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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

अर्थसंकल्प : शेतकरी-नोकरदारांसह महहला प्रवाशांना ‘रेड कार्पेट’

देहू नगरीत  वारकऱाचंी  
अलोट गददी..!

।श्तीक्षेत्र िषेहूगाव।
 । महाईन्ूज । प्रतितिधती।

जगद् गुरू संत तकुाराम महाराज यांच ंआजच्ा दिवशी सिेह वकंुैठ गमन 
झाल ंत्ामळेु हा दिवस तकुाराम बीज म्हणून ओळखला जातो. या नननमत्ाने 
िेहू नगरीत या दिव्य सोहळ्ासाठी राज्ाच्ा कानाकोपऱयातनू लाखो 
वारकरी िेहूत िाखल झालते.आज 375 वी तकुाराम बीज आहे.

तकुोबारायांनी ज्ा स्थळावरून वकंुैठगमन केल ंत्ा स्थळावर नांिरुकी 
नावाच ं वकृ्ष आहे. तकुाराम नबजलेा िपुारी बारा वाजनू िोन नमननटांनी 
नांिरुकी वकृ्ष प्रत्क्ष हलतो, याची अनुभतूी वारकरी आणण भानवकांना यतेे, 
अस ंसांगगतल ंजात.ं  त्ामळेु या वकृ्षाकडे सववांच ंलक्ष लागलंय. वारकरी 
प्रामुख्ान ेशतेकरी वगगाच ंप्रनतननधित्व करतो. यिंा झालले्ा अवकाळीने 
शतेकऱयांच्ा तोंडचं पाणी पळवल ंआहे. याच वातावरणात शतेकरी 
तकुोबारायांना साकडं घालणार आहे.

जगद् गुरू संत तकुाराम महाराज यांच आजच्ा दिवशी सिेह वकंुैठ गमन 
झाल.े त्ामळेु हा दिवस तकुाराम बीज म्हणून ओळखला जातो. यिंाच ेबीज 
सोहळ्ाच े375 व ेवर्षे आहे. या नननमत्ान ेिेहू नगरीत या दिव्य सोहळ्ासाठी 
राज्ाच्ा कानाकोपऱयातनू लाखो वारकरी िेहूत िाखल झाल ेहोत.े पहाटे 
तीन वाजता मुख् िेऊळवाड्ात काकड आरती झाली. पहाटे चार वाजता 
ससं्थानच ेनवश्वस्त, अध्यक्ष मंडळ, वशंज, वारकरी यांच्ा हस्त ेश्ी पूजा, संत 
तकुाराम महाराज शशळा मदंिरात महापूजा झाली. पहाटे साडेचार वाजता 
नवठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात पूजा झाली. पहाटे सहा वाजता वकंुैठगमन स्थान 
यथेील सतं तुकाराम महाराज मदंिरात महापूजा झाली.

संत तुकाराम बीज : इंद्ायणी काठी भक्तीचा सागर

मी आमदार अश्विनी जगतार् शर्र घेत ेकी...
दिवंगि आमिार लक्ष्मण जगिाि यांरषे स्मरण : तवधािसभा सिस्यििारती घषेितील शिथ

।पििंरी।  
। महाईन्ूज । प्रतितिधती। 

चचंचवड नविानसभा 
मतिारसंघाच्ा पोटननवडणकुीत 
नवजयी झालले्ा अशश्वनी जगताप 
यांनी आज आमिारकीची शपथ 
घतेली. मुबंईत सरुु असलले्ा 
अथ्थसंकल्ीय अधिवेशनात 
नविानसभा अध्यक्ष अडॅ. राहुल 
नावषेकर यांनी जगताप यांना 
शपथ दिली. जगताप या ननवडून 
आलेल्ा शहरातील पदहल्ा 
मदहला आमिार आहेत.

चचचंवडचे आमिार लक्ष्मण 

जगताप यांच्ा ननिनानंतर 
झालेल्ा पोटननवडणुकीत 
त्ांच्ा पत्ी अशश्वनी यांनी 
चचचंवडचा गड कायम राखला. 
36 हजार 168 चे मताधिक्य 
घेवून अशश्वनी जगताप यांनी 
चचचंवडमध्ये कमळ फुलनवले. 
त्ांना एक लाख 35 हजार 
603 मते नमळाली. तर, त्ांचे 
प्रनतस्पिधी राष्ट्रवािीच ेनाना काटे 
यांना 99 हजार 435 मतांवर 
समािान मानाव ेलागल.े अपक्ष 
राहुल कलाटे यांनी 44 हजार 112 
इतकी मत घेतली.

मागील गरुुवारी मतमोजणी 

झाली होती. ननवडणकू नवभागाने 
प्रमाणपत्र पाठनवल्ानंतर 
नविानसभा अध्यक्षांनी जगताप 
यांना शपथ घेण्ासाठी आज 
बोलनवल ेहोत.े त्ानसुार अशश्वनी 

जगताप यांनी नविानसभेत 
आमिारकीची शपथ घेतली. 
जगताप या शहरातील ननवडून 
आलेल्ा पदहल्ा मदहला 
आमिार ठरल्ा आहेत.

   बळीराजाला दिलासा... प्रति वरषी तमळणार 
१२ हजार रुियांरती मिि् 

आतील पानांत

   तबहारमध्षे लाल ूप्रसाि यािव कुटंुतबयांच्ा 
अडरणती वाढणार?

   ‘ि ूझठूी मैं मक्ार’ मधिू रणबतीर किूरिषे 
कमावला रांगलार गल्ा
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‘ग्ीन कॉररडॉर’मुळे मोठी बचत
पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर रस्ा विकससत करण्ाचा ननण्णय : ‘एनएचआय’चा पुढाकार

।िुणषे।
 । महाईन्ूज । प्रतितिधती।

भारतीय राष्ट् ीय राजमार्ग 
प्ाधिकरणान े(नशॅनल हायवजे 

ॲथॉररटी ऑफ इंडिया – 
एनएचआय) पणु ेते छत्रपती 

संभाजीनरर (औरंराबाद) ग्ीन 
कॉररिॉर ववकससत करण्ाचा 

वनण्गय घतेला आहे. त्ाचा 
फायदा महाराष्ट्  राज्य रस्े 

ववकास महामिंळाच्ा (महाराष्ट्  
से्ट रोि िेव्हलपमेंट कॉपपोरेशन 
– एमएसआरिीसी) वतु्गळाकार 

रस्ताला होणार आहे. हा ग्ीन 
कॉररिॉर आणण वतु्गळाकार रस्ा 
१२ रावांतून एकत्र जाणार आहे. 
त्ामळेु पवू्ग वतु्गळाकार रस्ताच े

अतंर ३० डकलोमीटरन ेकमी 
होणार असनू या ३० डक.मी. 

रस्ताच ेकाम एनएचएआयकिून 
केल ेजाणार आहे. त्ामळेु रसे् 
महामंिळाचा समुारे तीन हजार 

कोटींचा खच्ग वाचणार असल्ाचा 
दावा करण्ात आला आहे.

पुणे आणण पपपंरी-चचचंवड 
शहरातील वाहतुकीची कोंडी 
फोडण्ासाठी रस्ते महामंडळाने 
वतु्थळाकार रस्ताचे काम हाती 
घेतल ेआहे. पवू्थ आणण पशचिम अशा 
िोन टप्प्ात हा रस्ता प्रस्तानवत 
आहे. पूव्थ भागातील रस्ता पाच 
तालुक्यातून आणण चार राष्ट्र ीय 

महामागवांना जोडणारा सुमारे ६६ 
पक.मी. लांबीचा असेल. हा रस्ता पणेु-
सातारा रस्तावरील वरवे बदु्कु यथेनू 
सरुू होणार असनू पणुे-मुबंई द्तुगती 
महामागगावरील उसषे येथे येऊन 
नमळणार आहे. हा रस्ता कोणत्ा 
गावातनू जाणार आहे, त्ा गावांची 
नावे आणण भसूपंािनाच ेक्षते्र िेखील 

या आिेशात राज् सरकारकडून 
जाहीर करण्ात आले आहे. त्ामळेु 
या गावात िेखील भूसंपािनाची 
पुढील प्रपरिया लवकरच सुरू 
करण्ात यणेार आहे, अशी मादहती 
एमएसआरडीसीचे  अिीक्षक 
अधभयतंा राहुल वसईकर यांनी दिली.

िरम्ान, कें द् सरकारन ेपणुे-

 दोनदा होणारे भूसरं्ादन टळणार
 रस् ेमहामिंळान ेहाती घेतलेला पवू्ग रस्ा आणण एनएचआयन ेहाती 

घेतलेला पुणे-छत्रपती संभाजीनरर 
(औरंराबाद) यातील एकसमान मार्ग 
हा पवू्ग वतु्गळाकार रस्ा होणाऱया सुमारे 
१२ रावांतूनच जात आहे. त्ामुळे 
एकाच रावातनू जाणाऱया कें द्र आणण 
राज्याच्ा दोन महामारगांसाठी भूसपंादन 
नको, अशी भवूमका रस् ेमहामिंळाने 
घतेली. त्ामळेु १२ रावांतनू जाणारा 
रस्ा हा एकसमान ठेवण्ात वनण्गय 

रस् ेमहामिंळ आणण एनएचएआयने एकमताने घेतला आहे. त्ामळेु 
या रावांतील दोनदा होणारे भसंूपादन टळणार असून खचचातही मोठी 
बचत होणार आहे.

।िुणषे।
 । महाईन्ूज । प्रतितिधती।

राज्याचा २०२३-२४ चा 
अथ्गसकंल्प उपमखु्यमतं्री आणण 
अथ्गमतं्री देवेंद्र फिणवीस यांनी 

आज मांिताच पुण्ातील 
सारसबार समोरील सशवसनेा 

भवना समोर सशवसनेा शहर 
प्मखु नाना भानगररे यांच्ा 

नतृेत्ाखाली पेढे आणण फटाके 
वाजवून जल्ोष साजरा 

करण्ात आला. तर यावेळी 
नारररकांना पेढे देखील वाटले.

यावळेी नाना भानगगरे म्हणाले 
की, मखु्मतं्री एकनाथ शशिें आणण 
उपमखु्मतं्री िेवेंद् फडणवीस यांच्ा 
नतेतृ्वाखाली राज्ात सरकार यऊेन 
सात मदहन्ाचा कालाविी होऊन 
गेला आहे. त्ा िरम्ान अनेक 
नवकास काम सरकारने केली 
असून आज राज्ातील प्रत्ेक 
घटक डोळ्ासमोर ठेवनू आजचा 

अर्थसंकल्प जाहीर अन्  शिवसेनने ेवाटल ेपढेे! कॅन्टोन्मेंटच्ा ननवडणकुा 
‘आप’ लढणार!

