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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

सत्यजीत तांबे मला भेटायला येणार आहेत: देवेंद्र फडणवीस

 िरुण ेिोटनिवडणकू नििनवरोध करण्ासाठी
   मरुख्यमंत्र्यांिती धडिड
  राज्यमंत्ती िसल्ाि ेसरकारिती अडिण

  िाशिक-िरुण ेहायस्तीड रेल् ेप्रकल्ाला 
कें द्ािती तत्वत मंजरुरी

आतील पानांत

उमदेवारी अर्ज भरण्ासाठी पििंळेगरुव ते थेरगाव येथील निवडणकू 
निण्जय अधिकारी काययालयािययंत िदयात्ा काढली राणार आहे. ही 
िदयात्ा लक्षवेिी ठरावी यासाठी रोरदार तयारी करण्ात आली आहे, 
अशी माहहती चििंवड नविािसभेि ेनिवडणकू व प्रिारप्रमखु शकंर 
रगताि यांिी हदली. अश्वििी रगताि यांिा उमदेवारी अर्ज भरण्ािवूवी 
काढण्ात येणाऱया िदयाते्त प्रदेशाध्यक्ष िंद्रशेखर बाविकुळे, 
िालकमतं्ी िदं्रकांत िाटील, ग्ामनवकास मतं्ी गगरीश महारि, खासदार 
श्ीरंग बारण,े भारि शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडग,े आमदार उमा 
खािरे, आरिीआयच्ा िते्ा िदं्रकांता सोिकांबळे, शहराध्यक्ष स्वपनिल 
कांबळे, राष्ट् ीय समार िक्षाि ेशहराध्यक्ष भारत महािवर यांच्ासह 
भारि व नमत्िक्षािे सव्ज स्ानिक िदाधिकारी, काय्जकतते तसेि नमत् 
िक्षाि ेिदाधिकारी मोठ्ा सखें्िे सहभागी होणार आहेत.

शक्तीप्रदश्शनाची तयारी…

। पििंरी ।  महाईन्ूज ।नविेर प्रनतनिधती ।

 ‘‘िाटटी वरुईथ पडफरन्स’’ अिती ओळख असलेल्ा भारततीय 
जिता िाटटीिे निवडणूक व्यवस्ािि अत्ंत अिूक 

दिसत आहे. भाजिा + िाळासाहेि्यांिती शिवसेिा महायरुततीच्ा उमेिवार 
अशवििती जगताि य्यांच्ा प्रिारािती यंत्णा सज्ज झालती असूि, आज 
जोरिार िक्तीप्रिि्षि करीत अज्ष भरण्ात येणार आहे. चििंवड 

नवधािसभा मतिारसंघात येत्ा दि. २६ फेब्रुवारी रोजती होत असलेल्ा 
िोटनिवडणरुकतीत भाजि, िाळासाहेि्यांिती शिवसेिा, आरितीआय, राष्ट् तीय 
समाज िक्ष व शिवसंग्ाम यरुततीच्ा उमेिवार अशवििती लक्ष्मण जगताि 

य्यांच्ा िावािती घोरणा झालती आहे.

भाजपाची शिस्तबद्ध रणनिती : महाविकास आघाडीचा अद्ाप निण्णय होईिा! 

…अशी होईल पदयात्ा
भारििे हदवंगत आमदार लक्ष्मणभाऊ रगताि यांच्ा पििंळेगुरव 
येथील रिसंिक्ज  काययालयािासूि सकाळी ९ वारता िदयात्ेला 
सुरूवात होणार आहे. गावातील भैरविाथ मंहदरात दश्जि घेतल्ािंतर 
सृष्ी िौक, सुदश्जििगर, रवळकरिगर, कल्पतरू फेर १, सुदश्जि 
िौक, स्वरार गाड्जिमागते पििंळेसौदागर गावठाण िुढे शंकर मंहदर, 
रहाटणी िौक, नवमल गाड्जि, बळीरार गाड्जि, कुणाल गाड्जि, बािुरी 
बुवा मंहदर, थेरगाव हॉस्पिटलमागते ग प्रभाग काययालयािययंत ही 
िदयात्ा काढण्ात येणार आहे. त्ािंतर प्रमुख िेत्ांच्ा उिस्स्तीत 
“ग” क्षेत्ीय काययालयातील निवडणूक निण्जय अधिकाऱयाकडे 
उमेदवारी अर्ज सादर करण्ात येणार आहे.

सोमवारी (ता. ६) उमेदवारी 
अर्ज दाखल करण्ात येणार आहे. 
त्ासाठी पि ंिरी -चिंिवड शहर 
भारिािे सव्ज िदाधिकारी, मारी 
िगरसेवक आणण राज्ातील िेत्ांिी 
दोि हदवसांिासूि नवनवि िातळीवर 
रोरदार मोितेबांिणी केली आहे. 
भारिा महायुतीिे प्रिारािी सुरूवात 
केली असतािा अद्ाि महानवकास 
आघाडीि ेघोडे उमदेवार कोण? इथिे 
अडकले आहे. महानवकास आघाडीिा 
उमदेवार निश्चित िाही. आयात उमदेवार 
िको… असा मोठा मतप्रवाह आहे. 
दुसरीकडे, महानवकास आघाडीत 
इचु्कांिी संख्ा रास्त असल्ािे 
बंडखोरीिी शक्यता आहे. पििंरी-
चििंवडच्ा भनवष्ातील रारकीय 
वाटिालीिी हदशा ठरवणाऱया या 
निवडणुकीत ‘िाटवी वुईथ पडफरन्स’ 
असलले्ा भारिाि ेअत्तं श्शस्तबद्धिणे 
आघाडी घतेललेी िहायला नमळत आहे. 

 भारिाकडूि कोणाला उमेदवारी नमळणार? 
याबाबत गेल्ा आठवड्ाभरात रोरदार ििया 
झाली. हदवंगत आमदार लक्ष्मण रगताि यांच्ा 
ित्ी अश्वििी रगताि आणण बंिू शंकर रगताि 
यांिे िाव आघाडीवर होते. रगताि कुटंुबात वाद 
निमयाण झाला आहे, अशी अफवा उठली. हे प्रकरण 
हाताळण्ातही भारिािी कमालीिी श्शस्त हदसली. 
िालकमंत्ी िंद्रकांत िाटील आणण शहराध्यक्ष महेश 
लांडगे यांच्ा उिस्स्तीत सुरूवातील ित्कार 
िररषद घेण्ात आली. त्ामध्ये अश्वििी आणण शंकर 
दोघांिा एकत् बसवूि प्रसारमाध्यमांसमोर भूनमका 
मांडण्ात आली. अश्वििी रगताि यांिा उमेदवारी 
घोषीत झाल्ाितंर उिमुख्मतं्ी देवेंद्र फडणवीस यांिे 
निकटवतवी आणण भारिािे सकंटमोिक अशी ओळख 
असलले ेगगरीश महारि यांिी रगताि कुटंुनबयांिी भटे 
घेत कोणताही वाद िाही, असा दरुोरा हदला. या सव्ज 
प्रपरियेत कें द्रीय सनमतीकडूि हदलेल्ा निदतेशािुसार 
काय्जवाही करण्ात आली. नवशेष म्हणरे, उमेदवारीिे 
प्रमुख दावेदार शंकर रगताि यांिा निवडणूक प्रमुख 

रबाबदारी सोिवण्ात आली आणण त्ांिी ती 
स्वीकारलीसुद्धा. त्ामुळे शहराध्यक्ष, िालकमंत्ी 
आणण उिमुख्मंत्ीसुद्धा राहीरिणे उमेदवार कोण? 
याबाबत बोल ूशकत िाहीत. हा िक्षश्शष्ािार भारिािे 
दाखवूि हदला. कें द्रीय सनमती निण्जय घेते आणण 
त्ािी अंमलबरावणी होते, अशी अत्ंत श्शस्तपप्रय 
निण्जय प्रपरिया पििंरी-चििंवडकरांिा िहायला 
नमळाली. मात्, महानवकास आघाडीिा गावखाती 
कारभार िरपिर नवरोिी हदसत आहे. उमदेवारीवरुि 
िारारी उफाळूि येणार आहे. उमेदवार कोण, चिन्ह 
कोणते याबाबत अद्ािही एकमत झालेले िाही. 

ना शहराध्यक्ष, ना पालकमंत्ी ननण्शय थेट कें द्रीय सनमतीकडे… 
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पुणे : कसबा आणण चििंवड 
नविािसभा मतदारसंघांच्ा 
िोटनिवडणकुीिा काय्जरिम राहीर 
झाला आहे. त्ािुसार श्रल्ा 
प्रशासिाकडूि निवडणकुीिी तयारी 
सरुू असिू या दोन्ही मतदारसघंांसाठी 
मतदाि कें द्रांिी संख्ा निश्चित 
करण्ात आली आहे. कसबा आणण 
चििंवडमध्ये अिुरिमे २७० आणण 
५१० मतदाि कें दे्र निश्चित करण्ात 
आली आहेत. 
वषयािुवषते आिण आंिळेिणािे 
श्शक्षण घेत आहोत. वहाररक 
आयुष्ात काहीि उियोग होत 
िसलले्ा अभ्ासरिमातील प्रिंड 
माहहतीच्ा ओझ्ाि ेआिण दबले 
गेले आहोत. मोबाईलच्ा एका 
क्लिकवर सगळी माहहती उिलब्ध 
असत.े मतदार याद्ांिा नवशषे सशं्क्षप्त 
ििुररक्षण काय्जरिम ९ िोव्ेंबर २०२२ 
िासूि राबवण्ात आला. 

कसिा, चििंवड 
मतिारसंघासाठी मतिाि 

कें दे् निशचित

शॉर्ट न्यूज

“यळेकोट यळेकोट जय मल्ार ” असा जयघोष
पौष पौरणणिमेला खंडोबाचे लग्न झाल्ानंतर माघ पौरणममेला 

लग्नाची वरात ननघाल्ाची आख्ायिका सांयितली जाते. िेल्ा 
दोन ददवसांपासून ऐनतहाससक चचचंेच्ा बािेत असलबाि, वससोवा, 
थळ, खारदांडा, मुरुड, रेवदांडा,रेवस आदी िावातून पालख्ा 
आल्ा आहेत. कोळी बांधव आल्ाने बाि िजबजून िेली. बािेत 
केलेली आकषणिक नवदु्त रोषणाई, उपहारिृहे, खेळणी आदी दकुाने 
थाटल्ाने िा पररसराला छोट्ा िावाचेच स्वरुप आले आहे. ‘आमचे 
जीवन कष्ाचे आहे. व्यवसािातील सुख, दु:खे, प्ापंचचक अडचणी 
सारे काही नवसरुन आम्ी िा िाते्त सहभािी होतो’, असे कोळी 
बांधवांनी सांयितले. 

