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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्ा ववधान पररषद गटनरेतरेपदी एकनाथ खडसरे?

   ‘शेतकऱ्यांरती जात’ काढण ेचरतंाजिक! 
खासिार सपुरि्या सळेु ्यांरती टतीका

आतील पानांत

   ‘शास्तीमाफी’साठी मित कक्ष,  
पििंरी-चररंवड माहािालिकेरती त्यारी

   भाजिारे ततीि सारथती :  
सिंािकी्य िािावर 

प्ाधधकरण ‘प्रॉपटटी काड्ड’ चा ततढा सुटला!
 राज्ारे उत्ािि शुल्क मंत्ती शंभुराजे िेसाई ्यांरती घोरणा : आमिार महेश िांडगे ्यांरती िक्षवेधती

।पििंरी । महाईन्यूज । 
।रिनतनिधती । 

पििंरी-चििंवड नवनगर 
ववकास प्ाधिकरण हद्दीतदील 
विळकतिारकांच्ा ‘प्रॉिर्टी 

काड्ड’िा प्श्न अखेर वनकालात 
वनघाला आहे. आगािदी एक 

वर्षांत सबंधंित जागा िालकांना 
‘प्रॉिर्टी काड्ड’ वार्िािदी प्परिया 

िणू्ड करण्ात यणेार आहे, अशदी 
घोर्णा राज्ािे उत्ादन शलु्क 
ितं्दी शभुंराज ेदेसाई यांनदी केलदी 

आहे.  

भारतीय जनता पार्टीचे 
शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश 
लांडग ेयांनी राज्य विधिमडंळाच्ा 

‘प्रॉपटटी काड्ड’ चा फायदा काय?
 प्ाधिकरण हद्दीतदील भूखंडांिदी िोजणदी करुन ‘प्रॉिर्टी 

काड्ड ’ वार्ि करण्ाबाबत विळकतिारकांिदी गेल्ा ५० 
वर्षांिासूनिदी िागणदी होतदी. भूवि अधभलेख अध्ययावत केल्ािुळे 
विळकतिारकांना अधिकार अधभलेखािे हक्क नोंद, हद्दीिे वाद, 
वारस नोंददी करणे, वादािे वनरसन, शासकीय प्ाधिकरणाच्ा 
जागेवरील अवतरििण वनश्चित करणे अशा अडिणदी सोडवण्ास 
िोठी िदत होणार आहे. तसेि, िहसुलदी अधभलेख उिलब्ध 
नसल्ािुळे िहसुलदी उत्न्नवाढीला िालना विळणार आहे.  

पण, महाववकास आघाडीनरे दलु्डक्ष करे लरे..!
 २०१८ िध्ये सेक्टर २ ििदील विळकतिारकांना प्ायोगगक तत्ावर प्रॉिर्टी काड्ड देण्ात आले होते. िात्, त्ानंतरच्ा काळात उव्डररत 

िेठांििदील भूखंडािे प्रॉिर्टी काड्ड तयार करण्ािे काि प्शासकीय अनासे्िुळे तसेि दप्तर ददरंगाईिुळे ‘जैसे थे’आहे. िहाववकास आघाडदी 
सरकारच्ा सत्ाकाळात याकडे दलु्डक्ष झाले.कुणालाहदी ववश्ासात न घेता प्ाधिकरणािे ववलदीनदीकरण करण्ात आले. प्ाधिकरण हद्दीिे 
नकाशे तयार नाहदीत. त्ािुळे प्ाधिकरणािदी हद् नेिकी काय आहे? याबाबतहदी संभ्रि आहे. वास्तववक, प्ाधिकरण आणण श्सडको हदी संकल्पना 
एकि होतदी. नवदी िुंबईत श्सडकोिुळे ववकास झाला. तेथदील प्श्न िागटी लागतात. िग, पििंरी-चििंवडििदील प्श्न ४० वर्षे प्लंवबत का राहदीले? 
यािे आत्मचितंन होणे गरजेिे आहे. १४ वर्षांिासून प्लंवबत असलेला शास्तदीकर सरसकर् िाफीच्ा वनण्डय ज्ा प्िाणे श्शदें-फडणवदीस 
सरकारने घेतला. त्ािुळे पकिान ५  लाख पििंरी-चििंवडकरांना ददलासा ददला. त्ाि प्िाणे नवनगर प्ाधिकरण हद्दीतदील सुिारे सुिारे 
४५ हजार विळकतिारकांना प्रॉिर्टी काड्डिा ववर्य िागटी लावावा. ज्ािुळे पकिान १ लाख पििंरी-चििंवडकरांना ददलासा विळणार आहे. 

पप ंपरी -चचंचिड निनगर विकास प्ाधिकरणाचे 
‘पीएमआरडीए’मध्य ेविलीनीकरण झाल.े मात्र, प्ाधिकरणासाठी 
जवमनी देणारे भवूमपतु्र आणण वमळकतिारक रहहिाशी यांचे 
अनेक प्श्न िर्षानुिर्षे प्लवंित आहेत. त्ामळेु शशदें-फडणिीस 

सरकारच्ा माध्यमातनू ‘प्रॉपर्टी काड्ड’ चा प्श्न मागटी लािण्ासाठी आम्ी 
पढुाकार घतेला. एक िर्षाच्ा कालाििीत संिधंित भखूडंांची मोजणी 
करुन  ‘प्रॉपर्टी काड्ड’ िार्प करण्ाची घोर्णा राज्य उत्ादन शुल्क 
मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी केली. त्ामुळे पकमान ३० ते ४० हजार 
वमळकतिारकांना आणण १ लाख प्ाधिकरणिासी पपपंरी-चचचंिडकरांना 
या वनण्डयान ेहदलासा वमळणार आहे. यािद्दल राज्याच ेमुख्यमंत्री एकनाथ 
शशदें आणण उपमुख्यमंत्री देिेंद्र फडणिीस यांचे आभार व्यक्त करतो.  
  - िहेश लांडगे, शहराध्यक्ष तथा आिदार, 
   भाजिा, पििंरी-चििंवड.

आलले्ा वमळकतिारकांना अनके 
अडचणींचा सामना करािा लागतो.  
२०१८ मध्ये सेक्टर २ मिील 
वमळकतिारकांना प्ायोगगक तत्ािर 
प्रॉपर्टी काड्ड देण्ात आले होते. 
मात्र, त्ानंतरच्ा काळात उि्डररत 
पठेांमिील भखंूडाच ेप्रॉपर्टी काड्ड तयार 
करण्ाच ेकाम ‘जसै ेथे’आहे. त्ामळेु 
प्ाधिकरण हद्दीतील पेठ क्रमांक १ 
ते ४२ पययंतचे प्रॉपर्टी काड्ड किी 
वमळणार आहेत? त ेतयार करण्ाचे 
अधिकार कोणाच ेअसतील? आणण 
पकती कालाििीमध्य ेप्रॉपर्टी काड्ड 
वमळतील? अस ेप्श्न आमदार लांडगे 

यांनी सभागृहात उपस्थित केले. 
राज्य उत्ादन शलु्क मतं्री शभुंराजे 
देसाई म्णाल ेकी,  पणु ेमहानगर 
प्देश विकास प्ाधिकरण हद्दीत जनू 
२०२१ मध्य ेपपपंरी-चचचंिड निनगर 
विकास प्ाधिकरणाच ेविलीनीकरण 
झाल ेआहे. या भागातील सपंाहदत 
केलले्ा भखूडंांचे विभाजन वनिासी, 
िाणणज्य, औद्ोगगक ि साि्डजवनक 
सवुििा अस ेकरण्ात आल ेआहे. 
त्ािाित ८ हजार ३०० भूखंडांचे 
‘लेआउर्’ मजंरू केल ेआहेत. त्ांचा 
भाडेपट्टयाचा कालाििी ९९ िर्षांचा 
आहे. काही हठकाणी प्ायोगगक 

तत्तािर ‘प्रॉपर्टी काड्ड’ देण्ात आले 
आहेत. मात्र, आता पीएमआरडीए, 
पपपंरी-चचचंिड महापाशलका आणण 
जमा िंदी आयुक्त प्शासन अशा 
तीन विभागांच्ा सयंकु्त मोहीमदे्ारे 
संिं धित भूखंडांची मोजणी 
करण्ात येईल. मोजणीचे पैसे 
जमा िदंी विभागाकडे महापाशलका 
प्शासनाने भरणे आिश्यक आहे. 
तसेच मनुष्यिळ कमी पडल्ास 
अवतररक्त मनषु्यिळ उपलब्ध करुन 
एक िर्षाच्ा आत मोजणी करुन 
‘प्रॉपर्टी काड्ड’ िार्पाची प्पक्रया पणू्ड 
केली जाईल.

अ थ्ड सं क ल् ी य 
अ ध ि िे श न ा त 

न ि न ग र 

प्ाधिकरण 
हद्दीतील 

व म ळ क त ि ा रक ां च ा  गे ल् ा 
५ ०  ि र् षां प ा सू न  प् लं व ि त 
असलेला ‘प्रॉपर्टी काड्ड ’च्ा 
प्श्नाकडे सरकारचे लक्ष िेिले.  

आमदार लांडगे म्णाले की, 
पपपंरी-चचचंिड निनगर विकास 
प्ाधिकरणाच े‘पीएमआरडीए’मधे्य 
विलीनीक रण झाले  आहे . 
प्ाधिकरणाची थिापना १९७२ मधे्य 
झाली होती. मात्र, अद्ापही समुारे ३० 
हजारहून अधिक वमळकतिारकांना 
‘प्रॉपर्टी काड्ड’ वमळालेल ेनाहीत. गले्ा 

५० िर्षांपासून प्ाधिकरणात 
ज व म न ी  सं प ा ह द त 

झालले्ा भवूमपतु्रांसह 
ये थे  र ा ह ा य ल ा 
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‘शरेतकऱाांची जात’ काढणरे चचंताजनक!
खासदार सुप्रिया सुळे यांची टीका : संसदेत आवाज उठवणार, अशा निण्णयाचा निषेध

।िुणे।
 । महाईन्यूज । रिनतनिधती।

बाराितदी लोकसभा 
ितदारसघंातदील प्श्नांबाबत 

खासदार सपुप्या सळेु यांिदी िणुे 
िहािाश्लका आयकु्त ववरिि 

कुिार यांच्ा सोबत आज बठैक 
िार िडलदी. त्ानतंर घेतलले्ा 
ित्कार िररर्देत सपुप्या सळेु 

यांनदी वगेवगेळ्ा िदु्दांवर भाष्य 
केल.ं शतेकऱयांना त्ांिदी जात 

वविारलदी जात ेहदी िक्कादायक 
बाब असल्ािं त्ांनदी या ित्कार 

िररर्देत म्हर्ल ंआहे.
शेतकर् यांना जात विचारली 

जात आहे. त्ामुळे शेतकरी 
िगषामध्ये नाराजी आहे. त्ािर 
सुपप्या सुळे म्णाल्ा की, “ही 
िाि िक्ादायक असनू देशातील 
कोणत्ाही शतेकर् याला आजपययंत 
किीही जात विचारली गलेी नाही. 
तसचे मी या वनण्डयाचा जाहीर वनर्िे 
व्यक्त करते आणण तो वनण्डय मागे 
घेतला पाहहजे. यामागे नक्ीच 
काही तरी कर्कारथिान असण्ाची 

शक्यता आहे. त्ा प्श्नािर ससंदेत 
आिाज उठिणार असल्ाच ेत्ांनी 
सांगगतल.े”

“शतेकर् याच मोठ्ा प्माणािर 
नकुसान झाल ेअसनू त्ाचे पचंनामे 
झाले नाही. त्ात अधिकार् याच्ा 
िदल्ा केल्ा. यातनू या सरकारची 
मानशसकता हदसनू यते आहे. तसचे 
सि्ड मोठे नेत ेहोळी खळेण्ात व्यस्त 
होत.े थोडा िळे होळी खळेल ेअसते 
आणण मंत्रालयात जाऊन यंत्रणा 
हलिली असती. तर पचंनामे रखडले 
नसते.” अशा शब्ात मुख्यमंत्री 
एकनाथ शशदें आणण उपमुख्यमंत्री 
देिेंद्र फडणिीस यांच्ािर त्ांनी 
र्ीका केली.