।िुणषे।
 । महाईन्ूज । प्रतितिधती।

राज्ातील आगामी छावणी 
पररर्िेच्ा (कॅन्ोन्ेंट बोड्थ )  
ननवडणकुा लढनवण्ाचा ननण्थय आम 
आिमी पक्षान ेघतेला आहे.  

आम आिमी पक्षाचे राष्ट्र ीय 
सयंोजक आणण दिल्ीच ेमखु्मतं्री 
अरनवंि केजरीवाल यांच्ा 
नेतृत्वाखालील दिल्ी राज्ाच्ा 
नवकासाच्ा मॉडेलची संपूण्थ जगभर 
चचगा होत आहे.  दिल्ीच्ा ितधीवर 
राज्ातील जनतेला नवनामूल् 
शशक्षण, आरोग्य, पाणी आणण 
स्वस्त वीज इत्ािी सनुविा तसचे 
भ्रष्ाचारमकु्त प्रशासन हवे आहे.

राज्ातील नवनवि महानगर 
पाशलका क्षते्रातील बऱयाच शहरात 
छावणी पररर्िेच्ा ननवडणकुा एपप्रल 
मदहन्ाच्ा अखेरीस होणार आहेत. 
छावणी पररर्िेच्ा माध्यमातून 
छावणी पररसरातील अनेक 

नवकासकाम ेकरण्ाची संिी असते 
तसचे छावणी पररर्ि सिस्य एक 
प्रकारे नगरसेवकच असतो, त्ामळेु 
आम आिमी पक्ष या ननवडणकुीत 
संपूण्थ ताकिीन ेउतरणार आहे, अशी 
घोर्णा राज् सयंोजक  रंगा राचुरे 
यांनी केली.

छावणी पररर्िेच्ा  ननवडणकुा 
असलेल्ा मतिार संघांतील पक्ष 
काय्थकत्वांनी, इचु्कांनी  शहर 
प्रभारी अथवा कायगाध्यक्ष यांच्ाशी  
सपंक्थ  सािावा असे आवाहन त्ांनी 
केले आहे. आम आिमी पक्षाचे 
महाराष्ट्र  राज् संघटक तसेच पुणे 
शहर कायगाध्यक्ष नवजय कंुभार यांच्ा 
नतेतृ्वाखाली आप पुण ेकॅन्ोन्ेंट बोड्थ 
आणण खडकी कॅन्ोन्ेंट बोडगाच्ा 
ननवडणुका लढवणार आहे.

सििसनेा काय्णकर्ायांकडून जल्लोष : सिंदे-फडणिीस सरकारच ेमानले आभार

छत्रपती सभंाजीनगर (औरंगाबाि) हा 
ग्ीन कॉररडॉरची घोर्णा केली आहे. 
२८६ पक.मी. लांबीचा हा ग्ीन कॉररडॉर 
असणार आहे. तो रसे्त महामंडळाच्ा 
वतु्थळाकार रस्ताला येऊन नमळणार 
आहे. पवू्थ भागातील १२ गावांतनू हे 
िोन्ी रस्त ेएकपत्रत जाणार आहेत. 
हे अतंर जवळपास ३० पक.मी. एवढे 
आहे. त्ामुळे या १२ गावांतील रस्ताचे 

काम एनएचएआयने करावे, त्ासाठी 
यणेारा खच्थ िेखील त्ांनी करावा, 
अस ेठरले आहे. त्ामळेु वतु्थळाकार 
रस्तासाठी या १२ गावांतील जमीन 
संपादित करण्ासाठी यणेारा खच्थ 
आणण त्ानतंर ती मागग्थका नवकशसत 
करण्ासाठी यणेारा खच्थ हा िेखील 
एनएचएआयन ेकरावा, अस ेठरले 
आहे.

अथ्थसंकल् उपमुख्मंत्री िेवेंद् 
फडणवीस यांनी मांडला आहे.

त्ामध्ये पुणे शहर आणण 
शजल्हाच्ा नवकासाच्ा दृष्ीने 
भरीव अशी तरतूि करण्ात 
आली आहे. त्ामध्ये प्रामुख्ाने 

धभडेवाडा उभारणे. स्वारगेट ते 
कात्रज मेटट्र ो प्रकल्, ररंग रोड, 
नाशशक पणु ेहाय स्पीड रेले् सरुू 
करणे. सारथी संस्थेचा नवस्तार 
करणे आणण बालेवाडी यथे ेस्पोट्थ 
सायन्स सेंटरची उभारणी करणे. 

यासह अनेक प्रकल्ांना भरीव 
अशी तरतिू करण्ात आली आहे. 
त्ामुळे राज् सरकारचे आभार 
व्यक्त करण्ासाठी जल्ोर् साजरा 
करण्ात आल्ाच ेत्ांनी यावळेी 
सांगगतल.े
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सोमाटणे टोलनाका हटाओ!
तळेगाि बंदला नागररक, व्ापाऱांचा उत्सू्त्ण प्रततसाद : प्रिासनाच्ा ननण्णयाकडे लक्ष
।िळषेगाव।

 । महाईन्ूज । प्रतितिधती।

सोमाटणे टोलनाका हटाव 
कृती सवमती किून सोमाटणे 

टोलनाका बदं करण्ाच्ा 
मारणीसाठी पकुारलले्ा 
तळेराव बंदला नारररक, 

भाजीपाला ववके्त,े व्ापारी व सव्ग 
घटकांकिून तळेराव रावभार व 

से्शन भारातनू उतू्सत्ग प्वतसाद 
वमळाला. सोमाटणे टोलनाका 
कायमचा बदं व्हावा यासाठी 

कृती सवमती आक्मक झाली 
आहे. दरम्ान कृती सवमतीने 
पकुारलेल्ा शवनवार (दद.11) 

रोजीच्ा आदंोलनाला प्शासनाने 
परवानरी नाकारली आहे. त्ामळेु 

तळेराव दाभािे (से्शन) येथील 
जोशी वािी ववठ्ठल मदंदरात बमेदुत 

उपोषण केल ेजाणार असल्ाची 
भवूमका डकशोर आवारे यांनी 

मांिली.
सोमाटणे टोलनाका हा 

अनाधिकृत असून बंि व्ावा 

य ा  म ागणीसाठी  अनेक िा 
जनसेवा नवकास सनमतीच्ा 
माध्यमातून सव्थ पक्षीय आंिोलने 
करण्ात आली होती.याबाबात 
राज्शासन,कें द्शासन तसेच 
सबंधित नवनवि खात्ातील प्रशासन 
यांना ननविेन िेऊन िाि मागगतली 
होती.परंतु याबाबत कोणत्ाही 

गोष्ीचा राज्ाने व कें द्ाने नवचार 
न करता मावळवासीय जनतकेडून 
अनधिकृत टोल वसूलीचा पायंडा 
कायम चाल ूठेवला.त्ाबद्दल मावळ 
वासीय जनतेने या प्रशासनाकडून 
वसूल केला जात असलेल्ा या 
कराला नवरोि करण्ासाठी सोमाटणे 
टोलनाका हटाव कृती सनमती स्थापन 

केली. या सनमतीची सव्थ पक्षीय बठैक 
(दि. 5माच्थ) रोजी संपन्न झाली. 
त्ावळेी त्ा बठैकीमधे्य (दि.9 माच्थ) 
रोजी तळेगाव बिं करण्ाचा ननण्थय 
घणे्ात आला होता.

यास अनसुरून आज सकाळ 
पासनू तळेगाव बिंला नागररक,भाजी 
नवरेित,े लहान मोठे व्यापारी, हॉटेल 

...अन्यरा र्नु्ा उर्ोषण
 या बिंला तळेगाव पररसरातील वराळे,सोमाटण ेफाटा आिी गावांनी 

सहभाग िश्थनवला होता. तर मावळ 
तालकु्यातील अनके ग्ामपचंायतीन ेलखेी 
ननवेिनाविारे या सोमाटणे टोलनाका 
हटाव कृती सनमतीन ेपुकारलेल्ा बिंला 
पादठंबा िश्थनवला होता. तसचे, (दि 11) 
रोजी पकुारलले्ा दठय्ा आिंोलनाला 
परवानगी नाकारल्ान ेशननवार पासनू 

तळेगाव िाभाडे (से्शन) यथेील जोशीवाडी नवठ्ठल मदंिरामध्य ेसकाळी 11 वा. 
बमेिुत उपोर्ण करण्ात यणेार असल्ाचे आवारे यांनी यावळेी सांगगतले.

।पििंरी।
 । महाईन्ूज । प्रतितिधती।

पवना नदीवरील रावते बिंा-
यातील पाणी अवतशय खराब आहे. 

त्ामळेु महापासलकेन ेतथेनू पाणी 
उचलण ेबंद कराव.े सशवण ेयथेील 
बिंा-यातनू पाणी उचलण्ासाठी 

प्यत्न करावते. पाईपालईन 
टाकण्ासाठी जारेच ेभसंूपादन 

करावे, अशी सचूना खासदार 
श्ीरंर बारण ेयांनी महापासलका 

प्शासनाला केली.
पपपंरी-चचचंवड शहरातील 

प्रलनंबत काम ेआणण नवनवि नवकास 
कामांबबात खासिार बारणे यांनी 
९ माच्थ रोजी आयुक्त शेखर शसहं 
यांच्ासह महापाशलका अधिका-
यांची आढावा बठैक घतेली. अनतररक्त 
आयकु्त शजतेंद् वाघ, शहर अधभयंता 
मकरंि ननकम, पाणी पुरवठा 
नवभागाचे सह शहर अधभयतंा श्ीकांत 

रावतेऐवजी शिवणतेील बधंा-यातनू पाणी उचला!
खासदार श्ीरगं बारण ेयांची सचूना : महापानलका प्रिासनाची बठेक सरंक्षण हवभागाची लवकरच बठैक

  िेहूरोड आयुि ननमगाण कारखान्ाचा (अमु्ननशन फॅक्टरी)  सरंक्षक 
धभतंीपासनू िोनश ेमीटर याड्थ हद्दीत पकती काम ेचालू आहेत, पकती लोक 
बाधित होतील. याचा सव्षे करावा. बांिकाम परवानगी नवर्यक नवकास 
करण ेथांबनवता यणेार नसल्ाचे महापाशलका प्रशासनान ेसरंक्षण नवभागाला 
लखेी पत्राद्ारे स्पष् केल ेआहे. परंत,ु त्ाची अंमलबजावणी होते की नाही हे 
तपासाव.े या भागातील लोकांना त्रास िेव ूनय.े  याबाबत मुख्मतं्री एकनाथ 
शशिें, उपमखु्मतं्री िेवेंद् फडणवीस यांच्ासह दिल्ीत सरंक्षणमतं्री राजनाथ 
शसहं यांच्ासोबत लवकरच बठैक होणार असल्ाचहेी खासिार बारणे 
यांनी सांगगतले.      

