
।पििंरी चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

म ह ि ल ा  स क्ष म ी क र ण 
आणण नवोहितांना संधी अशा 
िेतूने सुरू करण्ात आलेला 
बिुप्रततक्षीत ‘‘इंद्ायणी थडी- 
२०२३’’ मिोत्सवाचा जोरिार 
शुभारंभ उद्ा (हि.२५) राज्ाचे 
उपमुख्यमंत्ी िेवेंद् फडणवीस 
यांच्ािस्े करण्ात येणार आिे.

आमिार मिेश लांडगे यांच्ा 
संकल्पनेतून आणण शशवांजली 
सखी मंचच्ा अध्यक्षा पुजा 
लांडगे यांच्ा पुढाकाराने भोसरी 
येथील गावजत्ा मैिानावर 
हि. २५ ते २९ जानेवारी २०२३ 

िरम्ान ‘इंद्ायणी थडी-२०२३’ 
मिोत्सवाचे आयोजन करण्ात 
आले आिे.

मिोत्सवाच्ा शुभारंभासाठी 

राज्ाचे उपमुख्यमंत्ी िेवेंद् 
फडणवीस, उच्च व तंत् शशक्षण 
मंत् ी  तथा  पुणे  शजल्हाचे 
पालकमंत्ी चंद्कांत पाटील 

यांच्ा िस्े करण्ात येणार 
आिे. यावेळी पपपंरी-चचचंवडसि 
पुणे शजल्हातील तवतवध क्षेत्ातील 
मान्यवर उपस्थित रािणार आिेत.

 तब्बल १७ एकर जागेत भरवण्ात आललेा िा भव्य मिोत्सव नागररकांसाठी 
पव्वणी ठरणार आिे. 1 िजार पके्षा अधधक स्टॉल, ८०० पेक्षा जास् महिला बचत 
गटांचा सिभाग, ग्ाम ससं्कृ ती, बारा बलतेुिार व्यवथिा, ५०० पेक्षा अधधक स्टॉलमधे्य 
खाद्मिोत्सव, मोफत बालजत्ा, भजन मिोत्सव आिी भरगच्च काय्वक्रम िोणार 
आिेत.  २५ पके्षा अधधक स्पधधांद्ारे समुारे १००० नागररकांचा तवतवध स्पधधांमध्ये 
सिभाग िी जत्ा यावर्षीसुद्ा गिषीच ेरेकटॉड्व ब्के करणार आिे.  १२० पोलीस अधधकारी 
िेखरेखीसाठी, २२ वाितकू पोलीस तनैात आणण ३०० पके्षा अधधक स्वयसंवेक 
आपल्ा तत्पर मितीसाठी उपलब्ध करण्ात आल ेआिेत.
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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

भाजपा-शिवसेना युती तोडायला लावणारे खरे ‘मास्टरमाइंड’ शिंदेचः संजय राऊत

 कसबा तवधािसभा िोटतिवडणकुीसाठी 
भाजिाला मिसिेी साथ?

   मििा शिक्षणािा िजजा उंिावणार!

 तिसऱ्ा इंशजिसाठीि ही धडिड

आतील पानांत

सुरक्ा अन्  पार्किं गची व्यवस्ा…
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवरीस यांच्ाहस्े शुभारभं : पपंपररी-चिंिवडसह पुणे जिल्ह्ातरील नागररकांसाठरी पव्वणरी

।पििंरी चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

म ह ा र ा ष्ट् ा त ी ल  ल ा ख ो 
भाविकांचे श्रद्ास्ान असलेल्ा 
कालला येथील आई एकिीरा 
देिी मं ददर विकासासाठी 
मुख्यमंत् ी  एक नाथ शिंदे 
यांनी (एमएसआरडीसी)च्ा 
माध्यमातून 40 कोटींचा वनधी 
उपलब्ध करून ददला आहे. 
त्ाबाबतचा विकास आराखडा 
अंवतम टप्प्ात आहे. त्ात 
नागररकांच्ा सूचनांचाही 
स म ा िे ि  के ल ा  ज ा ई ल . 

आराखडा पूर्ण होताच  वनविदा 
प्रशसद् करुन गडािर पारी, 
स्वच्ातगृह, िाहनतळ, पाय-या 

दरुुस्त, दि्णन िेड अिा सुविधा 
भाविकांना देण्ाचे काम हाती 
घेतले जारार असल्ाची मादहती 

मािळचे खासदार श्रीरंग बाररे 
यांनी ददली.

क ा ल ला  ग ड ा च् ा 
विकासासाठी िनविभागाची 
जागेची आिश्यकता आहे. 
त्ानुसार खासदार बाररे 
यांनी आज (मंगळिारी) शजल्ा 
िनसंरक्षक अधधकारी राहुल 
पाटील, महाराष्ट्  रस्ते विकास 
महामंडळ (एमएसआरडीसी) 
च्ा काय्णकारी  अधभयंता 
अशविनी घोडके, सतीि स्ािगे, 
तहसीलदार मधुसूदन बगगे 
यांच्ासह सकाळपासून पाहरी 
केली.

 मािळमधील िनविभागाची 
ज ा ग ा  व ि क ा स ा स ा ठ ी 
देण्ासंदभलात अधधका-यांना 
सूचना ददल्ा. 

 भाजपचे तालुका अध्यक्ष 
रविदं्र भेगडे, बाळासाहेबांच्ा 

शििसेनेचे तालुका प्रमुख राजेि 
खांडभोर, उपशजल्ाप्रमुख िरद 
हुलािळे, अंकुि देिमुख, सुनील 
हगिरे, दत्ा केदारी, वििाल 
हुलािळे, वमलींद बोत्े आदी 
उपस्स्त होते.

एकविरा देिी मदंदर पररसराचा ‘मकेओव्हर’

‘‘सन्ान नारीशक्तीचा…अधभमान भारतीय संस्कृ तीचा..’’ िे तब्ि 
घवेनू सुरू केललेा िा ‘‘इंद्ायणी थडी’’ मिोत्सव गले्ा िोन वर्धांत 

कोतवड मिामारीमळेु झाला नािी. यावर्षी नव्या उत्सािान ेआम्ी तयारी केली 
आिे. महिला सक्षमीकरण आणण नवोहितांना िक्ाचे व्यासपीठ िेण्ाचा 
प्रयत्न आिे. आपल्ा कुटंुबासि नागररकांनी या मिोत्सवाला भटे द्ावी आणण 
सिभागी महिला बचतगटांना प्रोत्सािन द्ावे.
- महेि लांडगे, शिराध्यक्ष तथा आमिार, भाजपा, पपपंरी-चचचंवड.

''कालला गडािर राज्ातून भाविक भक्त मोठ्ा संखे्यने 
येतात. गडािर पपण्ाचे पारी, स्वच्तागृह नाही. पाय-
यांची दरुािस्ा झाली असून िाहनतळाची व्यिस्ा नाही. 

सोयी-सुविधांचा अभाि आहे. त्ामुळे भाविकांचे हाल होतात. 
मुख्यमंत्ी एकनाथ शिदें यांनी आई एकविरा देिी मंदीर पररसराच्ा 
विकासासाठी एमएसआरडीसीच्ा माध्यमातून 40 कोटी रुपयांचा 
वनधी ददला आहे. त्ाचा आराखडा तयार केला जात आहे. मंददर 
पररसरात िनखात्ाची जागा आहे''.
 - श्रीरंग बाररे, खासदार.

खासदार श्रीरगं बारण े: ४० कोटींिा डरीपरीआर, लवकरि ननपवदा प्रजसद्ध होणार
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 । िुणे ।  महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।
क स ब ा  त व ध ा न स भ ा 

प ोट तनवडणुकतीसाठी  मिार ाष्ट्र  
नवतनममाण सेनेने उमेिवार द्ावा, असा 
मतप्रवाि मनसेच्ा एका गटात असला 
तरी पक्षाच्ा धोरणानुसार मनसे 
पोटतनवडणुकतीसाठी उमेिवार िेणार 
नसल्ाचे स्पष् झाले आिे. त्ामुळे 
मनसेची ताकि भारतीय जनता पक्षाला 
तमळण्ाची शक्यता आिे. राज्ातील 
बिललेल्ा राजकतीय पररस्थितीमध्ये 
मनसे आणण भाजपामधील जवळीक 
वाढत आिे. त्ामळेु पोटतनवडणकुतीतिी 
भाजपाला मनसेची साथ तमळण्ाची 
शक्यता वत्वतवण्ात येत आिे.

कसबा तवधानसभा पोटतनवडणकू 
लढतवणार असल्ाचे काँग्ेसने जािीर 
केले आिे. शशवसेनेकडूनिी कसबा 
तवधानसभा मतिारसंघावर िावा 

करण्ात आला आिे. तनवडणुकतीसाठी 
भारतीय जनता पक्षाकडून हिवंगत 
आमिार मुक्ा पटळक यांचे पती 
शैलेश यांना उमेिवारी िेण्ाची िाट 
शक्यता वत्वतवली जात आिे. काँग्ेस 
आणण शशवसेनेकडूनिी तनवडणूक 
लढतवण्ाची इच्ा व्यक् करण्ात 
आल्ाने  िी तनवडणूक सध्या 
तरी तबनतवरोध िोण्ाची शक्यता 
कमीच आिे. िी बाब लक्षात घेता 
भारतीय जनता पक्षासि काँगे्सनेिी 

तनवडणुकतीची तयारी सुरू केली 
आिे. पोटतनवडणुकतीसाठी उमेिवार 
कोण असणार, याबाबत राजकतीय 
वतु्वळात तक्व  तवतक्व  लढतवला जात 
असतानाच मनसेने मात् पोटतनवडणूक 
न लढतवण्ाचा तनण्वय घेतला आिे. 
त्ामुळे कसब्ातील मनसेच्ा 
ताकिीचा भारतीय जनता पक्षाला 
फायिा िोण्ाची शक्यता आिे.कसबा 
तवधानसभा मतिारसंघ भारतीय 
जनता पक्षाचा बालेपकल्ा म्णून 

ओळखला जातो. या मतिारसंघात 
भाजपानंतर शशवसेना आणण मनसेची 
ताकि आिे. मनसेच्ा थिापनेनंतर 
मिापाशलका तनवडणुकतीत कसबा 
तवधानसभा मतिारसंघातून मनसेला 
मोठे यश तमळाले िोते. मात् त्ानंतर 
अतंग्वत कलि आणण फुटीनतंर मनसचेी 
ताकि कमी झाल्ाची वस्ुस्थिती 
आिे. आगामी तनवडणूक भाजप शशिें 
गटाच्ा मितीने लढतवणार आिे, िे 
तनशचित आिे. राज्ातील बिललेल्ा 
राजकतीय पररस्थितीनंतर मनसेची 
आणण भाजपची राजकतीय जवळीक 
वाढत आिे. आगामी मिापाशलका 
तनवडणुकतीत भाजप-मनसे युती 
िोईल, अशी चचमािी व्यक् िोत आिे. 
त्ामुळे फेब्ुवारी महिन्यात िोणाऱया 
पोट तनवडणुकतीत मनसेची भाजपाला 
साथ तमळण्ाची िाट शक्यता आिे.

