिकेकडून 
पराभतू व्ाव ेलागल.े पदहल्ा सामन्यात 
पदाप्धणाति अमनजोत कौरन ेिमकदार 
कामगगरी केली. भारतािी अवस्ा एक 

वेळ ५ बाद ६९ अिी वबकट होती. 
यानंतर अमनजोतने ३० िेंडंूत ४१ 
धावांिी खळेी केली, त्ामुळे भारताला 
६ बाद १४७ धावसंखे्यपययंत पोहोिता 
आल.े  ववडंीजववरुद्धच्ा सामन्यात वररष् 
खळेाडंूि ेसघंात पुनरागमन झाल्ासही 
सवचाच्ा नजरा २१ वषटीय अमनजोतवर 
असतील. भारतािा प्रयत् या सामन्यात 
ववजय वमळवत माक्लकेतील आपली 
स्स्ती मजबतू करण्ािा असले.

भारतीय मटहलांचे भारतीय मटहलांचे 
ववजयाच ेलक्ष्य ववजयाच ेलक्ष्य 