सवण ेआिी बठैकीला उपस्स्थत होत.े  

खासिार बारणे म्हणाले, 
शहरातील पाण्ाच्ा प्रश्ाकडे 
गांभीयगाने लक्ष्य द्ावे. पवना 
निीवरील रावेत बंिा-यातील 
पाणी अनतशय खराब आहे. तेथून 
उचललेले पाणी शुद्ध केले जाते. 
पण, या पाण्ामुळे अनेकांच्ा 
आरोग्यावर पररणाम होण्ाची 

शक्यता नाकारता येत नाही. िेहूरोड 
कॅन्ोन्ेंट बोड्थ हद्दीतील अनके नाले 
थटे निीपात्रात नमसळतात. डट्र ेनजे, 
स्ॉम वॉटर लाईनच्ा नाल्ासाठी 
स्वततं्र लाईन काढावी. मलैानमश्ीत 
पाणी निीपात्रात जाणार नाही. याची 
खबरिारी घ्ावी. रावते बिंा-याच्ा 
िरुुस्तीच ेकाम रखडले आहे. त्ाच्ा 
कामाला गती द्ावी. रावेत बंिा-
याऐवजी शशवणेतील बंिा-यातून 

पाणी उचलण्ासाठी ननयोजन कराव.े 
त्ासाठी पाईपलाईन टाकण्ाकररता 
जागेच ेभसूपंािन करावे.

चापकेर वाड्ाच ेकाम अनतशय 
संथगतीने सुरु आहे. या कामाला 
गती द्ावी. त्ासाठी अधिकचा 
ननिी लागल्ास राज् शासनाकडून 
दिला जाईल. महापाशलकेतील 
शशपाई संवगगातील कम्थचा-यांना 
वाढीव वतेनशे्णी नमळावी. घटंागाडी 

कामगारांचे प्रश् सोडवावेत. 
ननगडीतील महात्ा बसवेश्वर 
महाराजांच्ा पुतळ्ाची कामे 
तत्ाळ मागधी लावावीत. पवना निी 
सिुार प्रकल्ाचा नवकास आराखडा 
लवकर पूण्थ करावा. त्ाच्ा कामाला 
गती द्ावी. शहरातील कमी खाटा 
असलेल्ा खासगी रुग्ालयांचे 
अनेक प्रश् आहेत. त्ांचा जैव 
वैद्कीय कचरा, परवनाग्याबाबत 
अनेक अडचणी आहेत. त्ासाठी 
रुग्ालय सघंटनचे ेतीन प्रनतननिी 

आणण महापाशलका अधिका-यांची 
सयुंक्त सनमती गदठत केली जाणार 
आहे. ही सनमती रुग्ालयाच्ा 
अडचणी िरू करेल, असेही खासिार 
बारणे यांनी सांगगतले. शहरातील 
अनके मालमत्ांची नोंि झाली नाही. 
जवळपास ३५ हजार मालमत्ांच्ा 
नोंिी नाहीत. त्ा मालमत्ांच्ा नोंिी 
करुन त्ांना कर रचनेत आणावे. 
ज्ांनी प्रामाणणकपणे शास्तीकर 
भरला आहे. त्ांना दिलासा द्ावा. ती 
रक्कम समायोशजत करावी.

व्यावसागयक, ररक्षावाले व अन् 
घटकांनी उतू्सत्थपण ेप्रनतसाि दिला. 
यामधे्य ज्ा शाळांमध्य ेपरीक्षा चालू 
आहेत त्ाच शाळा चालू ठेवण्ात 
आल्ा होत्ा. इतर शाळा बंि 
ठेवल्ा होत्ा. शासकीय कायगालय,े 
अत्ावश्यक सेवा गरज ेप्रमाणे चालू 
होत्ा.

जनसेवा नवकास सनमतीचे 
संस्थापक अध्यक्ष पकशोर आवारे 
तळेगाव से्शन येथे बोलताना 

म्हणाले  की, टोलनाका हटाव कृती 
सनमतीच्ा पकुारलले्ा बिंमध्य ेकृती 
सनमतीचा एकही काय्थकतगा रस्तावर 
उतरला नाही, मात्र  नागरीक, व्यापारी 
आिींनी स्वयपूंतधीने या बिंला प्रनतसाि 
िेत बिं यशस्वी केल्ाबद्दल कृती 
सनमतीच्ा वतीने सव्थ नागरीक, 
व्यापारी आिींच ेआवारे यांनी आभार 
मानल.े यावळेी सोमाटण ेटोलनाका 
हटाव कृती सनमतीच ेसव्थ पिाधिकारी 
उपस्स्थत होत.े



चचत्ीं नाहीं तें जवळीं असोवन काय ।  
वत्स सांिी माय तेणें न्ायें ॥१॥
प्ीतीचा तो वायु रोि लारे मात ।  
जरी जाय चचत् वमळोवनयां ॥२॥

 - संि िुकाराम

।। अभंगवाणती ।।

आिंिती सकाळ

 मनुष्य प्रथमावस्थेत इतका 
स्वाथधी असतो की त्ाला 

स्वत:च्ापुढे िनुनयेचे काहीच महत्त्व नसते. 
त्ास वाटते ‘‘आपलेच बरे पाहून मोकळे 
व्ावे. िसुरा िखुवला गेला तरी चालेल,’’ 
या नवचारात रिांती घडली की, तो ते सव्थ 
काय्थ आपल्ा कुटंुबाकररता करतो आणण 
असे समजतो की, ‘‘मला एवढय़ाचे काय 
करावयाचे आहे? पण जो कुटंुबीयांचा 
बोजा पडला आहे त्ाच्ाकररता हे 
करावे लागते.’’ त्ाच्ा या म्हणण्ात, तो 
कुटंुबाच्ा स्वाथगाकररता स्वत:स ननष्ाम 
समजून वाटेल तसे कम्थ करत राहतो.

पुढे त्ाच्ा बुद्धीत संगतीने रिांती 
घडली की, तो आपल्ा इष्नमत्रांची 
काळजी वाहतो व त्ांच्ा व्यवस्थेसाठी 
वाटेल तसे कष् सहन करून मनाने त्ांचे 
सुख इक्च्तो. प्रनतपक्षातील लोकांस त्ाचे 
हेच उत्र असते की, ‘‘अहो! माझ्ाकररता 
मला नाही काही करावयाचे, पण माझे 
आचश्त असलेले जे इष्नमत्र आहेत, त्ांचे 
बरे पाहणे माझे कत्थव्य आहे. यात माझा 
काही स्वाथ्थ नाही.

जषे इष्टतमत्र आहषेि, त्ांरषे बरषे 
िाहणषे माझषे कि्षव्य..!
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संसि तवरुद्ध न्ायालय 
रंगलाय सामिा...

संपादकीय

समाजातील सव्थसामान्, िबु्थल, वंचचत व 
तळागाळातील मागासवगधीय घटकांचा नवकास 
व्ावा, अनुसूचचत जाती, नवमुक्त जाती, भटक्या 
जमाती समाजाची सववांगीण प्रगती व्ावी, यासाठी 
सामाशजक न्ाय नवभाग काय्थरत आहे. या 
नवभागाच्ा अनेक योजना मागासवगधीय घटकांचा 
शैक्षणणक आणण आधथ्थक नवकास होण्ाकररता 
या घटकास समृधि करण्ासाठी उपयोगी ठरत 
आहेत. त्ातीलच एक भारत सरकार शशष्यवृत्ी 
योजना. या योजनेमुळे नवद्ार्थवांच्ा शैक्षणणक 
स्वप्ांना बळ नमळताना दिसत आहे.

अनुसूचचत जाती व नवबौधि घटकांतील 
नवद्ार्थवांना मोफत उच्च शशक्षण िेण्ासाठी राज् 
शासनाच्ा सामाशजक न्ाय नवभागाकडून भारत 
सरकार शशष्यवृत्ी योजना कायगान्वित करण्ात 
आली आहे. या योजनेतून सामाशजक न्ाय व 
नवशेर् सहाय् नवभाग व इतर मागास बहुजन 
कल्ाण नवभाग यांच्ाकडून अनुसूचचत जाती, 
नवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास 
वग्थ व नवशेर् मागास प्रवगगातील नवद्ार्थवांना 
व महानवद्ालयांना महाडीबीटी प्रणालीविारे 
शशष्यवृत्ीचा लाभ िेण्ात येतो.

याबाबत शासन स्तरावरुन भारत सरकार 
शशष्यवृत्ी, शशक्षण फी, परीक्षा फी, राजपर््थ 
छत्रपत्ी शाहु महाराज गुणवत्ा शशष्यवृत्ी, 
व्यावसागयक प्रशशक्षण आणण व्यावसागयक 
अभ्ासरिमात शशकणाऱया नवद्ार्थगासाठी 
ननवगाह भत्ा या योजना ऑनलाईन पधितीने 
राबनवण्ात येतात, असे सांगून सहाय्क आयुक्त, 

समाजकल्ाण कैलास आढे यांनी याबाबत 
अधिक मादहती दिली. ते म्हणाले, या योजनांमिून 
महाडीबीटी प्रणालीद्ारे ऑनलाईन पद्धतीने सन 
2021-22 मध्ये अनुसूचचत जातीच्ा 14 हजार, 
595 नवद्ार्थवांना 45 कोटी 55 लाख रुपये 
रक्कम नवतरीत करण्ात आली. तर नवमुक्त 
जाती, भटक्या जमाती प्रवगगातील 33 हजार 584 
नवद्ार्थवांना 89 कोटी, 93 लाख रूपये रक्कम 
नवतरीत करण्ात आली. अशा तऱहेने सन 2021-
22 या शैक्षणणक वर्गात सोलापूर शजल्हातील 
अनुसूचचत जाती, नवमुक्त जाती,  भटक्या 
जमाती, इतर मागास प्रवग्थ व नवशेर् मागास 
प्रवगगातील प्रतीवर्धी अंिाजे 50 हजार नवद्ार्थवांना 
रक्कम रुपये 135 कोटी संबंधित नवद्ाथधी व 
महानवद्ालयांच्ा खात्ावर नवतरीत करण्ात 
आली आहे.