िंतरिधाि िरेंद्र मोिती 
िाराज होततीि: सुळे

उपमुख्यमंत्री आणण अथ्डमंत्री 
देिेंद्र फडणिीस यांनी काल राज्याचा 
अथ्डसकंल् सादर केला. त्ािरून 
महाविकास आघाडीतील नेत्ांनी 
र्ीका केली आहे. त्ा प्श्नािर आज 
खासदार सपुप्या सुळे यांना विचारले 
असता त्ा म्णाल्ा की, “पतंप्िान 

नागालँडमध्रे भाजपाला पाठिंबा नाही
 नागालडँ येथे राष्ट्रवाददी काँग्सेन ेभाजिाला िादठंबा दश्डवला आहे. 

त्ावर सपुप्या सळेु म्हणाल्ा की, “याबाबत शरद िवार यांनदी भवूिका 
िांडलदी आहे. तसिे भाजिाला िादठंबा ददला नाहदी. राज्ात १०५ आिदार 
भाजिािे असले तरी िुख्यिंत्दी एकनाथ श्शदें यांिदी फायनल सहदी 
असते. त्ािळेु यावर देवेंद्र फडणवदीस यांना अधिक वविारू शकता. या 
सरकारिध्य े१०५ आिदाराि ंिालत ंकी एकनाथ श्शदें यांि ंिालतं?” 
अशा शब्ात भाजिि ेनते ेउििखु्यितं्दी देवेंद्र फडणवदीस यांना त्ांनदी 
र्ोला लगावला.

।िुणे।
 । महाईन्यूज । रिनतनिधती।

साववत्दीबाई फुले िणेु 
ववद्ािदीठाच्ा ववववि अधिकार 

िडंळांिदी वनवडणूक प्परिया 
िणू्ड होऊन अस्स्तत्ात आलेल्ा 

अधिसभेिदी िदहलदी सभा 
शवनवारी (११ फेब्वुारी) होणार 
आहे. या सभेत २०-२३-२४ या 

वर्षासाठीिा अथ्डसकंल्प िांडला 
जाणार असनू, अधिसभेसाठी 

ववद्ािदीठ िरीक्षा, शैक्षणणक 
वळेाित्क, ववद्ार्थषांसाठीच्ा 
योजना या सदंभषातदील ववववि 

ठरावांसह ववद्ािदीठाच्ा 
िदवदीदान सिारंभात अधिसभा 

आणण ववद्ाशाखचे्ा िदहला 
सदस्ांसाठी िोतदी रंगाच्ा 

साडदीिा सिावेश करावा, 
अधिसभा सदस्ांिदी वेगळी 

ओळख ददसण्ासाठी स्वततं् बजॅ 
द्ावा अशा ठरावांिा सिावेश 

आहे. 

काही महहन्ांपिूटी विद्ापीठाच्ा 
अधिकार मंडळांची वनिडणूक 
प्पक्रया पूण्ड झाली. यदंा पहहल्ांदाच 
अधिसभा वनिडणुकीला राजकीय 
स्वरूप प्ाप्त झाल ेहोत.े त्ात भारतीय 
जनता पक्षाशी सिंधंितांच्ा विद्ापीठ 
विकास मचंाच्ा िहुतांश उमदेिारांनी 
विजय वमळिला. त्ानंतर राज्यपाल 
नामवनदषेशशत सदस्ांची नेमणूक, 
व्यिथिापन पररर्द, अभ्ास मंडळे 
आदी प्पक्रया पूण्ड करून आता 
अथ्डसंकल् मांडला जाणार आहे. 
गेल्ािर्टी ७० कोर्ींच्ा तुर्ीचा 
अथ्डसकंल् सादर करण्ात आला 
होता. त्ामळेु यंदा अथ्डसंकल्ातील 
तूर् कमी होणार का हा प्श्न आहे. 
गेले िर््डभरापासून विद्ापीठाचे 
कुलगरुूपद ररक्त असल्ान ेप्भारी 
कुलगरुू डरॉ. कारभारी काळे यांच्ा 
अध्यक्षतेखाली ही अथ्डसंकल्ीय 
अधिसभा होणार आहे.

संलग्न महाविद्ालयातील 
‘कमिा आणण शशका’ योजनेतील 

पणु ेविद्यापीठयाचया आज पदिी प्रदयान समयारंभ ‘त्या’ आरोपींिर कठोर 
करियाई करु: चयाकणकर

।िुणे।
 । महाईन्यूज । रिनतनिधती।

महहलेच्ा सासरच्ांनी 
ज ा दुर् ो ण ा  क र ण् ा स ा ठ ी 
सुनेचं माशसक पाळीतील रक्त 
विकण्ाचा अघोरी प्कार केल्ाची 
िक्ादायक घर्ना पुण्ात 
उघडकीस आली आहे. या घर्ननेतंर 
आता राज्यभरातनू संतप्त प्वतपक्रया 
यते आहेत. दरम्ान, या प्करणाची 
महहला आयोगानहेी दखल घेतली 
असून आरोपींविरोिात कठोर 
कारिाई करण्ात येईल, अशी 
प्वतपक्रया महहला आयोगाच्ा 
अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी 
हदली आहे.

गले्ा दोन हदिसांपिूटी आपण 
सिषांनी जागवतक महहला हदिस 
साजरा केला. मात्र, पणु्ातील घर्ना 
िघता अजनूही महहलांिर होणाऱया 
अन्ाय आणण अत्ाचाराच्ा 
विरोिात सुरू असलेला लढा 
आणखी पकती हदिस लढािा 

लागेल, हा प्श्न पडतो, अशी 
प्वतपक्रया रुपाली चाकणकर 
यांनी हदली. तसेच पुण्ातील 
या घर्नेिाित महहला आयोग 
पाठपरुािा करेन आणण आरोपींिर 
कडक कारिाई केली जाईल, असहेी 
त्ा म्णाल्ा. 

माशसक पाळी सरुू असताना 
महहलचेा छळ करून अघोरी कृत् 
केल्ाचा िक्ादायक प्कार 
पुण्ात उघडकीस आला आहे. 
याप्करणी महहलेने पती सागर 
ढिळे, सासू अवनता ढिळे, सासरे 
िािासाहेि ढिळे, दीर दीपक 
ढिळे, मािस दीर विशाल तुपे,  
भाचा रोहन वमसाळ, महाद ूकणसे 
(सि्ड रा. िीड) यांच्ा विरुद्ध तक्रार 
दाखल केली आहे. सिंधंित महहला 
वििाहानंतर िीड शजल्हातील 
कामखेडा गािात पतीच्ा घरी 
राहत होती. पतीसह नातिेाईकांनी 
वतचा शाररररक आणण मानशसक 
छळ केला. असे महहलने ेतक्रारीत 
म्र्ले आहे. 

महिलांिा मोती रगंाची साडी : अभिसिेच्ा पहिल्ा सिते अर्णसकंल्प सादर

प्श्नािर सपुप्या सळेु म्णाल्ा की, 
“मला त्ा गोष्ी िाित काहीच आश्चय्ड 
िार्त नाही. मागील अनेक िर्षांत 
ईडी, सीिीआयकडून विरोिकांना 
नोपर्सा पाठविणे हे काही निीन 
नाही. तसेच विरोिकांना प्लोभन 
पकंिा भीती दाखिनू पक्षामध्य ेप्िशे 
हदला जात आहे.” आजिर 90 ते 
95 र्के् केसेस ईडी, सीिीआय 
माफ्ड त विरोिकांिर झाल्ाच ंत्ांनी 
सांगगतल.े

िुण्ाततीि मालसक 
िाळीिरम्ािच्ा अघोरी 

कृत्ावर टतीका...

पुण्ातील एका महहले सोित 
माशसक पाळीत अघोरी कृत् 
केल्ाची घर्ना घडली आहे.त्ािाित 
सपुप्या सळेु म्णाल्ा की, “मागील 
सहा महहन्ात गुने्गारीच प्माण 
अधिक प्माणात िाढल ंआहे. त्ामध्ये 
प्ामखु्यान ेकोयता गगँ सारख्या घर्ना 
मोठ्ा प्माणािर समोर आल्ा.
त्ामळेु सि्ड घर्ना लक्षात घतेा गृह 
मतं्रालयाच अपयश आहे. असं म्णत 
गहृमतं्री देिेंद्र फडणिीस यांच्ािर 
त्ांनी र्ीका केली.

नरेंद्र मोदी यांनी नेहमी सांगगतले 
आहे. कोणाच्ाही नािािर योजना 
आण ूनका आणण त्ांच्ा नािािर 
तर करूच नका असा आग्रह आहे. 
तसचे काही कुरंु्िाची नाि देण्ात 
आल्ानंतर पंतप्िान नरेंद्र मोदी 
यांनी त्ाला विरोि दश्डविला होता. 
पतंप्िान पकंिा मुख्यमतं्री या पदाच्ा 
नािान ेयोजना तयार करा. मी ‘नामो’ 
नािाची योजना िाचल्ानतंर एक 
चचतंा िार्ते. ती म्णजे पंतप्िान 
नरेंद्र मोदी नाराज होतील. पतंप्िान 
नरेंद्र मोदी यांना या सि्ड गोष्ी आिडत 
नाही. तर ‘नामो’ नािाची योजना कशी 
काढली. यािाित काहीच समजलं 

नसनू त्ािद्दल आश्चय्ड िार्त आहे. 
काही योजनािद्दल सरकाराचं 
अधभनंदन, पण तुमच्ाकडे तेिढा 
वनिी आहे का?” असा सिाल देखील 
सपुप्या सळेु यांनी यािळेी उपस्थित 
केला.

