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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!
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   सादित्य अकािमतीच्ा अध्यक्षििती ज्येष्ठ 
सादित्त्यक माधव कौशिक यांरती विवड

आतील पानांत

   कें द्तीय वाितकू मंत्ती विततीि गडकरी : 
वारकऱयांसाठी ववववध सुववधा ियेणार

    प्रशसद्ध शसियेअभिियेत्ती प्रार्षिा बयेिरये : ... 
असा उिक्रम घयेणारी मिािाशिका एकमयेव

सोराटणे टोिहिरोधात आता उपोषण
 आंिोिकांरती आक्रमक िूवमका : खासिार श्तीरंग बारणये, माजती मंत्ती बाळा ियेगडये यांरा िादठंबा

।तळयेगाव । मिाईन्ूज । 
।प्रवतविधती । 

सोमाटणे टोलनाका बदं 
करण्ाच्ा मागणीसाठी सोमाटणे 
टोलनाका हटाव कृती सममतीच्ा 
माध्यमातनू आदंोलन सरुू आहे. 

गरुुवारी पकुारलेल्ा बदंला 
नागररकांनी उतू्सत्तपण ेपाठठंबा 
ठदला. आता आदंोलनाचा पढुचा 

टप्ा म्हणनू आदंोलकांनी बमुेदत 
उपोषण सरुू केल ेआहे. टोल 
बदं होत नाही तोपर्यंत बेमदुत 

उपोषण माग ेघणेार नाही, अशी 
तीव्र प्रमतक्रिर्ा जनसवेा मवकास 

सममतीच ेससं्ापक व कृती 
सममतीचे प्रमखु क्कशोर आवारे 

र्ांनी ठदली.
सोमाटण ेटोलनाका अनधिकृत 

असून त्ाद्ारे जनतेची होणारी 

मी आणण माजी राज्यमतं्ी बाळा भगेडे यांनी नकुतीच ही जनतचेी 
होणारी फसवणकू मखु्यमतं्रांच्ा ननदर्शनास आणनू ददली आहे. 
त्ासबंिंी आम्ी पाठपरुावा करत असनू हा टोल हटवण्ासाठी 
आम्ी प्रयत्नरील आहोत.  परंत,ु अल्ाविीत टोलसबंधंित 

अधिकारी व राज्यसरकार यांनी सकारात्मक व समािानकारक असा ठोस 
ननण्शय घेतला नाही तर रांततते चाललले ंहे उपोषण उग्र स्वरूप िारण करेल .  
  - श्ीरंग बारणे, खासदार.

फसवणूक थांबली पादहजे,यासाठी 
सोमाटणे टोलनाका हटाव कृती 
सनमतीच्ा माध्यमातनू पुकारलले्ा 
एक ददवसीय बदंला तळेगाव दाभाडे 
रहरासह मावळ तालुक्ातील समुारे 
३० गावांनी जाहीर पादठंबा दर्शनवला.

त्ामु ळे  जनसामान्ांनी 
भरभरून ददलेल्ा 100 टके् 
पादठंब्ामुळे हे आंदोलन आता 
सववांच ेझाले आहे. त्ामळेु जोपययंत 
टोल बदं होत नाही तोपययंत बमेदुत 
उपोषण मागे घेणार नाही, असा 

इरारा जनसेवा नवकास सनमतीचे 
ससं्ापक व कृती सनमतीच ेप्रमखु 
ककरोर आवारे यांनी ददला.

एमएसआरडीसी  आणण 
आयआरब ी  तफफे  आलेल्ा 
अधिकाऱयांनी उपोषणकतफे ककरोर 
आवारे यांच्ारी चचचा केली. 
त्ा दरम्ान अिोरेखखत प्रश्ांवर 
अधिकारी ननरुत्तर झाल.े लवकरच 
वररष्ांरी चचचा करून आपणास 
सकारात्मक अहवाल सादर करू 
अरी ग्ाही त्ांनी यावळेी ददली.

रननवार (दद. 11) हा उपोषणाचा 
पदहला ददवस असनू कृती सनमतीतफफे  
जनसवेा नवकास सनमतीच ेससं्ापक

अध्यक्ष ककरोर आवारे, माजी 
नगराध्यक्ष राजेंद्र जांभूळकर, माजी 

उपनगराध्यक्ष सुरील सैंदाण ेयांसह 
सामाजजक काय्शकतफे जमीर नालबंद, 
ननलरे पारग,े योगरे पारग,े प्ररांत 
मराठे हे बमेदुत उपोषणाला बसले 
आहेत. जोरी वाडीतील नवठ्ठल 

मदंदरात सरुू केलले्ा या उपोषणाला 
पादठंबा देण्ासाठी नवनवि 
पदाधिकारी, सामाजजक काय्शकतफे 
नागररक बिंभूगगनी मोठ्ा सखें्यने 
भटे घेऊन पादठंबा देत आहेत.

।पििंरी।
 । मिाईन्ूज । प्रवतविधती।

क्पपंरी चचचंवड पाललका 
हद्ीतून  तसचे इंद्ार्णी नदी  

काठच्ा गावातनू,कारखान्ातून 
इंद्ार्णी नदीत मैलाममचश्त 

केममकलर्कु्त सांडपाणी प्रक्रिर्ा 
न करता थटे इंद्ार्णी नदी पात्ात 

सोडत असल्ान ेसलग दोन 
ठदवस आळंदी र्थेील नदीपात्  
केममकलर्कु्त सांड पाण्ामळेु 

फेसाळल ेआहे.
आळंदी यथेील बिंाऱयातनू दोन 

ददवस सतत कपवळसर केनमकल 
युक्त सांडपाणी पडत असल्ाचे 

ददसनू यते असनू ते केनमकल यकु्त 
सांडपाणी नदीपात्ात पडल्ाने 
मोठ्ा प्रमाणात फेस ननमचाण होत 
असल्ाचे ददसून येत आहे.त्ा 

रसायमिश्रीत पाण्ािुळे इंद्ायणरी धोक्ात!
सहा कंपनावंिरोधात तक्ार : कारिाई करण्ाची मागणी सबंंधधतांिर कारिाईची रागणी...

 महापाललकेची ती कारवाई होऊन सदु्ा काही कारखानदार 
सद्यस्स्तीत इंद्ार्णी नदीपात्ात रासार्मनक र्कु्त सांडपाणी 

प्रक्रिर्ा न करता थेट सोडत असल्ान ेठद.10 माच्त व ठद.11 माच्त 
रोजी इंद्ार्णी नदीपात् रासार्मनक सांडपाण्ान ेप्रदकू्षत होऊन 
फेसाळल ेहोत.े  नदीपात्ातील रासार्मनकर्कु्त सांडपाण्ामळेु 
जलचर प्राण्ासह मानवी आरोग्य ही धोक्ात आले आहे.अस ेमत 
र्ावळेी इंद्ार्णी सवेा फाऊंडेशनच्ा पदाधधकाऱर्ांनी र्थे ेव्यक्त 
केल.ेतसचे महाराष्ट्र  मनर्तं्ण जलप्रदषूण मडंळान ेमलैाममचश्त 
केममकलर्कु्त सांडपाणी प्रक्रिर्ा न करता थेट इंद्ार्णी नदी 
पात्ात सोडणाऱर्ांवर र्ोग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी 
त्ांनी र्ावळेी केली.

फेसाने तेथील नदीपात् दहमनदी 
रूप िारण करत असल्ाचा भास 
ननमचाण होत आहे.

या वषचाच्ा जानवेारी मदहन्ात 

सुधदा  केनमकल यकु्त सांडपाण्ामळेु 
मोठ्ा प्रमाणात  इंद्रायणी नदीपात् 
सलग दोन ददवस प्रदकूषत झाले 
होते.याची दखल घते जल ननःसारण 

नवभागाचे काय्शकारी अधभयंता 
ककरोर महाजन, कननष् अधभयतंा 
स्वामी जंगम यांनी चचखली पररसरात 
पाहणी केली होती.त्ानंतर इंद्रायणी 

नदीमध्य ेकेनमकलयुक्त सांडपाणी 
सोडणाऱया 6 कंपन्ांच्ा नवरोिात 
चचखली पोलीस ठाण्ात कफयचाद 
देण्ात आली होती.
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‘िररत भक्ती रागमा’ ची ििाई पािणी
कें द्ीय िाहतूक मंत्ी नितीि गडकरी : िारकऱांसाठी विविध सुविधा देण्ाचा प्रयत्न 

।िुणये।
 । मिाईन्ूज । प्रवतविधती।

आळंदी आणण देहू त ेपंढरपूर 
र्ा महत्ताच्ा धामम्तक स्ळांना 

जोडणारा श्ीसतं ज्ानेश्वर महाराज 
आणण श्ीसतं तकुाराम महाराज 

पालखी माग्त हा ‘हररत भक्तती 
माग्त’ करण्ात र्णेार असनू, र्ा 

मागगावर सभागहृ, पेटट्र ोलपंप आणण 
फूड मॉल मवकलसत केले जाणार 

असल्ाच ेकें द्ीर् वाहतकू मतं्ी 
मनतीन गडकरी र्ांनी सांगगतले.