महाराष्ट्र ात सत्ांतर झाल्ापासून ननवडणूक (EC)
आयोग आणण सववोच्च न्ायालया (SC)चचषेत आहेत. 
नुकतंच शशवसेनेचं 
नाव आणण चचन् 
शशिें गटाला 
िेणार असल्ाचा 
ननण्थय ननवडणुक 
आयोगाच्ा माध्यमातून घेण्ात आला. यानंतर मुख् 
ननवडणूक आयुक्तांवर ठाकरे गटाच्ावतीने प्रश् चचन् 
उपस्स्थत करण्ात आलं. आता नव्या ननवडणूक 
आयुक्त व मुख् आयुक्तांची ननवड केली जाणार आहे. 
ही ननवड कशी व्ावी यासाठीच्ा चचगा सुरु झाल्ात. 
त्ांच्ा ननयुक्तीसाठी कॉलेशजयम पद्धतीबाबत सववोच्च 
न्ायालयाने नुकताच आिेश दिला आहे. एका अतं्त 
महत्त्वाच्ा ननण्थयात सववोच्च न्ायालयाने म्हटले 
आहे की, मुख् ननवडणूक आयुक्त आणण ननवडणूक 
आयुक्तांची ननयुक्ती पंतप्रिान, लोकसभेतील नवरोिी 
पक्षनेते आणण सरन्ायािीशांचा समावेश असलेल्ा 
सनमतीच्ा सल्लाने केली जाईल. या सनमतीच्ा 
सल्लाने राष्ट्र पती ननवडणूक आयुक्त आणण मुख् 
ननवडणूक आयुक्तांची ननयुक्ती करतील, असा आिेश 
सववोच्च न्ायालयाने दिला आहे. सववोच्च न्ायालयाचा 
ननण्थय कें द् सरकारच्ा भूनमकेच्ा नवरोिात आला 
आहे. अलीकडच्ा काही मदहन्ांत न्ायालयीन 
हस्तक्षेपाचा प्रश्ही सरकारकडून उपस्स्थत केला जात 
आहे, त्ामुळे सरकार आणण न्ायव्यवस्था यांच्ातील 
वाि आणखी वाढणार आहे.

...असा आहे वनकाल
न्ायमूतधी के.एम.जोसेफ (KM JOSEPH)

यांच्ा अध्यक्षतेखालील पाच न्ायािीशांच्ा 
घटनापीठाने सवगानुमते ननण्थय िेताना सांगगतले की, 
जोपययंत ननवडणूक आयुक्त आणण मुख् ननवडणूक 
आयुक्तांच्ा ननयुक्तीसाठी कायिा होत नाही तोपययंत 
सववोच्च न्ायालयाचा आिेश लागू राहील. सववोच्च 
न्ायालयाच्ा या ननण्थयाचा ननवडणुकीतील 
पारिश्थकता सुननशचित करण्ासाठी िरूगामी पररणाम 
होणार आहे. पाच न्ायमूततींच्ा खंडपीठाने ठरानवक 
कालाविीत ननवडणूक प्रपरियेचा ननल्थज्जपणे होणारा 
गैरवापर लोकशाहीसाठी ननशचितच गंभीर असल्ाचं 
म्हटलं आहे. लोकशाहीत ननवडणुकांमध्ये पािश्थकता 
आणण ननष्पक्षता राखली गेली पादहजे, अन्था त्ाचे 
भयंकर पररणाम होतील.

न्ायालयीन हस्क्ेपाचा प्श्न
अलीकडच्ा काळात, उपराष्ट्र पतींनी जयपूरमिील 

एका काय्थरिमात संसिेच्ा कामात न्ायपाशलकेच्ा 
हस्तक्षेपावर प्रश् उपस्स्थत केला. ते म्हणाले की 
जेव्ा संसि कायिा बनवते तेव्ा काहीवेळा सववोच्च 
न्ायालय तो कायिा नाकारते. संसिेने कायिा केला 
आणण प्रते्क कायिा कोटगाने मंजूर केला, तरच तो 
कायिा वैि ठरेल का? असा सवाल त्ांनी केला 
होता. यावेळी लोकसभा अध्यक्षांनी न्ायालयाच्ा 
हस्तक्षेपावरही प्रश् उपस्स्थत केला. यािरम्ान १९७३ 
च्ा केशवानंि भारती प्रकरणाचाही उले्ख करण्ात 
आला, ज्ामधे्य मूलभूत तत्त्वाची संकल्नेवर चचगा 
झाली होती. संसि संनविानात सुिारणा करू शकते, 
परंतु मूलभूत रचनेत नाही. ते म्हणाले होते की १९७३ 
च्ा ननकालामुळे घटनािरुुस्ती करण्ाच्ा संसिेच्ा 
अधिकारावर प्रश्चचन् ननमगाण झाले होते.

भारि सरकार शशष्यवृत्तीमुळषे  
तवद्ार्थ्यांच्ा शैक्णणक स्वप्ांिा बळ

आपण राष्ट्र ीय कन्ा दिवस पाळतो पकंवा 
मुलगी झाली समृद्धी आली ,मुलगी शशकली…. 
वगैरे वगैरे नारे िेतो . पण अजूनही कन्ा पकंवा 
स्ती च्ा आयुष्यात पकती बिल झालेला आहे ? ती 
पकती सुरशक्षत आहे ? 

कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूर्ण शरण 
शसगं यांच्ा नवरुद्ध महाराष्ट्र  दिल्ीच्ा मदहला 
मल्ांकडे लैंगगक शोर्णाचे सबळ पुरावे 
असल्ाचे समोर येते आहे .मल् नवनेश फोगट 
म्हणते की िेशामधे्य मुलींचा जन्च होऊ नये 
आम्हाला न्ाय नमळाला नाही तर एकही मुलगी 
सुरशक्षत नाही .िसुऱया मदहला कुस्तीपटू ने सुद्धा 
असेच एक प्रशशक्षकाचे नवचचत्र नविान मांडलेले 
आहे ,

मध्यंतरी औरंगाबाि मधे्य घडलेल्ा नीटच्ा 
परीक्षेची तयारी करणाऱया मुलीने ररक्षावाल्ाकडून 
वाईट वागणूक असभ् वागणूक नमळत होती 
म्हणून चालत्ा ररके्षतून उडी मारल्ाची घटना 
अजून नवीनच आहे .मदहला सुरक्षा बाबत पहाटे 
रस्तावर ररयाशलटी चेक करत असलेल्ा दिल्ी 
मदहला आयोगाच्ा अध्यक्षा स्वाती मालीवाल 
यांच्ावरच बाका प्रसंग ओढवला .त्ा पहाटे तीन 

वाजता सुरक्षेचा आढावा घेत असतानाच एका 
कारचालकाने अश्ील इशारा केला . कार मधे्य 
बसण्ास सांगगतले आणण नवरोि करतानाच त्ांचा 
हात कारच्ा काचेमध्ये अडकला. चालकाने त्ांना 
पंिरा मीटर पययंत फरफटत नेले.

हवाई संुिरी या ग्ॅमरस प्रेझेंटेबल असाव्या 
हे जरी मान् केलेलं असलं तरी प्रवाशांनी आम्ही 
नतपकटाचे पैसे भरलेत हवाई सुंिरी चांगल्ा 
दिसणाऱया हव्यात अशी घेतलेली नवचचत्र भूनमका 
पूण्थ चुकीची आहे. प्रवाशांची सेवा आहे त्ांचं 
कामच आहे असं म्हणत गैरवत्थन करणे हा प्रश्ाचा 
कळस आहे.

मुळात हवाई सुंिरींसाठी छान राहणं पकंवा 
पफगर मेंटेन करणं ही त्ांना समस्या वाटत नाही 
पण त्ांची समस्या आहे ती त्ांच्ाकडे पाहण्ाच्ा 
नजरेची ,त्ांच्ावर िाखवल्ा जाणाऱया मालकी 
हक्काची ,हवाई सुंिरी म्हणून व्यवसाय ननवडणूक 
म्हणजे बाईपणाचा स्वाधभमान नवकणं नाही एवढंच 
त्ांचं म्हणणं आहे .

या व्यथा आणण वेिना थांबून स्ती जन्ाची 
नवीन कहाणी केव्ा आणण किी ऐकायला 
नमळणार ?

‘स्तती’च्ा आयुष्याि पकिती बिल झालषेला 
आहषे ? िती पकिती सुरशक्ि आहषे ? 
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।मुंबई।  । महाईन्ूज । ।प्रतितिधती।
 उपमखु्यमंत्री आणण राज्याचे अथ्गमंत्री देवेंद्र फिणवीस राज्याचा 

अथ्गसकंल्प सादर केला. राज्यातील सत्ांतरानतंर सशदें-फिणवीस 
सरकार आणण अथ्गमतं्री म्हणून देवेंद्र फिणवीस यांचा हा पदहलाच 

अथ्गसकंल्प होता. आरामी वनविणुका लक्ात घेता या अथ्गसंकल्पात 
मोठ्ा घोषणा होण्ाची शक्यता होती. फिणवीस यांनी आपल्ा 

अथ्गसकंल्पात मोठ्ा घोषणा केल्ा आहेत.

बळीराजाला रदलासा
शेती क्षेत्ाला चालना देण्ाचा प्रयत्न : शेतकऱांना प्रततवषदी १२ हजारांची मदत

सन्ान आर्ल्ा युगरु्रुषाचा, ठेवू या आदश्थ शशवरायांचा!
छत्रपती  शशवाजी  महार ाजांच्ा 
शशवराज्ाधभर्ेकाचे हे 350 वेवर््थ. 
या महोत्सवासाठी 350 कोटी रुपये. 
आंबेगाव (पुणे) येथे छत्रपती शशवाजी 
महाराज संकल्ना उद्ान: 50 कोटी. 
मुंबई, अमरावती, नाशशक, छत्रपती 

संभाजीनगर, नागपूर येथे शशवचररत्रावरील उद्ाने : 250 कोटी रुपये. 
शशवनेरी पकल्लावर शशवछत्रपतींच्ा जीवनचररत्रावर संग्हालय. 
शशवकाशलन पकल्लांचे संवि्थन : 300 कोटी रुपये. अमृतकाळातील 
पदहला अथ्थसंकल् ‘पंचामृत’ ध्येयावर आिाररत.