हसि मुश्तीफ ्यांच्ा 
कुटंुनि्यांवरीि कारवाईवर 
का्य म्हणाल्ा सुळे?

राष्ट्र िादी काँग्रेस पक्षाचे नेते 
माजी मंत्री हसन मुश्ीफ यांच्ा 
कुरंु्िीय आणण अन् सदस्िर पनु्ा 
ईडी माफ्ड त कारिाई सरुू आहे. त्ा 

विद्ार्थषांना ६० रुपय ेप्वत तास या 
दराने मानिन द्ािे, ऑशलम्पिक 
दजषाच्ा क्रीडा संकुलात वमनी 
ऑशलम्पिक स्पिषेच्ा आयोजनाचे 
ठराि अधिसभा सदस् दादाभाऊ 
शशनलकर यांनी मांडले आहेत. 

कें द्र सरकारच्ा शनू् कचरा 
वनयमािलीचा उपयोग करून 
विद्ापीठात १ एपप्लपासनू शनू् 
कचरा काय्डक्रम करण्ाचा 
ठराि डरॉ. राजशे मणरेीकर यांनी 
मांडला आहे. विद्ापीठाच्ा 
पदिीदान समारंभात अधिसभा 
आणण विद्ाशाखेच्ा महहला 

सदस्ांसाठी मोती रंगाच्ा 
साडीचा समािेश करािा, 
अधिसभा सदस्ांची िेगळी 
ओळख हदसण्ासाठी स्वततं्र िजॅ 
द्ािा हे ठराि अपणषा लचळंगकर 
यांनी मांडल ेआहेत.

पहहले कुलगुरू डरॉ. मुकंुद 
जयकर यांचे स्ृवतशशल् 
िसिण्ाची मागणी विद्ापीठाच्ा 
अमृत महोत्सिी िर्षात पहहले 
कुलगरुू डरॉ. मकंुुद जयकर यांचे 
स्वृतशशल् विद्ापीठ आिारात 
िसिण्ािाित डरॉ. ज्योत्सा 
एकिोरे् यांनी ठराि मांडला आहे. 
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‘शास्ीमाफी’सािी मदत कक्ष
मिापानलका रिशासिाची तयारी : लािारथींिा रिमाणपत्र देणार, मूळ कर िरण्ाचे आवािि

।पििंरी।
 । महाईन्यूज । रिनतनिधती।

अविै बांिकािावरील शास्तदी 
िाफीिदी वनण्डय राज्सरकारकडून 

नुकताि घणे्ात आला. िळू 
करािा भरणा केल्ानतंर 

शास्तदीिदी िाफी होणार असल्ािे 
शासनाच्ा अध्यादेशातून निदू 

करण्ात आल.े आधथ्डक वर््ड 
संिण्ासाठी किदी कालाविदी 

रादहला आहे. त्ािळेु नागररकांना 
िळू भरण्ासाठी अडिण यऊे 

नय ेया हेतनेू पििंरी-चििंवड 
िहानगरिाश्लकेने िहत्ाच्ा 

ववभागािधे्य (झोन) कॅश काऊंर्र 
वाढववण्ात आलदी असनू त्ांिदी 
वळे सदु्ा वाढववलदी असनू आता 
ऑनलाईन स्वरुिात सदु्ा अवैि 

शास्तदी िाफीि ेप्िाणित् िळू 
करािा भरणा केल्ानतंर उिलब्ध 

करुन देण्ात आल ेआहे.

भाजपा आमदार महेश लांडगे 
यांच्ासह थिावनक लोकप्वतवनिींनी 
केलले्ा पाठपरुाव्याला यश वमळाले 

आणण राज्य सरकारने शास्तीकर 
माफ केला आहे. 

नागररकांनी अिैि िांिकाम 
शास्ती माफीचे  प्माणपत्र 
वमळविण्ासाठी नागररकांनी   
WWW.PCMCINDIA.GOV.
IN या संकेतथिळािरील अिैि 
शास्ती माफी प्माणपत्र या शलकंद्ारे 
आपली सि्डमाहहती भरािी. यामधे्य 
आपणास झोन क्रमांक, गर् क्रमांक, 

मालमत्ा क्रमांक, िाढीि क्रमांक 
भरािा. (PCMC) त्ानंतर त्ांनी 
मूळ कराचा भरणा केला नसल्ास 
विविि पयषायाद्ारे भरणा करािा. 
ज्यांनी यापूिटी भरणा केला आहे 
त्ांनी आपली माहीती भरून 
प्माणपत्र प्ाप्त कराि.े ज ेनागररक 
कॅश काऊंर्रद्ारे मळू कराचा भरणा 
करणार आहेत त्ांनी आपल्ा झोन 
मिील कॅश काऊंर्रच्ा माध्यमातनू 

मूळ कराचा भरणा करािा. त्ांना 
मूळ कराचा भरणा केल्ानंतर 
ऑनलाईन पद्धतीने प्माणपत्र वमळू 
शकेल.

िागररकांच्ा सो्यतीसाठी 
मित कक्ष तत्र…
ज्या नागररकांना  मूळ 

कराचा भरणा करायचा असेल 
त्ांनी आपल्ा करसंकलन 

113 कोटींची शास्ी झाली माफ
 िाल ूआधथ्डक वर्षािध्य े6257 िालित्ा िारकांनदी िळू करािा 

भरणा केला असून 41 कोर्दी 45 लाख रुियांिा िळू कर भरण्ात 
आला आहे. यािध्य ेिालू आधथ्डक वर्षािध्य ेतब्बल 113 कोर्दी रुियांिदी 
अविै बांिकाि शास्तदी शासन वनण्डयाला अनरंु्गून िाफ झालेलदी आहे.
अविै बांिकाि शास्तदीिळेु िळू करांिा भरणा करण्ासाठी नागररक 
उदासदीन होत ेिात् आता अनकेजण िळू करांिा भरणा करण्ासाठी 
सिोर येत आहेत हदी िांगलदी गोष् आहे.(PCMC) िात् आता िळू 
करहदी न भरणाऱया िालित्ा िारकांवर जप्तदी आणण इतर दंडात्मक 
कारवाई करण्ात येईल, असे सहाय्यक आयुक्त नदीलेश देशिखु यांनदी 
सांगगतल.े

।पििंरी।
 । महाईन्यूज । रिनतनिधती।

चििंवड िोर्वनवडणकुीिध्य े
िहाववकास आघाडदीिे उिेदवार 
नाना कार् ेयांना वनयोजनासाठी 
आणण प्िारासाठी अतं्त किदी 
वळे विळाला. अस ेअसतानाहदी 

िदाधिकारी व कायर्क्ड त्षांनदी 
अत्तं उत्ि वनयोजन केल.े िढुील 

वनवडणुकीिध्य ेआिला ववजय 
नक्की असनू खिनू न जाता 

नव्ा जोिान ेकािाला लागा, 
अशा शब्ात अश्जत िवार यांनदी 

िहाववकास आघाडदी व राष्ट्रवाददीच्ा 
काय्डकत्षांि ेकौतुक केल.े

चचंचिड वििानसभेच्ा 
पोर्वनिडणुकीत महाविकास 
आघाडीच ेउमेदिार नाना कारे् यांना 
लाखाच्ा आसपास मत ेवमळाली. 
गतिेळच्ा वनिडणुकीपेक्षा 

खचनू न जयातया कयामयालया लयागया: अजजत पियार
चचंचवड पोटनिवडणूक : िािा काटे आणण पदाचधकाऱािंी घतेली िटे अधधवरेशन सांपलरे की शहरात बैिक...

तब्बल 60 हजार मते अधिकची 
खचेणयात पक्षाच्ा कायकत्षांना 
यश आले. मात्र अगदी थोड्ा 
फरकान ेयशान ेहुलकािणी हदली. 

अपक्ष उमेदिारामुळे महाविकास 
आघाडीतील मतांची फार्ाफुर् 
झाली. या पार््डभूमीिर पक्षाच्ा 
प्मखु काय्डकतषे ि नगरसिेकांनी 

आज (हद. 10) विरोिी पक्षनेते 
अशजत पिार यांची भरे् घऊेन चचषा 
केली.

यािेळी राष्ट्र िादी विद्ाथटी 

व ि भ ा ग ी य  क ा य षा ल य ा त ी ल 
सहाय्यक मडंलाधिकाऱयांची मदत 
घेण्ाचे आिाहन पपपंरी-चचचंिड 
महानगरपाशलकेच्ा द्ारे करण्ात 
आल ेआहे. यामध्य े राजेंद्र कंुभार, 
आकुडटी – मो. 9922502122, रमशे 
चोरघ,े चचचंिड – 9922502650, 
शसताराम मंु ढे , थेरगाि – 
9922502063,  जयश्ी सान,े सांगिी 
– 9922902271,  सरु्मा भरिीरकर, 
पपपंरी िाघेरे – 9822497389, 
महादेि चेरेकर, पपपंरी नगर – 
9921913118, सतंोर् कोराड, मनपा 

भिन – 8308973427, सुचेता 
कुलकणटी, फुगेिाडी – दापोडी – 
9922502124, राजू मोरे, भोसरी 
– 9922932553, श्धदा िोडषे, 
च-होली, मोशी – 8805538300,  
संजय लांडगे , चचखली – 
7020434155, संजय तळपाडे, 
तळिडे, 9760319570, अधभशजत 
देिकर, पकिळे – 9922504489,  
रमेश मलये, हदघी – िोपखेल – 
9881798331, जयिंत वनरगुडे, 
िाकड – 9011488957 यांकडून 
नागररक मदत घऊे शकतात.

अश्जत िवार यांनदी िोर्वनवडणकुीत िडलेल्ा ितांसह 
प्भागवनहा व बुथवनहाय िादहतदी यावेळी घेतलदी. उिस्स्तांना 

िागदश्डन करताना अश्जत िवार म्हणाले, िोर्वनवडणकुीसाठी 
आिल्ाला अतं्त किदी वेळ विळाला. किदी वेळातहदी 
वनवडणुकीि ेअतं्त उत्ि वनयोजन करण्ात व िोठी िते 
विळववण्ात सवषांच्ा कष्ािळेु यश विळाले. ववजय-िराजय हे 
वनवडणुकीत होति असतात. िात्, आिलेल्ा विळालेलदी िते 
हदी आिलदी ववश्ास दविगुणदीत करणारी आहेत. त्ािुळे खिून 
न जाता यणेार् या प्त्के वनवडणुकीत यश विळववण्ाच्ा 
दृष्दीने आतािासून तयारीला लागा. अधिवेशन सिंल्ानतंर 
पििंरी-चििंवडिध्य ेआिण बैठक घेणार असनू त्ावेळी िढुील 
वनवडणुकांच्ा दृष्दीन ेवनयोजन करण्ात येईल. आिण राज् 
शासन, िहािाश्लकेच्ा िाध्यिातून केलेलदी ववकासकािे 
जनतेिययंत िोहोिववण्ाच्ा कािाला आतािासनूि लागा. 
िढुील वनवडणुकांिध्य ेितदार आिल्ालाि सिंदी देतदील आणण 
आिला ववजय होईल, असा ववश्ासहदी िवार यांनदी यावेळी बोलून 
दाखववला.