या रस्तांची ननतीन गडकरी 
यांच्ाकडून हवाई पाहणी करण्ात 
आली.गडकरी म्णाले, ‘आळंदी 
आणण देहू त ेपढंरपरू या महत्ताच्ा 
िानम्शक स्ळांना जोडणारा श्ीसतं 
ज्ानेश्वर महाराज आणण श्ीसंत 
तकुाराम महाराज पालखी माग्श हा 
‘पालखी रस्ा हररत भक्तती माग्श’ 
करण्ात यणेार आहे. या मागचावर 
पालखी नवसाव्ाच्ा दठकाणी 
ककमान दहा हजार लोकांच्ा 

सोयीच ेसभागहृ उभारण्ात यणेार 
आहे. एरवी लग्नकायचासाठी आणण 
वारीच्ा काळात वारकऱयांसाठी 
त्ाचा उपयोग होऊ रकेल. पालखी 
मागचावर पेट्ोल पंप, फूड मॉल 
नवकजसत करण्ात यणेार आहे.

संत ज्ानशे्वर महाराज पालखी 
माग्श हडपसरपासून मोहोळपययंत 

पाच टप्पांरधे् हिकास
 संत ज्ानशे्वर महाराज पालखी माग्त पाच टप्प्ांमध्य ेपुढील 

वषषीच्ा जानवेारीपर्यंत मवकलसत होत आहे. मोहोळ ते वाखरी 
भागाच े९१ टके्, वाखरी त ेखडूुस भागाच े९७ टके्, खडूुस 
त ेधम्तपरुी भागाच े८८ टके्, धम्तपुरी त ेलोणदं ४८ टके् आणण 
लोणंद त ेठदव ेघाट भागाच े२० टके् काम झाल ेआहे. ठदवे 
घाट त ेहडपसर भागाच्ा मवकसनाचा टप्ा अद्याप मनमवदा 
प्रक्रिर्मेध्य ेआहे. एखादा टप्ा भमूी संपादनाअभावी लांबू 
शकतो, अस ेमनतीन गडकरी र्ांनी सांगगतले.

।िुणये।
 । मिाईन्ूज । प्रवतविधती।

सामवत्ीबाई फुले पुणे 
मवद्यापीठाचा शैक्षणणक वष्त 
२०२३-२४साठी समुारे ७७ 

कोटींच्ा तटूीचा अथ्तसकंल्प 
शमनवारी मांडण्ात आला. 

गले्ावषषीच्ा अथ्तसकंल्पाच्ा 
तलुनते उत्पन्ात ४३ कोटींनी वाढ 

झाली असनू, खच्त वाढल्ाने 
जवळपास सात कोटींनी तटूही 

वाढली आहे.
कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे 

यांच्ा अध्यक्षतखेाली अथ्शसकंल्ीय 
अधिसभा झाली. या अधिसभते प्र 
कुलगरुू डॉ. सजंीव सोनावण ेयांनी 
अथ्शसकंल् सादर केला. कुलसचचव 
डॉ. प्रफुल्ल पवार, सीएमए चारुरीला 
गायके या वेळी उपस्स्त होते. 
अथ्शसकंल्ात जमा बाजलूा ५२४ 
कोटी १८ लाख १० हजार रुपय,े तर 
खच्श बाजलूा ६०० कोटी ९२ लाख 
६० हजार रुपये दाखवण्ात आले 
आहेत. गेल्ावषषी २०२२-२३च्ा 
अथ्शसंकल्ात जमा बाजूला ४८१ 

कोटी आणण खच्श बाजूला ५५१ कोटी 
रुपये दाखवण्ात आल ेहोत,े तर ७० 
कोटींची तटू होती.

अथ्शसकंल्ात सरंोिन आणण 
गुणवत्तेसाठी १० कोटी रुपये, 
नवद्ापीठातील आवारातील इमारतींचे 
बांिकामासाठी ५३ कोटी ९४ लाख 
रुपय,े इतर सनुविांसाठी १५ कोटी 
६० लाख रुपये, खाराबा जािव 
क्तीडा सकुंलासाठी ४ कोटी रुपय,े  
नाजरक आणण नगर यथेील उपकें द्र 
इमारतींसाठी प्रत्केती २ कोटी ५० 
लाख रुपये, क्ांतीज्योती सानवत्ीबाई 
फुले अथ्शसहाय्य योजनसेाठी एक 
कोटी रुपये, लोकराहीर अण्ा 
भाऊ साठे आधथ्शक दबु्शल घटक 
नवद्ाथषी अथ्शसहाय्य योजनेसाठी 
एक कोटी रुपये, छत्पती राजकष्श 
राहू महाराज जरष्यवतृ्तीसाठी दोन 
कोटी रुपये, स्वामी नववेकानंद 
नवद्ाथषी सहाय्य योजनेसाठी ३ 
कोटी २५ लाख रुपये, कम्शवीर 
भाऊराव पाटील कमवा आणण जरका 
योजनेसाठी ५ कोटी रुपये, नवद्ाथषी 
नवकास मडंळासाठी १२ कोटी ४७ 

विद्ापरीठाचा ७७ कोटरी रुपय ेतटूरीचा अर्थसकंल्प कसबा पराभिाचे िलू्यिापन 
करणार : देिेंद् फडणिरीस

।िुणये।
 । मिाईन्ूज । प्रवतविधती।

क स ब ा  न व ि ा न स भ ा 
पोटननवडणकुतीत भाजपाचे उमदेवार 
हेमंत रासने यांचा काँग्रेस पक्षाचे 
उमेदवार रवींद्र िंगेकर यांनी 
पराभव केल्ानतंर भाजपाचे नतेे, 
तथा उपमुख्यमंत्ी देवेंद्र फडणवीस 
हे प्रथमच पणु ेदौऱयावर आल.े कसबा 
नविानसभा पोटननवडणुकतीच्ा 
पराभवावर पक्षांतग्शत काही चचचा 
झाली का ककंवा रहर पातळीवर 
बदल होणार आहेत का? यावर 
देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रनतकक्या 
ददली आहे.

“एखादी ननवडणूक जजकंलो 
ककंवा हरलो तर त्ाने काही फार 
फरक पडत नाही. मात्, कोणत्ाही 
गोष्ीच्ा नवजय ककंवा पराजयानतंर 
आम्ी त्ाचे मुल्मापन ककंवा 
दसुर् या भाषेत सांगायच ेझाल्ास 
त्ाचा पोस्टमाट्शम करीत असतो. ते 
आम्ी केल असून, आम्ी काळजी 
घऊे”, अस ेफडणवीस म्णाल.े

राष््वादी काँग्रेसचे नेते माजी 
मतं्ी हसन मशु्ीफ यांच्ावर आज 

पुन्ा एकदा ईडीकडून छापा 
टाकण्ात आला आहे. त्ावर 
उपमुख्यमंत्ी देवेंद्र फडणवीस 
म्णाल ेकती, मला त्ाबाबत काही 
मादहती नाही. माध्यमातूनच ही 
मादहती पाहायला नमळत आहे. 
असे सांगत त्ावर त्ांनी स्पष्पणे 
बोलण्ास नकार ददला.

राज्यात अवकाळी पावसामळेु 
रेतकर् यांचे मोठ्ा प्रमाणावर 
नकुसान झाल ेआहे. अद्ाप पचंनामे 
झाले नाही. त्ावर नवरोिक 
आक्मक झाल ेआहेत. त्ा प्रश्ावर 
देवेंद्र फडणवीस म्णाल ेकती, दोन 
ददवसांपवूषी अवकाळी पाऊस झाला, 
त्ानतंर तात्ाळ पचंनाम ेकरण्ाचे 
आदेर देण्ात आले असनू, त्ाची 
सरुवातदेखील झाली आहे. 