शावित शेती-समृद्ध शेतकरी
मदहला, आदिवासी, मागासवग्थ, ओबीसींसह सव्थ समाजघटकांचा 
सव्थसमावेशक नवकास भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत 

सुनविा नवकास रोजगारनननम्थती : सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा. 
पयगावरणपूरक नवकास शेती. नमो शेतकरी महासन्ान ननिी योजना 
महाराष्ट्र ातील शेतकऱयांना आता 12,000 रुपयांचा सन्ानननिी 
प्रिानमंत्री कृर्ी सन्ान ननिी योजनेत राज् सरकारची भर.

नमो शेतकरी महासन्ान ननधी योजना
प्रनतशेतकरी, प्रनतवर््थ 6000 रुपये राज् 
सरकार िेणार. कें द्ाचे 6000 आणण 
राज्ाचे 6000 असे 12,000 रुपये 
प्रनतवर््थ नमळणार. 1.15 कोटी शेतकरी 
कुटंुबांना लाभ. 6900 कोटी रुपयांचा 

भार राज् सरकार उचलणार. महाराष्ट्र ातील शेतकऱयांना आता केवळ 
1 रुपयांत पीकनवमा. आिीच्ा योजनेत नवमाहप्ताच्ा 2 टके्क 
रक्कम शेतकयवांकडून आता शेतकयवांवर कोणताच भार नाही. राज् 
सरकार भरणार हप्ा.

शेतकऱांना केवळ 1 रुर्यांत र्ीकहवमा
3312 कोटी रुपये भार राज् सरकार उचलणार. महाराष्ट्र ातील 

शेतकऱयांसाठी महाकृपर्नवकास 
अ ध भ य ा न  म ह ा कृ प र् न व क ा स 
अधभयान राबनवणार. ‘मागेल त्ाला 
शेततळे ’ योजनेचा नवस्तार. ण 
मागेल त्ाला शेडनेट, हररतगृह, कॉटन 
श्ेडर.  गोपीनाथ मुंडे अपघात नवमा 

योजना यापूवधी नवमा कंपन्ांकडून आता गोपीनाथ मुंडे शेतकरी 
सुरक्षा सानुग्ह अनुिान योजना. ही योजना राज् सरकार राबनवणार, 
त्ामुळे शेतकयवांचा पूण्थ त्रास वाचणार. अपघातग्स्त शेतकयवांच्ा 
कुटंुबांना पूवधीच्ा 1 लाखाहून आता 2 लाख रुपयांपययंत लाभ
नैसगग्थक शेतीला प्रोत्साहन िेण्ात येणार आहे. यासह अनेक 
महत्वाकांक्षी घोर्णा शेतकऱयासांठी करण्ात आल्ा आहेत.

महहलांना एसटी प्रवासात सरसकट 50 टके् सुट
– राज् पररवहन महामंडळाच्ा बससेवेत नतपकटिरात मदहलांना 

50 टके्क सवलत
– चौथे सव्थसमावेशक मदहला िोरण 
जाहीर करणार
– मदहला बचत गटांच्ा माध्यमातून 

लातूर शजल्हात बांबू क्लस्र
– कोल्ापूर शजल्हात कोल्ापुरी चप्पल क्लस्र
– मुंबईत मदहला युननटी मॉलची स्थापना
– मदहला सुरक्षा, सुनविाजनक प्रवासासाठी मदहला कें द्ीत पय्थटन 
िोरण
– माता सुरशक्षत तर घर सुरशक्षत अधभयानात 4 कोटी मदहला-मुलींची 
आरोग्य तपासणी, और्िोपचार

अंगणवाडी सेहवकांच्ा मानधनात भरीव वाढ
– आशा स्वयंसेनवकांचे मानिन 3500 
वरुन 5000 रुपये
– गटप्रवत्थकांचे मानिन 4700 वरुन 
6200 रुपये
– अंगणवाडी सेनवकांचे मानिन 8325 

वरुन 10,000 रुपये
– नमनी अंगणवाडी सेनवकांचे मानिन 5975 वरुन 7200 रुपये
– अंगणवाडी मितननसांचे मानिन 4425 वरुन 5500 रुपये
– अंगणवाडी, नमनी अंगणवाडी सेनवका, मितनीसांची 20,000 
पिे भरणार
– अंगणवाड्ांमाफ्थ त घरपोच आहार पुरवठ्ासाठी साखळी 
व्यवस्थापन प्रणाली

‘शक्ीसदन’ ही नवी योजना
– शहरी भागात नोकरीसाठी आलेल्ा मदहलांसाठी कें द्ाच्ा मितीने 

50 वसतीगृहांची नननम्थती
– अडचणीतील मदहलांसाठी, लैंगगक शोर्णापासून मुक्त केलेल्ा 
मदहलांसाठी, कौटंुनबक समस्याग्स्त मदहलांसाठी स्वािार आणण 
उज्वला या िोन योजनांचे एकपत्रकरण करुन कें द्ाच्ा मितीने 
‘शक्तीसिन’ ही नवीन योजना
– या योजनेत पीपडत मदहलांना आश्य, नविी सेवा, आरोग्यसेवा, 
समुपिेशन इत्ािी सेवा
– या योजनेत 50 नवीन ‘शक्तीसिन’ ननमगाण करणार

सवाांसाठी घरे…
यावर्धी 10 लाख घरांचा महत्त्वाकांक्षी काय्थरिम
इतर मागासवगधीयांसाठी 3 वर्वांत 10 लाख
घरांची ‘मोिी आवास घरकुल योजना’

– प्रिानमंत्री आवास योजना: 4 लाख घरे
(2.5 लाख घरे अनुसूचचत जाती-जमाती, 1.5 लाख इतर प्रवग्थ)
– रमाई आवास : 1.5 लाख घरे/1800 कोटी रुपये
(पकमान 25 हजार घरे मातंग समाजासाठी)
– शबरी, पारिी, आदिम आवास : 1 लाख घरे/1200 कोटी रुपये
– यशवंतराव चव्ाण मुक्त वसाहत: 50,000 घरे/600 कोटी
(25,000 घरे नवमुक्त जाती-भटक्या जमातींसाठी िनगर : 25,000 
घरे)
– इतर मागासवगग्थयांसाठी नवीन घरकुल योजना : मोिी आवास 
घरकुल योजना : 3 वर्वांत 10 लाख घरे /12,000 कोटी रुपये
(या योजनेत यावर्धी 3 लाख घरे बांिणार/3600 कोटी रुपये)

जनारोग्य योजनेत आता 5 लाखांर्यांत उर्चार
– महात्ा ज्ोनतराव फुले जनारोग्य योजनेत नवमा संरक्षण 1.50 
लाखांहून 5 लाख रुपये
– त्ामुळे आता 5 लाख रुपयांपययंत उपचार घेता येणार
– नवीन 200 रुग्ालयांचा यात समावेश करणार

– मूत्रपपडं प्रत्ारोपण शस्तपरियांचे लाभ 2.50 लाखांहून 4 लाखांपययंत
– राज्भरात 700 स्व. बाळासाहेब ठाकरे आपला िवाखाना

र्य्थटनाला चालना…
– प्रते्क शजल्हातील 500 युवकांना 
जल, कृर्ी, कॅरावॅ्न, साहसी पय्थटन तसेच 
आिरानतर्थ क्षेत्राचे प्रशशक्षण

– पैठण येथील संत ज्ानेश्वर उद्ानाचा नागपूर फुटाळा तलावाच्ा 
ितधीवर नवकास
– 10 पय्थटन स्थळांवर टेंट शसटी उभारणार
– राज्ाचा वापर््थक महोत्सव आराखडा तयार. यात शशवजन्ोत्सव 
शशवनेरी, भगवान नबरसा मुंडा महोत्सव, जव्ार, वीर बाल दिवस 
महोत्सव नांिेड इत्ािींचा समावेश

सशक् युवा….खेळांना प्रोत्ाहन
– खेळाडंूची कामगगरी उंचावण्ासाठी 
नमशन लक्षवेि
– बालेवाडी पुणे येथे स्पोट्थस सायन्स सेंटर 
उभारणार
– पुण्ानंतर आता छत्रपती संभाजीनगर 

येथे नवीन रिीडा नवद्ापीठ/50 कोटी रुपये िेण्ात येणार आहे. 
– हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाला अधभमत नवद्ापीठाचा िजगा 
िेऊन अनुिान. नागपूर नवभागीय रिीडा संकुलासाठी 100 कोटी 
रुपये.

महाराष्ट्र कर रकबाकीची तडजोड योजना-2023 जाहीर
वस्तु व सेवा कर कायिा लागू होण्ापूवधी राबनवण्ात आलेल्ा 
महाराष्ट्र  कर, व्याज, शास्ती व नवलंब शुल्क थकबाकीची तडजोड 
योजना-2023 जाहीर. ही नवीन अभय योजना 1 मे 2023 ते 31 
ऑक्टोबर 2023 पययंत दि. 1 मे 2023 रोजी प्रलंनबत थकबाकीसाठी 
योजना लागू केली आहे.
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वबहार राजकारणातील उदयोनु्ख नतेतृ्त्व अशी प्वतमा तजेस्ी 
यादव यांची आहे. आरामी काळात भाजपववरोिी महाआघािी वनमचाण 
करण्ाच ंकाम तजेस्ी यादव आपल्ा खांद्ावर घवे ूशकतात. जेव्हा 
सीबीआयच ेपथक राबिी वनवासस्ानी पोहोचल.े त्ाच्ा अवघ्ा 
१० वमवनट ेआिी वबहारचे उपमखु्यमतं्री तजेस्ी यादव वविानसभेच्ा 
ददशने ेरवाना झाले होत.े या सपूंण्ग प्करणावर तजेस्ी यादव म्हणतात 
की सीबीआय ज्या प्करणाची चौकशी करत आहे तो घोटाळा 
नाही. तेजस्ी यादव यांनी उलट प्श्न ववचारला की मडंत्रपदाचा वापर 
करुन सरकारी नोकरी वमळत ेका? त तेजस्ी यादव म्हणाल ेकी, 
“वबहारमध्े महाआघािीचे सरकार आल्ापासून कें द्र सरकार 
सरकारी यतं्रणांद्ारे त्ांच्ा कुटुबंाला त्रास देत आहे.” जमीन घेऊन 
रेल्ते नोकऱया देण्ाच्ा प्करणी राजद सपु्ीमो लाल ूप्साद यादव, 
राविी देवी, वमसा भारती यांच्ासह १६ जणांना ददल्ी न्ायालयात 
हजर राहण्ाच ेआदेश ददल ेआहेत.