काँग्रेसचे प्देशाध्यक्ष सुनील 
गव्ाणे, माजी नगसेिक संतोर् 
कोकण,े विनोद नढे, राष्ट्रिादी शहर 

उपाध्यक्ष अविनाश गायकिाड 
यांच्ासह काय्डकतषे ि पदाधिकारी 
उपस्थित होते. 



। िाझझये िनदीिा जाणोवनया भाव।  
तो करी उिाव गुरूरावो।।

। आवडदीिा िंत् सांगगतला सोिा  
जेणे नोहे गुंफा कोठे काहदी।।

 - संत तुकाराम

।। अभंगवाणती ।।

आिंिती सकाळ

 वनळ्ाशार आकाशात चंद्राची 
िरात आली की भल्ाभल्ांची 

मने डोलू लागतात. अथ्ड आणण िमषाच्ा जगात 
िैभि आकाशात पसरलेले आहे आणण िैभि 
आपल्ासोित विलास आणते. अथषाचे जग 
म्णजे व्यािसागयक जीिन. आज व्यिसाय 
असो की नोकरी, महहलांना असुरशक्षत 
िार्ते. पण, महहलांना िमषाच्ा जगातही 
त्ांची सुरशक्षतता शोिािी लागते हे सिषात 
वनराशाजनक. आपल्ा देशातील अनेक 
महामंडलेर्रांना याची चचतंा आहे, ते खासगीत 
पकंिा कुजिुजत म्णतात की, चाररत्राची 
चचतंा नसलेले काही लोक िमषाच्ा विर्ात 
शशरले आहेत. त्ांच्ासाठी हाही भोगाचा 
माग्ड झाला. िैभि इथे तर आहेत. करॉपपोरेर् 
क्षेत्रात तर हा खेळ खुलेआम सुरू आहे. खरे 
तर हे दोन्ी हठकाणी घडते, कारण लोकांनी 
चाररत्राला प्ािान् देणे िंद केले आहे. पोप 
यांची चचतंा असो िा महामंडलेर्रांची, उपाय 
आपल्ालाच शोिािा लागेल. म्णूनच 
चाररत्र हे स्वतःच्ा प्यत्ांनी पर्कते आणण 
इतरांच्ा योगदानाने व्यगक्तमत्त घडते, असे 
शास्तात शलहहले आहे.

जे इष्टनमत् आहेत, त्ांरे िरे 
िाहणे माझे कत्षव्य..!
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वाढत्ा रिियूरणारा 
धक्ािा्यक अहवाि...

संपादकीय

देशाचे पंतप्िान नरेंद्र मोदी 
आणण कें द्रीय गृहमंत्री अवमत 
शाह यांच्ा नेतृत्ाखालील 
भाजपाने २०२४ च्ा लोकसभा 
वनिडणुकीसाठी ४०० जागांहून 
अधिकचे लक्ष्य वनिषाररत केले आहे. ५४५ सदस् असलेल्ा 
लोकसभेच्ा सभागृहात २०१९ साली भाजपाने ३०३ जागा 
शजकंल्ा होत्ा. आपले वनिषाररत लक्ष्य गाठण्ासाठी 
भाजापाचे राष्ट्र ीय अध्यक्ष जेपी नड्ा यांनी साि्डपत्रक 
वनिडणुकांची तयारी करण्ासाठी तीन सदस्ांची सवमती 
थिापन केली. पडद्ामागे राहून काम करणाऱया या सवमतीमध्य े
सुनील िन्सल, विनोद तािडे आणण तरुण चुग या तीन राष्ट्र ीय 
महासचचिांचा समािेश आहे.

ही सवमती २०२४ च्ा लोकसभा वनिडणुकांच्ा 
उमेदिारांसाठी रणनीती ठरविण्ािर काम करेल. २०१९ 
च्ा वनिडणुकीत कोणत्ा मतदारसंघात भाजपाचे उमेदिार 
दसुऱया क्रमाकांिर होते, तसेच आगामी वनिडणुकीसाठी 
संभाव्य उमेदिारांची वनिड यािद्दल प्देश भाजपाशी समन्वय 
सािण्ाचे काम या सवमतीकडून होईल. मतदारसंघाचा 
आढािा घेण्ासोितच ही सवमती सामान् लोकांपययंत 
पोहोचण्ासाठी प्भािी काय्डक्रम सुचविण्ािरदेखील काम 
करेल. या काय्डक्रमाच्ा माध्यमातून पक्षाला काय्डकत्षांच्ा 
पररघािाहेर पोहोचिणारे काय्डक्रम देण्ािरदेखील भर असेल.

भाजपाचे अखखल भारतीय महासचचि असलेल्ा विनोद 
तािडे यांनी व्यिस्थितरीत्ा राजकारणाच्ा मुख्य प्िाहात 
पुनरागमन केले. २०१४ ते २०१९ दरम्ान देिेंद्र फडणिीस 
यांच्ा सरकारमध्ये काम केलेल्ा तािडे यांना संभाव्या 
स्पि्डक समजून िाजूला सारण्ात आले होते. भाजपाच्ा 

कें द्रीय नेतृत्ाने विनोद तािडेंिर 
सोपविलेल्ा नव्या जिािदारीमुळे 
त्ांच्ा क्षमतेिर पक्षाचा असलेला 
आत्मविर्ास हदसून येतो. ज्यामुळे 
विनोद तािडे यांना स्वतःची क्षमता 

शसद्ध करण्ाची एक निी संिी वमळाली आहे.
वनिडणूक व्यिथिापनाची कला अिगत असलेल्ा 

सुनील िन्सल यांना कें द्रीय नेतृत्ाने या सवमतीमध्ये घेतले 
आहे. िन्सल यांनी याआिी देखील वनिडणुका शजकंण्ाचे 
कौशल् पक्षाला शसद्ध करून दाखविले आहे. सुनील िन्सल 
यांनी २०१७ आणण २०२२ साली उत्र प्देश वििानसभा 
वनिडणुकीत आणण २०१९ लोकसभा वनिडणुकीत आपले 
कसि दाखिून हदले होते. ऑगस्ट २०२२ मध्ये त्ांची पशश्चम 
िंगाल, ओपडशा आणण तेलंगणाच्ा प्भारीपदी वनयुक्ती केली 
गेली. या तीनही राज्यांत भाजपा विरोिात िसलेला आहे. 
२०२४ साठी वनिडणुकीची रणनीती आखण्ाच्ा दृष्ीने 
िन्सल या राज्यात काम करत आहेत.

अखखल भारतीय विद्ाथटी पररर्देमिून भाजपामध्य े
प्िेश केलेले कुशल संघर्क म्णून तरुण चुग यांनी आपला 
ठसा उमर्िला आहे. ५० िर्टीय तरुण चुग हे भाजपासाठी 
रसद आणणारे आणण पक्षाच्ा ि िररष्ठ नेत्ांच्ा काय्डक्रमांचे 
िेळापत्रक तयार करणारे प्मुख व्यक्ती आहेत. मूळचे 
अमृतसरचे असलेले चुग यांना २०२० साली तेलंगणाच्ा 
राज्य प्भारीपदी वनयुक्त करण्ात आले होते. या राज्यात एक 
मजिूत विरोिी पक्ष म्णून आपले थिान वनमषाण करण्ाचा 
प्यत् भाजपा करत आहे. चुग यांच्ा नेतृत्ाखाली तेलंगणाचे 
पक्षप्मुख िंदी संजय कुमार हे भारत राष्ट्र  सवमतीला चांगले 
आव्ान देत आहेत.

कोविड-19 चा प्कोप पुन्ा एकदा िाढण्ाची 
चचने् आहेत. कोविडच्ा साथीत ज्यांना या आजाराची 
लागण झाली त्ात एक मुख्य लक्षण होते िास न येणे. 
आता यामधे्य िाढत्ा िायू प्दरू्णाचाही समािेश आहे. 
शास्तज्ांच्ा मते, यामुळे िाढत्ा िायू प्दरू्णामुळे 
आपली िास घेण्ाची क्षमता कमकुित होत आहे.

िाल्टिमोर येथील जरॉन्स हरॉपपकन्स सू्ल ऑफ 
मेपडशसन येथील रायनोलरॉशजस्ट मुरुगप्पन रामनाथन 
जूवनयर यांनी एका संकेतथिळाला हदलेल्ा अहिालात 
सांगगतलं की, संशोिनानुसार सतत प्दरू्णाच्ा 
संपकषात राहहल्ाने अ ॅनोल्स्या होण्ाचा िोका १.६ ते 
१.७ पर्ीने िाढतो. ॲनोल्स्या म्णजे िास घेण्ाची 
क्षमता कमी होणे. आिी राजिानी हदल्ीमध्ये हिा 
िाईर् आहे असल्ाचं म्र्लं जायचं पण आता आधथ्डक 
राजिानी मुंिईतील हिाही हदिसेंहदिस खराि होत 
चालली आहे. थंडीच्ा मोसमात मुंिई, हदल्ीसह 
देशातील अनेक शहरांतील हिेची गुणित्ा ढासळली 
आहे. या हहिाळ्ात फुफु्स आणण र्सनाच्ा 
आजारांचा िोका िाढणार असल्ाचा अंदाजही व्यक्त 
केला जात आहे.

हिेची गुणित्ा हदिसेंहदिस ढासळताना हदसत 
आहे. आिी राजिानी हदल्ीमधे्य हिा िाईर् आहे 
असल्ाचं म्र्लं जायचं पण आता आधथ्डक राजिानी 
मंुिईतील हिाही हदिसेंहदिस खराि होत चालली 
आहे. थंडीच्ा मोसमात मंुिई, हदल्ीसह देशातील 
अनेक शहरांतील हिेची गुणित्ा ढासळली आहे. या 
हहिाळ्ात फुफु्स आणण र्सनाच्ा आजारांचा िोका 
िाढणार असल्ाचा अंदाजही व्यक्त केला जात आहे.

िाहने, िीज कें दे्र आणण आपल्ा घरांमध्य े
इंिनाच्ा ज्वलनामुळे िातािरणात करॉस्टार PM 2.5 
सारखे घातक प्दरू्क हिेत पसरतात. हे र्ासािारे् 
आपल्ा शरीरात प्िेश करतात. आपल्ा मेंदचू्ा 
खालच्ा भागात, नाकपुडीच्ा अगदी िर, घाणेंहद्रय 
(OLFACTORY SYSTEM) नािाचा पर्श्यू असतो. हा 
एक अवतशय संिेदनशील भाग असतो. हे आपल्ाला 
गंि ओळखण्ास मदत करतात. मेंदमूध्ये प्िेश 
करणाऱया विर्ाणू आणण प्दरू्कांपासून आपलं संरक्षण 
करणारा हा पर्शू्य आहे. पण, िाढत्ा प्दरू्णामुळे 
त्ािरील संरक्षक किच हळूहळू खराि होऊ लागतं.