तसचे सववांच ेपंचनाम ेहोण्ास 
थोडा वळे लागणारच आहे. तसचे 
मला नवरोिी पक्षाच ेआश्चय्श वाटत.े 
आम्ी त्ांच्ा काळातील पसै ेदेत 
आहोत. आता रात्ी पाऊस पडला 
तर ते सकाळी गोंिळ घालण्ास 
सुरुवात करतात. हे योग्य नाही, 
अस ेसांगत महानवकास आघाडीतील 
नते्ांना त्ानी सनुावल.े

गले्ािर्षीच्ा तुलिते उत्पन्ात ४३ कोटींिी िाढ : मात्, खच्चही िाढला

मागचावरील पालखी नवसाव्ाच्ा 
स्ळांवर वारकऱयांच्ा सोयीसाठी 
या सव्श दठकाणी आवश्यक सनुविा 
उपलब्ध करून देण्ात येणार 
आहेत. पालखी मागचावर रस्ताच्ा 
दतुफचा वृक्षारोपण करण्ात यणेार 
आहे. तसचे आवश्यक त्ा दठकाणी 
महाराष््ातील सतं महात्मांची जरल्,े 
धभधत्तचचत्,े अभंगवाणी या सनुविांसह 
सौंदयषीकरण केल ेजाणार आहे, असे 
गडकरी म्णाल.ेपालखी मागचावर 
सावली देणाऱया वृक्षांची लागवड 

करण्ात येणार आहे. यामध्ये 
नवजरष् प्रकारची वनौषिी असतील.

पालखी मागचावर रस्ताच्ा 
कडेला वारकऱयांसाठी सुनविा 
उपलब्ध करून देण्ात येणार 
आहेत. ३.२ मीटर मागचावर लाल 
रंगाच्ा ‘बीटूमन’ फररांचा वापर 
केला जाईल. या फररा डांबरी 
रस्ताच्ा तलुनेत फार गरम होत 
नाहीत. त्ामळेु वारकऱयांना पायी 
चालणे सुसह्य होईल, असेही 
गडकरी यांनी सांगगतले. 

असा २३४ ककमी रस्ा नवकजसत 
करण्ात यते आहे. या प्रकल्ामध्ये 
दपुदरी रस्ताचे चौपदरीकरण 
आणण दोन्ी बाजलूा वारकऱयांच्ा 
सोयीसाठी स्वतंत् पालखी माग्श 
समानवष् करण्ात आला आहे. 

सुरजक्षततेच्ा दृकष्कोनातून 
सासवड, ननरा, लोणंद, फलटण, 

नातेपुते, माळजररस, पंढरपूर 
या दठकाणी बाह्यवळण रसे् 
प्रस्ानवत केले आहेत. संत 
तुकाराम महाराज पालखी माग्श 
हा १३० ककमी लांबीचा महामाग्श 
पणु ेजजल्हातील पाटस, बारामती, 
इंदापूर, अकलूज, बोंडलेपययंत 
नवकजसत करण्ात येत आहे. दोन्ी 

लाख रुपय,े  सांसृ्नतक काय्शक्म 
आणण इतर योजनांसाठी दोन कोटी 
रुपयांची तरतूद करण्ात आली 
आहे. १३ कोटी ३१ लाख रुपये 
नवीन वसनतगृह बांिणे आणण 

वसनतगृहांची क्षमता वाढवण्ासाठी 
खच्श केल ेजाणार आहेत. नवद्ापीठ 
कम्शचाऱयांच्ा दहतकारी योजनांसाठी 
७ कोटी ८१ लाख रुपयांची तरतदू 
आहे.

नवद्ापीठाचे नवत्तीय ननयोजन आव्ानात्मक झाले आहे. 
त्ामळेु अथ्शसकंल्ात काही नव्ा योजनांचा संकल् आणण 
काही जनु्ा योजनांची पनुबवांिणी करण्ावर भर देण्ात 
आला आहे. भारतीय ससृं्ती, भाषा, स्ाननक ज्ानकला, 

भारतीयत्व नवद्ार्थवांच्ा व्गक्तमत्तात उतरवण्ाचा नवचार प्रािान्ाने 
करण्ात आला आहे. नवद्ापीठाची मलुभतू ध्ययेिोरण,े आगामी काळातील 
उकदिष्ट,े सामाजजक गरज आणण अथ्शसकंल्ातील आकडेवारी यांची योग्य 
सांगड घालून प्राप्त पररस्स्तीत नवद्ापीठारी ननगकडत घडकांची अपके्षापतूषी 
करण्ाचा प्रयत्न करण्ात आला आहे.
  – डॉ. संजीव सोनवणे, प्र कुलगुरू



www.mahaenews.com

ePaper epaper.mahaenews.com  । रवववार  । 
दि. 12 मार्ष 2023

पपंपरी-चचंचवड 3

‘रानजाई रिोत्सि’ पथदर्शी! 
 प्रससद्ध ससिेअसििेत्ी प्रार्चिा बेहर े: ... असा उपक्म घेणारी वपंपरी-चचंचिड महापानलका एकमेि

।पििंरी।
 । मिाईन्ूज । प्रवतविधती।

‘रानजाई महोत्सव’ 
भरवणारी क्पपंरी-चचचंवड 

महानगरपाललका ही एकमवे 
महानगरपाललका आहे. र्ा 

प्रदश्तनाच्ा मनममत्ान ेनागररकांना 
तसचे लहानपणापासनूच 

मलुांना मनसगगामवषर्ी गोडी 
मनमगाण होण्ास आणण त्ातनूच 

पर्गावरणाच ेरक्षण करण्ाची 
आवड मनमगाण होईल. इतर 

महानगरपाललकांनी देखील अशा 
स्वरूपाचे कार््तरिमांच ेआर्ोजन 

करून पर्गावरण मवषर्क जागतृी 
केल्ास महाराष्ट्र  राज्य हररत व 
प्रदषूण मकु्त राज्य होण्ास वळे 

लागणार नाही, अशा भावना  
प्रलसद् लसनअेधभनते्ी प्राथ्तना बेहरे 

र्ांनी व्यक्त केल्ा. 

क प ं प र ी  च चं च व ड 
महानगरपाजलकेच्ा वतीन ेरानजाई 
महोत्सव रंग, गिं सजृनाचा (२६ वे 
फुल,े फळे, भाज्या बागा, वकृ्षारोपण 

स्पिचा व प्रदर्शन) चे आयोजन 
रकु्वार, दद. १० माच्श २०२३ त ेदद. 
१२ माच्श २०२३ दरम्ान ननयोजजत 
महापौर ननवासस्ान जागा, स.ेन.ं २७ 
नं. अ सतं तुकाराम उद्ान रजेारी, 
ननगडी प्राधिकरण येथे करण्ात 
आले आहे.

महोत्सवाच्ा पदहला ददवरी 
संध्याकाळी ‘ नमयावाकती ‘ या 
नवषयावर ग्रीन यात्ा कंपनीच ेप्रदीप 

कत्पाठी यांचे व्ाख्यान आयोजजत 
करण्ात आले होते. प्रजसद्ध 
जसनेअधभनेत्ी प्राथ्शना बेहरे यांच्ा 
उपस्स्तीत नागररकांनी स्वच्छतचेी 
रपथ घतेली.

नागररकांरी सवंाद सािताना 
प्राथ्शना बेहरे म्णाल्ा, कपपंरी 
चचचंवड महापाजलका आपल्ा 
रहरात स्वच्छता राखण्ासाठी 
मोठ्ा प्रमाणात काम करत 

असून सव्श नागररकांनी देखील 
या स्वच्छतेच्ा मोदहमेत कचरा 
नवलगीकरण करून आपले योगदान 
द्ावे आणण आपल ेरहर हे सववांनी 
नमळून स्वच्छ कस ेबनले यासाठी 
काम कराव ेअस ेआवाहनही त्ांनी 
यावळेी नागररकांना केल.े

तत्ूवषी आर जे अक्षय यांच्ा 
फन फेअर व पयचावरण नवषयक 
प्रश्मंजुषा काय्शक्मामध्ये लहान 

नागररकानंी रिोत्सिािा भटे द्ािी- आयकु्
 प्रदश्तनाच्ा पठहल्ा ठदवशी नागररकांनी मोठ्ा प्रमाणावर 

उपस्स्ती लावली होती. मवमवध फुलांच्ा रंगबेरंगी जाती तसचे 
फुलांची, रोपांची आकष्तक मांडणी नागररकांसाठी मवशषे आकष्तण 
ठररत आहेत. वेस्ट टू वंडर अतंग्तत तर्ार करण्ात आलेली लशल्पे 
पाहण्ासाठी तसेच ३६०° सले्ती काढण्ासाठी नागररक मवशषे गदषी 
करीत आहेत. प्रलसद् आक्ट्तस्ट अजर् लोळगे र्ांच ेकॅनव्ास पेंटींगवर 
नागररक देखील उत्साहाने आपल्ा हाताच ेठस ेउमटवून महोत्सवाला 
हजरेी लावीत आहेत. रानजाई महोत्सव कुटुबंातील प्रते्कासाठी असनू 
लहान मलुांसाठी देखील चालषी चपॅ्लिन, जग्लस्त, फन फेअर इ. चे 
आर्ोजन करण्ात आले असल्ाने नागररकांनी महोत्सवाला नक्ती 
भटे द्यावी अस ेआवाहन आरु्क्त शखेर लसहं र्ांनी केले आहे.