तजेस्वी यादवांचवी प्रततक्रिया।िटिा।
 । महाईन्ूज । वृत्संस्ा।

वबहारमधे् सध्ा 
राजकीय वातावरण चांरलचं 

तापल ंआहे. रले्ा काही 
मदहन्ांपुववी वनवतशकुमारांचं 
मन आपल्ाकिं वळवण्ात 

लाल ुपतु्र तजेस्ी यादवयशस्ी 
झाल.े वनवतशकुमारांनी भाजपची 

साथ सोित राष्ट् ीय जनता 
दलसोबत सत्ा स्ापन केली. 

यानंतर अनके नाट्यमयी घटना 
वबहारमधे् घित आहेत. याच 

क्मात जवमनीच्ा बदल्ात 
रेले्त नोकरी देण्ाच्ा 

प्करणाचा तपास सुरु झाला 
आहे. सीबीआयच ेपथक पाटणा 

यथेील राबिी वनवासस्ानी 
माजी मखु्यमतं्री राबिी देवी यांची 

चौकशी करत आहे. २०१५ 
मध् ेवनतीश कुमार यांनी लाल ू
प्साद यादव यांच्ा पक् राष्ट् ीय 

जनता दलासह वबहारमधे् 

सरकार स्ापन केलं. तवे्हापासनू 
वबहारचे माजी उपमुख्यमतं्री 

आणण भाजपच ेजे्यष्ठ नेत ेसशुील 
कुमार मोदी यांनी राजदवर 

हल्ा चढवला आहे. लालूप्साद 
यादवांच्ा कुटुबंाच्ा माध्मातनू 

झालेल्ा भ्रष्ाचाराचे अनके 
खलुास ेसुरु आहेत.

जनमनीच्ा बिल्ात रेल्ेत 
नोकरी : २०१५ मध्ये महाआघाडीचे 
सरकार स्थापन झाल्ापासून 
नबहारचे माजी उपमुख्मंत्री आणण 
भाजप नेते सुशील कुमार मोिी 
यांनी लालू कुटंुबाने केलेल्ा 
अनेक भ्रष्ाचारांचा पिगाफाश केला 
होता. उमेिवारीच्ा बिल्ात 
जनमनीचा नवर्य असो की मॉल 
बांिण्ाचा नवर्य असो. सुशील 
कुमार मोिी यांनी नबहारचे माजी 
मुख्मंत्री लालू प्रसाि यािव 
यांनी केलेले अनेक भ्रष्ाचार उघड 
केले होते. यातील एक खुलासा 
म्हणजे लालू प्रसाि यािव यांनी 

।िवती दिल्ती।
 । महाईन्ूज । वृत्संस्ा।

तावमळनािूच ेमखु्यमंत्री 
एमके सॅ्सलन यांचा १ माच्ग 

रोजी जन्ददवस मोठ्ा 
िमुििाक्यात साजरा झाला. 
वबहारचे उपमखु्यमतं्री तजेस्ी 

यादव या समारंभाला उपस्स्त 
होत.े मात्र वाढददवसाचे औचचत् 

सािनू तावमळनािूमध् ेकाम 
करणाऱया वबहारी कामरारांवर 

हल् ेझाल्ाची अफवा पसरली. 
या अफवमेळेु अनेक कामरारांनी 

तावमळनािूमिनू काढता पाय 
घतेला. अखरे मखु्यमतं्री एमके 

सॅ्सलन यांनी स्तः पढेु यऊेन ही 
अफवा असल्ाच ेजाहीर केले. 

तसेच  त ीन  लोकांवर 

अपप्रचार केल्ाबद्दल गुन्ा 
िाखल केला. या घटनेची चौकशी 
करण्ासाठी  नबहारमिील 
शशष्मंडळ ता नमळनाडूमध्ये 
येऊन गेले. त्ाच्ा िुसऱयाच 
दिवशी डीएमके पक्षाचे नेते आणण 
सॅ्शलन यांचे नवश्वासू सहकारी टी. 
आर. बालू यांनी पटना येथे जाऊन 
नबहारचे मुख्मंत्री ननतीश कुमार 
यांची भेट घेतली. तसेच सॅ्शलन 
यांनी दिलेले आश्वासन त्ांना 
सांगगतले. या भेटीच्ा नननमत्ाने 
िेशभरातील भाजपानवरोिी 
पक्षांना एकत्र आणण्ाच्ा एका 
सोहळ्ावरिेखील चचगा झाली 
असल्ाची मादहती नमळत आहे.

टी. आर. बालू म्हणाले की, 
नबहारचे मुख्मंत्री ननतीश कुमार 

यांची मी व्यगक्तशः भेट घेऊन 
तानमळनाडूमिील परप्रांतीय 
कामगारांबाबत चचगा केली. 
तानमळनाडू सरकार नबहारी 
कामगारांचे कल्ाण आणण 
संरक्षण करण्ासाठी कपटबद्ध 
असल्ाचे सांगगतले. आम्ही 
याबाबत करत असलेल्ा 
काय्थवाहीचे सािरीकरण ननतीश 

कुमार यांच्ासमोर केले आहे. 
िरम्ान मुख्मंत्री ननतीश कुमार 
यांनी मात्र या भेटीबाबत अद्ाप 
कोणतीही प्रनतपरिया दिलेली 
नाही. जेडीयुचे जे्ष्ठ नेते आणण 
नवत्मंत्री नवजय कुमार चौिरी 
यांनी पटना येथे माध्यमांशी संवाि 
सािला. ते म्हणाले, डीएमकेचे नेते 
बालू यांनी ननतीश कुमार यांची 
भेट घेतली. तानमळनाडूचे माजी 
मुख्मंत्री आणण डीएमके पक्षाचे 
प्रमुख एम. करुणाननिी यांची 
जूनमध्ये १०० वी जयंती आहे. या 
सोहळ्ासाठी बालू यांनी ननतीश 
कुमार यांना चेन्नईला येण्ाचे 
आमंत्रण दिले.

जेडीयूमिील सूत्रांनी दिलेल्ा 
मादहतीनुसार, करुणाननिी 

यांच्ा जयंतीचा चेन्नई येथे 
होत असलेला सोहळा हा 
िेशभरातील नवरोिी पक्षांना 
एकत्र आणण्ाचा प्रयत् ठरणार 
आहे. या सोहळ्ात ननतीश कुमार 
यांना राष्ट्र ीयस्तरावर नवरोिकांचा 
नेता म्हणून मान्ता दिली जाऊ  
शकते. “तसेच बालू  यांनी 
मुख्मंत्री सॅ्शलन यांचा ननरोपही 
ननतीश कुमार यांना दिला. 
कामगारांवर कधथत हल्लाचे 
जे व्व्डीओ व्ायरल केले गेले, 
ते खोटे असल्ाचे तानमळनाडू 
पोशलसांनी सांगगतले आहे . 
तानमळनाडू पोशलसांनी िोन 
व्व्डीओ ट्ीट केले  आहेत, 
ज्ामिून सत् समोर येत आहे.”, 
असेही चौिरी यांनी सांगगतले.

।लाहोर।
 । महाईन्ूज । वृत्संस्ा।

प ा प क स्त ा न  स र क ा र ने 
मेळ ाव्यांवर  घ ातलेली  बंि ी 
झुगारून पिच्ुत पंतप्रिान इम्ान 
खान यांच्ा घराबाहेर जमलेल्ा 
त्ांच्ा समथ्थकांना पांगवण्ासाठी 
पोशलसांनी बुिवारी अशू्िुराच्ा 
फैरी झाडल्ा आणण पाण्ाच्ा 
तोफांचा मारा केला.

आ प ल् ा  ‘ श ां त त ा म य ’ 
काय्थकत्वांना अटक करण्ात 
आल्ाचा िावा खान यांच्ा 
पापकस्तान तेहरीक-इ-इन्साफ 
(पीटीआय) पक्षाने केला. लाहोर या 
प्रांनतक राजिानीत साव्थजननकरीत्ा 
एकत्र येण्ावर बंिी घालणारे कलम 
१४४ लागू करण्ात आले असल्ाचे 
वृत् आहे.

पक्षाने पोशलसांच्ा कारवाईच े
वण्थन ‘फॅशसस्’ असे केले. इम्ान 
खान यांना अटक करण्ाचा 
माग्थ मोकळा करण्ाचा हा प्रयत् 
असल्ाचा आरोपही त्ांनी केला. 

जुनी फाईल र्ुन्ा उघडली,राजकीय खळबळ  
लालु प्रसाद कुटंुबीयांच्ा अडचणी वाढणार?

राष्ट्रिादीचे नेते नाना काटे यांचा संकल्प : पक्षाध्यक्ष िरद पिार यांची घेतील भेट

रेले्मंत्री असताना अनेकांच्ा 
जनमनी घेऊन रेल्ेच्ा गु्प डी 
मध्ये नोकऱया दिल्ा होत्ा. या 
प्रकरणाची िखल घेत सीबीआयन े
लालू कुटंुबावर ताशेरे ओढले. 
यानंतर न्ायालयाने  लालू 
कुटंुबासह एकूण १६ जणांना 
१५ माच्थ २०२३ ला दिल्ी 
न्ायालयात हजर राहण्ाचे 
आिेश दिले आहेत. मात्र याच्ा 
अगिी ९ दिवस आिी म्हणजेच 
६ माच्थ २०२३ रोजी सीबीआयचे 
१२ सिस्यीय पथक राबडी यांच्ा 

१० सकु्थ लर रोड, पाटणा येथील 
ननवासस्थानी पोहोचले आणण 
त्ांनी माजी मुख्मंत्री राबडी िेवी 
यांची तासन्ास चौकशी केली.