 । िरुणे ।  महाईन्ूज । 

प्रनतनिधती।

कसबा  आरण चचचंवड  
नवधानसभा मतदारसंघाची 
पोटननवडणूक नबननवरोध व्ावी, 
िासाठी मुख्मंत्ी एकनाथ 
सिदें िांचे प्ित्न सुरू आहेत. िा 
ननवडणुकीसंदभभात मुख्मंत्रांनी 
राष्ट्रवादी काँगे्सचे अध्यक्ष िरद 
पवार नवरोधी पक्षनेते असजत 
पवार काँगे्सचे प्देिाध्यक्ष 
नाना पटोले जिंत पाटील िांना 
फोन केला आहे. कसबा आरण 
चचचंवड िा दोन्ी दठकाणी 
उमेदवार न देण्ाचं आवाहनही 
मुख्मंत्रांनी केलं आहे. 

दोन्ही हठकाणी महानवकास 
आघाडी उमेदवार देणार

मुख्मंत्ी एकिाथ श्शंदे 
यांिी कसबा आणण चििंवडिी 
िोटनिवडणूक नबिनवरोि व्ावी 
यासाठी प्रयत् सुरू केले आहेत. 
नवरोिी िक्षांिा त्ांिी उमेदवार 
ि देण्ािं आवाहि केलं आहे. 
मात्, महानवकास आघाडीकडूि 
दोन्ही हठकाणी उमेदवार देण्ािी 
तयारी सुरू केली आहे. त्ामुळे 
आता मुख्मंत्रांिी केलेल्ा 
आवाहिाला नवरोिक पकती 
प्रनतसाद देतात, हे िाहणं देखील 
महत्ािं ठरणार आहे. कारण या 
दोन्ही हठकाणी निवडणुका होणार 
असल्ािं वक्तव्य संरय राऊत 
यांिी केली आहे. कसब्ातूि 
काँग्ेसिा उमेदवार निवडणूक 
लढवणार आहे. तर चििंवडमध्ये 
कोण निवडणूक लढवणार 
यािा बसूि निण्जय घेऊ. िण 

चििंवडच्ा रागेसाठी श्शवसेिा 
आग्ही असल्ािे राऊत म्हणाले. 
या दोन्ही हठकाणी महानवकास 
आघाडीिे उमेदवार नवरयी होतील, 
असा नवविासही संरय राऊतांिी 
व्यक्त केला आहे. त्ामुळं या 
दोन्ही हठकाणी निवडणुका होणार 
की, नबिनवरोि होणार? हे िाहणं 
महत्तािं ठरणार आहे. 

चचंचवडमध्ये अश्विनी जगताप 
तर कसब्ात हेमंत रासने
चििंवड आणण कसबा या 

दोन्ही हठकाणी भारििे उमेदवार 
राहीर झाले आहेत. चििंवडमिूि 

अश्वििी रगताि यांिा अमेदवारी 
दण्ात आली आहे. अश्वििी 
रगताि या हदवंगत आमदार 
लक्ष्मण रगताि यांच्ा ित्ी आहे. 
सातारा हे त्ांिं मुळ गाव आहे. 
निवृत्त िोलीस अधिकाऱयांिी लेक 
आहेत. प्रनतभा महहला प्रनतष्ािच्ा 
अध्यक्षा आहेत. या प्रनतष्ािद्ारे 
महहला बित गटांिं राळं िसरवल ं
आहे. महहलांच्ा नवकासासाठी 
त्ांिी मोठं काम केलं आहे. 

लक्ष्मण रगताि निवडणुकीस 
उभे असतािा त्ा प्रिारात सरिीय 
होत्ा.

 म ात्  निवडणूक त्ा 
िहहल्ांदाि लढवत आहेत. तर 
दसुरीकडे कसब्ातूि हेमंत रासिे 
यांिा उमेदवारी देण्ात आली आहे. 
रासिे हे िुणे महािगर िाश्लकेिे 
भारििे िगरसेवक आहेत. िुणे 
महािाश्लकेिे भारििे ते दोि टम्ज 
स्ायी सनमती अध्यक्ष होते. 

पणु ेपोटननवडणकू बबनबवरोध करण्ासाठी 

मखु्यमतं्ांची धडपड!
पोटननवडणकू बबनबवरोध होण्ासाठी 

शरद पवारांनी पढुाकार घ्ावा : केसरकर
  कसबा आरण चचचंवडची पोटननवडणकू नबननवरोध होण्ासाठी राष्ट्रवादी 

काँग्सेचे अध्यक्ष िरद पवार िांनी पढुाकार घ्ावा, अस ंआवाहन सिदें िटाचे 
मतं्ी दीपक केसरकर िांनी केल ंआहे. केसरकर सिडडी इथे आल ेहोत.े त्ावळेी 
त्ांनी प्सारमाध्यमांि सवंाद साधला. पोटननवडणकू नबननवरोध झाली पादहजे 
ही महाराष्ट्र ाची परंपरा आहे. मािील काही काळात ती खंडडत झाली होती. 
त्ावळेी िरद पवार िांनी पुढाकार घऊेन ती परंपरा पनु्ा सरुू केली आहे. 
पवारसाहेब हे सववांचचे नते ेआहे. त्ामळंु त ेनबननवरोध ननवडणकू करतील, 
अस ेददपक केसरकरही म्णाले

।जेजरुरी । महाईन्ूज । 

खडेंरायाच्ा ररेरुी िगरीत आर 
माघी िौणण्जमा याते्त कोळी बांिवांिी 
वारत-गारत िांदीच्ा िालख्ांच्ा 
नमरवणकुा काढल्ा यामळेु सारी ररेरुी 
िगरी भक्तीमय होऊि गलेी. दरवषवी माघ 
िोणण्जमा यात्सेाठी कोळी बांिव मोठ्ा 
प्रमाणात यतेात तर तीि वषषांिी िांदीच्ा 
िालख्ा ररेरुीत खडंोबाच्ा भटेीसाठी 
आणल्ा रातात.यावषवी होळकरांच्ा 
ऎनतहासीक चििंेच्ा बागेत भव्य 
आकष्जक मंडि अिेक भागातूि 
िालख्ा उतरवण्ात आल्ा आहेत.
बागेला कोळी वाड्ािे स्वरुि आले 
आहे.“यळेकोट यळेकोट रय मल्ार ” 
असा रयघोष करीत सव्ज िालख्ांच्ा 
नमरवणुका निघाल्ा. यावेळी 
नमरवणुकीत आिुनिक व िारंिाररक 

वाद्वृदंा च्ा तालावर खडंोबािी गाणी व 
कोळी गीत ेम्हणत महहला व िरुुष भक्त 
िाित होत.ेिौष िौणण्जमलेा खडंोबािे लग्न 
झाल्ािंतर माघ िौणणमतेला लग्नािी 
वरात निघाल्ािी आख्ागयका 
सांगगतली रात.े गले्ा दोि हदवसांिासिू 
ऐनतहाश्सक चििंचे्ा बागते अश्लबाग, 
वससोवा, थळ, खारदांडा, मुरुड, 
रेवदांडा,रेवस आदी गावातिू िालख्ा 
आल्ा आहेत. कोळी बांिव आल्ािे 
बाग गरबरूि गेली. बागेत केलेली 
आकष्जक नवदु्त रोषणाई, उिहारगृहे, 
खेळणी आदी दकुािे थाटल्ािे या 
िररसराला छोट्ा गावािेि स्वरुि 
आल ेआहे. ‘आमि ेरीवि कष्ािे आहे. 
व्यवसायातील सुख, द:ुखे, प्रािंचिक 
अडिणी सारे काही नवसरुि आम्ही 
या याते्त सहभागी होतो’, अस ेकोळी 
बांिवांिी सांगगतल.े 

जेजुरीच्या मयाघी पौर्णिमया ययात्ेत कोळी 
बांधवांनी कयाढल्या पयालख्ांच्या ममरव्ुकया

िरद पिारासंह मविआच्ा ितेांिा शिंदेंच ेफोि

।िेटफळगढे । 

महाईन्ूज । प्रनतनिधती।

 म्हसोबावाडी येथील 
श्रल्ा िररषद शाळेच्ा ८ 
खोल्ांिी दरुुस्ती करण्ासाठी 
१५ लाख ६६ हरार रुियांिा 
व िवीि अंगणवाडी इमारत 
बांिकामासाठी ११ लाख ५० 
हरार असा एकूण २७ लाख 
१६ हरार रुियांिा नििी 
मंरूर केल्ािी घोषणा मारी 
राज्मंत्ी दत्तात्ेय भरणे यांिी 
केली.

म्हसोबावाडी (ता. इंदािूर) 
येथे आयोश्रत नवद्ार्थषांच्ा ''घे 
भरारी'' या से्ह संमेलिाच्ा 
काय्जरिमािे उदघ्ाटि प्रसंगी 
भरणे बोलत होते.

 य ा वेळी  ब ोलताि ा 
भरणे िुढे म्हणाले, नवद्ाथवी 
अवस्ेतील आिंद हा वेगळाि 
असतो. असे सांगत नवद्ार्थषांिा 
श्शक्षणावर लक्ष कें हद्रत 
करण्ािा सल्ा त्ांिी हदला. 
तसेि नवद्ार्थषांसमवेत बसूि 
नवनवि गाण्ावरती नवद्ार्थषांिी 
सादर केलेल्ा कलेिा आिंद 
घेतला.

 म्हसोबयावयाडी यथेील शयाळया व 
अंग्वयाडीसयाठी सत्यावीस लयाख ननधी

जेजुरी िगरी भक्तीमय : कोळी बांधिांिी काढल्ा चादंीच्ा पालखाचं्ा शमरिणकुा 
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अजजतदादानंी मनाचा मोठेपणा दाखवावा!
। पििंरी  ।

 । महाईन्ूज । प्रनतनिधती।

िरुण्ाततील कसिा आणण 
चििंवड नवधािसभा 

िोटनिवडणूक नििनवरोध 
व्ावती. याकररता मरुख्यमंत्ती 

एकिाथ शििें, उिमरुख्यमंत्ती 
िेवेंद् फडणवतीस आणण मिसे 

अध्यक्ष राज ठाकरे य्यांिती 
महानवकास आघाडतीसह 
नवरोधती िक्ष्यांिा आवाहि 
केले आहे. मात्, राज्यािे 

नवरोधती िक्षिेते अशजत 
िवार य्यांिती हती निवडणूक 
लढवण्ािा निधधार केला 
आहे. िण, अशजतिाि्यांिती 

चििंवडसाठी मोठेिणा 
िाखवावा, अिती पििंरी-

चििंवडकर्यांिती अिेक्षा आहे.

प ि ं ि र ी - च िं ि व ड च् ा 
रारकारणात हदवंगत लक्ष्मण 
रगताि यांिे तब्बल ३५ 
वषते योगदाि राहीले आहे. 
सुरवातील काँग्ेस त्ािंतर 
राष्ट् वादी काँग्ेसच्ा स्ाििेिंतर 
राष्ट् वादी आणण २०१४ िासूि 
भारतीय रिता िाटवीत प्रवेश 
केल्ािंतर नवकासकामांमध्य े
कोणतेही िक्षीय रारकारण ि  

करता रगताि यांिी अिेकांिा 
मदत केली आहे . नवशेष 
म्हणरे, िवार आणण रगताि 
कुटंुबीय यांिा सलोखा कायम 
राहीला आहे. रारकीयदृष्या 
मतभेद असले, तरी कौटंुनबक 
श्रव्ाळा कायम आहे. त्ामुळे 
अश्रत िवार रगताि कुटंुबाबत 
संवेदिशीलिणे निण्जय घेतील, 
असे वाटत होते. िरंतु, िवार 
यांिी लोकशाही आहे. निवडणूक 
नबिनवरोि होण्ािा संबंि काय? 
लोक ज्ांिा िाहहरे, त्ांिा 
निवडूि देतील, अशी कठोर 
भूनमका घेतली. 