मुलांनी तसचे उपस्स्तांनी सहभागी 
मनोरंजना मोठ्ा प्रमाणात 
प्रनतसाद ददला. नवनवि खळेांमिील 
तसेच प्रश्मंजुषा स्पिफेतील 
नवजते्ांना आर.ज.े अक्षयद्ारे 
पाररतोकषके देण्ात आली. 
य ा वे ळ ी  उ प आ यु क्त 
सभुाष इंगळे रनवककरण 
घोडके, नवठ्ठल जोरी, 
ब ा ळ ा स ा हे ब 
ख ां डे क र 
आ द ी 

उपस्स्त होत.े

।पििंरी।
 । मिाईन्ूज । प्रवतविधती।

  ‘हे सरकार फार ठदवस 
क्टकणार नाही, आज पडेल, उद्या 

पडेल’ अशी भाक्कत ेमवरोधी 
पक्षाचे धरंुधर नेत ेरोज करीत 

आहेत. सत्ा सहजपण ेहातातनू 
मनसटल्ामळेु वगेळे काही कराव,े 
अस ेकाही त्ांना सचुतही नसेल, 
अशी टीका लशवसनेा उपनते ेतथा 

राज्य अल्पसखं्ाक मवभागाचे 
अध्यक्ष इरफानभाई सय्यद र्ांनी 

केली. 
र ा ज्य ा त ी ल  म ह ा यु त ी 

सरकारने मुख्यमंत्ी एकनाथजी 
जरदेंसाहेब आणण उपमुख्यमंत्ी, 
अथ्शमंत्ी देवेंद्र फडणवीस यांनी 
सववांगीण नवकासाचा भक्म 
पाया असलेला आणण राज्याला 
अधिक समदृ्ध करणारा राज्याचा 

राज्ाच्ा अर्चसकंल्ाच्ा स्ागतासाठी सििसिेचेा िहरात जल्ोर् यतुी सरकारचे आभार रानतो...

पदहला अथ्शसकंल् नवधिमडंळात 
गुरुवारी मांडला. सव्श घटकांना, 
सव्शसामान्ांना, मदहला वगचाला, 
रेतकरी, वृद्धांना, ददव्ांगांना 
सव्शसमावरेक असा हा सव्शतोपरी 
नवकासबाबींना लक्षात घेऊन 
'न भूतो न भनवष्यतो' अरा या 
जरवराही अथ्शसंकल्ाच ेराज्यभर 
जनेतेकडून स्वागत होत आहे. 

त्ामुळे नवरोिकांची तोंडं बंद 
झाली आहेत, अरी टीका जरवसनेचेे 
उपनेते तथा राज्य अल्संख्याक 
नवभागाचे अध्यक्ष इरफानभाई 
सय्यद यांनी नवरोिकांवर केली. 
इरफानभाई सयद यांच्ा 
नेतृत्वाखाली आज रुक्वारी 
सायंकाळी महाराष्् मजदूर 
संघटनेच्ा वतीने राहूनगर येथे 

अथ्शसकंल्ाच ेजल्लोषात स्वागत 
करण्ात आल.े त्ावळेी इरफानभाई 
बोलत होत.े यावळेी फटाके फोडून 
व पेढे वाटून जरदें व फडणवीस 
सरकारच ेअधभनदंन करण्ात आल.े 
यावळेी कामगार नते ेइरफानभाई 
सय्यद, रवीभाऊ गोडेकर, प्रमोद 
रलेार, खडूं गवळी, पांडुरंग कालोख,े 
धभवाजी वाटेकर, मारुती कौदरे, 

 इरफानभाई सय्यद पढेु बोलताना म्हणाले, आधथ्तक 
खाचखळग्यांवर सते्ची ररक्षा कोलमडण्ाची उतं्ठेने 

वाट पाहणार् र्ांची तोंडे र्ा र्शस्वी अथ्तसकंल्पामळेु कडवट होणे 
साहलजक आहे. कज्तमकु्ततीची भरमसाठ आश्वासन ेदेऊन सरकारने 
शतेकर् र्ांना फसवल्ाचा कांगावा मवरोधी पक्षनतेे सतत करीत 
आहेत, पण अथ्तसकंल्पात वास्तवाच ेभान राखण्ाची खबरदारी 
महाराष्ट्र ाच ेमखु्मञंी एकनाथजी लशदें साहेब व उपमखु्मंत्ी देवेंद् 
फडणवीस साहेब र्ांनी र्ा अथ्तसकंल्पात घेतली आहे. महाराष्ट्र ातील 
शतेकरी, महीला, र्वुक र्वुती, कामगार, लशक्षण सवेक, अगंणवाडी 
समेवका, मवद्याथषी, उद्योगक्षते् व सव्त सामान् नागररकांच्ा 
आरोग्याच्ा ठहतासाठी प्रचडं भरीव तरतूद केल्ाबद्ल हा 
अथ्तसकंल्प सबळ आणण सशक्त महाराष्ट्र  घडवणारा आहे, र्ा 
अथ्तसकंल्पाच ेआम्ही जल्ोषात स्वागत करतो. कामगार वगगाच्ा 
वतीने र्तुी सरकारच ेआम्ही आभार मानतो.

सतीर कंठाळे, सजफेराव कचरे, 
पांडुरंग कदम, अरोक साबळे, गोरक्ष 
दबुाले, सुननल सावळे, चंद्रकांत 
कपगंट, अनवनार जांभळे, अमतृ जरदें, 
बालाजी खरेै,अक्षय कदम, संदीप 
जाभल,े न्ानशे्वर घनवट, नवश्वजीत 

कदम,नागरे व्नवटे, बबन काळे, 
समथ्श नाईकवडे श्ीकांत सुतार, 
सोमा फुग,े अनमत पासलकर,चंदन 
वाघमारे, रतनाकर भोजमे, रकेडो 
संघटनेचे पदाधिकारी, काय्शकतफे, 
जरवसनैनक उपस्स्त होते.

विरोधकांना िगेळं काहरी सचूनेा : इरफानभाई



अखंड मुडतर । सासुरवास करकर ॥
र्ाची जाली बोळवण । आतां न देखों तो शीण ॥

बहुतांची दासी । तर्े घरीं सासुरवासी ॥
तुका म्हणे मुळें  । खंड झाला एका वेळें॥

 - संत तुकाराम

।। अिंगवाणती ।।

आिंिती सकाळ

 प्रा चीन काळापासून नवनवि 
प ा रं प र र क  म ा ध्य म ां न ी 

समाजप्रबोिनाचे काय्श केले आहे. त्ात 
कतीत्शन, भजन, अभंग, तमारा आदी 
लोककलांची भूनमका महत्ताची आहे. अराच 
प्रकारचे काय्श राहीर पररराम यांनी देखील 
''तमारा'' या सािनांच्ा माध्यमातून केले. 
नवपररत पररस्स्तीत त्ांनी समाजनवकासाचे 
काय्श हाती घेतले. समाजाचे मानजसक 
बळ वाढनवण्ाचे काय्श त्ांनी आपल्ा 
लोककलेतून केले. त्ाचप्रमाणे संतांनी देखील 
आपल्ा वकृ्तत्वातून सव्श नवचारांची पेरणी 
केली. म्णूनच मनुष्याने या चांगल्ा हेतूने 
काय्श केल्ास त्ाचे फळ ननजश्चतच नमळते. 
प्रत्ेकाने स्वनवकास सािताना आणण स्वतःला 
घडनवताना संतांची जरकवण अंगगकारल्ास 
ननजश्चतच सववांचा नवकास होईल. यासाठी 
आपल्ा नवचारांची उंची राखून वत्शन करावे. 
संत तुकाराम महाराजांनी अभंगांचे िन 
समाजाला ददले. ते सववांनी लुटावे, म्णजेच 
अरा नवचारांचा लाभ सववांना होईल. जगाकडे 
पाहण्ाचा सकारात्मक दृकष्कोन नवकजसत 
केल्ास दे्ष, मत्सर राहणार नाही.