PM चा अर्थ काय?
हिेिाित िोलताना PM 2.5 पकंिा PM 10 या 

शब्ाचा उले्ख होतो. आता यातील PM चा अथ्ड काय, 
ते जाणून घ्ा. गुणिते्च्ा वनयमनासाठी हिेतील विविि 
कणांचे त्ांच्ा व्यासानुसार म्णजेच आकारानुसार 
िगटीकरण केलं जातं. यासाठी PM हे एकक िापरले 
जाते. हिेतील 10 मायक्ररॉन पकंिा त्ापेक्षा कमी व्यास 
असलेले कण (PM10) र्ासोच्छिासाद्ारे फुफु्सात 
प्िेश करतात. हे कण आरोग्ािर प्वतकूल पररणाम 
करु शकतात. काही कण अवतशय सूक्ष्म म्णजे 2.5 
मायक्ररॉनपेक्षा कमी व्यासाचे असतात, यांचा PM 2.5 
असं म्र्लं जातं.

भाजिारे ततीि सारथती :  
आता ‘‘नमशि-२०२४’’

कामाच्ा हठकाणी विविि प्कारे व्यत्य येऊ 
शकतो. तुमच्ा िैयगक्तक कारणांमुळेही हेे असू शकते 
आणण स्वभािामुळेही घडू शकते. सहकाऱयांमुळे, 
कामाच्ा ताणाने पकंिा गैरव्यिथिापनामुळेही कामािर 
पररणाम होऊ शकतो. सिषात पहहली गोष्... कामात 
अडथळे येतील, हे अगदी स्पष्पणे मान् करा. त्ातील 
असे काही असतील, जे तुम्ी थांििू शकाल. िहुतेक 
असे असतील, ज्यािर तुमचे वनयंत्रण असू शकणार नाही. 
तुम्ाला फक्त ते र्ाळण्ाचे माग्ड शोिािे लागतील.

प्भािी तंत्रे कामाचे वनयोजन करा िहुतांश 
कम्डचारी िेळापत्रकानुसार काम करतात आणण त्ांना 
आगामी काळात काय करायचे आहे, हे माहीत असतेे. 
अशा पररस्थितीत कॅलेंडर िनिून आपला दैनंहदन प्ॅन 
तयार करू शकता. यामध्ये यादी िनिून, महत्ताची 
कामे प्ािान्ािर ठेिून उि्डररत िेळेत इतर कामे करता 
येतील.

पोमोडोरो तंत्र िापरा हे एक िेळ व्यिथिापन तंत्र 
आहे, ज्यामधे्य कामाचे तास लहान भागांमधे्य विभागले 
जातात. २५ वमवनर्ांना ‘पोमोडोरो’ म्णतात. यामध्य े
अगोदर ध्येय ठरिून कामांची यादी तयार केली जाते. 
र्ायमर घेऊन तो २५ वमवनर्ांसाठी सेर् केला जातो. 
र्ायमर िाजेपययंत एकाच कामािर लक्ष कें हद्रत केले 

जाते.
उठायचे असेल, तर कामाची नोंद करा काही 

महत्ताच्ा कामात व्यत्य येत असेल आणण त्ाकडे 
दलु्डक्ष करता येणार नसेल, तर डेस्िर एका कागदािर 
तशी नोंद करून ठेिा. यामुळे परत येताच त्ा कामाला 
तुम्ी पुन्ा सुरुिात करू शकता.

अनेक िेळा ज्यांच्ाकडे ररकामा िेळ आहे, त्ा 
कम्डचाऱयांना इतरांकडे जाऊन गप्पागोष्ी करायच्ा 
असतात. अशा लोकांना, आपण व्यग्र आहोत, हे तुम्ी 
नम्रपणे, स्पष्पणे सांगू शकता. त्ाचप्माणे तुमच्ाकडे 
खूप काम असेल आणण िरॉस तुम्ाला एकामागून एक 
काम देत असेल, तर त्ाला पररस्थितीची जाणीि करून 
देणे चांगले, अन्था तुम्ी चचडचचडे व्ाल आणण िेळेिर 
काम पूण्ड करू शकणार नाहीत.

सहकाऱयांसोित कामाचे संिंि ठेिा कामाच्ा 
हठकाणी व्यािहाररक दृपष्कोन आणण सहकाऱयांशी 
प्ोफेशनल संिंि ठेिा. कोणी तुमचा जिळचा वमत्र 
असला, तरीही त्ांच्ाशी जास्त िैयगक्तक िागू नका. 
विविि संशोिनांतून असे हदसून आले आहे की, कम्डचारी 
िैयगक्तक िािींमध्ये स्वतःचा आणण इतर सहकाऱयांचा 
िराच िेळ िाया घालितात. ऑपफसच्ा िेळेनंतर मैत्री 
वनभािली, तर िरे होईल.

संवाि : आििे वत्षि स्पष्ट िोिा  
आणण िाहती म्हणा्यिा लशका! 
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‘शास्ीमाफी’सािी मदत कक्ष
मिापानलका रिशासिाची तयारी : लािारथींिा रिमाणपत्र देणार, मूळ कर िरण्ाचे आवािि

।मुंिई।
 । महाईन्यूज । रिनतनिधती।

अवनल िरब यांनदी वांदे्र यथेदील 
म्हाडािदी जिदीन हडिल्ािा 

गभंदीर आरोि भाजिा नतेे 
पकरीर् सोिय्या यांनदी केला 

होता. त्ांच्ा या आरोिांनंतर 
म्हाडाकडून अवनल िरब यांनदी 
नोर्दीस देत कारवाई करण्ात 

आलदी होतदी. दरम्ान, याप्करणदी 
अवनल िरब यांनदी आरििक होत 

आज वविानिररर्देत पकरीर् 
सोिय्या आणण म्हाडा ववरोिात 

हक्कभगंािा प्स्ताव िांडला आहे. 
त्ािळेु पकरीर् सोिय्या यांच्ा 
अडिणदी वाढवणािदी शक्यता 

आहे.
काय म्हणाल ेअनिल परब?
यासदंभषात िोलतान “िांदे्रतील 

गांिीनगर सोसायर्ी यथेील इमारत 
क्रमांक ५७ आणण ५८ या दोन 
इमारतीमिील मोकळ्ा जागेिर 

मी अनधिकृत िांिकाम केल्ाची 
तक्रार विलास हेगले यांनी गहृवनमषाण 
विभागाकडे केली होती. या तक्रारीच्ा 
आिारे म्ाडाने मला अनधिकृत 
िांिकाम हर्विण्ाची नोर्ीस 
हदली. या यासंदभषात माझ्ािद्दल 
अनेक ितृ्पत्रात िातमीही प्काशशत 

झाली. पण ही जागा माझ्ा नािािर 
नसल्ाचं तपासातून पुढे आलं. 
त्ानंतर म्ाडाने ही नोर्ीस मागेही 
घतेली. पण याला ितृ्पत्रात कुठेही 
प्शसद्धी वमळाली नाही. त्ामुळे 
याप्करणान ेमाझी नाहक िदनामी 
झाली”, असा आरोप अवनल परि 

यांनी केला. 
ककरीट सोमय्ा यांिाही केलं लक्ष्य

पुढे िोलताना त्ांनी भाजपा 
नते ेपकरीर् सोमय्या यांनाही लक्ष्य 
केल.ं “म्ाडाच्ा नोर्ीस नतंर पकरीर् 
सोमय्या यांनी पत्रकार पररर्द 
घेत माझ्ािर संिंधित जमीन 

रकरीट सोमय्ा याांची चौकशी...
 राष्ट्रवाददी काँगे्सिे नतेे हसन िशु्दीफ यांनदी ईडदीच्ा कारवाईववरोिात 

उच्च न्ायालयात याचिका दाखल केलदी होतदी. “राज्ात ववरोिकांना 
जाणनूबुजून लक्ष्य केलं 
जात असनू भाजिाि ेनतेे 
पकरीर् सोिय्या यांनदी हदी 
िोहदीि हातदी घेतलदी आहे”, 
असा आरोि या याचिकेविारे 
करण्ात आला होता. 

दरम्ान, आज या याचिकेवर सनुावणदी िार िडलदी असनू याप्करणदी 
पकरीर् सोिय्या यांिदी न्ायालयदीन िौकशदी करण्ािे वनदषेश 
न्ायालयान ेददले आहेत.

।मुंिई।
 । महाईन्यूज । रिनतनिधती।

श्शवसनेेतदील उभ्ा फुर्दीनंतर 
श्शदें गर्ान ेभाजिसोबत विळून 

सरकार स्ािन केले होत.े 
त्ानतंर िुबंईत प्भादेवदीिध्ये 

गणशेोत्सवादरम्ान उद्व ठाकरे 
गर् आणण श्शदें गर्ात राडा झाला 

होता. या राड्ात गोळीबार 
झाल्ािदी घर्ना घडलदी होतदी. 
शशदें गर्ाचे आमदार सदा 

सरिणकर यांनी हिेत गोळीिार 
केल्ाचा आरोप करत ठाकरे गर्ाने 
त्ांच्ाविरोिात कारिाई करण्ाची 
मागणी केली जात होती. आता या 
गोळीिार प्करणाविर्यी मोठी 
माहहती पढेु आली आहे. 

पोलीस तपासातून सदा 
सरिणकर यांनी गोळीिार केला 
नसल्ाचे सांगण्ात आले आहे. 
दसुरीकडे गोळीिार झाला ही 
घर्ना खरी असल्ाच ेतपासातनू 
स्पष् करण्ात आले आहे. त्ामुळे 
गोळीिार कुणी केला? असा प्श्न 

।सांगिती।
 । महाईन्यूज । रिनतनिधती।

कृष्ा नददीिध्य ेदपुर्त 
िाण्ािळेु कोल्ािूर िागषावरील 

अकंलदी येथ ेहजारो िासे 
ितृ्िूखुदी िडल ेअसनू ितृ िासे 

गोळा करण्ासाठी शरुिवारी 
नागररकांिदी झुबंड उडालदी होतदी. 

कोल्ािरू िागषावर सांगलदी 
शहरािासनू िाि पकलोिदीर्र 

अतंरावर कृष्ा नददीि ेिात् आहे. 
हररिरू यथेे वारणा नददीिा सगंि 

झाल्ानंतर हे दठकाण असनू 
आज सकाळी नददीकाठाला ितृ 

िास ेयते असल्ाि ेनागररकांच्ा 
वनदश्डनास आल.े नददीिात्ािध्ये 
ितृ िाशांिा खि िडला होता. 
ितृ िाश ेझुडंदीन ेकाठाला येत 

असल्ाि ेददसनू आल.े यािळेु या 

िररसरात दगुयंिदी िसरलदी आहे.
कृष्ा नदीपात्रात  गले्ा काही 

हदिसापासून औद्ोगगक िसाहत, 
साखर कारखान्ातनू  मळी वमचश्त 
पाणी विना प्पक्रया सोडले जात 
असल्ामळेु आणण नदीतील िाहते 
पाणी कमी झाल्ामुळे नदीतील 
जलचर सकंर्ात आले आहे. नदीतील 
पाणी प्दपुर्त झाल्ान ेमास ेमतृ होत 
असल्ाचे सांगगतल ेजात आहे.