‘पोटतनवडणूक लढवावी, असा 
एक मतप्रवाि पक्षात आिे. 

्कसबा ववधानसभा पोटननवडणु्कीसाठी 

भाजपाला मनसचेी साथ?
 राज्ातरील बदललेल्ा रािकीय पररस्थितरीमधे् मनसे 

आणण भािपामधरील िवळरीक वाढत आहे. 

ववद्ार्ायांनी नमळवली उपस्स्तांची वाहवा… 
सिवांच्ा उपस्स्तीमध्ये सेना ददिस 24 मराठा लाईट इनफंटट् ी 

वमशलटरी बँड सह साजरा करण्ात आला. कन्णल विजय िेचिीकर 
यांनी परेडची सलामी घेत वनरीक्षर केले. आजपय्णन्त िदहद 
झालेल्ा सि्ण जिानांना उपस्स्त मान्यिरांनी श्रधदासुमन अपप्णत 
केले. सि्ण िाळांतील विद्ाथवांच्ा कलागुरांना िािा देण्ात आला. 
त्ामध्ये मुख्यत्े महाराष्ट् ाच्ा पारंपाररक खेळ लेझझम याची सुंदर 
प्रात्शक्षके विद्ाथवांनी सादर केली. काही विद्ार्थवांनी उतृ्ष्ररत्ा 
योगा, लाठीकाठी, तलिारबाजी अिीही प्रात्शक्षके दाखविली. “िंदे 
मातरम “ ने काय्णक्रमाची सांगता करण्ात आली.

। पििंरी । महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।

कै. मोरू मिाि ूबारणे क्रतीडांगण 
वनिेव नगर थरेगाव या हठकाणी सतैनक 
युवा फोस्व सोल्जर अकॅडमी यांच्ा 
वतीने सेना हिवस साजरा करण्ात 
आला. त्ातनतमत्ान ेवीर माता वीर पत्नी 
यांचा िळिी कंुकू काय्वक्रम घेण्ात 
आला, तसचे वीरमाता व वीरपत्नी यांचा 
यथोच्च्तररत्ा सन्ान करण्ात 
आला. तसचे सोशल िॅंड्स फाऊंडेशन 
कडून साडी भेट िेऊन वीरमाता व 
वीरपत्नी यांचा सन्ान करण्ात 
आला. यावेळी पपपंरी चचचंवड मधील 
लक्षीबाई बारणे तवद्ालय, गॅलेक्ी 
पकड्स सू्ल, एस.पी इंस्लिश तमपडयम 
सू्ल, जर््व न पर््व सू्ल, ओपक्व ड 

इंस्लिश तमपडयम सू्ल, संचेती िाय 
सू्ल व इतर  शाळा सिभागी झाल्ा 
िोत्ा. शाळांच्ा वतीने संचलन व 
सांस्कृ ततक काय्वक्रम सािर करण्ात 

आले.
काय्वक्रमाचे  प्रमुख पािुणे 

कन्वल तवजय वेसवीकर (भारतीय 
माजी सैतनक संघटना पुणे अध्यक्ष )

व ररटायड्व श्ी के इंिपू्रकाश मेनन 
(JWM ऑड्वनन्स फॅक्टरी िेिूरोड) िोत.े 
यावेळी मिनलाल धधगं्ा यांचे वंशज 
जगमोिन धधगं्ा, सैतनक युवा फोस्वचे 

संचालक रामिास मिने कारगगल 
सिभाग उपसंचालक अशोक जाधव, 
माजी नगरसेवक अधभर्ेक बारणे, एन 
एस जी कमांडो चंद्कांत कडलग, 
अकॅडमीचे मुख्य प्रशशक्षक मोितनर् 
बाररया, ककृ र्ी पुरस्ार तवजेते कैलास 
जाधव, सेनेतील तनवकृत् पिाधधकारी, 

सव्व शाळांचे मुख्याध्यापक, शशक्षक 
व तवद्ाथषी बिुसंख्येने उपस्थित िोते.

काय्वक्रमाचे सूत्संचालन सुभद्ा 
फाउंडेशनच्ा सौ.माधवी जनाध्वन 
यांनी केले. सैतनक युवा फोस्व चे 
संचालक रामिास मिने यांनी आभार 
व्यक् केले.

सवैिक यिुा फोस्स कडूि “सिेा ददि” उत्ाहात!
शाळांकडून संिलन : मान्यवरांिरी उपस्थित, सांस्कृ चतक काय्वक्रम

। िारा्णगाव  ।  
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

राज्ात आरोग्य क्षते्ात विंनीय 
बाळासािेब ठाकरे यांच्ा तवचारातनू 
काम केल ेजात आिे. रुग्णवाहिका 
सुरू  क रण् ा ची  संक ल्पना 
त्ांचीच आिे. आरोग्य व्यवथिेला 
रुग्णवाहिका, आवश्यक पायाभूत 
सुतवधा, यंत्सामग्ी, मनुष्यबळ 
पुरवून राज्ातील आरोग्य सेवेचे 
बळकटीकरण करण्ात येईल. असे 
आश्ासन मुख्यमंत्ी एकनाथ शशिें 
यांनी हिल.े

शशवसेना प्रमुख बाळासािेब 
ठाकरे यांच्ा जयतंी तनतमत् वदै्कतीय 
सेवेच्ा माध्यमातून जनसेवा 
करणाऱया राज्ातील डटॉक्टर, वदै्कतीय 
कम्वचाऱयांना मिाराष्ट्र  शासन आरोग्य 
तवभागाच्ा वतीन ेविंनीय बाळासािेब 
ठाकरे आरोग्य रत्न पुरस्ार प्रिान 
करून सन्ातनत करण्ात आले. 
मुंबई येथील रंगशारिा सभागकृि 
झालेल्ा काय्वक्रमात मुख्यमंत्ी 
एकनाथ शशिें यांच्ा िस् ेपरुस्ार 
प्रिान करण्ात आला. सन्ान चचन्ह, 
मानपत् व एक लाख रुपयांचा धनािेश 

अस ेया परुस्ाराच ेस्वरूप आिे. या 
वेळी आरोग्य मंत्ी तानाजी सावंत, 
खासिार रािुल शेवाळे, आमिार 
आशशर् शेलार, आरोग्य तवभागाचे 
प्रधान सचचव सजंय खिंारे, सचचव 
नवीन सोना आिी उपस्थित िोते. 
मुख्यमंत्ी शशिें म्णाले, वंिनीय 
बाळासािेब ठाकरे यांच्ा जयंती 
तनतमत् वदै्कतीय सवेचे्ा माध्यमातनू 
जनसवेा करणाऱया डटॉक्टर- वदै्कतीय 
कम्वचाऱयांना परुस्ार िेऊन सन्ातनत 
करताना अततशय आनिं िोत आिे. 
कोरोना काळात राज्ातील आरोग्य 
तवभागातील अधधकारी, कम्वचाऱयांनी 
चांगले काम केले आिे. वैद्कतीय 
उपचारासाठी मुख्यमंत्ी सिायता 
तनधीतून मोठ्ा प्रमाणावर मित 
केली जात.े

मुबंईत २५० हठकाणी ‘आपला 
िवाखाना’ सुरू करण्ात आला 
आिे. घराशेजारी आरोग्य व्यवथिा 
पुरतवण्ासाठी िे िवाखाने सुरू 
करण्ात आले आिेत. मातामकृत्ू 
कमी करण्ासाठी आरोग्य तवभाग 
कसोशीन ेप्रयत्न करेल. अशी ग्ािी 
या वळेी मुख्यमतं्ी शशिें यांनी यावळेी 
हिल.े

राज्ातील आरोग्य सिेचेे 
बळकटीकरण करण्ात यईेल
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पपंपरी-चचंचवड 3

मनपा शिक्षणराचरा दजाजा उंचरावणरार!

।पििंरी-चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

 आधुवनक युगात विविध 
स्पधवांना सामोरे जाण्ासाठी 
विद्ार्थवांना अधधक बळकटी 
यािी तसेच मुलांना त्ांचे 
शिक्षर आनंददायी िाटािे 
या दृष्ीकोनातून जल्ोष 
शिक्षराचा या उपक्रमाची 
सुरुिात केली असून अिा 
माध्यमातून महापाशलकेच्ा 
िाळांचा दजला वनशचितपरे 
अधधक उंचािरार आहे, असा 
विविास आयुक्त तथा प्रिासक 
िेखर शसहं यांनी व्यक्त केला.

प प ं प र ी  च चं च व ड 
मिानगरपा शलकेच्ा वतीने 
शालेय तवद्ार्थधांसाठी ‘जल्ोर् 
शशक्षणाचा’ िा उपक्रम राबतवण्ात 
आला आिे. २४ ते २६ जानेवारी 
२०२३ िरम्ान आनंिोत्सव 
( का तन्वव्ह ल )  चे  आयोजन 
करण्ात आले आिे.  आज 
चचचंवड येथील ऑटोक्लस्र या 
हठकाणी या उपक्रमाचे उिघ्ाटन 
पुण्ाचे तवभागीय आयुक् सौरभ 
राव यांच्ा िस्े संपन्न झाले 
त्ावेळी ‘जल्ोर् शशक्षणाचा’ 
या उपक्रमाबद्दल माहिती िेताना 
आयुक् शेखर शसिं बोलत िोते.