सकारात्मक दृष्तीकोिामुळये  
मत्सर रािणार िािती..!
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टयेन्शि वाढिं! गिदीच्ा 
दठकाणती मास्क वािरा!

संपादकीय

औरंगाबाद जजल्हाचे 
नामांतर छत्पती संभाजीनगर 
करण्ाच्ा रासन ननण्शयाला 
नवरोि होताना पाहायला 
नमळत आहे. दरम्ान 
या ननण्शयाच्ा नवरोिात 
मराठवाड्ातून आक्षेप येऊ 
लागले आहेत. छत्पती 
संभाजीनगर नवभागीय 
आयुक्तालयात रुक्वारी 
सायंकाळपययंत एकूण 8 हजार आक्षेप, हरकतींची नोंद 
झाली आहे. नवरेष म्णजे काही आक्षेप पोस्टाने देखील 
येत आहे. तर आक्षेप आणण हरकती यांच्ात रोज 
वाढ होताना पाहायला नमळत आहे. तर 27 माच्शपययंत 
नागररकांना या ननण्शयाच्ा नवरोिात आक्षेप आणण 
हरकती नोंदवता येणार आहे. 

राज्याच्ा महसूल प्ररासनाने औरंगाबादचे नाव 
छत्पती संभाजीनगर करण्ाबाबत स्वतंत् अधिसूचना 
27 फेबु्वारी रोजी सायंकाळी जारी केली. तर महसूल 
आणण वननवभागाकडून काढण्ात अधिसूचनेत 
नवभाग, जजल्ा, उपनवभाग, तालुका, गावाचे नाव यापुढे 
छत्पती संभाजीनगर असल्ाचे नमूद करण्ात आले 
आहे. मात्, नामांतराबाबत 27  माच्शपययंत नवभागीय 
आयुक्तांकडे हरकती व सूचना नोंदनवण्ाची मुदत 
देण्ात आली आहे. त्ानुसार नामांतराच्ा नवरोिात 
अनेक आक्षेप आणण हरकती नोंदवल्ा जात आहे. 
नवरेष म्णजे छत्पती संभाजीनगर रहरातून सवचाधिक 
आक्षेप आणण हरकती नोंदवण्ात आले आहे. 

दरम्ान औरंगाबाद 
जजल्हाचे नाव बदलून छत्पती 
संभाजीनगर करण्ात 
आल्ाच्ा ननण्शयाच्ा नवरोिात 
4 माच्शपासून जजल्ाधिकारी 
कायचालयाच्ासमोर साखळी 
उपोषण करण्ात येत आहे. 
यादठकाणी मोठ्ा प्रमाणावर गदषी 
होताना पाहायला नमळत आहे. तर 
एमआयएमचे खासदार इम्तियाज 

जलील यांची देखील उपस्स्ती यादठकाणी पाहायला 
नमळत आहे. दरम्ान उपोषणाला पादठंबा देण्ासाठी 
येणाऱया लोकांसाठी नामांतराच्ा ननण्शयाला आक्षेप 
ककंवा हरकत नोंदवणारे अज्श देखील उपलब्ध करून 
ददले जात आहे. मात् यासाठी कोणतेही जबरदस्ी 
नसून, ज्यांची इच्छा आहे त्ांच्ाकडून अज्श भरवून 
घेतले जात आहे.तसेच रहरातील इतर वेगवेगळ्ा 
भागातील नागररकांनी एकत् येऊन आक्षेप नोंदवणारे 
अज्श भरून ददले आहेत.

आता समर्षिार्षिती फॉम्ष िरिये जाणार...
एकतीकडे नामांतराच्ा नवरोिात आक्षेप आणण 

हरकती नोंदवल्ा जात आहे, तर दसुरीकडे सकल 
दहदं ूएकत्ीकरण सनमतीकडून समथ्शनाथ्शही अज्श भरले 
जात आहे. औरंगाबाद जजल्हाचे नाव बदलून छत्पती 
संभाजीनगर करण्ात आल्ाच्ा ननण्शयाला समथ्शन 
असून, कोणत्ाही हरकतीचा नवचार करू नयेत असे 
या अजचात जलहण्ात आले आहे. यासाठी जजल्ाभरात 
नवरेष मोहीम राबवली जात आहे.

गदषीच्ा दठकाणी मास् वापरण्ाचं आवाहन नीती 
आयोगानं केलं आहे. भारतात नव्ा H3N2 इन्फू्एंझा 
(H3N2 INFLUENZA) नवषाणूच्ा संसगचाने चचतंा 
वाढवली आहे. देरात या संसगचामुळे दोन रुग्ांचा मृतू् 
झाला आहे. H3N2 इन्फू्एंझामुळे आरोग्य प्ररासन 
सतक्श  झालं आहे. H3N2 इन्फू्एंझा नवषाणूचा (H3N2 
VIRUS) संसग्श ददवसेंददवस वाढताना ददसत आहे. 
सध्या देरात सदषी, ताप आणण खोकला या आजाराच्ा 
रुग्ांमध्ये मोठ्ा प्रमाणात वाढ होत आहे. हा नवा 
व्ायरस असून ICMR नं हा नवषाणू H3N2 इन्फू्एंझा 
व्ायरस असल्ाची मादहती ददली आहे. सदषी, ताप, 
खोकला आणण जुलाब ही H3N2 इन्फू्एंझा संसगचाची 
लक्षणे आहेत.

H3N2 इन्फू्एंझाचा वाढता िोका पाहता कें द्रीय 
आरोग्य मंत्ालय अलट्शवर आहे. नीती आयोगाने कोनवड 
टास् फोस्श, कें द्रीय आरोग्य सचचव, राज्य आरोग्य 
अधिकाऱयांची बैठक आज महत्ताची बैठक पार पडली. 
कें द्राने राज्यांना पत् जलहीत कोनवड प्रोटोकॉलचे पालन 
करा आणण मास् वापरा, असा सल्ला ददला आहे. 
राज्यांनी आवश्यक औषिांचा पुरेसा साठा सुननजश्चत 
करावा, रुग्ांचं बारकाईने ननरीक्षण करावं, असं 
सांगगतलं आहे.

सध्या कोरोना रुग्ांमधे्य घट झाली असली तरी 
नव्ा नवषाणूनं डोकं वर काढलं आहे. हवामान बदलामुळे 
अनेकांना सदषी, ताप, खोकला या समस्ांना तोंड द्ावं 
लागतंय. सदषी आणण सततचा खोकला यावर औषिही 
बेजार झाली आहेत. औषिं घेतल्ानंतरही बहुतेकांना 
खोकल्ापासून पूण्शपणे आराम नमळताना ददसत नाहीय. 
हा व्ायरल संसग्श H3N2 इन्फू्एंझा नवषाणूमुळे होत 
आहे. H3N2 इन्फू्एंझा नवषाणू H1N1 इन्फू्एंझा 
नवषाणूचा उपप्रकार म्णजेच बदललेलं स्वरुप आहे.

देरात व्ायरल H3N2 इन्फू्एंझा नवषाणूच्ा 
संसगचामुळे हररयाणा आणण कनचाटकमध्ये प्रते्कती 
एका रुग्ाच्ा मृतू्ची नोंद झाली आहे. या नवषाणूचा 
प्रादभुचाव पाहता सरकार अलट्श मोडमध्ये आलं आहे. 
त्ामुळे कोरोना नवषाणू (CORONAVIRUS) प्रमाणे 
आता H3N2 नवषाणू तांडव करणार कती काय असा प्रश् 
जनसामान्ांना पडला आहे. दरम्ान, आरोग्य मंत्ालयाने 
नागररकांना घाबरून न जाता काळजी घेण्ाचं सल्ला 
देत मास् वापरण्ाचं आवाहन केलं आहे. H3N2 
व्ायरसपासून संरक्षण कसं कराल?

H3N2 नवषाणूचा संसग्श टाळण्ासाठी खबरदारी 
म्णून मास् घालण्ाचा, हात वारंवार िुण्ाचा आणण 
सामाजजक अंतर राखण्ाचा सल्ला डॉक्टरांनी ददला 
आहे. IMA ने संक्नमत व्क्ततीला अँटीबायोकटक घेणं 
टाळण्ाचा सल्ला ददला आहे. नागररकहो... फू्वरील 
वाक्ष्तक लस घ्ा, हात मनर्ममतपणे स्वच्छ धुवा. 
मवशेषत: टार्लेट नंतर, जेवणाआधी तसेच चेहरा क्कंवा 
नाकाला स्पश्त करण्ाआधी हात साबणाने स्वच्छ 
धुवा.शक् असल्ास गदषीच्ा ठठकाणी जाणं टाळा. 
आपण सुरलक्षत रहा...कुटुबंालाही सुरलक्षत ठेवा..!