मतृ मास ेगोळा करण्ासाठी 
अंकलीच्ा कृष्ा नदी येथे 
नागररकांची झुंिड उडाली आहे, 
लहान माशापासनू आठ-दहा पकलो 
िजनाचे मास ेदेखील या हठकाणी 
आता मतृ झाल्ाच ेआढळून आले. 
मोठे मास ेआढळल्ाने खव्वयांनी 
मास ेगोळा करण्ासाठी गदटी केली 
होती.

सदया सरिणकर यांनया ‘क्लिन चीट ’ कृष्ा नदीत  कृष्ा नदीत  
मतृ माशाांचा खचमतृ माशाांचा खचगोळीबार रिकरण : गोळीबार कुणी केला? याचा तपास सरुू

आता उपस्थित झाला आहे.
विशरे् म्णज ेया प्करणाचा 

िलॅसे्स्टक अहिाल आललेा होता. 
त्ामध्ये िंदुकीतून गोळीिार 
झाला असल्ाचा अहिाल देण्ात 
आला होता. मात्र पोशलसांनी आता 
सदा सरिणकर यांना क्ीन चीर् 
हदली आहे. सदा सरिणकर यांच्ा 
िंदकुीतून गोळीिार झाला पण 
तो त्ांनी स्वतः केला नसल्ाचा 
वनष्कर््ड पोशलसांनी काढला आहे. 
या तपासाची माहहती वििानसभलेा 
देण्ात आली आहे.

या गोळीिार प्करणाचा मदु्दा 
आज अधििशेनात उपस्थित झाला. 
सदा सरिणकर गोळीिार प्करणी 
वििान परीर्देचे विरोिीपक्ष नेते 
अंिादास दानिे यांनी तारांपकत 
प्श्न उपस्थित केला. त्ांिर 
गृहमंत्री देिेंद्र फडणिीस यांनी 
उत्र हदल.े दरम्ान, गनु्ा दाखल 
झाल्ानतंर सदा सरिणकर यांनी 
आपल्ािरील सि्ड आरोप फेर्ाळून 
लािले होत.े पोशलसांनी या प्करणी 
सदा सरिणकर यांना चौकशीसाठी 
िोलािलं होतं. याप्करणी गुन्ा 

दाखल झाल्ानंतर सरिणकर 
यांच्ाकडील िदंकू जप्त करण्ात 
आली होती. िंदुकीसोितच 
िंदकुीतून वनघालेले काडतूसे 
आणण घर्नाथिळािरून काही 
नमुने जप्त करण्ात आले होते. 
याची िलॅसे्स्टक तज्जांनी चौकशी 
केली. त्ाचा अहिाल या तज्जांनी 
तयार केला आहे. या अहिालानसुार 
सरिणकर यांच्ा िंदकुीतूनच 
गोळी सरु्ल्ाच ंस्पष् झाल ेहोत.े 
याप्करणी पोशलसांकडून पुढील 
तपास सरुु होता. 

िळकािल्ाचा आरोप केला. तसचे 
त्ांनी लोकायुक्तांकडे याप्करणी 
तक्रार दाखल केली. लोकप्वतवनिी 
म्णनू माझी प्वतमा मशलन करण्ाचा 
प्यत् पकरीर् सोमय्या यांनी केला”, 
अशी र्ीका त्ांनी हदली.
दरम्ान, याप्करणदी िदी िहाराष्ट्र  
वविान िररर्द वनयि २४१ अन्वये 

म्हाडािे िुख्य अधिकारी विश्लदं 
भूरीकर आणण िाजदी खासदार 
पकरीर् सोिय्या यांच्ा ववरोिात 
हक्कभगंाच्ा कारवाईसाठी ित् देत 
आहे. आिण हे ित् िढुील िौकशदी 
आणण कारवाईसाठी ववशरे् हक्क 
सवितदीकडे िाठवाव,े अशदी ववनतंदी 
करतो”, असहंदी त ेम्हणाले.
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“लोकशाहीच्ा हत्रेचा प्यत्न
लालू रिसाद यादव यांच्ाशी संबंचधत हठकाणांवर ईडीच्ा छापेमारीिंतर काँग्ेस आक्रमक

।िवती दिल्ती।
 । महाईन्यूज । रिनतनिधती।

नरेंद्र िोददी सरकार हे 
ववरोिदी िक्षांच्ा ववरोिात 

तिास यतं्णांिा दरुुियोग करतं 
आहे. लोकशाहदीच्ा हत्िेा हा 
कुस्त्सत प्यत्न आहे अस ंम्हणत 

काँग्से अध्यक्ष िल्लिकाजु्डन 
खरग ेयांनदी ितंप्िान नरेंद्र िोददी 

आणण भाजिावर र्दीका केलदी 
आहे. लाल ूप्साद यादव यांच्ा 

घरावर, कायषालयांवर त्ांच्ाशदी 
संबधंित लोकांवर ईडदीन ेछािेिारी 

केलदी आहे. त्ानंतर हे वक्तव् 
िल्लिकाजु्डन खरगेंनदी केल ंआहे.

राजदच ेप्मखु आणण विहारचे 
माजी मुख्यमंत्री लालूप्साद यादि 
यांच्ाशी संिंधित सुमारे १५ 
हठकाणी ईडीन ेछापमेारी केली. रात्री 
उशशरापययंत ही कारिाई सरुू होती. 
त्ानतंर आता मल्ल्काजु्डन खरगे 
यांनी भाजपािर आणण पंतप्िान 
नरेंद्र मोदींिर र्ीका केली आहे. तमुचे 
खास दोस्त असलेल्ांची संपत्ी 

जेव्ा गगनाला गिसणी घालते 
तवे्ा त्ांची चौकशी तपास यतं्रणा 
का करत नाहीत? असाही र्ोला 
मल्ल्काजु्डन खरग ेयांनी लगािला 
आहे. गौतम अदाणी प्करणािरून 
त्ांनी मोदींिर ही र्ीका केली आहे. 
एिढंच नाही तर देशातले अनेक 
व्यापारी िकँा िडुिनू पळाल ेतवे्ा 
मोदी सरकारच्ा या तपासयतं्रणा 
काय करत होत्ा? असाही प्श्न खरगे 

यांनी विचारला आहे.
म ोद ीजी  म ागच्ा  १ ४ 

तासांपासून विहारचे उपमुख्यमंत्री 
तेजस्वी यादि यांच्ा घरी ईडीने 
छापमेारी केली आहे. त्ांची गरोदर 
पत्ी आणण त्ांची िहहण यांना 
विनाकारण त्रास हदला जातो आहे. 
लालू प्साद यादि यांच ंिय झाल ं
आहे त ेआजारी आहेत तरीही मोदी 
सरकारच्ा त्ांच्ा प्वत माणसुकी 

दाखिायला तयार नाही या आशयाचं 
पविर्ही खरग ेयांनी केल ंआहे.

लालूप्साद यादि यांची 
चौकशी सुरू झाल्ानंतर त्ांची 
मुलगी रोहहणी आचाय्ड हहन ेपविर्च्ा 
माध्यमातनू कें द्र सरकारिर आरोप 
केले आहेत. “माझ्ा ७४ िर्टीय 
िािांना नाहक त्रास हदला जात 
आहे. जर त्ांना काही झाल ंतर मी 
कुणालाही सोडणार नाही. माझ्ा 

 जममनीच्ा बदल्ात नोकरी हा घोटाळा?
 ि े२०२२ िध्य,े सदीबदीआयन ेलालपू्साद, राबडदी देवदी आणण त्ांिदी 

िलुगदी विसा भारतदी आणण हेिा यादव यांच्ाववरोिात भ्रष्ािारािा खर्ला 
दाखला केला. लालूप्साद कें द्रदीय रेले्ितं्दी असताना त्ांनदी रेले्िध्ये 
नोकरी लावनू देण्ाच्ा बदल्ात भखूडं स्वदीकारल,े असा त्ांच्ावर 
आरोि ठेवण्ात आला आहे. सदीबदीआयच्ा िादहतदीनसुार, लालपू्साद 
रेल्िंेत्दी असताना िार्ण्ातदील १२ लोकांना रेले्च्ा गर् ‘ड’ िदांवर 
वनयकु्ती देण्ात आलदी होतदी. या वनयुक्तांच्ा बदल्ात लालपू्साद 
कुरु्बंदीयांना िार्णा आणण आसिासच्ा िररसरातदील सात भूखडं अवतशय 
किदी दरात विळाल.े हे भखूडं ज्ा १२ लोकांना रेले्त नोकरी विळालदी 
त्ांच्ा कुरु्बंाि ेहोते, अशदी िादहतदी सदीबदीआयन ेददलदी.

।िवती दिल्ती।
 । महाईन्यूज । रिनतनिधती।

िहत्ताकांक्षदी अगनििथ 
योजनेला प्ोत्साहन देण्ासाठी, 

कें द्रदीय गृह ितं्ालयान ेिाजदी 
अगनिवदीरांसाठी सदीिा सरुक्षा 

दलातदील (बदीएसएफ) ररक्त िदांच्ा 
भरतदीसाठी किाल वयोियषादेिदी 

अर् श्शथदील करण्ासह दहा 
र्के्क आरक्षण जाहदीर केल ेआहे. 

सदीिा सरुक्षा दलाच्ा, ‘जनरल 
डयरु्दी केडर’ (अराजिपत्त) भरतदी 

वनयि,२०१५ िध्य ेसिुारणा 
केल्ानंतर अधिसिूनवेिारे हदी 

घोर्णा करण्ात आलदी. 
या संदभषातील अधिसूचनेत 

नमूद केले, की दहा र्के् ररक्त 
पदे माजी अगग्निीरांसाठी राखीि 
असतील. मतं्रालयान ेम्र्ल ेआहे 
की माजी अगग्निीरांच्ा पहहल्ा 

‘अवनििीरां ’नया ‘बीएसएफ’ मध् े१० टके् आरक्षण
कमाल वयोमया्णदेची अटिी भशरील : कें द्र सरकरकडूि िवी अचधसचूिा  ननण्डयामागील हरेत ूकाय ?