यावेळी अततररक् आयुक् 
प्रहिप जांभळे पाटील, उपआयुक् 

संहिप खोत, तवठ्ठल जोशी, मनोज 
लोणकर, रतवपकरण घोडके, 
सिायक आयुक् वामन नेमाणे, 
बाळासािेब खांडेकर, प्रशांत 
जोशी, शीतल वाकडे, सुचचता 
पानसरे, मुख्य सुरक्षा अधधकारी 
मेजर उिय जरांडे , सिायक 
आरोग्य वैद्कतीय अधधकारी 
डटॉ. लक्षण गोफणे, प्रशासन 
अधधकारी संजय नाईकडे,रोहिणी 
शशिें,जनसंपक्व  तवभागाचे प्रफुल् 
पुराणणक यांच्ासि शिरातील 

मिापाशलका आणण खाजगी 
शाळांचे मुख्याध्यापक, शशक्षक 
आणण तवद्ाथषी मोठ्ा संख्येने 
उपस्थित िोते. मिापाशलकेच्ा 
वतीने २४ ते २६  जानेवारी 
२०२३ या कालावधीत कातन्वव्हल 
आयोजन करण्ात आले असून 
यामध्ये आंतरशालेय स्पधमा, गेर् 
झोन, पुस्कांचे स्टॉल, पपेट शो, 
सांस्कृ ततक काय्वक्रम, प्रश्नमंजुर्ा, 
टट्र ेझर िंट यांचा समावेश आिे. 
तवद्ार्थधांनी तवतवध तवर्यांवर तयार 
केलेले  मटॉडेल कातन्वव्हलमध्य े 
ठेवण्ात आले िोते. या स्टॉर्ला 
मान्यवरांनी भेट िेऊन पािणी 
केली तसेच तवद्ार्थधांशी संवाि 
साधला. 

।पििंरी-चििंवड ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

चचचंिड विधानसभा 
पोटवनिडरुकीच्ा 

पावि्णभूमीिर राज्ाचे उच्च 
ि तंत् शिक्षर मंत्ी तथा 

पुरे शजल्हाचे पालकमंत्ी 
चंद्रकांत पाटील उद्ा 

पपपंरी-चचचंिडमधील कोअर 
कवमटीची पूि्णतयारी आढािा 

बैठक घेरार आहेत, अिी 
मादहती भाजपा िहर संघटक 

अमोल थोरात यांनी ददली.

चचचंवड तवधानसभा मतिार 
संघाचे आमिार लक्षण जगताप 
यांचे हि. ३ जानेवारी २०२३ रोजी 
तनधन झाले. त्ांच्ा तनधनानंतर 
ररक् झालेल्ा जागेसाठी अवघ्ा 
१५ हिवसांत अनपेशक्षतपणे 
पोटतनवडणूक जािीर झाली. हि. 
२७ फेब्ुवारी २०२३ रोजी मतिान, 
तर २ माच्वला मतमोजणी िोणार 
आिे.

ि र म् ा न ,  भ ा र त ी य 
जनता पाटषीच्ा माध्यमातून 
तनवडणुकतीबाबत सतवस्र चचमा 
करण्ासाठी पालकमंत्ी चंद्कांत 
पाटील उद्ा, हि. २५ जानेवारी 

२०२३ रोजी पपपंरी-चचचंवड शिरात 
येणार आिेत. त्ावेळी शिराध्यक्ष 
तथा आमिार मिेश लांडगे, प्रिेश 
सरचचटणीस तथा पुण्ाचे माजी 
मिापौर मुरलीधर मोिोळ यांच्ा 
उपस्थितीत ‘कोअर कतमटी’तील 
पिाधधकाऱयांसोबत तवतवध मुद्ांवर 
चचमा करणार आिेत. त्ानंतर 
िपुारी २ वाजता िटॉटेल कलासागर 
येथे प्रसारमाध्यमांच्ा प्रतततनधींशी 
संवाि साधणार आिेत, असेिी 
अमोल थोरात यांनी म्टले आिे.

प्रसारमाध्माशंरी आि सवंाद : ‘कोअर कजमटरी’शरी करणार ििा्व

महापानलका आयुकािंा पवश्ास : ‘िल्ोष जशक्षणािा’ उपक्रमािरी सरुूवात

महापाशलका िाळांची गरुित्ा अधधकाधधक िाढािी तसचे  
िाळांच्ा सज्णनिील कल्पनांना आणर मलुांच्ा कलागरुांना 
उत्म व्यासपीठ वमळाि ेयासाठी ‘जल्ोष शिक्षराचा’ हा उपक्रम 

सरुू करण्ात आला असनू पढुील िषलापासून या उपक्रमाची व्याप्ी अधधक 
िाढविण्ाचा महापाशलकेचा मानस आहे. पुढील िषलापासून िकै्षणरक, 
कला, क्रीडा तसचे सांसृ्वतक क्षते्ात उले्खनीय कामगगरी करराऱया 
िाळेला ‘सू्ल ऑफ द इअर’ हा परुस्ार देऊन गौरविण्ात यरेार आहे.
 - िखेर शसहं, आयकु्त.

महापाशलकेच्ा ितीने राबविण्ात आललेा ‘जल्ोष शिक्षराचा’ 
हा उपक्रम अवतिय स्ततु् असनू राज्ातील इतर िाळांसाठी हा 

उपक्रम प्ररेरादायी ठररार आहे. देिाच ेभािी सजुार नागररक िाळांमध्यचे 
घडतात. ‘जल्ोष शिक्षराचा’ ही संकल्पना उतृ्ष् असनू िाळांमधे्य पोषक 
आणर आनदंदायी िातािरर तयार केल्ािर  विद्ाथथी  शिक्षराचा आनदं 
अधधक व्यापक प्रमारात घऊे िकतात हे पपपंरी चचचंिड महानगरपाशलकेने 
शसद् केल ेआहे. - सौरि राि, विभागीय आयुक्त.

चचचंिड पोटवििडणकुीच्ा ररगंणात ‘पाटलांची एन्ट्ी’!
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 पवशेष 4

गेली दहाबारा ददिस आपल्ा देिातील 
माध्यमांिर केिळ एकाच विषयािर चचला सरुु 
आहे. मध्य प्रदेिातील छतरपरू शजल्हातील 
बागवेिर धाम यथेील तरुर प्रिचनकार धीरेंद्र 
िास्ती महाराज याना नागपुरात अंधश्रद्ा 
वनमू्णलन सवमतीन ेददलले्ा आव्ानािर सारे 
रान पटेल ेआहे.

धीरेंद् शास्ती याना िनुमान प्रसन्न 
असनू त्ा आधारावर त ेलोकांच्ा 

जीवनातील अडचणी सोडवतात आणण भतवष्य 
सांगतात असा त्ांचा िावा श्याम मानव यांनी 
खोडन काढत िी कधथत हिव्यशक्ती शसद् 
करून िाखवा अस ेआव्हान हिल ेआिे. खरंतर 
िे आव्हान एका व्यक्तीला हिले असताना 
श्याम  मानव पकंवा अतंनस आमच्ा धममाला 
आव्हान िेत असल्ाचा आभास तनममाण करून 
व्यगक्गत वािाला भक् साव्वजतनक करून 
धममाला त्ात ओढत असल्ाच ेजाणवत आिे. 
आता जण ूधीरेंद् शास्ती िेच एकमवे धममाचे 
तारणिार राहिले आिेत असे समजून भक् 
आकांडतांडव करीत आिेत तो अनाठायी वाटतो.

भोंियू बाबांवरिी टीका 
धमजावर हल्ा कसा?

संपादकीय

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

ऐकोनियां माझी करुणेचीं वचिें ।
व्ावें िारायणें उतावीळ ॥२॥

 - संि िुकाराम

भारतीय ससं्कृ ती आणण सनातन 
हििंधुम्व मिान आिे. इंग्ज आणण 
काँगे्सच्ा िीघ्वकालीन राजवटीत 
सनातन सत् आणण यथेील साक्षात्ारी 
साधू संत आणण मठ मंहिरांना 
जाणीवपवू्वक िाबण्ाच ेआणण ख्रिचिन 
,मुस्लिम धममाला मित करण्ाच ेकाम 
झाल.े आपल्ा िेशात जवेढे पुरोगामी 
पकंवा तनधमषी राज्कतते पकंवा समिू 
यांनी सतत सनातन हििंधुममाचा दे्र् 
केल्ामुळे मूळ हिव्यशक्ती आजवर 
उजेडात येऊ शकली नव्हती आता 
मात् िेशात खऱया धम्वरक्षकांचे 
राज् आल्ामळेु िेशभरातील हिव्य 
मिापुरुर्,साक्षात्ारी संत आणण 
मठाधीश्र यांनी धममाच्ा एकजटुीसाठी 
िेशभरात काम सुरु केले आिे. 
पजंाब,िररयाणा,उत्रप्रिेश ,मध्यप्रिेश 
आणण राजथिान येथून प्रामुख्यान ेजे 
हिव्यपरुुर् िेशभर धम्व जाग्णासाठी 
बािेर पडले आिेत त्ांच्ा मागमात 
मूठभर धम्वद्ोिी लोक अडसर 
तनममाण करीत आिेत. तवज्ानाचा 

आधार घऊेन मिान सनातन धममाला 
बिनाम करणाऱया लोकांना फासावर 
लटकतवण्ाचा कायिा ससंिेत मजंरू 
झाला पाहिजे.

इलिाम आणण ख्रिचिन तमशनरी 
यांच्ा धमधांतराचा धोका असणाऱया 
सनातन धममाला वाचतवण्ासाठी 
आजच्ा घडीला बागेश्र धामवाले 
परमपूज् धीरेंद् शास्ती ,पंडोखर 
सरकार,शसिोरवाल ेमिान कथावाचक 
पपंडत प्रिीप मिाराज शममा,अस ेअसखं्य 
साधसुतं आणण मिात्ा बािेर पडले 
आिेत. या सगळ्ांना हिव्यशक्ती प्राप्त 
झाललेी आिे. आपल्ा िेशात अस ेसतं 

,मिात् ेकती ज ेजाग्यावर बसनू िेशात 
काय घडणार आिे िे ओळख ूशकतात. 
त्ांनी शाप हिला तर जगातील 
कोणतीिी शक्ती वाचव ूशकत नािी. 
बागशे्र धाम मिाराज आणण पडंोखर 
सरकार तर कशलयुगातील साक्षात  
िेव आिेत. मानव जातींवर येणाऱया 
सकंटांची चािूल त्ांना आधीच लागते 
अशावळेी लाखो भातवकांच्ा सकंटांचे 
तनवारण ते करीत असतील तर त्ावर 
आक्षपे घणे्ाचा कोणालािी अधधकार 
नािी. एवढे मिान मानवतावािी काय्व िा 
सतं समाज करीत असले तर त्ांच्ा 
कायमात अडचण तनममाण करणायधांना 
कठोर शशक्षा करण्ाचा एखािा 
कायिािी िेशात झाला पाहिज.े

या संत,मिात्मांनी आजवर 
कोट्यवधी लोकांच्ा जीवनात ककृ पचेा 
प्रकाश पाडला आिे. िेशभर ज ेसत्सगं 
सुरु आिेत ते बघून ईष्यमा िोणाऱया 
सगळ्ा सेक्युलर लोकांनी कारण 
नसताना त्ांना तवरोध करून धममाचा 
पयमायान ेिेशाचा द्ोि सरुु केला आिे. 