छत्ितती संिाजतीिगर : 
आव्ािये अद्ाि कायम!

कुठलंही नातं मं्टलं कती त्ात भांडण, अबोला 
ककंवा रुसवा-फुगवा या गोष्ी आल्ाचं परंतु एका ररसच्श 
मध्ये असे समोर आले आहे कती, कुठल्ाही नात्ात 
अबोला िरणे हे भांडण करण्ापेक्षा जास् िोकादायक 
आहे. नवरेषतः नवरा-बायको आणण गल्शफ्ें ड-बॉयफ्ें डच्ा 
नात्ात तर हे जास्ातच िोकादायक असल्ाचे तज्ांचे 
मतं आहे. दोघांच्ा खांद्ावर समान भार असेलेलं हे नातं 
आवश्यक नाही कती नेहमी एकाच सरळ रस्ताने चालावं. 
जोडप्ांमध्ये जेव्ा वैचाररक असमानता येते त्ावेळी 
नात्ांची गाडी अडखळते. काही ददवसांपूवषीच झालेल्ा 
एका ररसच्शमिून या गोष्ीचा खुलासा करण्ात आला 
आहे कती, छोट्ा छोट्ा गोष्ींवर एकमेकांरी भांडणारी 
जोडपी इतर जोडप्ांपेक्षा जास् खुर असतात.

ररलेरनजरपमध्ये लोकांच्ा राहणीमानावरून 
संरोिकांनी एक सवफे केला होता. यामध्ये अनेक 
लोकांना त्ांच्ा नात्ांबाबत प्रश् नवचारण्ात आले 
होते. यामिून  असं लक्षात आलं कती, ज्या जोडप्ांमधे्य 
भांडणं होतात. ती जोडपी भांडणं न होणाऱया जोडप्ांपेक्षा 
१० टक्क्ांनी जास् खूर असतात. कारण भांडणं न 
होणाऱया लोकांमिील जास्ीत जास् लोकं आपल्ा 
पाट्शनरपासून अनेक गोष्ी लपवत असतात.

अनेकदा एखाद्ा गंभीर नवषयाला टाळत रादहल्ाने 

जोडप्ांच्ा नात्ामध्ये दरुावा ननमचाण होतो. त्ाचबरोबर 
एकमेकांवरील नवश्वास कमी होतो. समस्ांचा सामना 
केल्ाने ककंवा त्ावर उपाय केल्ानेच त्ावर तोडगा 
ननघतो. यावर दलु्शक्ष केल्ामुळे नात्ामध्ये फुट 
पडण्ाची रक्ता बळावते.

क्षमा हा रब्द खरतर आपल्ा सगळ्ांच्ा 
ओळखीचा आहे.एखाद्ाने चूक करायची आणण 
पचरताप झाला कती समोरच्ाला क्षमा मागायची. 
एवढेच आपल्ाला माहीत असते. पण किी किी क्षमा 
करून ही समोरची व्क्तती तो राग नवसरलेली नसते. 
भांडणापेक्षा अबोला बरा म्णून नतने "केले तुला माफ" 
अस सांगगतलेले असते. त्ाच्ा बदिल असलेला राग 
मात् मनात तसाच असतो. पण खरतर ज्या व्क्तती च्ा 
मनात राग असेल, तर ती व्क्तती किीच रांत नसते. 
वर वर बगघतले तर एखादे वेळी चूप ददसत असली 
तरी डोक्ात तेच तेच नवचार चक् सुरू असते. त्ामुळे 
स्वतःचे रारीररक व मानजसक स्वास् नबघडवणून बसते, 
सतत राग राग केल्ाने मानजसक पररणाम ररीरावर 
ददसायला लागतात, नको त्ा गोष्ी डोक्ात ठेवल्ाने 
महत्वाच्ा गोष्ी च नवसरायला होतात. सतत दसुऱयांना 
दोष देण्ाचा स्वभाव बनतो. पण आपण ही काहीतरी 
चुकतो ही गोष्च त्ा व्क्ततीच्ा लक्षात येत नाही.

युवा संवाि : िात्यामध्यये िांडणाियेक्षा  
अबोिा जास्त धोकािायक! 
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िसन रुश्ीफांच्ा अडचणी िाढणार?
धाडीिंतर ईडीिे बजािलं समन्स : पुढील आठिड्ात चौकिीसाठी हजर राहण्ाचे आदेि
।कोल्ािूर।

 । मिाईन्ूज । प्रवतविधती।

राष्ट्रवादी काँगे्सच ेनेत,े 
माजी मतं्ी हसन मशु्ीफ र्ांच्ा 

कागल र्थेील मनवासस्ानी 
अमंलबजावणी सचंालनालर्ाने 

( ईडी ) शमनवार ( ११ माच्त ) धाड 
टाकली होती. ईडीच्ा पथकाने 

पहाट ेमशु्ीफांच्ा घरी धाड 
टाकलेली. तब्बल ९ तासांच्ा 
तपासानतंर ईडीच ेअधधकारी 
मनवासस्ानाच्ा बाहेर पडले 

होत.े अशातच आता मशु्ीफांच्ा 
अडचणीत वाढ होण्ाची शक्ता 

आहे. ईडीन ेहसन मशु्ीफ र्ांना 
समन्स बजावल ंआहे.

हसन मशु्ीफ यांच्ा कागल यथेील 
ननवासस्ानी ईडीने पहाटे िाड 
टाकली. ईडीच्ा सात ते आठ 
अधिकाऱयांच्ा पथकाने मुश्ीफांच्ा 
घरी कागदपत्ांची तपासणी 
केली. ही मादहती नमळाल्ानंतर 
कोल्ापुरात एकच खळबळ 

उडाली. तर, िाडीनंतर काय्शकत्वांनी 
आक्मक होत ईडी, भाजपा, ककरीट 
सोमय्यांनवरोिात घोषणाबाजी केली. 
तसचे, ९ तासांच्ा तपासणीनतंर हे 
अधिकारी माघारी कफरले.
आता ईडीने हसन मुश्ीफ यांना 
समन्स बजावलं आहे. त्ानुसार 
हसन मशु्ीफांना पढुील आठवड्ात 

चौकरीसाठी हजर राहण्ास 
सांगगतलं आहे. त्ामुळे हसन मशु्ीफ 
पुढील आठवड्ात चौकरीसाठी 
हजर राहतात का? हे पाहव ंलागणार 
आहे.
दरम्ान, या कारवाईबदिल मला 
सध्या पूण्श मादहती नाही. मात्, 
गले्ा काही ददवसांपासनू राज्यात 

अरा कारवायांना ऊत आल ेआहे. 
मात्, आमचे सहकारी हसन मशु्ीफ 
अनतरय प्रामाणणकपण ेकाम करणारे 
व्क्तती आहेत आणण त्ांच्ा नवरोिात 
कुठलाही पुरावा ईडीला नमळणार 
नाही, असा नवश्वास खा. प्रफुल पटेल 
यांनी व्क्त केला.
देरातील नवनवि राजकतीय पक्षांच्ा 

प्रकरण काय?
 भाजपाच ेनते ेक्करीट सोमय्यांनी २०२२ मध्य ेमशु्ीफ र्ांच्ामवरोधात 

ईडीकडे तरिार केली होती. कोल्ापरुातील अप्ासाहेब नलावडे साखर 
कारखान्ात त्ांच्ा एका नातेवाईकाच्ा मालकतीच्ा आणण ताब्ात 
असलले्ा कंपनीच्ा माध्यमातनू १०० कोटी रूपर्ांचा भ्रष्ाचार केला 
आहे, असा आरोप क्करीट सोमय्यांनी लावला होता. त्ानतंर तीन वेळा 
ईडीने मशु्ीफांच्ा घरावर छापमेारी केली आहे.