व ा स्त न व क ,  प ि ंि र ी -
चििंवड शहराच्ा नवकासात 
अश्रत िवार यांिे योगदाि 
अिन्यसािारण आहे. पकंबहूिा, 
आर शहरािी प्रगती हदसत आहे. 
ते निश्चिति अश्रतदादांमुळेि 
यात नतळमात् शंका िाही. 
चिंिवडिी िोटनिवडणूक 
अवघ्ा द ीड  वषषांकररता 
होणार आहे. या िररस्स्तीत 
अश्रत िवार यांिी मिािा 
मोठेिणा दाखवला िाहहरे. 
त्ामुळे राष्ट् वादीला सहािुभूती 
नमळणार असूि, अश्रत िवारांिी 
रारकीय प्रगल्भता अिोरेखखत 

होणार आहे. यािा फायदा 
आगामी महािाश्लका आणण 
नविािसभासह लोकसभा 
निवडणुकीत होणार आहे. 

२०१९ साली अश्रत िवार 
यांिे सुिूत् िाथ्ज िवार यांिी 
मावळ लोकसभा मतदार 
संघातूि लोकसभा निवडणूक 
लढवली होती. त्ावेळी स्ानिक 
आणण बाहेरिा असा वाद निमयाण 
करण्ात आला होता. त्ािा 
फटका िाथ्ज यांिा बसला. िण, 
आता स्ानिक नवरोिी िक्षाच्ा 
िेत्ाच्ा निििािंतर रारकीय 
सुसंसृ्तिणा आणण सहवेदिा 
दाखवण्ािी आणण पििंरी-
चिंिवडमिील भूनमिुत्ांच्ा 
डोळ्ांत अंरि घालण्ािी संिी 
अश्रत िवारांकडे आहे. यािा 

फायदा िाथ्ज यांच्ा निवडणुकीत 
होवू शकतो पकंवा स्ानिकांिा 
केलेल्ा िुकीिी राणीव होवू 
शकते, ही बाब लक्षात घेतली 
िाहहरे. नवशेष म्हणरे, चििंवड 
नविािसभा िोटनिवडणुकीबाबत 
वेगळा नविार करावा. कारण, 
कसबा मतदार संघात पटळक 
कु टंु नबयांमिील उमदेव ार 
भारिािे हदलेला िाही. िण, 
चििंवडमधे्य हदवंगत रगताि 

यांच्ा ित्ी अश्वििी रगताि 
यांिा भारिािे उमेदवारी हदली 
आहे. त्ामुळे शंकर रगताि 
उमेदवार असते, तर राष्ट् वादीिा 
लढण्ािा निियार रास्त होता. 
आता रगताि यांच्ा ित्ी म्हणूि 
अश्वििी यांच्ाबाबत राष्ट् वादीिे 
सहािुभूतीिूव्जक नविार करुि 
रारकीय प्रगल्भता दाखावावी, 
अशी स्ानिकांसह मतदारांिी 
भाविा आहे. 

सहािभुतूी शमळिण्ाची सधंी : वपंपरी-चचंचिडकराचंी अपेक्ा
भाजपान ेकेल ेम्हणनू नवे्, 

जगताप कुटंुबबयासंाठी पढुाकार घ्ा…
 पंढरपूर आरण देिलूर मतदार संघातील पोटननवडणुकीत भाजपाने 

मनाचा मोठेपणा दाखवला नाही. त्ामुळे ही ननवडणूक नबननवरोध 
होणार नाही, असा पनवत्ा असजत पवार िांनी घेतला आहे. पण, 
भाजपाच्ा चुकीच्ा ननणणििांचे पडसाद मतदार ननसचितपणे मतरुपी 
कृतीतून दाखवतील. पण, चचचंवडमधील पररस्थिती वेिळी आहे. 
भाजपाने चूक केली म्णून राष्ट्रवादीने करावी, अिी भूनमका अिोग्य 
आहे. जिताप कुटुबंीि म्णून असजत पवार िाबाबत सहानुभूतीपूवणिक 
नवचार करतील, अिी अपेक्षा आहे. दसुरीकडे, राष्ट्रवादीचे आमदार 
अण्ा बनसोडे िांच्ासह काही प्मुख नेत्ांचीही दहच भावना आहे. 
िाहून पुढे ही ननवडणूक लािलीच, तर राष्ट्रवादीतील थिाननक 
नेत्ांमधील मोठा िट असविनी जिताप िांना सहकािणि करणार 
आहेत. त्ामुळे महानवकास आघाडीच्ा उमेदवाराला फटका 
बसणार आहे, असे ननरीक्षण राजकीि जाणकारांनी नोंदवले आहे.

।पििंरी चििंवड ।
 । महाईन्यूर । प्रनतनििी।

चचचंवड नवधानसभा 
मतदारसंघाच्ा 
पोटननवडणुकीतील भाजप, 
बाळासाहेबांची सिवसेना, 
आरपीआि, राष्ट्र ीि समाज 
पक्ष व सिवसंग्ाम िुतीच्ा 
उमेदवार असविनी लक्ष्मण 
जिताप िांनी उमेदवारी 
अजणि भरण्ाच्ा एक ददवस 
आधी रनववारी चचचंवडमध्ये 
मोरिा िोसावी मंददरात 
जाऊन दिणिन घेतले. तसेच 
मंिलमूतडी वाड्ात जाऊन 
चचचंवड देवथिानचे मुख् 
नवविस्त मंदार जिन्ाथ 
देव महाराज िांची 
भेट घेऊन आसिवभाद 

घेतले. त्ाचप्माणे 
राष्ट्र ीि स्विंसेवक 
संघाच्ा चचचंवड िेथील 
कािभालिात जाऊन प्मुख 
पदाधधकाऱिांची भेट घेतली.

भ ा र ि  आ म द ा र 
ल क्ष्म ण भ ा ऊ  र ग त ा ि 
यांच्ा निििामुळे चिंिवड 
नविािसभा मतदारसंघात 
िोटनिवडणूक होत आहे. २६ 
फेबु्वारीला मतदाि आणण २ 
माि्जला मतमोरणी आहे. या 
िोटनिवडणुकीसाठी भारििे 
हदवंगत आमदार लक्ष्मणभाऊ 
रगताि यांच्ा ित्ी अश्वििी 
रगताि यांिा उमेदवारी हदली 
आहे. त्ा भारि, बाळासाहेबांिी 
श्शवसेिा, ररिस्लिकि िक्ष 
(आठवले गट), राष्ट् ीय समार 

िक्ष आणण श्शवसंग्ाम युतीच्ा 
उमेदवार म्हणूि निवडणूक 
र रंगणात उतरल्ा आहेत. 
त्ांिा सोमवारी उमेदवारी अर्ज 
भरण्ात येणार आहे.

उमेदवारी अर्ज भरण्ाच्ा 
एक हदवस आिी रनववारी 
अश्वििी रगताि यांिी भारििे 
प्रमुख िदाधिकारी आणण मारी 

िगरसेवक, िगरसेनवका यांिा 
सोबत चििंवड येथे श्ीमि् 
महासािू श्ी मोरया गोसावी 
मंहदरात राऊि दश्जि घेतले. 
त्ांिी मंगलमूतवी वाड्ात 
राऊि चििंवड देवस्ाि टट् स्टिे 
मुख् नवविस्त मंदार रगन्ाथ 
महारार देव यांिे आश्शवयाद 
घेतले. यावेळी लक्ष्मणभाऊ 

रगताि यांिा मुलगा आहदत् 
रगताि, मारी महािौर उषा 
ऊफ्ज  माई ढोरे, मारी सत्तारूढ 
िक्षिेते िामदेव ढाके, प्रदेश 
प्रवके्त एकिाथ िवार, स्ायी 
सनमतीिे मारी सभािती 
नवलास मपडगेरी, प्राधिकरणािे 
मारी अध्यक्ष सदाश्शव खाडे, 
मारी िगरसेनवका अश्वििी 

चिंिवडे , करूणा चिंिवडे , 
म ा ि व ी  र ा र ा िु रे ,  म ा र ी 
िगरसेवक सुरेश भोईर, भारििे 
सरचिटणीस रारू दगुते, महहला 
आघाडी शहराध्यक्षा उज्ज्वला 
गावडे, प्रदेश सदस्य अिुि मोरे, 
शेखर चििंवडे, िवीि लायगुडे 
यांच्ासह भारििे िदाधिकारी 
उिस्स्त होते.  

मोरयया गोसयावींचे आशशववाद ;  
चचचंवडकरांची अश्विनी जगतयाप यांनया सयाथ

राष्टीय स्वयसंवेक काया्शलयाला भटे…
 असविनी जिताप िांनी राष्ट्र ीि स्विंसेवक संघाच्ा चचचंवड 

िेथील भािणिव सदनमधील मुख् कािभालिाला भेट ददली. तेथे 
त्ांनी राष्ट्र ीि स्विंसेवक संघाचे सजल्ा कािणिवाह महेविर मराठे, 
उमेि कुटे िांच्ासोबत चचभा केली. तसेच त्ांनी संघाचे प्ांत 
पदाधधकारी प्कािराव मीठभाकरे आरण हेमंतराव हरारे िांचीही 
भेट घेत आसिवभाद घेतले.

चचंचिड पोटनििडणूक : 
भाजपाची प्रचाराला सुरूिात, 

पदाचधकाऱाचंी उपस्थिती
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मराठी िाळांचे संवधणिन ही एक 
लोकचळवळ व्ावी आरण िा चळवळीत 
सादहत्त्क, प्ाध्यापक, मराठी भाषाप्ेमी 
मंडळी आरण अभ्ासक िांनी सहभािी होऊन 
पालक, नवद्ाथडी िांच ेप्बोधन कराव.े मराठी 
िाळांची काळजी घेतली तर भाषेची काळजी 
करण्ाची वळे िणेार नाही.