्ा दिव्यिक्ीिा उि्ोग मोिीजी िेिासाठी करा !
आपल्ा देिात जेिढे पुरोगामी पकंिा वनधमथी राज्कतगे पकंिा समूह यांनी सतत सनातन दहदंधुमलाचा दे्ष केल्ामुळे 

मूळ ददव्यिक्ती आजिर उजेडात येऊ िकली नव्ती 

।। अभंगवाणी ।।
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तिसऱ्ा इंशजिसाठीि ही धडिड

असा मुख्यमंत्ी योगी आहित्नाथ यांचा 
िावा िोता. आता राज्ात शशवसेनेत बंडखोरी 
झाल्ानंतर भाजप आणण शशिें सेनेचे सरकार 
आले. त्ामुळे िे सुद्ा डबल इंशजनचे सरकार 
झाले. आता मुंबईच्ा कधथत तवकासासाठी 
त्ांना ततसरे इंशजनिी िवे आिे. ततसरे इंशजन 
तमळाल्ास मुंबईचा झपाट्याने तवकास 
िोईल,असा िस्ुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद् मोिी 
यांचा िावा आिे. गेली 25 वर्ते शशवसेना 
भाजपची अबाधधत सत्ा मुंबईत आिे.

गेल्ा तनवडणुकतीत भाजपने स्वतंत्पणे 
लढून शशवसेनेच्ा आसपास पोिचण्ाचा 
प्रयत्न केला िोता. मुंबई मिानगर पाशलकेतील 
नखशशखांत राजकारण मािीत

असलेल्ा आशशर् शेलार यांनी भाजपला 
सत्वेर बसवण्ाची पणू्व तयारी केली िोती. पण 
तत्ालीन मुख्यमंत्ी िेवेंद् फडणवीस यांच्ा 
िट्ाग्िामुळे िा प्रयत्न सोडून द्ावा लागला 

आणण तनवडणूक पचिात युती करण्ाचा 
तनण्वय भाजपने घेतला. गतनमी काव्याने 
मिापौर भाजपचा आणण्ाची पूण्व तयारी 
आशशर् शेलार यांनी केली िोती. पण आपले 
मुख्यमंत्ी पि धोक्यात येईल, असे फडणवीस 
यांना वाटले त्ामुळे त्ांनी मिापाशलकेच्ा 
सत्ेवर पाणी सोडण्ाचा तनण्वय घेतला. 
त्ावेळी जर मिापाशलकेत भाजपची सत्ा 
आली असती तर तवधानसभा तनवडणुकती नंतर 
शशवसनेा भाजपला सोडून गलेी नसती. त्ावळेी 
लोकसभा तनवडणुकांची चचतंा भाजपला िोती. 
लोकसभा तनवडणुकतीत जर शशवसेना सोबत 
आली नािी तर कें द्ातील सत्ा आपल्ाला 
तमळणार नािी. तवधानसभेतिी फटका बसेल 
या भीतीने भाजप पक्षश्ेष्ींनीिी फडणवीस 
यांच्ा पारड्ात वजन टाकले. तनवडणूक 
तनकालानंतर मिाराष्ट्र  नवतनममाण सेनेतून 
फुटलेले नगरसेवक अगोिर भाजपच्ा 
संपकमात िोते. भाजपचा नकार आल्ानंतर 
ते शशवसेनेत गेले.पुढचा इततिास सवारं्ना 

मािीत आिेच. लोकसभा आणण तवधानसभा 
सेना भाजप एकत् लढले आणण तवधानसभा 
तनकालानंतर उद्व ठाकरे यांनी भाजपला 
ठें गा िाखवला.संधी एकिाच येते.त्ा संधीचा 
फायिा उठवला नािी तर िी संधी पुन्हा येत 
नािी. भाजपने आलेली संधी घालवली आणण 
आता ततसर् या इंशजनचे नाव पुढे करुन 
त्ांना मिापाशलका काबीज करायची आिे. 
परंतु आता सव्व गणणते बिलली आिेत. आता 
मिापाशलका मिातवकास आघाडी लढणार आिे. 
या आघाडीला अजून एक प्रकाश आंबेडकर 
रुपी तमत् भेटला आिे. िा तमत् पकती काळ 
मैत्ी पटकवतो, िे काळच ठरवेल. भाजप आणण 
शशिेंसेना एकत् लढणार आिे.शशिंेंची ताकत 
ठाण्ाबािेर नािी. शशिें सेनेत आलेले मंुबईचे 
आमिार आणण खासिार व्यगक्गत स्वाथमासाठी 
आलले ेआिेत. शशिें सनेचेी सघंटना तळागाळात 
नािी. मुंबईत राष्ट्र वािीची ताकि नगण् आिे. 
मिाराष्ट्र  नवतनममाण सेनेकडे मयमाहित ताकत 
आिे. भाजप िी अमराठी हििंूंची मते तमळावीत 

म्णून मनसेला जवळ घेऊ इच्च्त नािीत. 
मुंबईत शशिें सेनेचे खासिार िवेत तर आमिार 
हिवसभर मुख्यमंत्ी एकनाथ शशिें यांच्ा मागे 
मागे पळतात. पक्ष मान्यता आणण तनशाणी 
कोटमातून तमळेल पण तळागाळात संघटना 
कोण बांधणार?मुबंईत िोनच पक्षाच्ा संघटना 
मजबतू आिेत. भाजप आणण उद्व ठाकरे यांची 
शशवसेना यांचे संघटन तळागाळात आिे. पूवषी 
कतनष् वगषीय अमराठी हििं ूआणण मुस्लिम िा 
काँगे्सचा िक्ाचा मतिार िोता. आता काँगे्स 
सोबत मुस्लिम समाज आिे. तो सुद्ा आता 
उद्व ठाकरे यांच्ाकडे आशेने पाितो

आिे. पूवषी अमराठी कतनष् वगषीय हििं ू
आणण मुस्लिम समाज िा शशवसेनेला घाबरून 
काँग्ेससोबत िोता. 2014 नंतर सव्व वगमातील 
अमराठी हििं ूमतिार िा भाजपच्ा बाजूने 
आिे.त्ांना फक् संरक्षण िवे असते. भाजप 
शशवसनेसेोबत नसल्ान ेआपल ेसरंक्षण भाजप 
करणार यांची त्ांना पूण्व

खात्ी आिे. मुस्लिम समाज िा काँगे्स 

सोबत आिे पण आता भाजप सोबत उद्व 
ठाकरे एकटे लढत आिेत, अशी मुंबईतील 
मुस्लिम समाजाची भावना िे.त्ामुळे शशिें 
सेनेने शशवसेनेची मते फोडण्ाचा प्रयत्न 
केला तरी मुस्लिम समाज उधिव ठाकरे 
यांच्ा सेनेची िपु्पट भरपाई करतील, अशी 
रणनीती आिे.प्रकाश आंबेडकर यांनी आता 
युती करण्ाचा तनण्वय घेतला असला तरी ऐन 
तनवडणुकतीच्ा पूवषी ते काय करतात,यावर 
सव्व गणणते अवलंबून आिेत. फेरीवाल्ांना 
अल्पमुितीचे कज्व िेण्ाची घोर्णा पंतप्रधान 
नरेंद् मोिी यांनी केली असली तरी िा मतिार 
सध्या भाजपसोबत आिे. 95 टके् फेरीवाल ेिे 
अमराठी हििं ूआिेत.त्ामुळे िी आश्ासने ततसरे 
इंशजन आणण्ासाठी उपयोगी पडणार नािीत. 
खरेच भाजपला मिापाशलकेत सत्ा आणायची 
असेल तर त्ांना उधिव यांच्ा शशवसेनेचा 
िक्ाचा मतिार फोडावा लागले आणण मुस्लिम 
समाजाचा तवश्ास संपािन करावा लागेल. या 
िोन्ही गोष्ी सध्या तरी अशक्यप्राय आिेत. 

91 9892514124

भाष्य
तििीि सावंि

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्ाच आठिड्ात मुंबईत आगामी मुंबई महानगरपाशलका 
वनिडरुकांचा नारळ फोडून गेले, असे म्हटले तर िािगे ठररार नाही. सध्या 

महाराष्ट् ात भाजप आणर शिदें सेनेचे सरकार आल्ाने या सरकारचा उल्ेख डबल 
इंशजन सरकार असा होऊ लागला आहे. खरे म्हरजे हा िब्द प्रयोग उत्र प्रदेिच्ा गेल्ा 

विधानसभा वनिडरुकीत प्रचशलत झाला. कें द्रात मोदी आणर राज्ात योगी सरकार 
असल्ाने डबल इंशजनमुळे उत्र प्रदेिचा विकास झाला,
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्कमजाचाऱानंा 
मोठा रदलासा 

गट अ अधधकाऱयांना २५ 
लाख, तर गट ब अधधकाऱयांना 
२० लाख रुपय ेवमळरार आहेत. 
गट क ि ड कम्णचाऱयांना १५ लाख 
रुपय ेवमळरार आहेत.

। िाशिक  । महाईन्यूज । 
  शशिें फडणवीस राज् सरकारने 

सरकारी कम्वचाऱयांना मोठा हिलासा 
हिला आिे. शासकतीय कम्वचाऱयांसाठी 
असलेला तवमा योजनेत मोठा बिल 
केला आिे.सरकारी कम्वचाऱयांना 
आता तवमा रक्म सरसकट १० लाख 
रुपयांऐवजी १५ ते २५ लाख रुपये 
तमळणार आिेत. 