काय आहे संपूण्थ प्रकरण
जनमनीच्ा बिल्ात रेल्े 

नोकरीप्रकरणीचा एफआयआर 
सीबीआयने िाखल केला होता. 
या प्रकरणी लालु प्रसाि यािव 
आणण त्ांच्ा कुटंुबीयांनी रेल्े 
खात्ात नोकरी िेण्ासाठी 
अनेकांकडून स्वतःच्ा नावावर 
जमीन हस्तांतररत करवून 

घेतल्ाचा आरोप त्ांच्ावर आहे. 
सीबीआयच्ा म्हणण्ानुसार, हे 
प्रकरण २००४ ते २००९ या 
काळातील आहे, जेव्ा लालू प्रसाि 
यािव कें दद्य रेले् मंत्री होते. लालू 
यािव, राबडी िेवी, नमसा भारती 
आणण हेमा यािव यांच्ा नावांसह 
एफआयआरमध्ये इतर १३ 

जणांची नावे आहेत ज्ांनी जमीन 
िेऊन नोकरी नमळवण्ाचे काम 
केले आहे. मे मदहन्ात या प्रकरणी 
एफआयआर नोंिवल्ानंतर 
सीबीआयने याच प्रकरणात जुलै 
२०२२ मधे्य लालू यािव यांच्ा 
अगिी जवळच्ा भोला यािव 
यांना अटक केली होती.

डीएमके नते ेबाल ूयांनी घतेली ननतीि कुमारांची भेट; 

भाजपानवरटोधी आघाडीवर चचचा?
वबहारी कामगारािंर हल्लाच्ा अफिाचं ेराजकारण

इम्ान खान याचं्ा  
ताफ्ािर हल्ा
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ओकंार राऊि आणण पप्रयिश्षिती इंिलकर ररलषेशिशशिमध्षे?ओकंार राऊि आणण पप्रयिश्षिती इंिलकर ररलषेशिशशिमध्षे?

‘त ूझठूी मैं मक्ार’ न ेकमावला चांगलाच गल्ा

अ भ ि ने त ा 
रणबीर कपरू आणण श्रद्ा कपरू यांच्ा 

प्रमुख िूममका असलेला ‘तू झूठी मैं मक्ार’ हा 
चित्रपट घोषणपेासूनि ििचेत आहे. अखरे हा चित्रपट काल 

चित्रपटगहृांमध् ेप्रदर्शित झाला. गले ेअनके ददवस रणबीर आणण 
श्रद्ा त्ांच्ा या चित्रपटािं जोरदार प्रमो्न करताना ददसले. आता 

त्ांच्ा इतक्ा ददवसांच्ा प्रयत्ांना य् आल ंआहे. पदहल्ा ददव्ी 
या चित्रपटाने िांगली कमाई केली आहे.

‘त ूझठुी मैं मक्ार’ या चित्रपटातनू श्रद्ा कपरू आणण रणबीर 
कपूर ही जोडी पदहल्ांदाि एकत्र ददसत आहे. टे्लर 

पाहूनि त्ांच्ातली केममस््ी प्रेक्षकांना 
आवडली होती. तर या चित्रपटान ेररलीजपवूवी 
ॲडव्ान्स बुककंगधूनही िांगली कमाई 
केली आहे. तर त्ा पाठोपाठ पदहल्ा 

ददव्ी हा चित्रपट प्रेक्षकांना खु् 
करण्ात य्स्ी झाला आहे.

मुंबई: चचत्रपट समीक्षक 
तरण आिश्थ यांनी दिलेल्ा 
मादहतीनुसार, ‘तू झूठी मैं मक्कार’ 
या चचत्रपटाने पदहल्ा दिवशी 
१५.७३ कोटींचा गल्ा जमवला 
आहे. 

होळी आणण िुळवडीच्ा 
सुट्टांचा या चचत्रपटाला चांगलाच 

फायिा झाला आहे. तर या 
आठवड्ाच्ा शेवटी हा आकडा 
आणखी वाढेल असाही अंिाज 
वत्थवला जात आहे. ‘तू झूठी में 
मक्कार’ हा रोमँपटक कॉमेडी 
चचत्रपट असून त्ात रणबीर 
कपूर आणण श्द्धा कपूर प्रमुख 
भूनमकेत आहेत. या चचत्रपटाच्ा 

नननमत्ाने टी िोघं पदहल्ांिाच 
एकत्र दिसणार आहेत. याबरोबरच 
या चचत्रपटात पडपंल कपापडया, 
बोनी कपूर आणण कॉमेपडयन 
अनुभव शसगं बस्ी हे कलाकारही 
महत्त्वपूण्थ भूनमकेत आहेत. 
अधभनेता म्हणून बोनी कपूर यांचा 
हा पदहलाच चचत्रपट आहे.

मुंबई: 'प्रशसद्ध टीव्ी शो 
'तारक मेहता का उल्ा चष्ा' या 
माशलकेतील अधभनेता सचचन श्ॉफ 
25 फेबु्वारीला इव्ेंट आयोजक 
आणण इंपटररयर पडझायनर चांिनी 
कोठीसह लग्नबंिनात अडकला. 
गेल्ा काही दिवसांपासून तारक 
मेहता या भूनमकेच्ा माध्यमातून 
प्रेक्षकांच्ा भेटीला येत आहे. 
सचचनच्ा लग्नानंतर या िोघांच्ा 
लग्नाचे पदहले फोटो समोर आले 

आहेत.
तारक मेहतामिील सचचन 

श्ॉफ हा एक लोकपप्रय अधभनेता 
आहे. अनेक माशलकांच्ा माध्यमातून 
सचचनने प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले 
आहे. 'आश्म' या वेबसीररजच्ा 
माध्यमातून त्ाने OTT नवश्वात 
पिाप्थण केले. 2008 सालापासून 
तो प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत असून 
सध्या सचचन 'तारक मेहता का उल्ा 
चष्ा' या माशलकेच्ा माध्यमातून 

प्रेक्षकांच्ा भेटीला आला आहे. 
सचचन श्ॉफच्ा लग्नाचा पदहला 

फोटो व्ायरल   'गम है पकसी के 
प्ार में' या माशलकेतील को-स्ार 
ऐश्वयगा शमगाने सचचन श्ॉफच्ा 
लग्नातील फोटो सोशल मीपडयावर 
शेअर केला. या फोटोमध्ये सचचन 
आणण त्ाच्ा सह कलाकरांसोबत 
दिसत आहे. तसेय या फोटोमध्य े
'TMKOC' आणण 'GHKPM' या 
िोन्ीचे सह-कलाकार दिसत आहेत. 

मुंबई : ज्ेष्ठ अधभनेते आणण 
चचत्रपट ननमगाते सतीश कौशशक 
यांचे आज (९ माच्थ) ननिन झाले. 
त्ांच्ा ननिनाच्ा वृत्ाने सववांनाच 
िक्का बसला. अधभनेते अनुपम खेर 
यांनी त्ांच्ा ननिनाचे ट्ीट करत 
चाहत्ांना ही बातमी दिली. सतीश 
कौशशक यांच्ा अकाली ननिनाचे 
कारण नुकतंच समोर आलं आहे.

सतीश कौशशक यांच्ा 
ननिनामुळे मनोरंजन सृष्ीवर 
शोककळा पसरली आहे. त्ांच्ा 
ननिनाचं वृत् कळताच सोशल 
मीपडयाद्ारे नवनवि क्षेत्रातील लोक 
पोस् करत शोक व्यक्त करत 
आहेत. सतीश कौशशक यांनी 
वयाच्ा ६६ व्या वर्धी जगाचा 
कायमचा ननरोप घेतला. त्ांच्ा 
मृत्ूवेळी ते दिल्ी एनसीआर या 
दठकाणी होते.

सतीश कौ शशक यांचा 
मृत्ू हृियनवकाराच्ा झटक्याने 
झाल्ाचे बोललं जात आहे. सध्या 
त्ांचा मृतिेह शवनवचे्िनासाठी 
गुरुग्ाममिील फोपट्थस रुग्ालयात 

नेण्ात आला आहे. त्ानंतर त्ांचे 
पाधथ्थव शरीर मंुबईला आणलं 
जाणार आहे.

कौशशक हे गुरुग्ाम या 
दठकाणी एका नातेवाईकाला 
भेटण्ासाठी आले होते. मात्र त्ा 
दठकाणी त्ांची प्रकृती नबघडली. 
ते गाडीमध्ये बसलेले असतानाच 
त्ांना हृियनवकाराचा झटका 
आला. त्ातच त्ांचा मृतू् झाला.

िरम्ान सतीश कौशशक यांनी 
आतापययंत अनेक चचत्रपटात काम 
केले आहे. त्ाबरोबर त्ांनी अनेक 
चांगल्ा चचत्रपटाचे दिग्दश्थनही 
केले आहे. 

नमस्र इंपडया, मोहब्बत, 
जलवा, राम लखन, जमाई राजा, 
अंिाज, नमस्र और नमसेज 
व्खलाडी, साजन चले ससुराल, 
दिवाना मस्ताना, परिेसी बाबू, 
बडे नमयां छोटे नमयां, हसीना मान 
जाएगी, राजा जी, आ अब लौट चलें, 
हम आपके दिल में रहते हैं , चल मेरे 
भाई अशा अनेक चचत्रपटांमध्ये काम 
केलं आहे.

ज्ेष्ठ अशभनेते सतीश 
कौशशक कालवश

मुंबई : महाराष्ट्र ाची 
हास्यजत्रा फेम अधभनेत्री 
वननता खरात दहचा नुकताच 
नववाहसोहळा पार पडला आहे. 
2 फेबु्वारीला वननता खरातनं 
आपला पप्रयकर सुनमत 
लोंढेसोबत नतनं लग्न केले. 
हा लग्नसोहळा नमत्रपररवार 
आणण नातेवाईकांच्ा साक्षीनं 
पार पडला. वननताच्ा लग्नाचे 
आणण ररसेप्शनचे फोटो सोशल 
मीपडयावर तुफान व्ायरल 
झाले होते.

 सुनमत हा एक व्व्डीओ 
परिएटर आहे. वननता आणण 
सुनमत एका सहलीला एकत्र 
भेटले होते. तेव्ापासून ते िोघं 
एकमेकांच्ा प्रेमात पडले. या 
पपकननकलाच त्ांची घट्ट मैत्री 
झाली होती. त्ानंतर त्ांनी 
एकमेकांशी लग्न करण्ाचा 
ननण्थय घेतला. वननताच्ा 
लग्नाला हास्य जत्रेच्ा टीमनं 
हजेरी लावली होती.