।जळगाव।
 । मिाईन्ूज । प्रवतविधती।

जळगाव लजल्ा बकँ 
मनवडणुकतीत महामवकास 
आघाडीला मोठा धक्ा 

बसला आहे. अध्यक्षपदासाठी 
महामवकास आघाडीकडून 

राष्ट्रवादीचे रमवदं् पाटील र्ांनी 
अज्त दाखल केला होता. पण, 
राष्ट्रवादीचे सजंर् पवार र्ांनी 

आर्त्ावळेी बडंखोरी करत लशदें 
गटाकडून अज्त दाखल करत 

मवजर् ममळवला आहे. र्ामळेु 
जळगाव लजल्हाच्ा राजकतीर् 

वतु्तळात एकच खळबळ उडाली 
आहे. तर, राष्ट्रवादीचे ज्यषे्ठ नेते 
एकनाथ खडस ेर्ांनी लशवसनेा 
( ठाकरे गट ) आणण काँग्सेवर 

आरोप केला आहे.
प्रसारमाध्यमांरी बोलताना 

एक नाथ खडसे  म्णाले , 
“महानवकास आघाडीत बडंखोरी 
झाली. राष््वादीच्ा १० मिील १ मत 
फुटलं. जजल्ा बकेँच्ा ननवडणकुा 
लढवण्ासाठी कोणीही तयार 

।मुंबई।
 । मिाईन्ूज । प्रवतविधती।

अलीकडच्ा काळात 
राजकतीर् नते्ांची छत्पती 

लशवाजी महाराज र्ांच्ाबरोबर 
तलुना केल्ाच ंसमोर आलं 

आहे. मतं्ी मगंलप्रभात लोढा 
र्ांनी मखु्मतं्ी एकनाथ 

लशदंेंच्ा बडंाची तुलना लशवाजी 
महाराजांच्ा आग्रातील 

सटुकेशी केली होती. पण, आता 
पनु्ा एकदा एकनाथ लशदंेंची 

लशवाजी महाराजांबरोबर तुलना 
केल्ाने नव्या वादाला तोंड 
फुटल ंआहे. र्ावर राष्ट्रवादी 

काँग्सेच ेआमदार लजतेंद् आव्ाड 
र्ांनी सतंप्त प्रमतक्रिर्ा व्यक्त 

केली आहे.

जरवसेनेकडून ( जरदें गट ) 
एक बँनर लावण्ात आलं आहे. 
या बनँरवर ‘३५० वषचानतंर… पनु्ा 
तोच योग’ या आरयाच्ा देखाव्ात 
एका बाजलूा भवानी देवी छत्पती 

जरवाजी महाराजांना तलवार देताना 
दाखवण्ात आलं आहे. तर, दसुऱया 
बाजलूा जरवसेना प्रमखु बाळासाहेब 
ठाकरे, आनंद ददघे हे एकनाथ 
जरदंेंना िनुष्यबाण सपूुद्श करताना 
देखाव्ात दाखवलं आहे.

यानंतर जजतेंद्र आव्ाडांनी 
ट्ीट करत ‘अरे काय चालू आहे 
महाराष््ात,’ असा सवाल नवचारला 
आहे. जजतेंद्र आव्ाड म्णाले, 
“तलुना तर सोडाच… थटे छत्पती 
जरवाजी महाराजच… अरे काय चालू 
आहे, महाराष््ात. नवद्रपुीकरण एका 
ऐनतहाजसक घटनेच.ं त ेपण इतकं,” 
अरी संतप्त भावना आव्ाड यांनी 
व्क्त केली आहे.

मनसे आमदार राजू पाटील 
यांनीही यावरून टीका केली आहे. 
“कोणी स्वतःलाच ‘जाणता राजा’ 
म्णवतं, तर कोणी ही अरी चचत्ं 
काढून घेतं. अरा उपमांनी ककंवा 
तुलनांनी कुणालाही छत्पती 
जरवाजी महाराजांच्ा नखाचीही सर 
यणेार नाही, अस ेपाटील म्णाले 
आहेत. 

जळगाव जजल्ा बकेँत मववआला धक्ा! एकनार शिदंेंचरी पनु्ा 
शििरायांबरोबर तलुनाएकिार खडसेंचा कागँ्से, ठाकर ेगटािर आरोप : म्हणाले...

नव्त.ं तरीही सववांसाठी पढुाकार 
घऊेन बकँ ताब्ात आणली. पण, 
जरवसेना आणण काँग्रेसने संजय 
पवारांना समथ्शन केलं. महानवकास 
आघाडीत अरी अपेक्षा नव्ती. या 
लोकांनी नवश्वासघात केला. त्ामळेु 
जजल्ा बँकेत आम्ाला िोका 
नमळाला.”

“सजंय पवार हे राष््वादीचे 
असल्ाच ंमानायला तयार नाही. 

पाच ते सहा ददवसांपूवषी संजय 
पवार गुलाबराव पाटलांच्ा 
से्टजवर होते. संजय पवारांची 
भनूमका सरंयास्पद रादहली आहे. 

संजय पवार नवरोिकांरी 
हातनमळवणी करणार असल्ाचा 
नवषय अजजत पवार आणण जयतं 
पाटलांच्ा कानावर घातला 
होता,” असेही एकनाथ खडसेंनी 
सांगगतल.ं

“काँग्रेस आमच्ाबरोबर 
रादहल हा नवश्वास असल्ाने सजंय 
पवारांकडे फारस ंलक्ष ददल ंनाही. 

मात्, काही मते फुटली. 
ज्यांच्ासाठी पररश्म घेतले, 
ते ननवडणुकतीत बरोबर रादहले 
नाहीत. सववांना एकत् ठेवण्ात 
मला यर आल ंनाही. आमच्ातच 
गदिारी झाली,” अरी खंत एकनाथ 
खडसेंनी व्क्त केली आहे.

प्रमखुांनी कें द्रीय तपास ससं्ांच्ा 
कारवाईबाबत सरकारला पत् 
जलदहल ेआहे. सध्याच ेसरकार ईडी, 
सीबीआयसारख्या ससं्ांचा गरैवापर 
आपल्ा राजकतीय नवरोिकांना 
त्ास देण्ाच्ा हेतुन ेकरीत आहे. 
हे देरांतग्शत नवनवि राज्यात 
घडत असलेल्ा कारवाईवरून 
ददसून येतेच. ईडी, सीबीआय या 
स्वतंत् अधिकार असलले्ा तपास 
संस्ा आहेत. ते त्ांच्ा पद्धतीने 
कारवाई करतात, अस े
सरकार म्णते. मात्, 
या कारवायांमिून 

मोजक्ाच लोकांना लक्ष्य का 
केल ेजात आहे, असा प्रश्ही पटेल 
यांनी उपस्स्त केला. दरम्ान, 

नागालँडमिील एनडीपीपी 
आणण भाजपा युतीला 

र ा ष्् व ा द ी च् ा 
आमदारांनी ददलले्ा 
स म थ्श न ा ब ा ब त 
बोलण्ास त्ांनी 

स्पष् नकार ददला.
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साहित्य अकादरीच्ा अध्क्षपदी राधि कौलर्क
रगंिार पठार ेयांचा परािि : उपाध्यक्षपदी ददल्ी विद्ापीठाच्ा प्रा. कुमुद िमा्च

।िवती दिल्ती।
 । मिाईन्ूज । प्रवतविधती।

देशाच्ा साठहत् क्षते्ात 
अमतशर् महत्ताच्ा आणण 

प्रमतषे्ठच्ा मानल्ा जाणाऱर्ा 
साठहत् अकादमीच्ा 

अध्यक्षपदाच्ा मनवडणुकतीत 
ज्यषे्ठ ठहदंी साठहत्त्क माधव 
कौलशक र्ांचा मवजर् झाला. 
र्ा मनवडणुकतीत ज्यषे्ठ मराठी 

साठहत्त्क रंगनाथ पठारे पराभतू 
झाल.े त्ांना फक्त तीन मते 

ममळाली.
सादह त् अकादमीच्ा 

उपाध्यक्षपदी ददल्ली नवद्ापीठाच्ा 
प्रा. कुमदु रमचा यांची ननवड झाली. 
सादहत् अकादमीच्ा इनतहासात 
पदहल्ांदाच या पदावर एका 
मदहलचेी ननवड झाली आहे. त्ांनी 
रािाकृष्णन यांचा केवळ एका 
मताने पराभव केला. सादहत् 
अकादमीच्ा अध्यक्षपदासाठी 
नतरंगी लढत होती. त्ात रंगनाथ 
पठारे यांच्ासह मािव कौजरक 
आणण कन्नड सादहम्त्क मल्लपरुम 

व्कंटेर ररगंणात होते. एकूण ९७ 
जणांनी मतदान केल.े त्ात कौजरक 
यांना ६०, मल्लपरुम व्कंटेर यांना 
३५, तर पठारे यांना फक्त ३ मते 
नमळाली. उपाध्यक्षपदासाठी कुमदु 
रमचा आणण रािाकृष्णन हे ररगंणात 
होते. त्ात कुमुद रमचा नवजयी 
झाल्ा. आता मािव कौजरक हे 
मावळत ेअध्यक्ष चदं्ररखेर कम्ार 
यांच्ाकडून पदभार स्वीकारतील.