गट अ अधधकाऱयांना २५ लाख, 
तर गट ब अधधकाऱयांना २० लाख 
रुपये तमळणार आिेत. गट क व ड 
कम्वचाऱयांना १५ लाख रुपये तमळणार 
आिेत. अपघातात अंपगत्व आल्ास 
पकंवा मकृत्ू झाल्ास िी मित तमळणार 
आिे. तवम्ापोटी आकारण्ात येणाऱया 

वापर््वक वग्वणीतिी वाढ िोणार आिे. 
सरसकट ३०० रुपयांऐवजी आता 
कम्वचारी वग्व तनिाय वग्वणी आकारणी 
केली जाणार आिे.गट 'अ' साठी ८८५, 
गट 'ब' साठी ७०८ रुपये वग्वणी आणण 
गट 'क' व 'ड' साठी ५३१ रुपये वग्वणी 
आकारली जाणार आिे.

सरकारी कम्सचाऱयांिा राज् 
सरकारचा मोठा ददलासा

। दहगंोली।  महाईन्यूज । 
                                                                                               

शशवसेनाप्रमुख बाळासािेब 
ठाकरे यांची जयंतीच्ा 
िसुऱयाच हिवशी म्णजेच 
आज मुख्यमंत्ी एकनाथ 
शशिें, उपमुख्यमंत्ी िेवेंद् 
फडणवीस िे हिल्ी 
िौऱयावर रवाना झाले आिे. 
या िौऱयात भाजपचे नेते 
आणण कें द्ीय मंत्ी अतमत 
शिांसोबत बैठक िोणार 
असल्ाची माहिती समोर 
आली आिे.

मखु्यमतं्ी एकनाथ शशिें आणण 
उपमुख्यमंत्ी िेवेंद् फडणवीस 
आणण कें द्ीय गकृिमतं्ी अतमत शिांची 
बैठक िोणार आिे. या बैठकतीमध्ये 
राज्ातील तवकास कामांसंिभमात 
चचमा िोण्ाची शक्यता आिे. तसचं 
मंपत्मंडळ तवस्ाराचािी प्रश्न मागषी 
लागण्ाची चचन्ह या बैठकतीतून 
हिसून येत आिेत. आठवड्ापूवषी 
पतंप्रधान नरेंद् मोिी मुबंई िौऱयावर 

आले िोते. त्ांनी यावेळी अनेक 
तवकास कामांच लोकाप्वण आणण 
उिघ्ाटन केलं.

यानंतर लगेच मुख्यमंत्ी शशिें 

आणण फडणवीस िे हिल्ीला 
गेल्ामुळे भेटीला मोठं मित्त्व 
प्राप्त झालं आिे. राज्ात शशिें 
फडणवीस सरकार सते्त आलं. 

त्ानंतर कािी मंत्रांचा शपथतवधी 
पार पडला आिे. त्ानंतर उव्वररत 
मंपत्मंडळाचा तवस्ार रखडला 
आिे यासंबधीिी या बैठकतीत चचमा 
िोण्ाची शक्यता आिे.

तर शशवसेना िे पक्षाच नाव 
आणण धनुष्यबाण िे पक्षचचन्ह 
कुणाला तमळणार तर तनवडणूक 
आयोगाकडे प्रलंतबत आिे. तर 
सुप्रीम कोटमामध्येिी याबाबतची 
सुनावणी सुरू आिे. फेबु्वारी 
म हिन्यात सुप्र ीम  कोट मात 
सत्ासंघर्मावर सुनावणी िोणार 
आिे याबाबतिी चचमा िोण्ाची 
शक्यता आिे.

पनु्ा शिदें फडणिीसांची ददल्ी िारी
 भािपिे नते ेआणण कें द्ररीय मंत्री अजमत शहासंोबत बैठक 

। मुंबई । महाईन्यूज । 

 मुंबई शिरातील बेस्च्ा 
वीज ग्ािकांना िरवाढीचा शटॉक 
तमळणार आिे. बेस् उपक्रमाच्ा 
तवद्ुत तवभागाने १८ टके् वीज 
िरवाढीचा प्रस्ाव तवद्तु तनयामक 
आयोगाकडे पाठवला आिे. त्ामध्ये 
घरगतुी ग्ािकांना या वीज िरवाढीचा 
मोठा फटका सिन करावा लागणार 
आिे. त्ामध्य े१०० युतनटपययंत वीज 
वापर असणाऱया वीज ग्ािकांना या 
िरवाढीची मोठी झळ बसणार आिे.

बेस्ने राज् वीज तनयामक 
आयोगाकडे िाखल केलेल्ा 

याचचकेनुसार महिन्याला १०० 
यतुनटपययंत वीज वापर असल्ास तब्बल 
१८ टके्, १०१ त े३०० पययंत यतुनटसाठी 
७.०३ टके् तर ३०१ त े५०० यतुनटसाठी 
१०.९ टके् तर ५०० यतुनटपके्षा जास् 
वीजवापर असल्ास ११.७९ टके् 
िरवाढ सोसावी लागणार आिे. म्णजचे 
१०० यतुनटपययंत वीजवापर असणार् या 

छोट्या ग्ािकांना िरवाढीचा सवमाधधक 
फटका बसणार आिे. यासाठी बेस् 
उपक्रमान े२३ फेब्ुवारीपययंत िरकती 
सचूना मागवल्ा आिेत. परंत ुतवद्तु 
तनयामक आयोगान ेमजंरुी हिल्ास १ 
एपप्रलपासनू १० लाख ८० िजार वीज 
ग्ािकांना वीज िरवाढीचा शटॉक बसणार 
आिे.

बेस् उपक्रमाचे १० लाख ८० 
िजार वीज ग्ािक आिेत. यात ८ 
लाख तनवासी तर ३ लाख व्यवसागयक 
ग्ािक आिेत. वीज ग्ािकांना सरुळीत 
व अखपंडत वीजपरुवठा करण्ासाठी 
बसे् उपक्रमाकडून लाखो रुपये खच्व 
करण्ात यतेात. वीज ग्ािकांना सुरळीत 
व अखपंडत वीजपरुवठा करण्ासाठी 
बसे् उपक्रमाकडून लाखो रुपये खच्व 
करण्ात येतात. त्ात कोरोनामुळे 
प्रत्केाच ेआधथ्वक गणणत तबघडले िोते. 
कोरोनाचा फटका बेस् उपक्रमालािी 
बसला िोता. गले्ा कािी वर्धांत बसे् 
उपक्रमाच्ा तवद्तु तवभागान ेवीज िर 
वाढ केली नव्हती.

सत्ासंघराजावर सुनावणी
 यानंतर लगचे मखु्यमतं्ी शिदें आणर फडरिीस हे ददल्ीला गले्ामळेु 

भटेीला मोठं महत्त्व प्राप् झाल ंआहे. राज्ात शिदें फडरिीस सरकार सते्त 
आल.ं त्ानतंर काही मंत्रांचा िपथविधी पार पडला आहे. त्ानंतर उि्णररत 
मपंत्मंडळाचा विस्तार रखडला आहे यासबंधीही या बठैकीत चचला होण्ाची 
िक्यता आहे. तर शििसनेा हे पक्षाच नाि आणर धनषु्यबार हे पक्षचचन्ह 
कुराला वमळरार तर वनिडरकू आयोगाकडे प्रलंवबत आहे. तर सपु्रीम 
कोटलामध्यहेी याबाबतची सनुािरी सरुू आहे. फेबु्िारी मदहन्यात सपु्रीम 
कोटलात सत्ासंघषलािर सुनािरी होरार आहे याबाबतही चचला होण्ाची 
िक्यता आहे.

वीज दरवाढ सोसावी लागणार
 बेस्टने राज् िीज वनयामक आयोगाकडे दाखल केलेल्ा 

याचचकेनुसार मदहन्याला १०० युवनटपययंत िीज िापर असल्ास 
तब्बल १८ टके्, १०१ ते ३०० पययंत युवनटसाठी ७.०३ टके् तर 
३०१ ते ५०० युवनटसाठी १०.९ टके् तर ५०० युवनटपेक्षा जास्त 
िीजिापर असल्ास ११.७९ टके् दरिाढ सोसािी लागरार आहे. 

बसे्ट उपक्रमाच्ा पवद्तु पवभागान े१८ टके् वरीि दरवाढरीिा प्रस्ाव पवद्तु ननयामक आयोगाकडे पाठवला

बसे्टच्ा लाखो ग्ाह्कांना नमळणार 

वीज दरवाढीचा िॉक!

१० लाख रुपयाचं्ा...
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बत्ी गलु होण्ामागच ं्कारण ्काय?
 पापकस्तानमधील नागररक सोमिारी सकाळी झोपेतून जागे 

झाले तेव्ा लोकांना कळलं की, पापकस्तानमधलं नॅिनल इलेस्ट्ट्क 
गरिड फेल झालं आहे. अिी घटना वतथे पदहल्ांदाच झालेली नाही. 
पापकस्तानमध्ये अिी घटना यापूिथी अनेकदा घडली आहे. परंतु 
गंमत म्हरून लोक सोिल मीपडयािर वमम्स िेअर करत आहेत 
आणर बती गुल होण्ास ‘वमिन मजनू’मधल्ा शसद्ाथ्ण मल्ोत्ाला 
जबाबदार ठरित आहेत.

पार्कस्ानात सोमवारी तब्बल २२ तास वीज नव्हती.
पापकस्तानात सोमिारी तब्बल २२ तास िीज नव्ती. 

मंगळिारीदेखील याची पुनरािृत्ी पाहायला वमळाली. देिातल्ा 
६० टके् भागात कसाबसा िीजपुरिठा सुरळीत झाला. खरंतर 
देिािरच्ा या संकटाचं खापर वतथल्ा िाहबाज िरीफ सरकारिर 
फुटायला हिं होतं. परंतु पापकस्तानसह भारतातले काही लोक 
यासाठी नुकताच प्रदशि्णत झालेला बॉशलिूड चचत्पट ‘वमिन 
मजनू’मधील प्रमुख अधभनेता शसद्ाथ्ण मल्ोत्ाला जबाबदार ठरिू 
लागले आहेत.