तुकडीच्ा उमेदिार ांसाठी 
कमाल ियोमयषादा पाच िर्षांपययंत 

शशथील असेल, इतर तुकडीच्ा 
उमेदिारांसाठी ही मयषादा तीन 

िर्षांपययंत शशथील असेल. माजी 
अगग्निीरांनाही शारीररक काय्डक्षमता 

िािांना अशा प्कारे त्रास देणं 
हे योग् नाही. या सगळ्ा 
गोष्ी लक्षात ठेिल्ा जातील. 
िेळ खूप िलिान असते, 
यात खूप ताकद 
असते. हे कुणीही 
विसरू नये”, 
या आशयाचं 
पविर् रोहहणी 
आचाय्ड यांनी 
केल ंआहे.

 अगनिवदीरांना वनिलष्करी दलात सािावून घेण्ािा गृह 
ितं्ालयािा वनण्डय िहत्तिणू्ड आहे. कारण यािुळे िाजदी 

अगनिवदीरांना वनवृत्दीच्ा वयािययंत रोजगारािदी संिदी विळेल. तसिे 
वनिलष्करी दलांनाहदी त्ािा फायदा होईल. कारण त्ांच्ाकडदील 
७० हजारांिेक्षा जास्त ररक्त जागा भरण्ासाठी त्ांना कुशल 
प्श्शश्क्षत कि्डिारीवग्ड विळणार आहे.

चाचणीतनू सरू् हदली जाईल.

कें द्राने गेल्ा िर्टी १४ 
जून रोजी लष्कर, नौदल आणण 
हिाई दलात साडे सतरा ते २१ 
ियोगर्ातील तरुणांच्ा भरतीसाठी 
अगग्नपथ योजना सरुू केली होती. 
त्ाचा चार िर्षांचा अल् मदुतीचा 
सेिाकाळ आहे. या योजनेंतग्डत 
भरती झालेल्ांना ‘अगग्निीर’ 
म्णनू ओळखले जात.े चार िर्षांचा 
काय्डकाळ पूण्ड झाल्ानतंर प्त्के 
तकुडीतील २५ र्के् अगग्निीरांना 
वनयवमत सिेते सामािनू घणे्ाचीही 

तरतूद आहे. उि्डररत ७५ र्के् 
अगग्निीरांसाठी कें द्रीय वनमलष्करी 
दल ि ‘आसाम रायफल्स’मिील 
दहा र्के् राखीि ठेिल्ा 
जातील. अगग्नपथ योजनेंतग्डत 
पहहल्ा तकुडीत भरती झालेल्ा 
कमाल २१ िर्षे ियोमयषादेतील 
उमदेिारास लष्कर, हिाई दल पकंिा 
नौदलात चार िर्षांच्ा सेिेनंतर 
‘िीएसएफ’मध्य ेभरती होण्ासाठी 
३० िर्षे ियोमयषादेपययंत संिी 
वमळेल. त्ानतंरच्ा तकुडय़ांसाठी 
ियाच्ा २८ िर्षांपययंत भरतीची 
ियोमयषादा शशथील केली आहे.
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'टतीडतीएम' चरत्िटात 'पिगंळा' गाणार राजा लशवरा्यांरती गाथा'टतीडतीएम' चरत्िटात 'पिगंळा' गाणार राजा लशवरा्यांरती गाथा

मी
 स्व

त:ल
ा चचतरेवर जळताना…

मुंिई : 
बॉलिवूड अभिनेत्री सना खानने 

२०२० सािरी मनोरंजनववश्ािा रामराम 
ठोकिा. इस्ाम धममासाठी सनाने बॉलिवूड सोडून 

ग्लॅमरपासून दरू गेल्ाचं म्हटिं होतं. सनाने २०२१ मध्े 
अनस सय्यद लसगंबरोबर वनकाह केिा. सनाने नुकत्ाच 

ददिले्ा एका मिुाखतरीत खतरो के खखिाडरी या ररएलिटरी शोचरी 
ऑफर वमळाल्ाचा खुिासा केिा आहे.

सना ‘खतरो के खखिाडरी ६’ चरी स्पध्धक होतरी. या पवमातरीि टॉप 
१० स्पध्धकांपैकी तरी एक होतरी. यानंतर ‘खतरों के खखिाडरी १०’ 
साठीहरी ववचारणा झाल्ाचा खुिासा सनाने केिा आहे. पण 
सनाने या ररएलिटरी शोिा नकार ददल्ाचं सांगगतिं आहे. 

सना व वतचा पतरी अनस सय्यदन ेइकरा टरीव्रीिा ददिले्ा 
मुिाखतरीत याचा खुिासा केिा आहे. “एवढे पैसे 

बगितल्ानंतर शैतानबरोबर िढणं कठीण 
होईि”, असं तरी म्हणािरी.

सना ‘खतरो के खखलाडी ६’ 
ची स्पि्डक होती. या पिषातील 
र्रॉप १० स्पि्डकांपैकी ती 
एक होती. यानंतर ‘खतरों के 
खखलाडी १०’ साठीही विचारणा 
झाल्ाचा खुलासा सनाने केला 
आहे. पण सनाने या ररएशलर्ी 
शोला नकार हदल्ाचं सांगगतलं 
आहे. सना ि वतचा पती अनस 
सय्यदने इकरा र्ीव्ीला 
हदलेल्ा मुलाखतीत याचा 
खुलासा केला आहे. “एिढे पैसे 
िगघतल्ानंतर शैतानिरोिर 
लढणं कठीण होईल”, असं ती 
म्णाली.

सनाने या मुलाखतीत 
२०१९ मध्ये वतला पडणाऱया 
स्वप्ािाितही उले्ख 
केला आहे. सना म्णाली, 
“रमजानच्ा महहन्ात मला 

िुणे : रात्र सरताच आणण 
तांिडं फुर्ायच्ा आत पपगंळा 
खांद्ाला धभक्षेची झोळी, 
हातात कंदील आणण एका 
हातात कुरमुड घेऊन िार् सरू 
लागतो. पारंपररक पद्धतीने 
आणण शुभचचतंन देणारा हा 
पपगंळा हल्ी नाहीसाच 
झाला आहे. सध्याच्ा 
तरुणाईला तर हा ज्ात नसेल 
िा ऐकण्ातही नसेल. याच 
पपगंळ्ाचा निाकोरा अंदाज 
'चचत्राक्ष पफल्म्स' आणण ' 
स्ाईल स्टोन सु्टपडओ' प्स्तुत 
'र्ीडीएम' चचत्रपर्ात पाहणं 
रंजक ठरणार आहे. विशेर् 
म्णजे पपगंळ्ािर असणाऱया 

या गाण्ात पपगंळा खुद्द 
शशिरायांची कथा ऐकितोय 
ते ऐकणं नक्ीच कानांना 
मंत्रमुग्ध करून सोडणारं आहे. 
'र्ीडीएम' चचत्रपर्ातील 
'पपगंळा' या गाण्ात 
शशििाची कथा आणण त्ांच्ा 
मािळ्ाचा पराक्रम हा  
पपगंळ्ाच्ा तोंडून ऐकायला 
वमळतोय. "अन पपगंळा 
गातो, राजा शशिरायांची 
गाथा" असे िोल असणाऱया 
आणण हदिसाची सुरुिातच 
मोहक करणाऱया अशा या 
पपगंळ्ाने केलेली राजाची 
स्तुती नक्ीच कौतुकास्पद 
आहे. पपगंळ्ाने केलेल्ा 

या सु्ततीमधे्य 'र्ीडीएम' 
चचत्रपर्ाचा मुख्य नायक 
पृथ्ीराजला त्ाच्ा 
कलागुणांना जोपासताना 
पाहणं ही उत्सुकतेचे ठरतंय. 
याच चचत्रपर्ातील 'एक 
फुल' या गाण्ाने तर संपूण्ड 
महाराष्ट्र ाला िेड लािलंय. 
आता या चचत्रपर्ातील 
'पपगंळा' हे मराठी मातीतील 
असं निं कोर गाणं रशसक 
प्ेक्षकांच्ा भेर्ीस आलं आहे. 
या गाण्ाच्ा संगीताची आणण 
गायनाची िाजू गायक िैभि 
शशरोळे यांनी उत्मरीत्ा 
पेलिली आहे, यांत िादच 
नाही. तर या गाण्ाला दशरथ 

भाऊराि शशरोळे यांनी 
शब्िद्ध केले आहे. 
'चचत्राक्ष पफल्म्स' आणण 
' स्ाईल स्टोन सु्टपडओ' 
प्सु्तत 'र्ीडीएम' चचत्रपर्ाच्ा 
वनवम्डतीची आणण हदग्दश्डनाची 
िुरा भाऊराि नानासाहेि 
कऱहाडे यांनी पेलिली 
आहे. 'ख्ाडा' आणण 'ििन' 
चचत्रपर्ाच्ा अभूतपूि्ड 
यशानंतर एक आगळािेगळा 
विर्य ते या चचत्रपर्ातून 
मांडण्ास सज्ज झाले आहेत. 

'ख्ाडा' आणण 'ििन'  
चचत्रपर्ातील गाणी तर 
आजही लोकांना भुरळ 
पाडतायत यातच आता 

भर घालत 'र्ीडीएम' 
चचत्रपर्ातील गाणीही 
प्ेक्षकांच्ा मनाचा ठाि घेत 
आहेत. एक फुल या गाण्ाने 
तर िुमाकूळ घातलाच 
आहे आता शशििाची स्तुती 

करणार पपगंळा हे गाणं 
रशसक पे्क्षकांच्ा हदलाचा 
ठेका घेईल यांत िादच 
नाही. २८ एपप्ल २०२३ ला 
हा चचत्रपर् संपूण्ड महाराष्ट्र ात 
ररलीज होणार आहे.

अनेक स्वप् पडायची. शेिर्च्ा 
हदिसांत मी स्वत:ला चचतेिर 
जळताना पाहायचे. मदतीसाठी 
मी ओरडत आहे, असंही 
मला हदसायचं. मला झोपही 
लागायची नाही, कारण मी खूप 
घािरले होते. सुरुिातीला मला 
हे स्वप् आहे, असं िार्ायचं. 
त्ानंतर माझ्ात िदल हदसून 
आले. मी कोणशी िोलूही शकत 
नव्ते. कारण िोललं की लोक 
तुमच्ाविर्यी मत िनितात. 
माझ्ा आयुष्यातील तो 
सगळ्ात कठीण काळ होता”.

सनाने तेव्ा 
मनोरंजनच्ा गॅ्मरपासून 
दरू जाण्ाचा वनण्डय घेतला. 
लाइफस्टाइलमध्ये िदल करुन 
नेहमी हहजाि घालणं वतने 
मान् केलं होतं. त्ाच काळात 
खतरों के खखलाडीची ऑफर 
वमळाली होती. सनाच्ा पतीने 
वतला ऑफर स्वीकारण्ासाठी 
मंजुरी हदली होती. परंतु, सनाने 
खतरों के खखलाडीची ऑफर 
नाकारली.