महाराष्ट्  सरकार मराठी भाषसेाठी वगेवगेळे 
उिरिम हाती घतेािा हदसत ेआहे. मग तो मराठी 
भाषा ििंरवडा असले, समेंलिे असतील पकंवा 
वळेोवेळी होणाऱया घोषणा असतील. तरीदेखील 
यातूि मराठी भाषा संवि्जि होते का? आर 
महाराष्ट् ात मराठी भाषा पटकनवण्ािा आणण 
वधि्जत करण्ािा प्रश्न का निमयाण झाला आहे, 
यावर नविार करायला हवा. या दखुण्ाि ेमळू 
मराठी शाळांच्ा दरुवस्ते आहे. अलीकडे मराठी 
शाळांिा दरया आणण गणुवत्ता यावर प्रश्नचिन्ह 
निमयाण करूि राज्ात इंग्री माध्यमांच्ा शाळा 
आिल्ा व्यवसायाच्ा कक्षा रंुदावत आहेत. 
गाव नतथ ेश्रल्ा िररषदेिी मराठी शाळा असे 
चित् असणाऱया महाराष्ट् ात आता गाव नतथे 
इंग्री शाळा असे चित् ठळकिण ेहदसते आहे.
अलीकडे इयत्ता दहावी आणण बारावीसाठी 
राज् मडंळाकडूि होणाऱया िरीक्षलेा बसणाऱया 
नवद्ार्थषांच्ा सखं्तेही दखलिात् घट होत आहे. 
नवद्ाथवी िालकांिा कल हा सी.बी.एस.ई. आणण 
आय.सी.एस.ई. बोडयाकडे वाढतो आहे. िदवी 
आणण िदवु्यत्तर अभ्ासरिमांिा महानवद्ालय 
आणण नवद्ािीठात मराठी नवषय घेणाऱया 
नवद्ार्थषांिी सखं्ा हदवसेंहदवस रोडावत िालली 
आहे. काही तज्ज्ञ अस ेम्हणतात की, ‘‘मराठी 
माध्यमाच्ा शाळा कमी झाल्ा पकंवा नवद्ाथवी 
मराठी माध्यमात िाही श्शकले तरी भाषा श्रवतं 
राहील, भाषा ही प्रवाही असत,े लोक अश्शश्क्षत 
होत ेतवे्ाही भाषा श्रवतं होती. त्ामळेु मराठी 
भाषचे्ा भनवष्ािी फार चितंा कोणी करू िय.े 
मराठी ही लोकभाषा आहे. लोकि ती श्रवंत 
ठेवतील......" मला वाटते की, मराठी भाषा अशािे 
भाषा म्हणूि श्रवतं राहील; िण ती समदृ्ध होणार 
िाही. ती फक्त बोलीभाषा या मययाहदत अथयािे 
राहीलही; िण मराठी भाषलेा ज्ािभाषा बिवायिे 
असले, तर त्ासाठी व्यािक प्रयत्ांिी गरर आहे.

शाळा हे मुलांच्ा औििाररक भाषा 
श्शक्षणािे कें द्र आहे. भाषा नवषय श्शक्षणातिूि 
शाळेत भाषा समदृ्ध होत ेअस ेिाही, तर नवज्ाि, 
गणणत, इनतहास, भूगोल, कला, काययािुभव, 
शारीररक श्शक्षण आदी नवषयांच्ा श्शक्षणातूि 
मलुांिी भाषा समदृ्ध होत असते. त्ासाठी त्ाच्ा 
श्शक्षणािे भाषामाध्यम महत्तािे ठरत.े शालये 
रीविात कनवता हा साहहत्प्रकार सवषांच्ा 
आवडीिा नवषय असतो. िण शाळा सिंली की 
त्ािकैी िढेु पकती कनवतांिी िसु्तके वाितात? 
या प्रश्नांिे उत्तर हे िकाराथवी आहे. 

िाळा पटकल्ा तर 
भारा िहरेल

संपादकीय

भूनमका

प्राईस वॉटर कुिस्ज 
ही सेवाक्षेत्ातली रागनतक 
स्तरावरील हद्तीय रिमांकािी 
तसिे लखेा क्षते्ातील रगातील 
िार हदग्गर संस्ांिैकी एक 
संस्ा आहे, हया संस्ेला िी 
डब्लू सी (PWC) हया लघु 
िामािे ओळखले राते. िालू 
वषयाच्ा (2023) सुरवातीला 
िी डबू्ल सी या संसे्िे ज्ा 
कंिन्या रागनतक अथ्जकारणावर 
प्रभाव िाडू शकतात अशा काही 
कंिन्यांच्ा मुख् काय्जकारी 
अधिकार् यांिे 26 वे सवतेक्षण 
केल.े 

िी डब्लू सी च्ा या 
सवतेक्षणात रगातील 105 राष्ट्  े
आणण कंिन्यांच्ा 4410 मखु् 
काय्जकारी अधिकार् यांिी (सी ई 
ओ) अथ्जकारणानवषयी आिली 
मते िोंदवली. रवळिास 

िाळीस टके् सी ई ओ ं च्ा 
मत ेरर त्ांच्ा देशािी आधथ्जक 
िररस्स्ती अशीि िाल ूराहहली 
तर त्ांच्ा कंिन्या येत्ा दहा 
वषयात तग िरू शकतील का 
िाही हे सांगता येणही कठीण 
असल्ाि मत व्यक्त केलं. 
पकत्ेक सी ई ओ ंिा तर असं 
वाटत की येत्ा दशकात 
कंििीच्ा भनवतव्यासाठी 
व्यवसायािी िुिर्जििा करणे 

हा एक अवघढ निण्जय आहे 
तर 75 % सी ई ओ ं िा असं 
वाटत की यते्ा वषयात कंििीिी 
खालावत राणारी िररस्स्ती 
रोखणे हे एक मोठे आव्ाि 
आहे. थोडक्यात रागनतक 
आधथ्जक व्यवस्ा नवस्ळीत होत 
िालली आहे िरंतू हया अवसे्िा 
िरमनबदं ूकेव्ा गाठला राईल 
हे निश्चित सांगता येत िाही.
रागनतकीकरणािंतर रगातील 

सव्जि राष्ट्  ेएकमकेारवळ रवळ 
आली आणण एकमेकांवरिे 
अवलंनबत् वाढले. त्ामुळेि 
ज्ावळेेस अमरेरकेत ट्ीि टॉवर 
वर हल्ा झाला त्ािा िररणाम 
भारतीय शेअर बारारावरही 
झाला. रश्शयाच्ा नवभारणािंतर 
काही काळ अमेररका एकमेव 
महासत्ता म्हणूि उरली असं 
वाटत असतािा िीिण ेरश्शयािी 
रागा घेण्ास सुरुवात केली. 
िीििे आरिमक आधथ्जक 
िोरण हे अमेररकेच्ा वि्जस्वाला 
एकप्रकारे कडवे आव्ाि देत 
आहे. िीि सातत्ाि ेशगक्तप्रदश्जि 
करत आहे तर अमेररकेकडे 
भनवष्ाबाबतिे निश्चित असे 
काहीही िोरण िाही. रािाि, 
तवैाि, खव्एतिाम आदी देशांच्ा 
हवाई क्षते्ात िीि राणीविूव्जक 
घुसखोरी करत आहे.

अस्स्रतेकडे जाणारे जग आणण एंटट् रॉिती 
खरंच हे जि अस्थिरतकेडे चाललं आहे का? असा प्श्न ज्ावेळेस आपल्ा मनाला पडतो त्ावेळेस हिा डरििचेी कुठेतरी सरुुवात 

झालेली असत.े केवळ सामासजक स्तरावर अस्थिरता ददसत नसनू हवामान, राजकीि, स्वास्थ्य, अथणिकारण हिा सिळ्ाच बाबतीत िाची 
जाणीव आता होत आहे. ग्ीस, ग्ीनलडं, श्ीलकंा ही राष्ट्र  ेआधथणिक ददवाळखोरीत ननघाली आहेत तर पाडकस्तानसदहत डकत्के राष्ट्र  आधथणिक 

ददवाळखोरीच्ा उंबरठ्ावर आहेत.  एवढेच नवे् तर िरूोपीि राष्ट्र  ेसदु्ा आज आधथणिक सकंटाचा सामना करत आहेत.

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

ऐकोनियां माझी करुणेचीं वचिें ।
व्ावें िारायणें उतावीळ ॥२॥

 - संत तरुकाराम

।। अभंगवाणती ।।

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

मरुिंईच्ा हविेे अधोगतती िरुस्तक

थंडीिा ऋतू असल्ामुळे 
िुके दाटले आहे की हवेिी 
िातळी नबघडल्ािे  ढग 
िसिूही नवचित् िरुकट रंगािा 
थर हदवसभर भवताली हदसत 
आहे, याबाबत यदंा मुबंईकरांिा 
निसगयाि ेकोडय़ात टाकल ेहोत.े 
मात् प्रदषूणािा रागनतक उच्ांक 
गाठूि इथल्ा हविेिे िोक्यािी 
िातळी गाठल्ािे हदसत आहे. 
एकीकडे शहरनवकासािी 
उििगरांिययंत िसरललेी काम,े 
बांिकाम,े वाहिांिी गदवी आणण 
लोकसखं्िेी आरिस्ताळी वाढ 
यािे दषु्पररणाम आता ठळक 
व्ायला लागल ेआहेत. त्ाकडे 
प्रािान्याि ेि िाहहल्ास िढुील 
काळ शदु्ध हवसेाठी लढण्ािा 
असेल.

वाढत्ा बांिकामांमुळे 
( इमारती , नवकासात्मक 
प्रकल्प,े इमारतीिा ििुनव्जकास) 
श्समेंट-काँरिीट, माती, रेती या 
सवयाि ेिशू्लकण, रंगाि ेनवषारी 
िदाथयाि ेबाष्प हवते नमसळत.े 
सतत सुरू असलले्ा वाहिांमुळे 
नवषारी िरू हवते साितो. तसिे, 
उद्ोगिंद्ामुळे आणण किरा 
राळल्ाि ेहवते नवषारी वाय ूरमा 
होतात. या सवयामध्य ेनियोरिबद्ध 
काम ेकेली, नियमांिे िालि केल े
तर, हवा प्रदषूण आटोक्यात 
ठेवण्ास मदत होईल. मात्, 
न्यायालयांिे निण्जय, प्रदषूण 
नियंत्णाच्ा उिाययोरिा यांिा 
बारलूा सारूि मळू समस्यलेा 
बगल हदली राते. सरकार आणण 
प्रशासिाच्ा नवनवि नवभागांत 
समन्वयािा अभाव असल्ािे 
प्रदषूणािी नबकट िररस्स्ती 
उद्भवली आहे.

भारतीय राज्घटिेिुसार 
प्रत्ेक मािवाला प्रदषूणमुक्त 
िययावरणात राहण्ािा, स्वच् 
हवा, िाणी नमळवण्ािा अधिकार 

आहे. त्ामुळे कायद्ािुसार, या 
अधिकारािी अंमलबरावणी 
राज् आणण कें द्र सरकारिे 
करण ेआवश्यक आहे. वाढत्ा 
प्रदषूणकारी घटकांिा मययादेत 
आणिू िागररकांिा कायद्ािसुार 
स्वच् हवा असलले ेवातावरण 
तयार करूि देणे बंििकारक 
आहे. मात्, सरकारिी आणण 
प्रशासिािी उिाययोरिात्मक 
िावले कासवगतीिे िडत 
असल्ाि ेिोरणात्मक ठरावाला 
हदरंगाई होत आहे.

िोकादायक स्स्तीच्ा 
उंबरठय़ावर..