।  िवी दिल्ी । महाईन्यूज । 

 पापकस्ानात सोमवारी 
तब्बल २२ तास वीज नव्हती. 
मंगळवारीिेखील याची पुनरावकृत्ी 
पािायला तमळाली. िेशातल्ा 
६० टके् भागात कसाबसा 
वीजपुरवठा सुरळीत झाला. 
पा पकस्ानातली बत्ी गुल, 
नेटीझन्स म्णतायत भारताच्ा 
गुप्तिेरांचं कारथिान ? नेमकं 
प्रकरण काय?

स ो श ल  म ी प ड य ा व र 
पापकस्ानी आणण कािी भारतीय 
नेटीझन्स जे तमर् शेअर करत 
आिेत त्ामध्ये असं म्टलं जात 
आिे कती, पा पकस्ानमधील 
न्यूक्क्लयर प्ान्ट उडवणं िे ‘तमशन 
मजनू’चं मुख्य ध्येय िोतं. परंतु 
त्ाने चुकून इलेस्क्टट्र शसटी गग्ड 
प्ांट उडवला आिे.

तमशन मजनूची गोष् काय?
तमशन मजनू िा चचत्पट 

रटॉच्ा एका िेरावर आधाररत आिे. 
तो पापकस्ानमधील न्यूक्क्लयर 
प्ांटची माहिती भारताला िेतो. 
या चचत्पटात सस्पेन्स आणण थ्ील 

िोन्ही पािायला तमळेल. कािी 
ररपोट््वसमध्ये िावा करण्ात आला 
आिे कती, िी गोष् सत् घटनेवर 
आधाररत आिे.

ि ा  च च त् प ट  प्र ि श श्व त 
िोण्ाआधीपासूनच भारतासि 

पापकस्ानमधे्य या चचत्पटाची 
चचमा सुरू िोती. २० जानेवारी 
रोजी िा चचत्पट नेटक्लिक्वर 
प्रिशश्वत झाला. ‘तमशन मजनू’ या 
चचत्पटात शसद्ाथ्व मल्ोत्ा मुख्य 
भूतमकेत आिे. रश्मिका मंिाना, परमीत 

देशातल्ा ६० टके् भागात कसाबसा वरीिपरुवठा सुरळरीत, भारताच्ा गपु्तहेरािं ंकारथिान?

पार्कस्ानातील बत्ीगुल!

। िेिाळ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

नेपाळच्ा पशचिम भागात 
५.८ तीव्रतेचा भूकंप झाला 
आिे. या भूकंपामुळे अनेक 
घरांची पडझड झाली असून 
एकजणाचा मकृतू् झाल्ाची 
माहिती तमळत आिे. या 
भूकंपाचा कें द्तबिं ूसुिरू-पशचिम 
प्रांतातील बाजुरा शजल्हातील 
मेळा भागात िोता.

थि ा त न क  वे ळे नु स ा र 
मंगळवारी िपुारी २ वाजून २८ 
तमतनटांनी भूकंपाचा धक्ा 
बसला. 

भ ा रत ा त  हि ल् ी  व 
जयपूरच्ा कािी भागातिी 
या भूकंपाचे धके् बसले.
उत्राखंडमधील पपथोरागडच्ा 
पूवतेला १४८ पकलोमीटरवर 
नेपाळमध्ये भूकंपाचा कें द्तबिं ू

िोता. या भूकंपात एकाचा मकृत्ू 
झाल्ाची माहिती तमळत आिे. 
तर अनेकजण जखमी झाले 
आिेत.या भूकंपात एकूण चार 
घरे उि््वस् झाली आिेत, अशी 
माहिती ‘पीटीआय’ या वकृत्संथिेने 
पोशलसांच्ा िवाल्ाने हिली. तर 
बडीमाशलका नगरपाशलकेतील 
एका मंहिरालािी तडे गेल्ाची 
माहितीिी तमळत आिे. 

यूएस शजओलटॉशजकल 
सव्हतेच्ा आकडेवारीनुसार, 
गेल्ा एका वर्मात या पररसरात 
४.५ पकंवा त्ािून अधधक 
तीव्रतेचा िा ििावा भूकंप आिे.

िपेाळमधे् भकंूपाच ेधके्

। िवी दिल्ी ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

थ्ी इपडयट्स या दहदंी 
शसनेमातून प्रकािझोतात 
आलेले शिक्षरतज्ज्ञ सोनम 
िांगचूक यांनी िेअर केलेल्ा 
एका झव्डीओमुळं खळबळ 
उडाली आहे. लडाख प्रदेिात 
ग्ेशिअर वितळत असल्ानं 
येथील नागररकांना उरे 
तापमानातील थंडीचा 
सामना करािा लागत 
आहे. येथील दहमनद्ांच्ा 
संरक्षरासाठी कें द्र सरकारने 
तातडीनं संरक्षरात्मक पािले 
उचलािीत, अिी मागरी 
िांगचूक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र 
मोदी यांच्ाकडे केली आहे. 

हिमनद्ांच्ा गंभीर समसे्वर 

सकारात्क माग्व काढला नािी, 
तर येथील नागररकांच्ा जीवनावर 
पररणाम िोईल. लडाखमधील िोन 
तकृततयांश हिमनद्ा नष् िोतील. 
त्ामुळे येथील नागररकांसाठी 
संरक्षणासाठी वांगचूक आक्रमक 
झाले असून ते उपोर्ण करणार 
आिेत.

सामाशजक काय्वकतते सोनम 

वांगचूक यांनी पविटरवर एक 
ख्व्हडीओ शेअर केला आिे. येत्ा 
२६ जानेवारीपासून ५ हिवस उणे 
४० अंश तापमानात वांगचूक 
उपोर्णाला बसणार आिेत. 
विीटरवर पोस् शेअर करत त्ांनी 
क्ायमेट फास् असं िॅशटॅगिी 
हिलं आिे. लेि-लडाखमधील 
नागररकांच्ा समस्ा तसेच इतर 

प्रश्नांकडे पंतप्रधान नरेंद् मोिींनी 
सकारात्क दृष्ीकोनातून पािावे, 
यासाठी त्ांनी उपोर्णाला 
बसण्ाचा तनण्वय घेतला आिे. 
लडाखमध्ये सव्वकािी ठीक 
नािीय, “ALL IS NOT WELL” 
असं त्ांनी ख्व्हडीओ शेअर करत 
म्टलं आिे.

ल ड ा ख च् ा  स म स् ा 
सोडवण्ासाठी कें द् सरकारने 
यापूवषी आश्ासने हिली िोती. 
मात् अजूनिी तेथील प्रश्न मागषी न 
लागल्ाने लोकांमध्ये नाराजीचा 
सूर उमटू लागला आिे. पंतप्रधान 
नरेंद् मोिी आणण कें द्ीय गकृिमंत्ी 
अतमत शिा यांनी नागररकांच्ा 
समस्ा सोडवण्ासाठी आवश्यक 
त्ा उपाययोजना राबवाव्यात, 
अशी मागणी करण्ात आली आिे. 
उपोर्णातून जर मी वाचलो तर 
भेटू…असं वांगचूक यांनी म्टलं 
पोस् मध्ये म्टलं आिे.

लडाख विविध समस्ांच्ा विळख्ात!
सोनम वागंिकू उपोषणाच्ा उंबरठ्ावर…

सेठी, शरीब िामिी आणण कुमूि तमश्ा 
या चचत्पटात प्रमूख भूतमकेत आिेत. 

शंतनू बागची यांनी या चचत्पटाचं 
हिग्दश्वन केलं आिे.

लडाखच्ा समस्ा सोडवण्ासाठरी सोनम 
वागंिकू यांनरी घतेलरी आक्रमक भूजमका...

 ५.८ ररश्टर से्लच्ा तरीव्रतनें 
हादरला पररसर, एकािा मकृत्ू
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आगामी चित्रिट ‘बडे तम्ाँ छोटे तम्ाँ’च्ा आगामी चित्रिट ‘बडे तम्ाँ छोटे तम्ाँ’च्ा 
ियूपटगंिी मुंबईि झाली सुरुवािियूपटगंिी मुंबईि झाली सुरुवाि

रराखी नरमली, तुरंगरात 
जरायलरा घराबरलीर ाखी  सावंतला  मंुबई 

िायकोटमातुन अटकेसाठी तूतमास हिलासा 
तमळाला आिे. मटॉडेल आणण अधभनते्ी शशल्वन 
चोप्रान ेकेलले्ा तक्रारीवरून मुबंई पोशलसांनी 
राखीला ताब्ात घतेल ेिोते.

पुढे राखीने अटक िोण्ापासून सुटका 
व्हावी म्णनू मुबंई िायकोटमात जातमनासाठी 
अपील केल ंआिे. राखीला ततुमास िायकोटमाकडून 
हिलासा तमळाला असनू मगंळवारपययंत राखीला 
कोणतीिी अटक िोणार नािी, असा आिेश 
िायकोटमान ेहिलाय

राखी सावतंला मटॉडेलचा शशल्वन चोप्राचे 
फोटो व्हायरल केल्ा प्रकरणी आंबोली 
पोशलसांनी अटक केली िोती. कािी तास 
चौकशी करून मुबंई पोशलसांनी राखीची सटुका 
केली. परंत ुिीच गोष् पनु्हा घडू नय ेम्णनू राखीने 
मुबंई िायकोटमात जातमनासाठी अज्व िाखल 
केललेा.

पुढे मुंबई िायकोटमाने राखीचा जामीन 
नाकारण ंिे बकेायिेशीर आिे असा तनण्वय िेत 

मुं ब ई 
पोशलसांना 
फ टक ा रले .  त् ा मु ळे  आ ज 
मगंळावरपययंत राखीला अटक िोणार नािी, 
असा आिेश िेऊन सध्या तरी अटकेपासून 
राखीला तूतमास हिलासा तमळालाय.

शशल्वन चोप्राच्ा तक्रारीवरून राखी 
सावंततवरुद् आयपीसी आणण आयटी 
कायद्ाच्ा तवतवध कलमांतग्वत एफआयआर 
िाखल करण्ात आल्ाच ेमुबंई पोशलसांनी 
म्टले आिे. ततने पत्कार पररर्िेिरम्ान 
चोप्राचा आक्षेपाि्व ख्व्हपडओ िाखवला आणण 
आक्षेपाि्व  भार्ा वापरली, असा आरोप 
तक्रारकत्माने केला आिे.