वननताच्ा लग्नातील 
पप्रयिश्थनी इंिलकर व ओकंार 

राऊत या िोघांचा फोटो 
सोशल मीपडयावर चचषेत आला 
होता. हा फोटो पप्रयिश्थनीने 
नतच्ा इंस्ाग्ावर शेअर 
केला होता. या फोटोत ती 
ओकंार राऊतला पकडून उभी 
असल्ाचं दिसत आहे. तक 
ओकंार नतच्ाकडे बघत आहे. 
तर ती कॅमेराकडे बघून स्ाईल 
िेत आहे. 

एवढंच नवे्तर नतचा 
एक हात ओकंारच्ा छातीवर 
आहे. नतच्ा आणण ओकंारच्ा 

या फोटोने सोशल मीपडयावर 
चांगलाच िुमाकूळ घातला 
होता. तर या फोटोवर आस्ताि 
काळेने कमेंट केली जी 
आणखीनच चचषेचा नवर्य 
ठरली. या फोटोवर आस्ताि 
कमेंट करत म्हणाला, 'ज्ा 
पद्धतीने ओकंार तुझ्ाकडे 
पाहत आहे, एकत्र आणण 
आनंिी राहा नमत्रांनो' अशी 
कमेंट आस्तािने केली.

त्ानंतर ओकंार व 
पप्रयिश्थनीच्ा अफेअरच्ा 

चचगा रंगल्ा. या िोघांनीही 
या चचवांवर मौन कायम 
राखलं. मात्र आता 

पप्रयिश्थनीने स्वतःच ओकंार 
व नतच्ा नात्ाबाबत भाष्य 
केलं आहे.

सचरि सचरि 
श्रॉफ श्रॉफ 

अडकला अडकला 
आिा लग्न आिा लग्न 
बंधिाि...बंधिाि...
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भारत- ऑस्ट्रेलिया कसोटी सामना : काय्यक्रम संपरेपययंत नरेटमध्रे सराव

रोहीत शमा्य म्हणतो... तानंा काय वाटतरे याचा फारसा फरक पडत नसतो!

तवीन हजार पोलवीस तनैात...
भारत आणण ऑस्ट्र ेशलया यांच्ात ९ माच्थपासून सुरू होणाऱया चौर्था कसोटी सामन्ासाठी मोटेरा येथील 

नरेंद् मोिी से्पडयमवर सुमारे ३,००० पोलीस तैनात करण्ात आले आहेत. सेक्टर-१ जेसीपी आणण डीआयजी 
नीरज बडगुजर यांच्ा नेतृत्वाखाली ११ एसपी िजगाचे अधिकारी आणण पोशलस ननरीक्षकांसह २०० पोशलस 
अधिकाऱयांच्ा पथकाने से्पडयम आणण बाहेरील सुरक्षा व्यवस्था सांभाळली. याशशवाय १५०० वाहतूक पोलीस 
कोठेही जाम होऊ नये यासाठी डु्टीवर होते.

।िवती दिल्ती। । महाईन्ूज 
। स्ोट््षस डषेस्क।

भारत आणण ऑस्ट्र े शलया 
यांच्ातील चौथा आणण अंनतम 
कसोटी सामना अहमिाबाि येथील 
नरेंद् मोिी से्पडयमवर खेळला 
जात आहे. सामना पाहण्ासाठी 
आणण भारत-ऑस्ट्र ेशलया मैत्रीचा 
७५ वा विगापन दिन साजरा 
करण्ासाठी सामन्ापूवधी रंगारंग 
काय्थरिमाचे आयोजन करण्ात 
आले होते. 

भारताचे पंतप्रिान नरेंद् मोिी 
आणण ऑस्ट्र ेशलयाचे पंतप्रिान 
अँथनी अल्ानीज या समारंभात 

प ोह ोचले . ि ोन्ी  िे शांच्ा 
पंतप्रिानांच्ा या भेटीमुळे कडक 
सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्ात आली 
होती. सुमारे तीन हजार पोशलस 
बंिोबस्तासाठी तैनात करण्ात 
आले होते . सामन्ापूवधीच्ा 
सरावासाठी संघांना से्पडयममध्य े
प्रवेश दिला गेला नाही आणण 
त्ांना नेटमध्ये बाहेर सराव करावा 
लागला.

र ाजकारणी  लोकांच्ा 
काय्थरिमानननमत्ाने खेळाडंूना बाहेर 
सराव करावा लागला यामुळे िोन्ी 
संघांच्ा टीम मॅनेजमेंटने नाराजी 
व्यक्त केली आहे. नाणेफेकीच्ा 
काही नमननटे आिी खेळाडंूना अखेर 

सरावासाठी से्पडयममध्ये प्रवेश 
करण्ाची संिी नमळाली. सुरके्षच्ा 
कारणास्तव िोन्ी पंतप्रिानांच्ा 
भोवती बंिोबस्त ठेवण्ात आला 
होता. 

अहमिाबाि कसोटीपूवधी 
सरावासाठी भारतीय आणण 
ऑस्ट्र ेशलयन खेळाडंूना मैिानात 
प्रवेश करण्ापासून रोखण्ात 
आले. यामागील कारण जाणून 
तुम्हाला आचिय्थ वाटेल. 

वास्तनवक, सरावाच्ा वेळी 
भारताचे पंतप्रिान नरेंद् मोिी आणण 
ऑस्ट्र ेशलया अँथनी अल्ानीज 
रथातून संपूण्थ  से् पडयमला   
प्रिशक्षणा घालत होते.

।अहमिाबाि। । महाईन्ूज 
। स्ोट््षस डषेस्क।

अहमिाबाि: भारताचे माजी 
प्रशशक्षक रवी शास्ती यांना भारतीय 
खेळाडंूची मानशसकता माहीत आहे, 
असे असतानाही इंिरू कसोटीत 
आम्हाला अनतआत्नवश्वासामुळे 
पराभवाला सामोरे जावे लागले, असे 
त्ांना वाटत असल्ास त्ात तर्थ 
नाही. आम्हाला बाहेरील व्यक्ततींच्ा 
मताने फारसा फरक पडत नाही, 
असे प्रतु्त्र भारताचा कण्थिार 

रोदहत शमगाने दिले.
शास्ती २०१४ सालापासून 

सहा वर्षे भारतीय संघाचे प्रशशक्षक 
होते. सध्या ते बॉड्थर-गावस्कर 
माशलकेत समालोचन करत आहेत. 
भारताला इंिूर येथे झालेल्ा 
नतसऱया कसोटीत मोठा पराभव 
पत्रावा लागला होता. या 
सामन्ानंतर शास्ती यांनी भारतीय 
खेळाडंूच्ा मानशसकतेवर टीका 
केली होती. ‘आत्संतुष्ता आणण 
अनतआत्नवश्वास भारताला महागात 
पडला. प्रत्ेक गोष् तुम्ही गृहीत 

िरता हे योग्य नाही. ही वृत्ी किी 
तरी तुम्हाला खाली आणले,’ असे 
शास्ती म्हणाले होते. परंतु चौर्था 
कसोटी सामन्ाच्ा पूव्थसंधे्यला 
पत्रकारांशी संवाि सािताना 
रोदहतने माजी प्रशशक्षकांची सगळी 
मते खोडून काढली.

‘‘चार सामन्ांच्ा माशलकेत 
जेव्ा तुम्ही िोन सामने शजकूंन 
आघाडी घेता आणण नतसऱया 
कसोटीत तुम्हाला पराभवाला 
सामोरे जावे लागते, तेव्ा आम्हाला 
अनतआत्नवश्वास महागात पडला 

राजकीय लोकांमुळे  
खेळाडंुना मन:स्ार्

शास्त्रींच्ा प्रश्ाला रोहीतचे प्रत्तूत्तर!
असे बाहेरून पाहणाऱयाला व्यक्तीला 
वाटत असेल, तर त्ाला काहीच 
अथ्थ नाही. खेळाडू आणण संघ 
म्हणून तुम्हाला चारही कसोटी 
सामन्ांत सववोत्म कामगगरी 
करायची असते. िोन सामने शजकूंन 
समािान मानायचे नसते. ‘डट्र ेशसगं 
रुम’मध्ये नसलेल्ा व्यक्तीला 
आम्ही कशाबाबत चचगा केली आहे, 
हे ठाऊक नसते. त्ामुळे आमच्ा 
कामगगरीबद्दल बाहेरील लोकांना 
काय वाटते याने आम्हाला फारसा 
फरक पडत नाही,’’ असे रोदहत 
म्हणाला.

।िवती दिल्ती।
 । महाईन्ूज । स्ोट््षस डषेस्क।

लीरच्ा पदहल्ा हंरामात बिुवारी (८ 
माच्ग) रजुरात जायट्ंसववरुद्ध रॉयल चलॅेंजस्ग 

बेंरलोर हा सामना खळेला जात आहे. स्पिधेतील 
आपला पदहला ववजय शोित असलले्ा या 

दोन्ी सघंातील या सामन्ात रजुरातन ेवरेवान 
सरुुवात करत आरसीबीचा ११ िावांनी पराभव 

केला. त्ामळेु त्ांचा पढेु जाण्ाचा मार्ग थोिा 
अवघि झाला आहे. 

रॉयल चॅलेंजस्थ बंगळुरू नवरुद्ध गुजरात 
जायट्ंस यांच्ातील आजच्ा सामन्ात गुजरातने 
आरसीबीसमोर २०२ िावांच ेआव्ान ठेवल ेहोत.े 
गजुरातची सलामीवीर सोपफया डंकली दहन े१८ 
चेंडूवर अि्थशतक पूण्थ करत स्पिषेतील सवगात वगेवान 
अि्थशतक झळकावल.े

सलग िोन पराभवानतंर गजुरातच ेखाते उघडले 
आहे. िसुरीकडे, आरसीबी संघ सलग नतसऱया 
सामन्ात पराभूत झाला. या सामन्ात गुजरातने 
नाणेफेक शजकूंन प्रथम फलिंाजी करण्ाचा ननण्थय 
घतेला. त्ान े२० र्टकांत सात गडी बाि २०१ िावा 
केल्ा. प्रत्तु्रात आरसीबीचा सघं २० र्टकांत ६ 
बाि १९० िावाच करू शकला. िावांचा पाठलाग 
करताना आरसीबीची चांगली झाली होती. 

रॉयल चॅलमेंजस्थ बगंळुरूची झटोळी ररकामीच!
गजुरात जायटंसचा अटीतटीच्ा सामन्ात ११ धािानंी विजय
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