सध्या थंडीिा हंगाम सुरू 
असल्ािे पकमाि तािमािात 
घट झाली आहे. रनमिीलगतच्ा 
थंड हवेमुळे  हहवाळय़ात 

उन्हाळय़ािेक्षा हवा प्रदषूणािे 
प्रमाण अधिक असते. तसेि, 
उत्तर भारतात िश्चिमेकडूि 
वाहणाऱया वाऱयांसोबत िुरािे 
लोट हहमालयामळेु अडल ेराऊि 
हदल्ीसह लगतच्ा िररसरात 
वायपु्रदषूणात वाढ होत.े यासह 
िरंाब, हररयाणा, उत्तर प्रदेश येथे 
शेतातील िेंढा राळल्ाि ेआणण 
इतर मािवनिनम्जत कारणांिी 
हदल्ी प्रदपूषत होत.े महाराष्ट् ात 
मात् या काळातील वाऱयांच्ा 
स्स्तीमळेु िशू्लकण दरू वाहूि 
रातात त्ामुळे प्रदूषणात 
रास्त प्रमाणात वाढ होत िाही. 
मात्, सध्या वाऱयांच्ा नवश्शष् 
स्स्तीमुळे मुबंई आणण िररसरात 
प्रदषूके वगेािे वाहूि ि गले्ािे 
प्रदषूणाच्ा िातळीत मोठी 

वाढ झाली आहे. त्ामुळे गले्ा 
काही महहन्यांिासिू मंुबईत हवा 
प्रदषूणािी िातळी ‘प्रदपूषत’ ते 
‘अनतप्रदपूषत’ या स्स्तीत आहे. 
तर, यते्ा काळात िोकादायक 
स्स्तीिा उंबरठा ओलांडण्ाच्ा 
स्स्तीत आहे.  

दोि महहन्यांिी स्स्ती..
गेल्ा दोि महहन्यांत हवा 

गुणवत्ता निदतेशांक (एकू्यआय) 
२०० ते ३०० हूि अधिक 
िोंदवण्ात येत आहे. वांदे्र-कुलया 
सकुंल, माझगाव, िेंबरू, मालाड, 
कुलाबा येथे िापट्जक्युलेट मॅटर 
(िीएम २.५) कायम ३०० हूि 
अधिक असल्ािे यथेील हविेा 
दरया (एकू्यआय) अनतप्रदपूषतह्ण 
स्स्तीत हदसूि येतो. काही 
वेळा एक्यूआय िोकादायक 
स्स्तीत असतो. एकू्यआयमध्य े
वारंवार िढ-उतार होत असतो. 
मात्, या हठकाणांि ेएक्यआूय हे 
कायम आहेत. माझगाव, वांदे्र-
कुलया संकुल येथे िायटट् ोरि 
डायऑक्ाइड (एिओ २) िे 
प्रमाण २५० हूि अधिक िीिीबी 
असत.े
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 मचंत्मडंळ बवस्ाराची शक्यता 
 मुख्मंत्ी एकनाथ सिदें िांच्ा मंडत्मंडळाचा नवस्तार 9 ऑिस्ट 

2022 रोजी झाला होता. तेव्ापासून सिदें सरकारने उपमुख्मंत्ी 
आरण 18 मंत्रांसह अधधवेिन पार पाडले. आता अथणिसंकल्ीि 
अधधवेिन तोंडावर असून ते साडेतीन ते चार आठवडे चालण्ाची 
िक्यता आहे.  त्ामुळे मिभाददत संखे्ने असलेल्ा मंत्रांच्ा मदतीने 
अथणिसंकल्ीि अधधवेिनाला सामोरे जाताना सरकारची दमछाक 
होणार आहे. त्ामुळे अधधवेिनाच्ा तोंडावर मंडत्मंडळ नवस्ताराची 
िक्यता आहे.

। मेढा । महाईन्ूज । 
 निलेि िरुटाळ ।

                                                                                
डोंगर-िऱयामध्य ेवसलले्ा 

जावलती तालरुक्ाततील गाव, 
वाडती वस्त्यांमध्य ेनििट्ािा 

वावर वाढला आहे. कालिययंत 
िते-शिवारात धरुमाकूळ 

घालणारा नििट्ा आता 
गाविती विे ओल्यांडूि िक्क 

घर्यांि ेउंिरे ओल्यांडत असल्ािे 
जावलती तालरुक्ात खळिळ 
उडालती आहे. धभततीि ेग्ामस् 

आता विनवभागाकडे धाव घेत 
नििट्ाच्ा हल्ल्यांसंिभधात 
निविेि िेण्ाच्ा िनवत्रात 

आहेत. भात ितेतीि ेआगार, कृरती 
सिंन्न अिती ओळख असलले्ा 

जावततील तालरुक्ाततील 
आलेवाडती गावाततील एका 

ितेकऱयाच्ा घरािाहेर 
असलेल्ा िाळीव करु त्रावर 

नििट्ाि ेहल्ा करत त्ािा 
फडिा िाडला. िररणामती 

ग्ामस््यांमधे्य खळिळ उडालती 
असिू, तालरुकाभर भतीततीिे सावट 

िसरले आहे.

गेल्ा अिेक हदवसांिासूि 
हदवसांिासूि आलेवाडी गावच्ा 
श्शवारात नबबट्ािा वावर असल्ािे 
शेतकऱयांच् निदश्जिास येत होते. मात् 
आता गावात श्शरूि कुत्ी तसिे िाळीव 
रिावरांवर हा नबबट्ा हल्ा करेल, 
अस ेकुणालाही वाटल ेिव्त.े आलवेाडी 
गावातूि मेढ्ाला राणाऱया घाटात 
लोकांिा अिकेदा नबबट्ाि ेदश्जि होते. 

काही हदवसांिूववीि डोंगरात 
िरावयास िलेले्ा शळे्ांवर नबबट्ािे 
हल्ा केला होता.त्ामधे्य अिेक 
शेळ्ांिा बळी गेला होता. गावातील 
लोक शेतात राण्ास घाबरत होते.
तसेि गावातील शेतकऱयांिी तसेि 
आरूबारूच्ा गावातील शेतकऱयांिी 
आिली रिावरे डोंगरात िरावयास 
िेणं बंद केली. 

मात् काल सायंकाळी नबबट्ािे 
गवाशेररील अनिल िवार यांच्ा 
घरारवळ त्ांच्ा िाळीव कुत्रावर 
हल्ा केला. घरातील लोकांिी 
आरडाओरडा केला त्ािंतर नबबट्ािे 
डोंगराच्ा हदशेिे िळ काढला. मात् या 
हल्ात कुत्ा रागीि ठार झाला.

जयावली खोऱययात नबबट्याचया धमुयाकूळ 
आलवेयाडीतील कुत्रयाचया पयाडलया फडशया

ििविभागाला नििदेि देणारः वबबट्ाचा बंदोबस्त करा, ग्ामथिांची मागणी

।  मरुंिई। महाईन्ूज । 

 नवधधमंडळाच्ा 
अथ्षसंकल्तीय 
अधधवेििािूवटी राज्य 
मंपत्मंडळािा नवस्तार 
होऊि नवभाग्यांिा 
राज्यमंत्ती नमळाले 
िाहतीत तर, सरकार 
समोर नवधाि िरररिेत 
अथ्षसंकल् म्यांडण्ािा 
िेि निमधाण होऊ िकतो. 
तथापि, नवधाि िरररिेत 
अथ्षसंकल् सािर 
करण्ासाठी नवद्यमाि 
मंत्र्यांिैकती करु णालाहती 
प्राधधकृत करूि सरकार 
या िेिातूि माग्ष काढू 
िकते अथवा संसिेच्ा 
धतटीवर संयरुक् िैठकतीत 
अथ्षसंकल् म्यांडला जाऊ 

िकतो.
नवधिमंडळाच्ा अथ्जसंकल्पीय 

अ ध ि वे श ि ा ल ा  ये त् ा  2 7 
फेब्ुवारीिासूि सुरुवात होत 
आहे. या अधिवेशिात माि्जच्ा 
िहहल्ा आठवड्ात राज्ािा सि 
2023-24 या वषयािा अथ्जसंकल्प 
मांडला राणार आहे. िुढील वषवी 
होऊ घातलेली लोकसभा आणण 
राज् नविािसभेिी निवडणूक 
लक्षात घेता, श्शदें सरकारला 
संिूण्ज अथ्जसंकल्प मांडण्ािी ही 
शेवटिी संिी आहे. िुढील वषवी 
लोकसभा निवडणूक असल्ािे 
सरकारला लेखािुदाि मांडावे 
लागेल. लोकसभेिंतर लगेिि 
नविािसभा निवडणुकीिे वारे 
वाहणार असल्ािे त्ावेळी 
सादर होणारा अथ्जसंकल्प हा 
‘निवडणूक अथ्जसंकल्प’ असेल. 

या िावि्जभूमीवर उिमुख्मंत्ी 
तथा नवत्तमंत्ी देवेंद्र फडणवीस 
यांच्ाकडूि िहहल्ांदाि सादर 
होणाऱया अथ्जसंकल्पानवषयी 
उतु्कता आहे.

मुख्मंत्ी एकिाथ श्शंदे 
यांच्ा मंपत्मंडळािा नवस्तार 
9 ऑगस्ट 2022 रोरी झाला 
होता. तेव्ािासूि श्शदें सरकारिे 
उिमुख्मंत्ी आणण 18 मंत्रांसह 
अधिवेशि िार िाडले. आता 
अथ्जसंकल्पीय अधिवेशि तोंडावर 

असूि ते साडेतीि ते िार आठवडे 
िालण्ािी शक्यता आहे.  त्ामुळे 
मययाहदत संखे्िे  असलेल्ा 
मंत्रांच्ा मदतीिे अथ्जसंकल्पीय 
अधिवेशिाला सामोरे रातािा 
सरकारिी दमछाक होणार आहे. 
त्ामुळे अधिवेशिाच्ा तोंडावर 
मंपत्मंडळ नवस्तारािी शक्यता 
आहे.

मात्, मं पत्मंडळ नवस्तार 
झाला िाही तर सरकारला नविाि 
िररषदेत अथ्जसंकल्प सादर 

करण्ासाठी  नवद्माि मंत्रांिैकी 
कुणाला एकाला प्राधिकृत  
करावे लागेल. त्ासाठी सुिीर 
मुिगंटीवार, दीिक केसरकर आणण 
शंभूरार देसाई यांिी िावे िितेत 
आहेत. यािैकी सुिीर मुिगंटीवार 
यांिी फडणवीस सरकारमध्ये 
नवत्तमंत्ी म्हणूि अथ्जसंकल्प सादर 
केले आहेत. तर नवत्त राज्मंत्ी 
असतािा नविाि िररषदेत 
अथ्जसंकल्प सादर करण्ािा 
दीिक केसरकर आणण शंभूरार 
देसाई यांिा अिुभव आहे.

याश्शवाय, संसदेच्ा ितवीवर 
नविािसभा आणण नविाि िररषद 
सदस्यांच्ा संयुत बैठकीत 
अथ्जसंकल्प सादर करण्ािा 
िययाय सरकार समोर आहे. 
मंपत्मंडळात राज्मंत्ी िसतील 
आणण नविाि िररषदेसाठी मंत्ी 
प्राधिकृत करता आले िाहीत 
तर, या िययायािा नविार होऊ 
शकतो. तो मान्य झाला तर नविाि 
भविाच्ा मध्यवतवी सभागृहात 
राज्ािा अथ्जसंकल्प सादर होईल, 
अशी माहहती सूत्ांिी हदली.

मंचरिमंडळ विस्तार झाल्ास पेच सुटणार
राज्यमतं्ी नसल्ान ेसरकारची अडचण!