गले्ा वर्षी राखीन ेपोशलसांना सांगगतले 
कती, शशल्वन चोप्रान े6 नोव्हेंबर 2022 रोजी यूट्यबू 
आणण इंस्ाग्ामवर एक ख्व्हपडओ अपलोड केला 
िोता, ज्ामध्ये ततने ततच्ातवरुद् आक्षेपाि्व 

पटप्पणी केली 
िोती आणण असभ्य भार्ा 
वापरली िोती.

िरम्ान राखीने 
ततच्ा फोनमधनू शशल्वन 
चोप्राचे  आक्षेप ार््व 
ख्व्हपडओ पडलीट केलते, 
असा िावा राखीच्ा 
वपकलांनी केलाय. 
आता राखीला अटक 
िोणार पक मुबंई िायकोट्व 
राखीचा जामीन तनशचित 
क रणार, य ा च ी 
सवधांना उतु्सकता 
आिे.

मराठी इंडस्ट्र ीतील सुपरहिट 
शसनेमा ख्झम्ा शसनमेाचा पढुील भाग 
यतेोय. ख्झम्ा २ प्रके्षकांच्ा भटेीला 
यतेोय. शसनमेाचा िटके पटझर नकुताच 
ररलीज झाला असून पटझर मध्ये 
तनतम्वती सावतं, अनतं जोग िे कलाकार 
हिसत आिेत. २०२३ ला िसऱयाच्ा 
शुभमुिूतमावर शसनेमा प्रेक्षकांच्ा 
भटेीला यतेोय

'ख्झम्ा’न ेएक वर्मापवूषी बाॅक् 
ॲापफसवर अक्षरशः धुमाकूळ 
घातला िोता. रशसकांना िा शसनेमा 
आपल्ा आयुष्याच्ा जवळचा 
वाटला. त्ामुळेच जगभरातल्ा 
पे्रक्षकांनी ‘ख्झम्ा’वर भरभरून पे्रम 
केल.े शसनेरशसकांच्ा याच प्रमेामळेु 
िेमतं ढोम े‘ख्झम्ा २’ आपल्ा भटेीला 
घऊेन यणेार आिेत. नुकताच त्ाचा 
एक मजेशीर अनाऊन्समेंट ख्व्हडीओ 
सोशल मीपडयावर प्रिशश्वत करून 
त्ांनी या शसनमेाची घोर्णा केली आिे.

या पटझर ख्व्हपडओत तनम्वला 
(तनतम्वती सावंत) पुन्हा एकिा 
पफरायला जाण्ासाठी सािेबांकडे 

(अनंत जोग यांच्ाकडे) परवानगी 
मागताना हिसत आिेत. यावेळी 
सािेबांनीिी टट्र ीपला यणे्ाची तयारी 
िश्ववली आिे. मात् त्ांना नकार िेत, 
पुन्हा एकिा ‘बाया बायाच’ टट्र ीपला 
जायची तयारी करत असल्ाचं 
तनम्वला समजावते. सािेब मात् 
तनम्वलाला सनूबाईंना बरोबर घऊेन 
जा, असं सांगतात… आता सूनबाई 
कोण? यावळेी िी टट्र ीप कुठे जाणार 
आणण यात केवळ ‘त्ाच’ मैपत्णी 
असणार कती, आणखी मपैत्णींची भर 
पडणार? िे लवकरच कळणार आिे.

बटॉलीवूड मधील प्रशसद् तनतम्वती 

संथिा ‘कलर यल्ो प्रोडक्शन’ 
आणण प्रशसद् हिग्दश्वक आनिं एल. 
राय या शसनेमाची प्रस्ुती करणार 
आिेत. चलचचत् मंडळी आणण के्रझी 
फ् ुपफल्र् तनतम्वत ख्झम्ा २ यते्ा 
िसऱयाच्ा मुिूतमावर प्रेक्षकांच्ा 
भेटीला येणार आिे. आनिं एल. राय 
आणण शक्षती जोग या चचत्पटाचे तनममाते 
आिेत आणण सितनममाते आिेत तवराज 
गवस, उफफी काझमी, अशजकं्य ढमाळ. 
शसनमेात कलाकारांची टीम आधीचीच 
असणार कती नवे कलाकार सिभागी 
असणार याचा उलगडा लवकरच 
िोईल.

छोट्या 
पडद्ावरील लोकपप्रय अधभनेत्ी रेमिा 
शशिेंने अल्पावधीतच कलातवश्ात स्वत:ची 
ओळक तनममाण केली. रेमिा सोशल मीपडयावर प्रचंड 
सपक्रय असल्ाचं पािायला तमळतं. रेमिा अनेक फोटो व 
ख्व्हडीओ ततच्ा सोशल मीपडयावर शेअर करत असते. सध्या रेमिाने 
केलेल्ा पोस्मुळे ती चचतेत आिे.

रेमिाने ततच्ा इन्साग्ाम अकाऊंटवरुन मुंडावळ्ा बांधलेला एक फोटो 
शेअर केला आिे. या फोटोला हिलेल्ा कॅप्शनने सगळ्ांचं लक्ष वेधून घेतलं 
आिे. रेमिाने या फोटोला “जेव्हा घरातून लव्ह मॅरेजला परतमशन तमळते, तेव्हा 
नवरी सासरी जाताना”, असं कॅप्शन हिलं आिे. ततची िी पोस् सध्या चचतेत आिे.

रेमिा सध्या ‘रंग माझा वेगळा’ या माशलकेत िीपाची भूतमका साकारत आिे. िी 
माशलका सध्या रंजक वळणावर असून िीपा व कातत्वकचा तववािसोिळा माशलकेत 
पािायला तमळत आिे. त्ाच िरम्ानचा िा माशलकेतील फोटो 
रेमिाने पोस् केला आिे.

२०१४ 
साली 
‘लगोरी’ 
या 

माशलकेतून छोट्या 
पडद्ावर पिाप्वण केलेल्ा रेमिाने 
अधभनयाची छाप प्रेक्षकांवर 
पाडली. ततने अनेक माशलकांसि 
चचत्पटांतिी काम केलं आिे. 
‘लालबागची राणी’ या 
चचत्पटात ती मित्त्वाच्ा 
भूतमकेत हिसली िोती.

“घरातून लव्ह मॅरजेला

“घरातून लव्ह मॅरजेला…”,
…”,

िुन्ा रंगणार आिंिािा खेळ, 
िवीि पटरिि, िवं प्लॅिींग

आगामी अ ॅक्शन एंटरटेनर 
चचत्पट ‘बडे तमयाँ छोटे तमयाँ’ची 
घोर्णा झाल्ापासून याची 
चचमा सव्वत् आिे. या चचत्पटात 
बटॉलीवूडचे िोन सवमात मोठे 
अ ॅक्शन हिरो, अक्षय कुमार आणण टायगर श्टॉफ यांना एकत् पािायला 

तमळणार असनू, िे कटॉम्बिनशेन प्रके्षकांना नक्तीच आवडेल. तसचे, पकृथ्ीराज 
सुकुमारन िेखील या शसनेमाद्ारा खलनायकाच्ा व्यक्तीरेखेतून आपले 

अधभनय कौशल् िाखवत िश्वकांच्ा भटेीला यणेार आिेत. अली अब्बास 
जफरद्ारा हिग्दशश्वत िोणाऱया या चचत्पटात, पूवषी कधीिी न पाहिललेे 

अ ॅक्शन सटे, जगभरातील कू्र, तवशरे् टेक्ोलटॉजी आणण उपकरणे 
यांचा मोठ्ा प्रमाणात समावशे आिे. अशातच, अनेक महिन्यांच्ा 
कठोर तयारीनतंर, ‘बीएमसीएम’च्ा तनममात्ांनी सव्व कलाकार, 

कू्र आणण शसनेसकृष्ीतील शभुचचतंकांसि चचत्पटाच्ा शपूटगंची 
शभु मिूुतमावर सरुुवात केली. वाश ूभगनानी यांनी इंस्ाग्ामवर 
एक पोस् शअेर करत चचत्पटाच्ा मुिूत्व शटॉटबद्दलचा उत्साि 
व्यक् केला. वाश ूभगनानी, िीपशशखा िेशमखु, जॅकती भगनानी, 
हिमांश ूपकशन मिेरा आणण अली अब्बास जफरद्ारा प्रोड्सुड, 
वाशू भगनानी आणण पूजा एंटरटेनमेंटद्ारा प्रसु्त आणण अली 
अब्बास जफरद्ारा शलख्खत आणण हिग्दशषीत तसेच, एएझेड 

पफल्मच्ा सियोगाने पूजा एंटरटेनमेंटचा अ ॅक्शन 
एंटरटेनर ‘बडे तमयां छोटे तमयां’िा चचत्पट 

पडसेंबर 2023 मध्ये शसनेमागकृिात प्रिशश्वत 
िोणार आिे.
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अखेर न्यूझीलंड अपयिी...
 या दोघांव्यवतररक्त इतर कोराला मोठी धािसंख्या करता आली 

नाही. कोहली ३६, इिान १७, सुय्णकुमार १४ आणर िॉशिगंटन संुदर 
९ धािा करून बाद झाले. अखेरच्ा काही षटकात हादद्णक पांड्ा 
आणर िादू्णल ठाकूर यांनी अध्णितकी भागीदारी करत भारताला 
३८५ धािसंख्येपययंत पोहोचिले. हादद्णकने ३८ चेंडूत ५४ धािा 
केल्ा. न्यूझीलंडकडून जेकब डफी आणर ब्ेअर पटकनर यांनी 
प्रत्ेकी ३ गडी बाद केले. तर बे्सिेलला एक गडी बाद करण्ात 
यि वमळाले. मात् एिढ्ा मोठ्ा धािसंखे्यचा पाठलाग करण्ात 
न्यूझीलंडला अपयि आले.

। िवी दिल्ी। महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

भारत आणण न्यूझीलंड यांच्ात 
तीन सामन्यांच्ा एकहिवसीय 
माशलकेतील ततसरा सामना इंिोरच्ा 
िोळकर पक्रकेट से्पडयमवर खेळला 
गेला. भारताने ९० धावांनी शजकंत 
माशलकेत ३-०न ेतनभतेळ यश सपंािन 
केल.े रोहित शममा आणण शबुमन गगल 
या सलामीवीरांनी झळकावलेल्ा 
वेगवान शतकांच्ा जोरावर भारताने 
तनधमाररत ५० र्टकात ९ बाि ३८५ धावा 
धावफलकावर लावल्ा. तीन गडी बाि 
करत ब्के थू् तमळवनू िेणाऱया शािू्वल 
ठाकूरला सामनावीराचा पुरस्ार 
िेण्ात आला. तर या माशलकेत 
सवमाधधक धावा करणाऱया शबुमनला 
माशलकावीराचा परुस्ार िेण्ात आला.