मुंिई : अधभनेत्री विद्ा िालनने आजिर िरॉशलिूडला अनेक 
सुपरहहर् चचत्रपर् हदले. वतच्ा अधभनयाचे लाखो चाहते आहेत. 
पण त्ाचिरोिरीने विद्ाच्ा सौंदयषाचेही सगळेच जण तोंडभरुन 
कौतुक करतात. सध्या ती चचत्रपर्सृष्ीपासून दरू असली तरी सोशल 
मीपडयाद्ारे चाहत्ांच्ा संपकषात असते. विद्ाने िरॉशलिूडमध्ये पदाप्डण 
केल्ानंतर स्वतःला शसद्ध करण्ासाठी प्चंड मेहनत घेतली. पण 
या प्िासादरम्ान वतला अनेक कहठण प्संगांचाही सामना करािा 
लागला.

कास्स्टगं काऊच सारख्या प्काराचा अनेक अधभनेत्रींनी सामना 
केला आहे. याचिाित विद्ानेही अशलकडे हदलेल्ा एका मुलाखतीमध्य े
भाष्य केलं आहे. विद्ाने सांगगतलं की, “माझ्ािरोिर घडलेला एक 
प्कार मला अजूनही आठितो. मी एक चचत्रपर् साइन केला होता. 
एका जाहहरातीचं चचत्रीकरण करण्ासाठी मी चेन्नईमध्ये गेले होते. 
त्ाचदरम्ान ज्या चचत्रपर्ासाठी मी होकार हदला त्ाच चचत्रपर्ाच्ा 
हदग्दश्डकाने मला भेर्ायला िोलािलं”.

“चचत्रपर्ासाठी होकार कळिला म्णून मीही त्ा हदग्दश्डकाला 
भेर्ायला गेले. आम्ी एका करॉफी शरॉपमध्ये भेर्लो. पण एका रुममध्ये 
चल यासाठी ते मला जिरदस्ती करू लागले. मी एकर्ीच होते. पण मी 
एक युक्तीिाद केला. जेव्ा आम्ी एका रुममध्ये गेलो तेव्ा त्ा रुमचा 
दरिाजा मी उघडा ठेिला. त्ामुळेच त्ा हदग्दश्डकाने माझ्ािरोिर 
कोणतंच िाईर् कृत् केलं नाही”.

“त्ानरे मला रुममध्रे नरेलां 
अन्…” ववद्ा बालन
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।ििुई। । महाईन्यूज ।  
स्पोट््षस डेस्क।

फ्ें चायझी अथषातच िाढत्ा 
लीग पक्रकेर्च्ा गदटीतून आंतरराष्ट्र ीय 
पक्रकेर्ला िाचिण्ाची िेळ आली असून, 
त्ासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्ाचे 
आिाहन मेररलीिोन पक्रकेर् क्िने 
(एमसीसी) केले आहे.

‘एसए’ विने्ी-२० आणण ‘आयएल’ 
विेन्ी-२० या नव्या लीगची भर पडली 
आहे. लीग पक्रकेर्च्ा या िाढत्ा 
प्भािामुळे आंतरराष्ट्र ीय पक्रकेर्च्ा 
काय्डक्रमािर मोठा ताण पडत आहे. याचा 
पररणाम सहयोगी सदस् असणाऱया 
देशांमधे्य खेळल्ा जाणाऱया सामन्ांिर 
अधिक होत आहे. यामुळे एक प्कारची 
असमानता वनमषाण झाल्ाचे मत 

‘एमसीसी’ने नोंदिले आहे. आंतरराष्ट्र ीय 
काय्डक्रमात भारत, ऑस्टट्र ेशलया, इंगं्ड 
या तीन प्मुख देशांना शसहंाचा िार्ा 
वमळतो, तर अफगाणणस्तान, आय्डलड 
आणण खझम्ाब्ेसारख्या दुिळय़ा 
देशांना आंतरराष्ट्र ीय काय्डक्रमात दयु्यम 
थिान वमळते. अशा िेळी आंतरराष्ट्र ीय 
पक्रकेर्चे संरक्षण कसे करता येईल, 
याचा विचार करण्ाची िेळ आली आहे, 
असाही वनष्कर््ड ‘आयसीसी’च्ा दिुई 
येथे झालेल्ा िैठकीत काढण्ात आला. 
पुरुर्ांसाठी २०२३ हे िर््ड  केिळ लीग 
पक्रकेर्चे असल्ासारखे भासत आहे. 
‘आयसीसी’कडून नुकत्ाच २०२७ मध्ये 
जाहीर करण्ात आलेल्ा काय्डक्रमाचा 
आढािा घेतला, तर केिळ ऑक्टोिर 
आणण नोव्ेंिर या महहन्ांतच आंतरराष्ट्र ीय 
पक्रकेर् शशल्क राहहले आहे.

आंतरराष्ट्र ीय पक्रकेर् चांगल्ा 
पररस्थितीत नसताना शशखर संघर्नेकडून 
वमळणारा वनिी हा प्त्ेक सदस्ापययंत 
पोहोचणे आिश्यक आहे. िैशर्कदृष्य़ा 
सि्ड सदस् देशांमध्ये आधथ्डक समानता 
येणे आिश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात 
आंतरराष्ट्र ीय खेळाचा लौपकक सुरशक्षत 
ठेिण्ासाठी ही स्थिती मदत करू 
शकेल, असाही वनष्कर््ड ‘एमसीसी’ने 
काढला आहे. ‘एमसीसी’ने आंतरराष्ट्र ीय 
महहला पक्रकेर्िाितही शंका उपस्थित 
केली आहे. लीग पक्रकेर्मध्ये पुरुर् 
आणण महहलांच्ा उत्न्नात असमानता 
हदसत असली, तरी अनेक महहला 
खेळाडू आंतरराष्ट्र ीय पक्रकेर्पासून दरू 
जाऊ लागल्ा आहेत आणण ही महहला 
पक्रकेर्साठी चचतंाजनक िाि आहे, अशी 
नोंद ‘एमसीसी’ने केली आहे.

।अहमिािाि। । महाईन्यूज 
। स्पोट््षस डेस्क।

सलामीिीर उस्ान ख्ाजा 
आपल्ा हद्शतकाला मुकला 
असला तरीही, पहहले आंतरराष्ट्र ीय 
शतक झळकािणाऱया कॅमेरून 
ग्रीनसह केलेल्ा २०८ िािांच्ा 
भाग ीद ार ीमु ळे  ऑस्टट्र े शलयाने 
भारता विरुद्ध चौर्था आणण 
अखेरच्ा पक्रकेर् कसोर्ीच्ा 
दसुऱया हदिशी पहहल्ा डािात 
४८० िािा केल्ा. भारताने यानंतर 

सािि सुरुिात करताना १० 
र्र्कांत विनिाद ३६ िािा केल्ा. 
हदिसाचा खेळ संपला तेव्ा शुभमन 
गगल १८ तर, कण्डिार रोहहत शमषा 
१७ िािांिर खेळत होते. भारतीय 
संघ ऑस्टट्र े शलयाच्ा पहहल्ा 
डािाच्ा िािसंख्येच्ा ४४४ 
िािांनी पपछाडीिर आहे. त्ामुळे 
भारतासाठी सामन्ाचा वतसरा 
हदिस वनणषायक ठरणार आहे.

त्ापूिटी, ख्ाजाने ४२२ चेंडू 
खेळताना २१ चौकारांसह १८० 
िािांची खेळी केली. दखुापतीमुळे 

पहहल्ा दोन कसोर्ीत न खेळणाऱया 
ग्रीनसह त्ाने पाचव्या गडय़ासाठी 
हद्शतकी भागीदारी रचली. ग्रीनने 
१७० चेंडंूच्ा सामना करताना 
१८ चौकारांच्ा साहाय्याने ११४ 
िािांची खेळी केली. र्रॉड मफफी 
(४१) आणण नेथम लायन (३४) यांनी 
निव्या गडय़ासाठी ७० िािांची 
भागीदारी रचत भारताच्ा अडचणी 
िाढिल्ा. भारताकडून रविचंद्रन 
अशर्नने (६ /९१) कारकीदटीत 
३२व्यांदा पाच िळी वमळिण्ाची 
पकमया सािली. मोहम्मद शमीने 

आांतरराष्ट्रीय वरिकरे टला वाचवा

ख्ाजा, ग्ीनमुळरे  ऑस्ट्रेललयाचरे वच्डस्व
१३४ िािांत दोन िळी वमळिले. 
रिींद्र जडेजा (१/८९) ि अक्षर परे्ल 
(१/४७) यांनी प्त्ेक एक-एक गडी 
िाद केला.

भारताच्ा गोलंद ाजांना 
हदिसाच्ा पहहल्ा सत्रात गडी 
िाद करण्ात अपयश आले. 
अशर्नने दसुऱया सत्रात तीन आणण 
वतसऱया सत्रात दोन िळी वमळित 
ऑस्टट्र े शलयाचा डाि संपुष्ात 
आणण्ात महत्ताची भूवमका पार 
पाडली. दसुऱया सत्रात ऑस्टट्र ेशलयन 
संघाला ६२ िािाच करता आल्ा. 
यादरम्ान त्ांनी तीन गडी गमािले. 

।िवती दिल्ती।
 । महाईन्यूज । स्पोट््षस डेस्क।

जागवतक बरॉक्सगं स्पिषेत वजन गर् वाढवनू 
खळेणारी भारतािदी आघाडदीिदी खळेाडू लवश्लना 
बोरगोहेनिदी तदीन कांस्िदके िरुी झालदी, आता 
लक्ष्य फक्त सवुण्डिदकाि ेअशदी ददु्डम् इच्ाशक्ती 
व्क्त केलदी.

याच महहन्ात सुरू होणाऱया जागवतक 

अशजकं्यपद िरॉक्सगं स्पिषेत लिशलना ७५ 
पकलो िजन गर्ातून खेळणार आहे. यापूिटी, 
लिशलनाने ६९ पकलो िजन गर्ातून खेळताना  
जागवतक स्पिषेत दोन आणण र्ोक्यो ऑशलम्पिक 
स्पिषा अशी तीन कांस्पदके वमळिली आहेत. 
आता भारतातच १५ माच्डपासून सुरू होणाऱया 
जागवतक स्पिषेत लिशलनाने िजन गर् 
िाढिण्ाचा वनण्डय घेतला. या िेळी ती प्थमच 

७५ पकलो गर्ातून आंतरराष्ट्र ीय स्पिषेत खेळणार 
आहे. हा िदल वनशश्चतच माझ्ा पदकाचा रंग 
िदलण्ासाठी महत्ताचा ठरेल, असे लिशलनाने 
सांगगतले.

या स्पिषेत लिशलनािरोिरच वनकहत 
झरीनच्ा कामगगरीकडे चाहत्ांच्ा नजरा लागून 
असतील. वनकहत मायदेशात आपले सुिण्डपदक 
पर्किण्ाचा प्यत् करेल. 

आतया लक्ष्य सिुण्णपदकयाचे : लिललनया
 ददु्णम्य इच्ाशक्ती : जागचतक बॉक्ंसग स्पधधेत निमा्णण केला दबदबा
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