 सातारा सजल्ा वननवभािाने आलेवाडी िावच्ा िा 
घटनेची तात्ाळ दखल घेऊन िोग्य ती उपाििोजना व 

कािणिवाही करावी. िेतकऱिांना नुकसान भरपाई द्ावी. नबबट्ाचा 
वावर िेतापियंत होते हे मादहती होते. मात् अचानचपणे हाच 
नबबट्ा िावात सिरूर पाळीव जनावरांसह माणसांवरदेखील 
हल्ा करण्ाची िक्यता नाकारता िेत नाही. त्ामुळे वननवभािाने 
िा नबबट्ाचा बंदोबस्त करावा.

-लक्ष्मण पवार, अध्यक्ष-पद्ावती प्िनत मंडळ आलेवाडी 

।  मरुंिई । महाईन्ूज । 
सलग नतसऱयांदा खासदार 

झालेल्ा 71 लोकप्रनतनििींच्ा 
सिंत्तीत 286 टक्क्यांिी वाढ झाली 
आहे, याबाबतिा एक अहवाल 
समोर आला आहे. यामध्य ेभारििे 
43, काँग्सेि े10, तृणमलू काँग्सेिे 
7, बीरडेी आणण श्शवसेिेि ेप्रत्ेकी 
2-2 खासदार आहेत. तर रेडीयू, 
एमआयएम, एिसीिी, श्शरोमणी 
अकाली दल, एआययुडीएफ, 
आययूएमएल, िॅशिल कॉन्फरन्स 
यांच्ा 1-1 खासदारािा समावेश 
आहे. तर सवयात रास्त महाराष्ट् ाच्ा 
राष्ट् वादीच्ा खासदार सुपप्रया सुळे 
यांच्ा सिंत्तीमध्य ेवाढ झाली आहे. 
या अहवालािुसार सपुप्रया सळेु यांिं 
िाव दोि िबंरवर आहे.

एडीआरच्ा ररिोट््जसिुसार, 
राष्ट् वादी काँगे्सच्ा बारामतीच्ा 
खासदार सपुप्रया सळेु यांच्ा संित्तीत 
173 टक्क्यांिी वाढ झाली आहे. 2009 
मध्य ेसपुप्रया सळेु यांिी सिंत्ती 51.53 
कोटी रुिय ेइतकी होती. 2019 मध्ये 
173 टक्क्यांिी वाढूि 140.88 कोटी 
रुिय ेइतकी झाली. दहा वषयात सपुप्रया 
सळेु यांच्ा सिंत्तीमधे्य 89.35 कोटी 
रुियांिी वाढ झाली आहे. दरम्ाि, 

AIUDF ि ेखासदार बदरूद्ीि अरमल 
यांच्ा सिंत्तीमध्य े160 टक्क्यांिी वाढ 
झाली आहे. 2009 मधे्य त्ांिी सिंत्ती 
30 कोटी रुिये होती तर 2019 मध्य े
त्ांिी संित्ती 78 कोटी रुिये इतकी 
झाली. तर 2009 त े2019 या काळात 
सलग तीि वळेा खासदार झालेल्ा 
71 िते्ांच्ा सिंत्तीमध्य ेसरासरी 286 
टके् वाढ झाली आहे. भारि खासदार 
रमेश िंदप्ा श्रगाश्रिागी यांच्ा 
सिंत्तीत सवयाधिक वाढ झाली आहे. 
असोश्सएशि फॉर डेमोरॅिपटक ररफॉर््ज 
(एडीआर)ररिोट्जमििू ही माहहती समोर 
आली आहे. या ररिोट््जसिुसार, ज्ा दहा 
खासदारांिी सिंत्ती सवयाधिक वाढली 
त्ामध्य ेभारिच्ा सहा खासदारांिा 
समावशे आहे. तर श्शरोमणी अकाली 
दल, राष्ट्वादी काँग्से, बीर ूरिता दल 
आणण AIUDF च्ा एका खासरािा 
समावेश आहे.

खयासदयार सनुरियया सळुेंच्या 
सपंत्ीत 173 टक्क्ांची वयाढ
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शाळकरी बवद्ाध्यायांना स्ायपेंड
 बसू म्णाले की, “तृणमूलकडून बेरोजिार तरुणांना दर मदहन्ाला 

१,००० रुपिांची मदत ददली जाईल. पदावरून हटवलेल्ा १०,३२३ 
सिक्षकांनाही िाचा लाभ नमळेल. त्ांच्ा प्करणाचा ननकाल 
लािेपियंत त्ांना देखील दर मदहन्ाला १,००० रुपिे ददले जातील. 
तृणमूल काँगे्सने एक कौिल् नवद्ापीठ, नवद्ाथडी रेिडडट काडणि 
आरण उच्च सिक्षण घेऊ इच्छिणाऱिा नवद्ार्थवांसाठी सुलभ कजणि 
देण्ाचं आविासन ददलं आहे. तसेच इित्ा चौथी ते आठवीपियंतच्ा 
नवद्ार्थवांना वाडषणिक १,००० रुपिे स्टािपेंड म्णून ददले जातील.”

 रेले् माग्श तयार झाल्ास आजथथिक मदत होणार
नासिक-पुणे हािस्ीड रेल्े मािणि तिार झाल्ास आधथणिक मदत 

होणार आहे. नासिक आरण पुणे ही दोन महत्ताची िहर असून, 
िादठकाणी मोठ्ाप्माणात वाहतूक कोंडी असते. त्ामुळे िा 
रेल्ेमािभामुळे िेथील वाहतूक कोंडीवर ननिंत्ण नमळवणे सहज 
िक्य होणार असल्ाचेही फडणवीसांनी सांयितले.

महाराष्टातील रेले् प्रकलासंाठी 13 हजार कोटी रुपयांची तरतदु
“िंदाच्ा कें द्ीि रेल्े अथणिसंकल्ात महाराष्ट्र ातील रेले् 

प्कल्ांसाठी 13 हजार कोटी रुपिांची तरतुद करण्ात आली आहे. 
तसेच, महाराष्ट्र ातील सवणि प्मुख थिानकांची पुनणिबांधणी करण्ात 
िेणार आहे. रेले्चे कामही लवकरच करण्ात िेणार आहेत. नविेष 
म्णजे 91 हजार कोटी रुपिांचे प्कल् महाराष्ट्र ात सुरू करण्ात 
आले आहेत. त्ामुळे रेल्ेची महाराष्ट्र ात मोठ्ा प्माणात िुतवणूक 
आहे”, असेही देवेंद् फडणवीस िांनी सांयितले.

।िाशिक-। महाईन्ूज । 
िाशिक-िरुणे हायस्स्डिाित 

कें द्तीय रेले्मंत्ती अशवििती वैष्णव 
य्यांिती भेट घेतलती. यावेळी िाशिक-
िरुणे हायस्तीड रेले् प्रकल्ाला 
रेल्ेमंत्र्यांिती तत्वत्ा मंजूरी दिल्ािे 
उिमरुख्यमंत्ती िेवेंद् फडणवतीस य्यांिती 
स्यांगगतल.े दिल्तीत प्रसारमाध्यम्यांिती 
िोलतािा फडणवतीस्यांिती यािाित 
मादहतती दिलती.

“िाश्शक-िुणे हायपिीड रेले् 
यासंदभयात कें द्र सरकारसोबत 
आिण 2017-18साली करार केला 
होता. त्ाितंर िाश्शक-िणु ेहायपिीड 
रेल्ेबाबत आरखडा तयार करण्ात 
आला होता. त्ा आरखड्ाबाबत 
मागच्ा काळात बैठक झाली होती. 
त्ावळेी रेले्मतं्ी अश्वििी वैष्णव यांिी 

काही सुिारणा सुिवल्ा होत्ा. त्ा 
सुिारणांसहीत आर त्ांच्ासमोर 
एक प्रेझेंटेशि मांडण्ात आले. 
त्ावेळी रेल्ेिे सव्ज प्रमुख अधिकारी 

उिस्स्त होते”, असे देवेंद्र फडणवीस 
यांिी सांगगतले.

“रेले्मंत्रांसमोर प्रेझेंटेशि 
म ां ड ल् ा िं त र  उ ि स् स् त 

अधिकाऱयांकडूि काही तु्टी 
काढण्ात आल्ा. मात् त्ा तु्टी 
दरू करण्ाबाबतिा कें द्रीय प्रस्ताव 
तयार करण्ास सांगगतले. नवशेष 

म्हणरे िाश्शक-िुणे हायपिीड 
रेल्ेला रेल्ेमंत्रांिी तत्त्ता मान्यता 
देतो, असे सांगगतले. िण काही तु्टी 
आहेत, त्ा दरुूस्त केल्ा रातील 

आणण िव्यािे प्रस्ताव येईल व त्ा 
प्रस्तावाला कॅनबिेट मान्यता देईल”, 
असेही देवेंद्र फडणवीस यांिी 
सांगगतले.

उपमुखमंरिी फडणिीसांची माहहती
नाशशक-पुण ेहायस्ीड रेल् ेप्रकलाला कें द्राची मंजरुी!

।नतरुअितंिरुरम। महाईन्जू 
। 

                                                                                                                                                      
        ममता बनॅजडी िांच्ा 
तणृमलू कांगे्स पक्षाने 
डत्परुा नवधानसभा 
ननवडणकुीसाठी रनववारी 
(०५ फेबु्वारी) आपला 
जाहीरनामा प्ससद् केला. 
िामध्य ेतणृमलूने २ लाख 
नोकऱिा, चौथी त ेआठवी 
इित्ते सिकणाऱिा िालिे 
नवद्ार्थवांना सिष्यवतृ्ी, 
बरेोजिार तरुणांना दर 
मदहन्ाला १,००० रुपिे 
तसचे बरेोजिार तरुणांसाठी 
समाजकल्ाण िोजनांचं 
आविासन ददल ंआहे.

तृणमूलच्ा अध्यक्षा ममता 
बॅिरवी उद्ािासूि (६ फेब्ुवारी) 
पत्िुराच्ा दोि हदवसीय दौऱयावर 
राणार आहेत. त्ाच्ा आदल्ा 
हदवशी िक्षािे त्ांिा राहीरिामा 
प्रश्सद्ध केला आहे. 

पत्िुरामधे्य १६ आणण १७ 
फेबु्वारी रोरी नविािसभेिी 
निवडणूक होणार आहे. तृणमूल 

कांग्से िक्ष पत्िुरातल्ा २८ रागांवर 
निवडणूक लढवणार आहे.पत्िुरात 

एका ित्कार िररषदेत बोलतािा 
िश्चिम बगंालिे श्शक्षण मतं्ी ब्ात् बसू 
म्हणाले की, “आमिा िक्ष पत्िुरात 
सत्तेवर आला तर आम्ही िहहल्ाि 
वषवी ५०,००० िवीि िोकऱया देऊ, 
िाि वषषांत २ लाख रोरगारांिी 
निनम्जती करू. तसेि सरकारी 
नवभागातील सव्ज ररक्त िदे तातडीिे 
भरली रातील.”