ट ीम  इं पडयाने  ठेवलेल्ा 
डोंगराएवढ्ा ३८६ धावांचा पाठलाग 
करताना न्यझूीलंडची सरुुवात खराब 
झाली. शनू्य धावांवर असताना िाहि्वक 
पांड्ाने पफन अॅलनला बाि केले 
मात् त्ाचा साथीिार डेव्हटॉन कटॉनवनेे 
भारतीय गोलिंाजांना चौकार-र्टकार 
मारत त्ाने अक्षरशः चोपून काढले. 

त्ाच ेएवढे धाडस झाल ेकारण टीम 
इंपडयाचा यष्ीरक्षक इशान पकशनने 
त्ाच्ा सं्पपगंची चालनू आललेी सधंी 
गमावली. त्ावळेी तो ४७ चेंडूत ५७ 
धावांवर खळेत िोता. पकशनच्ा एका 
चकुतीमुळे टीम इंपडया इंिोरच्ा सामन्यात 
सकंटात सापडली िोती. अखेर तो १३८ 
धावा करून  तो बाि झाला, अन्यथा 
भारताला सामना शजकंणे अवघड िोते 
तरीिेखील तब्बल ८१ धावांचा फटका 
भारताला बसला. अखरे न्यझूीलडंचा 

डाव २९५ धावांवर आटोपला. आणण 
भारताने तब्बल ९० धावांनी तवजय 
तमळवला.

िेन्ी तनकोर्, डॅररल तमशले आणण 
मायकेल बे्सवले यांनी डेव्हटॉन कटॉनवलेा 
साथ िेत धावांचा पाठलाग करण्ास 
मित केली. त्ांनी अनुक्रमे ४२, २४ 
आणण २६ धावा केल्ा. कण्वधार टटॉम 
लथॅम आणण लिने पफशलप्स यांना मात् 
िोन आकडी धावसंख्या िेखील गाठला 
आली नािी. अखरेपय्वत पटकून राहिललेा 

तमचेल सॅंटनर ३४ धावांवर बाि झाला. 
तळाच्ा फलिंाजांनी त्ाला साथ हिली 
नािी. डॅररल तमशले आणण डेव्हटॉन कटॉनवे 
यांची अध्वशतकती भागीिारी झाल्ानतंर 
भारताला बे्क थ् ूतमळवण ेआवश्यक 
िोते अशातच मराठमोळ्ा शािू्वल 
ठाकूरन े४५ धावांत ३ गडी बाि करत 
टीम इंपडयाची गाडी पुन्हा रूळावर 
आणली. त्ाला कुलिीप यािवन े३ गडी 
बाि करत साथ हिली. उमरान मशलकन े१ 
आणण चिलन े२ गडी बाि केल.े

तत्पूवषी, न्यूझीलंडचा कण्वधार 
टटॉम लॅथमने नाणेफेक शजकूंन प्रथम 
गोलंिाजी करण्ाचा तनण्वय घतेला आिे. 
टीम इंपडया माशलकेत २-० ने पढेु िोता. 
ततसरा सामना शजकूंन माशलकेत क्लीन 
स्वीप करण्ाकडे त्ाची नजर िोती ती 
पणू्व करत आयसीसी क्रमवारीत पहिल्ा 
थिानी झेप घेत बािशाि असल्ाचे 
शसद् केल.े ११४ अकंासि क्रमवारीत 
पहिले थिान पटकावल ेआिे.

भारतान ेप्रथम फलंिाजी करताना 
रोहित आणण शबुमन मधे्य २१२ धावांची 
सलामी भागीिारी झाली. रोहित शममाने 
८३ चेंडूत शतक साजरे केले. त्ाच्ा 
या शतकती खळेीला ९ चौकार आणण ६ 

र्टकारांचा साज िोता. िे त्ाच ेिसुऱया 
क्रमांकाच ेसवमात जलि शतक ठरले 
असनू १९ जानेवारी २०२० नतंर रोहितने 
शतक झळकावल ेआिे. िे ३०वे शतक 
ठरले ज्ापद्तीने िे िोन्ही खेळतात 
आिे त्ानसुार किाचचत रोहित शममा 
आपले चौथ ेहद्शतक मारू शकत िोता 
मात् तो १०१ धावांवर बाि झाला. तर 
शबुमन गगलन े७२ चेंडूत शतक साजरे 
केल.े गगलच्ा या खळेीत १३ चौकार 
आणण ४ र्टकारांचा समावेश आिे. त्ाने 
हद्शतकपासनू जी सरुुवात केली िोती 
ती अशीच पुढे ठेवली आिे. सलग ४ 
डावातील शबुमनच ेततसरे शतक ठरले 
असनू ११२ धावा करून तो बाि झाला.

।भुविेश्वर। महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

 भारतीय महिला पक्रकेट सघंाची 
सलामीची फलिंाज स्कृती मानधन हिने 
सोमवारी वसे् इंपडजतवरुद्च्ा टी-20 
ततरंगी माशलकेत तफुानी खळेी खळूेन 
इततिास रचला. मधंानान े145.10 च्ा 
स्ट्र ाईक रेटने फलंिाजी करताना 51 
चेंडूत नाबाि 74 धावा केल्ा. ज्ामध्ये 
त्ाने ििा चौकार आणण एक र्टकार 
मारला, म्णजेच त्ाच्ा डावातील 
केवळ 11 चेंडूत 46 धावा केल्ा. या 
अध्वशतकती खळेीसि त्ान ेकािी खास 
तवक्रम आपल्ा नावावर केल.े

स्कृती मधंानान ेततच्ा 6 िजार 

आतंरराष्ट्र ीय धावा पणू्व केल्ा आिेत. 
तमताली राज आणण िरमनप्रीत 
कौरनंतर िा आकडा गाठणारी ती 
भारतातील ततसरी महिला पक्रकेटपटू 
ठरली आिे. मंधानान ेकसोटीत 325 
धावा, एकहिवसीय सामन्यात 3073 
धावा आणण टी-20 आंतरराष्ट्र ीय 

सामन्यात 2603 धावा केल्ा आिेत.
आंतरराष्ट्र ीय टी -20 मधे्य 

स्कृती मंधानाने 20 व्या अध्वशतक 
झळकावल.े या फटॉरमटॅमध्य े20 पकंवा 
त्ािून अधधक अध्वशतक करणारी 
ती भारतातील पहिली महिला आणण 
जगातील ततसरी महिला पक्रकेटपटू 

ठरली आिे. या यािीत फक् सुझी 
बट्ेस (24) आणण से्फनी टेलर (21) 
मधंानाच्ा पढेु आिेत.भारताबािेर टी-
20 आंतरराष्ट्र ीय मध्य ेसवमाधधक पन्नास 
प्स स्ोअर करण्ाच्ा बाबतीत 
मधंाना पहिल्ा थिानावर पोिोचली 
आिे. परिेशी भमूीवर या फटॉरमटॅमधली 
िी त्ाची 14वी पफफ्ी प्स स्ोअर 
आिे. या यािीत त्ान ेमाजी कण्वधार 
तमतारी राजला (13) माग ेटाकल ेआिे.

तवशेर् म्णजे, भारताने वेस् 
इंपडजचा 56 धावांनी पराभव करत 
सलग िुसरा तवजय नोंिवला. 
मंधानाशशवाय कण्वधार िरमनप्रीत 
कौरने 35 चेंडंूत आठ चौकारांच्ा 
मितीन ेनाबाि 56 धावा केल्ा. प्रथम 
फलंिाजी करताना भारतान े2 गडी 

      अशरी कामनगररी करणाररी ठरलरी परहलरी भारतरीय

11 चेंडूत 46 धािा! 
स्मृतीिे रचला इततहास

रोरहत-िुबमनची रोरहत-िुबमनची कमरालकमराल, िादयूजालची , िादयूजालची धमरालधमराल!!

।मंुबई । महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

आ य स ी स ी ने  नु क ते च ी 
WOMEN'S ODI TEAM OF THE 
YEAR 2022 ची घोर्णा केली. या 
संघात भारताच्ा तीन महिला 
खेळाडंूनी थिान तमळवले आिे. 
तवशेर् म्णजे आयसीसीने भारताची 
कण्वधार िरमप्रीत कौरकडे या संघाचे 
नेतकृत्व सोपवले आिे. िरमनप्रीतच्ा 
शशरपेचात अजून एक मानाचा तुरा 
खोवला गेला आिे.

आयसीसी महिला वनडे संघ 
वर््व 2022 च्ा संघात एशलसा 
हिली आणण स्कृती मानधना यांची 
सलामीवीर म्णून तनवड करण्ात 
आली आिे. तर िशक्षण आपरिकेची 
लटॉरा वटॉलवटॉट्व, इंलंिडची नॅट स्तीवर 
या मधल्ा फळीतील फलंिाज 
म्णून तनवडल्ा गेल्ा आिेत.

प ा च व्य ा  थि ा न ा व र 
ऑस्ट्र ेशलयाची बेथ मूनी, सिाव्या 
क्रमांकावर िरमनप्रीत कौरचा 
समावेश करण्ात आला आिे. 
सातव्या क्रमांकावर नू्यझीलंडची 
एमशलया केर, आठव्या थिानावर 
इंलिंडची सोफती एक्लेस्ोन, नवव्या 
थिानावर आपरिकेची आयोबोंगा, 
10 व्या थिानावर भारताची रेणुका 
शसगं आणण 11 व्या थिानावर िशक्षण 
आपरिकेच्ा सबतनम इस्ाईलचा 
समावेश करण्ात आला आिे. भारत 
आणण िशक्षण आपरिकेच्ा प्रते्कती 3 
-3 खेळाडंूना संघात थिान तमळाले 
आिे.

हरमिप्ीत कौरच्ा शिरपचेात हरमिप्ीत कौरच्ा शिरपचेात 
अजिू एक मािाचा तरुाअजिू एक मािाचा तरुा

 ऋषभ पतंसाठरीहरी केलरी प्रार्वना

 भारतान ेपकवींवर जमळवले ननभभेळ यश, ९० धावानंरी जिंकला सामना