तृणमूलच्ा अध्यक्षा ममता 
बॅिरवी  पत्िुराच्ा दोि हदवसीय 
दौऱयावर राणार आहेत

“शालेय विद्ार्थ्यांना शशष्यिृत्ती, 
बेरोजगारांना दरमाहा १००० रुपये
चरिपुरा नििडणुकतीसाठी TMC कडूि ‘बंगाल मॉडेल’चं िचि । िवती दिल्ती । महाईन्ूज । 

 सरकारी कम्जिाऱयांिी 
यंदािी होळी आिंदािा रंग घेऊि 
येणारी ठरु शकते. कारण सरकार 
महागाई भत्तात ४ टके् वाढ 
करणार असल्ािी माहहती आहे.

कें द्रीय कम्जिारी  आणण 
िेन्शििारक यांच्ा महागाई 
भत्तामध्ये कें द्र सरकार िार टके् 
वाढ करु शकतं. सरकारच्ा या 
निण्जयािा लाभ तब्बल एक कोटी 
कें द्रीय कम्जिाऱयांिा नमळेल.

सध्या कें द्रीय कम्जिाऱयांिा 
नमळणारा महागाई भत्ता ३८ टके् 
इतका आहे. ज्ामध्ये िार टके् 
वाढ करुि तो ४२ टके् होऊ 

शकतो. महागाई भत्ता वाढवण्ािा 
फॉम्ु्जला निस्तिि झाल्ािी 
माहहती आहे.

पडसेंबर २०२२साठी ३१ 
रािेवारी २०२३ रोरी ग्ाहक 
निदतेशांक रारी करण्ात आलेला 
आहे. या निदतेशांकािुसार महागाई 
भत्तात ४.२३ टके् वाढ बसते. 
नवत्त मंत्ालयाकडूि यासंबंिी 
प्रस्ताव तयार करण्ािं काम 
सुरु असल्ािी माहहती आहे. हा 
प्रस्ताव कें द्रीय मंपत्मंडळ बैठकीत 
ठेवला राईल. त्ाला कॅनबिेटिी 
मंरुरी नमळाल्ािंतर कें द्रीय 
कम्जिाऱयांच्ा डीएमध्ये ४ टके् 
वाढ होईल. ही वाढ १ रािेवारी 
२०२३िासूि लागू होऊ शकते.

सरकयारी कम्मचयाऱयांनया 
होळी नगफ्ट! 

महागाई भत्तामध्े चार टक्कांिी िाढ?
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समथंा रुथ प्रभू 
ही दश्क्षणतेील टॉि अधभिते्ींिकैी 

एक आहे. नतिी लोकपप्रयता ही केवळ 
दाश्क्षणतेि िवे् तर भारतभर िसरली आहे. 

समंथा मागील काही हदवसांिासिू नतच्ा शांकूतला 
या चित्िटामुळं िितेत आहे मात् त्ाबरोबरि 

नतला झालेल्ा आरारामुळेही नतिा ििया 
होत असते. यािूववी, सामंथा रुथ प्रभूिे 

नतच्ा िाहत्ांिा सांगगतल ेहोत ेकी 
ती मायोश्सपटस िावाच्ा आरारािे 
ग्स्त आहे.मात् आता समथंा नतच्ा 
सामान्य रीविात िरत यते हदसत 

आहे. समथंािे आर नतिा एक फोटो शअेर 
केला आहे, ज्ामध्य ेनतिा िहेरा िमकत 

आहेहा समांथािा सि पकस केललेा फोटो 
आहे. आिल्ा आवडत्ा समथंािा फोटो 
िाहहल्ाितंर िाहत्ांिा खुि आिंद झाला 
आहे. सामंथा अशा प्रकारे आिदंी आणण 
पफट असल्ाि ेिाहूि िाहत्ांिी नतला 
खिु शुभचे्ा हदल्ा आहेत.

समथंािी ही िोस्ट िाहहल्ाितंर 
ती हळूहळू आरारातूि बरी 

होत असल्ािा 

अं द ा र  ल ा व ल ा 
राऊ शकतो. समांथाि ेनतच्ा 
अधिकृत इंस्टाग्ाम अकाउंटवरूि एक 
फोटो शअेर केला आहे. यामध्य ेनतिे डोळे 
नमटलेले असूि िेहऱयावर हलके हसू िसरले 
आहे. या फोटोसोबत सामथंाि ेश्लहहल ेकॅप्शिमध्ये 
श्लहहल ेआहे की, 'प्रकाशािा शोि संिलासमांथाच्ा या 
फोटोवर िाहत्ांिी कमेंटिा िाऊसि िाडला आहेत. कमेंट 
बॉक्मध्यहेी िक् समंथाला अिके लग्नाि ेप्रस्ताव येत 
आहेत. एका यूररिे श्लहहलय ंकी, 'प्रकाश तझु्ाति आहे. तू 
िमकणारा तारा आहेस. तर दसुर् या यरूरिे श्लहहल ेकी, 'आम्ही 
तझु्ा अशा िोस्ट खिू नमस करायिो. अखरे, 2023ि ेतझु्ा 
िहेऱयावर हासू तर आणलं. एकािे श्लहहले की, 'सयू्ज िदं्रावर 
प्रमे करत आहे.', 'तलुा प्रकाशािी गरर िाही, तू स्वतः रोशिी 
आहेस.' यािूववी समथंाला नतच्ा लकूसाठी सोशल मीपडयावर 
खूि टट् ोल करण्ात आले होते. यावर समंथा म्हणाली 
होती की, 'मी प्राथ्जिा करत ेकी, तमु्हाला माझ्ासारख्ा 
आरारांिा आणण औषिांिा सामिा करावा लागू 
िय.े आणण तमुच्ा ग्ोसाठी माझ्ाकडूि थोडं 
प्रमे. सामथंाश्शवाय वरुण िवििहेी 
टट् ोल्सिा िोख प्रत्तु्तर हदल.े 

 समथंान ंददली गूडनू्ज

हररयाणािी प्रश्सद्ध डान्सर आणण ‘नबग बॉस 
११’ फेम सििा िौिरी नतच्ा खासगी आयषु्ामुळे िितेत 
असत.े िण आता ती वादाच्ा भोवऱयात सािडली आहे. सििाच्ा 
भावाच्ा ित्ीि ेनतच्ा कुटंुनबयांच्ा नवरोिात तरिार दाखल केली आहे. सििा, 
नतिा भाऊ कण्ज आणण आई िीलम यांच्ानवरुद्ध िलवलच्ा महहला िोश्लस 
ठाण्ात हंुड्ासाठी मारहाणीसह गभंीर कलमांखाली गनु्हा दाखल करण्ात आला 
आहे. या प्रकरणी िोश्लस तिास सरुू असिू अद्ाि कोणालाही अटक झाललेी िाही.
सििा िौिरीच्ा भावावर त्ाच्ा ित्ीिे अिैसगग्जक लैंगगक शोषणासारख ेगभंीर 
आरोि केल ेआहेत. िलवल यथेील रहहवासी असलले्ा सििाच्ा वहहिीिे 
महहला िोलीस ठाण्ात तरिार हदली. नतिे तरिारीत म्हटल ेआहे की, २०१८ साली 
हदल्ीतील िरफगढ यथेील रहहवासी सििा िौिरीिा भाऊ कण्ज याच्ाशी नतिे 
लग्न झाल ेहोत.े लग्न झाल्ािासिू नतिा हंुड्ासाठी छळ केला रात होता आणण 
नतला अिेकदा मारहाणही केली रात होती, िण मलुगी झाल्ािंतर सासरच्ांिी 
मुलीसाठी झालले्ा काय्जरिमात रेिटा कारिी मागणी केली. नतच्ा वपडलांिी ३ 
लाख रुिय ेरोख आणण सोिे-िांदी, किडे हदले, मात् तरीही नतच्ा सासरच्ांिी 
हंुड्ािी मागणी िणू्ज ि केल्ािे रेिटा कार आणण्ासाठी नतिा छळ सरुू केला.
सििाच्ा वहहिीि ेअसाही आरोि केला आहे की २६ म े२०२० रोरी नतच्ा ितीिे 
दारूच्ा िशते नतच्ावर अत्ािार केला आणण अिसैगग्जक लैंगगक सबंिं ठेवल.े 
दरम्ाि ६ महहन्यांिवूवी ती नतच्ा माहेरी िलवल यथे ेआली आहे. या प्रकरणी आतािययंत 
एकाही आरोिीला अटक करण्ात आललेी िाही. या प्रकरणािा तिास करत आहेत. 
आरोि निश्चित झाल्ािंतरि आरोिींिा अटक करण्ात यईेल अस ंिोश्लसांिं म्हणणं 

आहे.
दरम्ाि सििा 
िौिरी ही हररयाणािी प्रश्सद्ध डान्सर 
आहे. नतिे से्टर शो िाहण्ासाठी 
लाखो लोक गदवी करतात. ती ‘नबग बॉस 
११’मध्य ेहदसली होती, श्रथ ेनति ेनतच्ा 
आयुष्ातील अिेक गुपितं उघड केली 
होती. वपडलांच्ा निििाितंर नति ेघरािी 
रबाबदारी सांभाळली आणण ती डान्स से्टर शो 
करू लागली. सििािे असहेी सांगगतल ेहोते की, 
नति ेएकदा आत्महत्िेा प्रयत्ही केला होता. 
सििािा नबग बॉस ११ मिील 
प्रवास फार मोठा िसला तरी 
नतिे प्रके्षकांिी मि ेश्रकंली. 
यािंतर ती काही बॉश्लवूड 
चित्िटांमधे्य आयटम साँग 
करतािा हदसली होती.

सपना चौधरी
 वादाच्ा भोवऱ्ात          ‘सरला एक कोटी’                                             

जुगाड कमी गुंता जास्..

गले्ा काही महहन्यांिासिू सोशल मीपडयावर 
गौतमी िाटील हे िाव सातत्ािे िितेत आहे. एका 
सांसृ्नतक काय्जरिमात अंगावर िाणी ओतूि, 
नवभत् हावभाव करूि िाितािा, लावणीच्ा 
िावावर अश्ीलतेि ेप्रदश्जि करण्ावरुि ती िितेत 
आली. नतिे अिके खव्डीओ सोशल मीपडयावर 
व्ायरल झाल ेआहेत. यावरुि अिेकांिी नतच्ावर 
टीका केली होती. आता ती रारकरणात एंटट् ी घणेार 
अशी ििया आहे त्ावर नतिे आिली प्रनतपरिया 
हदली आहे. लावणीच्ा तालावर प्रके्षकांिाही ठेका 
िरायला लावणाऱया गौतमीच्ा काय्जरिमांिा िाहते 
तफुाि गदवी करतात. िकुत्ाि झालले्ा एका 
काय्जरिमात काही तरुणांिी िडुगूस घातला होता. 
याबाबति नति ेसाम टीव्ीशी बोलतािा आिली 

प्रनतपरिया हदली. नतला ित्कारािे 
नविारले की “तुझ्ा प्रते्क 

काय्जरिमात गदवी होते 
गोंिळ होतो, 

यावर काय 

स ां ग श ी ल ? ” 
त्ावर गौतमी म्हणाली, 

“सगळीकडे गोंिळ होतो असं 
िाही कोणीतरी मद्िाि करूि 

आल ेतर होत ेिाहीतर होत 
िाही.” ित्काराि ेदसुरा प्रश्न 
नविारला की “या तरुणांिा 
उत्ाह खिू असतो.

लावणी काय्शक्रमांनंतर 
गौतमी पाटीलची 

राजकारणात एंट्ी

सामाश्रक नवषय वा कुठलाही महत्तािा मदु्ा चित्िटातिू 
मांडतािा तो रंरकतिे ेप्रके्षकांिययंत िोहोिवण ेगरै िाही. 
नवशषेत: ग्ामीण भागािी िावि्जभमूी कथलेा असले तर 
अिेकदा एकतर गभंीर पकंवा अनतनविोदी अशा दोिि 
प्रकारे कथिेी मांडणी केललेी िाहायला नमळत.े ‘सरला 
एक कोटी’ या नितीि सिेुकर हदग्दश्श्जत चित्िटात या 
दोहोंिा समतोल राखत एक सुदंर नवषय मांडण्ािी संिी 
होती. मात् िहेमीप्रमाण ेरंरकतिेी मात्ाि यात अधिक 
िाहायला नमळत.े
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 भारततीय आतंरराष्ट् तीय 
िरॉक्सगं असोशसएिििे 
िरुकत्ाि प्रशसद्ध झालेल्ा 
आतंरराष्ट् तीय रँपकंमध्य ेमोठा 
इनतहास रिला आहे. भारत 
रँपकंमध्य ेनतसऱया स्ािावर 
िोहिला आहे. भारततीय 
िरॉ्सस्षिती 36 हजार 300 
रँपकंग गरुण नमळवले आहेत. 
त्ामरुळे त््यांिती अमरेरका आणण 
क्िूा सारख्या टरॉि िरॉक्सगं 
ििेन्सला माग ेटाकले आहे.

अमरेरका िौर्था तर कू्यबा हा 
िवव्या स्ािावर िोहिला आहे. 

कझापकस्ताि 48 हरार 100 
रँपकंग गणु घऊेि अव्वल स्ािावर 
आहे. तर उज्पेकस्ताि 37 हरार 
600 गुण घेत दसुऱया स्ािावर 
आहे.

भारताच्ा बॉक्स्जसाठी गलेे 
वष्ज खूि िांगले गलेे आहे. भारतीय 
बॉक्र सातत्ािे आंतरराष्ट् ीय 
पििषांमध्य ेिांगली कामगगरी करत 
आहे. वर््ज िमॅ्पियिश्शि, आश्शयाई 
गरे्, राष्ट् कुल पििया यासारख्ा 
पििषांमध्य ेिांगली कामगगरी केली 
आहे. या पिियात टॉि 5 देशांमध्ये 
भारतीय सघं राहहला आहे.

गले्ा दोि राष्ट् कुल पििषांमध्ये 
भारतीय बॉक्स्जिी 16 िदके 
श्रकंली आहेत. 2008 िासूि 

अव्वल आंतरराष्ट् ीय पििषांमध्य े
भारताि े140 िदके श्रकंल ेआहेत. 
तर 2016 िासूि भारतीय बॉक्क्गं 
िरुूष आणण महहला नवभागात 16 
एलीट वर््ज िॅम्पियिश्शि िदके 
श्रकंली आहेत.

भारतीय बॉक्क्गं महासंघ 
(BFI) िे अिेक मोठ्ा पििषांिे 
आयोरि देखील केले आहे. 
आता 15 ते 26 माि्जदरम्ाि 
भारतात नतसऱयांदा महहला वर््ज 
बॉक्क्गं िमॅ्पियिश्शििे आयोरि 
करण्ात येणार आहे. भारतात 
बॉक्क्गंि ेभनवष् उज्ज्वल आहे. 
भारतािे गेल्ा दोि युवा वर््ज 
िमॅ्पियिश्शिमध्य ेज्नुियर आणण 
युवा स्तारावर एकूण 22 िदके 

श्रकंली आहेत.
BFI िे अध्यक्ष अरय श्सहं 

यांिी सांगगतले की, 'भारत, 

BFI आणण सव्ज रिीडा प्रेमींसाठी 
भारतािी नतसरी रँपकंग हा एक 
मैलािा दगड आहे. गेल्ा काही 

वषषांमध्ये भारतीय बॉक्स्जिी 
44 व्या स्ािावरूि नतसऱया 
स्ािािययंत झेि घेतली आहे.'

सामन्ात नमेकं काय झाल ंहोत?
िा सामन्ात इफ्तिखार अहमदने ५० चेंडूत नाबाद ९४ धावांची 

खेळी केली. त्ाच्ा िा खेळीच्ा जोरावर के्टा ग्ॅडडएटसणिने बाबर 
आझमची टीम पेिावर झल्ीला १८५ धावांचे लक्ष्य ददले. इफ्तिखार 
अहमदने ५० धावा पूणणि करण्ासाठी ४२ चेंडू खेळले. पण, क्ेटा 
ग्ॅडडएटसणिच्ा डावातील िेवटच्ा षटकात त्ाने षटकारांचा एवढा 
पाऊस पाडला की संपूणणि खेळच पालटला. के्टा गॅ्डडएटसणिची 
धावसंख्ा १९ षटकांत ५ िडी िमावून १४८ धावा होती. मात् 
िेवटच्ा षटकात इफ्तिखारने वहाबनवरुद् सलि ६ षटकार ठोकले. 
िा ६ षटकारांमुळे क्ेटाची धावसंख्ा २० षटकांत १८४ धावांपियंत 
पोहोचली. इफ्तिखारने अखेर ८ चेंडूत ४४ धावा ठोकल्ा.

।िरुगातती ।  
महाईन्ूज । वृत्संस्ा । 

िेशावर झाल्ी आणण के्टा 
ग्पॅडएटस्ज यांच्ातील िापकस्ताि सिुर 
लीगिा प्रदश्जिीय सामिा क्टे्ा यथेील 
मसुा िौक यथे ेस्ोट झाल्ाच्ा वतृ्तािंतर 
रद् करावा लागला. बगुाती से्टपडयममधे्य 
प्रदश्जिीय सामिा खेळला रात असलेल्ा 
सामन्यािासिू स्ोटाि ेहठकाण केवळ 
१५ ते २० नमनिटांच्ा अतंरावर असल्ािे 
सांगण्ात यते आहे. िशेावर झाल्ी आणण 
क्टेा ग्पॅडएटस्ज यांच्ात सरुू असलले्ा 
या सामन्यात िापकस्तािच्ा अिेक स्टार 
खेळाडंूश्शवाय मारी परिकेटिटंूिाही 
सहभाग होता.

मात्, िंतर सामिा िुन्हा सुरू 
झाला. वतृ्तांवर नवविास ठेवला तर तथेील 
िाहत्ांिी से्टपडयमिी तोडफोडही केली. 
से्टपडयमबाहेरील प्रेक्षकांिी मैदािावर 
दगडफेक केली. मदैािाच्ा आतिू शअेर 
केलले्ा खव्डीओमधे्य िरूही हदसत आहे, 
अस ेम्हटल ेरात आहे की, स्ळाबाहेरील 
लोकांिी काहीतरी िटेवल ेहोत,े ज्ामळेु 
आग लागली.िवाब अकबर बुगाती 
से्टपडयमिासूि काही मैलांवर रनववारी 
झालेल्ा दहशतवादी हल्लािंतर 
कण्जिार बाबर आझम आणण शाहहद आपरिदी यांच्ासह शीष्ज िापकस्तािी परिकेटिटंूिा सरुक्षदे्ारे डट् ेश्सगं रूममध्ये 

िणे्ात आल.े हे खळेाडू िापकस्ताि सुिर 
लीग (िीएसएल) िा एक प्रदश्जिीय 
सामिा खेळत होते, रो स्ोटािंतर 
काही काळ थांबला होता. िोश्लस लाइन्स 
िररसरात हा स्ोट झाला असिू त्ात 
िाि रण रखमी झाल ेआहेत.

िोलीस अधिकाऱयाि ेसांगगतल ेकी, 
बिाव काय्ज िणू्ज झाल ेअसिू रखमींिा 
रुग्ालयात िणे्ात आल ेआहे. तेहररक-
ए-ताश्लबाि िापकस्ताििे (टीटीिी) 
रनववारी एका निवेदिात हल्लािी 
रबाबदारी स्वीकारली असूि, सरुक्षा 
अधिकाऱयांिा लक्ष्य करण्ात आले 

     पावकस्ताि आशिया चषकािर ठाम  

धक्यादयायक…! पीएसएल सयामन्यादरम्यान 

स्डेीयमजवळ मोठया बॉम्बस्ोट!

। वेस्ट इंडतीज । महाईन्ूज 
। वृत्संस्ा । 

भारत आणण ऑस्टट् े श्लया 
यांच्ातील 4 सामन्यांच्ा कसोटी 
माश्लकेतील िहहला सामिा गरुूवार 
9 फेबु्वारीिासूि िागिरुात खळेल्ा 
राणार आहे. टीम इंपडया टेस्ट 
फॉरमॅटमध्य ेखिू मरबतू टीम आहे 
आणण आयसीसी टेस्ट रँपकंगमध्य ेतो 
रगातील िबंर-2 टीम आहे.

ऑस्टट् ेश्लया संघ हा रगातील 
िंबर 1 कसोटी संघ असला तरी 
2004 िासूि भारतीय भूमीवर 
एकही कसोटी माश्लका श्रकूं 
शकलेला िाही. ऑस्टट् ेश्लयाच्ा या 
कमकुवतिणािा फायदा घते टीम 
इंपडया त्ांिा कसोटी माश्लकेत 
िराभूत करण्ासाठी सज्ज आहे, 

िण टीम इंपडयाच्ा िाहत्ांिा 
एका मोठा िक्ा बसणार आहे.
टीम इंपडयािा एक खेळाडू 
ऑस्टट् शे्लयानवरुद्धच्ा संिूण्ज कसोटी 
माश्लकेत खेळणार िाही. हा खेळाडू 
ऑस्टट् शे्लयानवरुद्धच्ा संिूण्ज कसोटी 
माश्लकेत िाणी पितािा हदसणार 
असूि एकाही सामन्यात त्ाला संिी 
नमळणार िाही. ऑस्टट् शे्लयानवरुद्धच्ा 
या संिूण्ज कसोटी माश्लकेत टीम 
इंपडयािा 'िायिामि' गोलंदार 
कुलदीि यादवला एकही सामिा 
खळेण्ािी सिंी नमळणार िाही. या 
संिूण्ज कसोटी माश्लकेत अिुभवी 
ऑफस्पििर रनविंद्रि अश्वििसह, 
डावखुरा पफरकी गोलदंारी करणारे 
अष्िैलू रवींद्र रडेरा आणण अक्षर 
िटेल यांिा प्ेइंग इलवे्िमध्य ेसंिी 
हदली राणार आहे.

टीम इंडडययाच्या चयाहत्ांनया टीम इंडडययाच्या चयाहत्ांनया 
मोठया धक्या! मोठया धक्या! 

कुलदीप यादि खळेणार  
िाही सपंणू्ण मानलकेत 

अमेहरकेला टाकले मागसेामिे

भारतीय बॉक्सस्शनी रँदकंगमध्य ेरचला इबतहासभारतीय बॉक्सस्शनी रँदकंगमध्य ेरचला इबतहास