क ौ श ि क 
यांचा अल्पपरिचय

मािव कौजरक हे 
हररयाणातल्ा धभवानीच ेआहेत. 
त्ांचा जन्म १ नोव्ेंबर १९५४ 
चा. त्ांनी दहदंीत 
नवपुल लेखन 
केले आहे. 
क ौ ज र क 
यांच ेआईनों 

के 
रहर में, 

ककरण सुबह 
कती, सपने 

।िवती दिल्ती।
 । मिाईन्ूज । प्रवतविधती।

कनगाटकातील बसवराज 
बोम्मई र्ांच्ा नतेतृ्ाखालील 

सरकार भ्रष्ाचाराच्ा आरोपांमळेु 
चांगलेच बदनाम झाल ेअसताना 

पंतप्रधान नरेंद् मोदी र्ांच्ा 
कररष्माचा फार्दा उठमवण्ाचा 

भाजपकडून प्रर्त्न सुरू आहे. गेल्ा 
दोन मठहन्ांत पंतप्रधान मोदी हे 

उद्या पाचव्यांदा राज्याच्ा दौऱर्ावर 
र्ते असून, मवमवध मवकास कामांचा 
पार्ाभरणी समारंभ क्कंवा उदघ्ाटने 

त्ांच्ा हस्त ेपार पडतील.
कनचाटकताली सत्ता कायम 

राखण्ावर भाजपने भर ददला आहे. 
कनचाटकात गले ेकाही वषफे प्रते्क 
ननवडणकुतीनतंर सत्ताबदल होतो. 
२०१८ मध्ये भाजपला सवचाधिक 
जागा नमळाल्ा तरी काँग्रसे आणण 

पतंप्रधान िोदींना कननाटक वनिडणकुीचरी मभतरी?
अिघ्ा दोि महहनांत : सत्ा कायम राखण्ासाठी आटावपटा भाजपािा चांगल्ा यर्ाची अपेक्षा

िम्शननरपेक्ष जनता दलाने एकत् 
येऊन सरकार स्ापन केले होत.े 
पण हे सरकार काँग्रेस व जनता 
दलातील आमदार फुटल्ाने 
कोसळले होते. येकडयुरप्ा यांना 
बदलून बसवराज बोम्मई यांना 

मखु्यमकंत्पदी संिी देण्ाचा भाजप 
नेतृत्वाचा प्रयत्न फारसा यरस्वी 
झालेला ददसत नाही. कारण 
भाजपचे जुने नेते बोम्मई यांना 
साथ देत नाहीत. त्ातच पक्षांतग्शत 
हेवदेावे मोठ्ा प्रमाणावर आहेत. 

पनु्ा सत्ता नमळाल्ास बोम्मई हे 
मखु्यमकंत्पदी कायम राहण ेकाही 
नते्ांना नको आहे.

बोम्मई सरकारवर ४० टके् 
दलालीचा आरोप केला जातो. 
ठेकेदारांच्ा संघटनेने तसा 

खुली ननगाहों के, हाथ सलामत 
रहने दो, आसमान सपनों का, 
नई सदी का सन्नाटा, सूरज के 
उगने तक, अंगारों पर नंगे पाँव, 
खूबसूरत है आज भी दनुनया,  
सारे सपने बागी हैं हे गझल 

संग्रह प्रजसद्ध आहेत. कौजरक 
यांनी सनुो राधिका, लौट आओ 
पाथ्श या खडं-काव्ाच ेलखेन 

केले आहे. त्ांची मौसम खुले 
 नवकल्ों का, जरखर संभावना 
के ही नवगीतांची पुस्के प्रजसद्ध 
आहेत. त्ांचे ठीक उसी वक्त,  
रोरनी वाली खखडमकती हे 
कथासंग्रह प्रजसद्ध आहेत.  
त्ांनी लहान मलुांसाठी खखलौने 
नमट्ी के, आओ अंबर छू लें ही 
पसु्के जलदहली.

 मोदी हे उद्या मडंर्ाला भेट देणार आहेत. हा भाग मै्हसरूू 
भागात मोडतो. माजी पतंप्रधान देवेगौडा र्ांच ेवच्तस्व 

असललेा आणण वोक्कललगं समाजाच ेप्राबल् असलेल्ा र्ा 
पट्टात भाजपची तेवढी ताकद नाही. मवधानसभेच्ा ३२ जागा 
असलले्ा र्ा भागावर भाजपन ेलक्ष कें ठद्त केले आहे. र्ा पट्टात 
काँग्से आणण धम्तमनरपेक्ष जनता दलातच लढत होत.े मै्हसरूू, 
हसन आदी पट्टात हातपार् रोवण्ाचा भाजपचा प्रर्त्न आहे. 
र्ालशवार् हुबळी-धारवाड र्ा भाजपचा बालेक्कल्ा असलेल्ा 
पट्टात त ेभेट देणार आहेत. बेळगावी, हुबळी, धारवाड र्ा उत्र 
कनगाटक पट्टावर भाजपची सारी मदार आहे. ठहजाब वादातनू 
उत्र कन्डा, उडपी आदी क्कनारपट्ी भागातही भाजपला चांगल्ा 
र्शाची अपके्षा आहे. पतंप्रधान मोदी र्ांचा कररष्ा भाजपला 
भ्रष्ाचाराच्ा आरोपानतंर तगून नणेार का, हा खरा प्रश्न असले.

आरोप केला होता. त्ानंतर एका 
ठेकेदाराने मंत्राच्ा जाचाला 
कंटाळून आत्महत्ा केली होती. 
त्ावरून ईश्वरप्ा या जे्यष् मंत्राला 
घरी बसनवण्ात आले. भ्रष्ाचाराचा 
आरोप पक्षासाठी तापदायक ठरू 

रकतो हे लक्षात घऊेनच पंतप्रिान 
मोदी यांनी स्वत:च कनचाटकात लक्ष 
घातले आहे. १२ जानेवारीपासून 
उद्ा १२ माच्श या दोन मदहन्ांच्ा 
काळात मोदी यांचा पाचवा दौरा 
असेल.

पराभिाची परंपरा...
 सादहत् अकादमीच्ा 

अध्यक्षपदाच्ा 
ननवडणुकतीत यापवूषी ज्यषे् 
सादहम्त्क भालचंद्र नमेाडे 
करगणात उतरले होत.े 
मात्, त्ांना चारच मत े
नमळाली होती. त्ांनी प्रचार 
करण्ाकडे दलु्शक्ष केल्ाने 
त्ांचा पराभव झाल्ाचे 
मानल ेगले.े त्ामळेु यंदा 
पठारे यांनी जोरदार प्रचार 
केला. मतदारांरी सपंक्श  
सािला होता. मात्, तरीही त्ांना अपयर आल.े
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चचत्रपटांकडे िळण्ारागे  
कहपि र्रामाने ‘िे’ कारण...

“धरकतीच्ा रेसेजने 
इन्साग्ार भरिं आिे” 

– कांती रेडकर
मुंबई : मराठमोळी 

अधभनेत्ी क्ांती रेडकरने 
अल्ाविीतच मनोरंजन 

नवश्वात स्वत:चं वेगळं स्ान 
ननमचाण केलं. क्ांतीने अधभनयाची 

छाप प्रेक्षकांवर पाडत कलानवश्वात 
नाव कमावलं. ‘जत्ा’, ‘काकण’, 
‘खोखो’, ‘नो एन््ी’ अरा अनेक 

चचत्पटांतून क्ांतीने अधभनयाचा ठसा 
उमटवला. क्ांती रेनबो हा नवाकोरा 

मराठी जसनेमा घेऊन प्रेक्षकांच्ा 
भेटीला येत आहे. या चचत्पटात 

उनम्शला कोठारे, सोनाली कुलकणषी, 
ररद केळकर आणण ऋषी सक्ेना हे 

कलाकार मुख्य भूनमकेत आहेत.
क्ांती रेडकरने व उनम्शला कोठारेने 

रेनबो चचत्पटाच्ा प्रमोरनसाठी प्लॅनेट 
मराठीच्ा पटलं तर घ्ा या रोमध्ये 
हजेरी लावली. या रोमध्ये नवचारलेल्ा 
सगळ्ाच प्रश्ांना क्ांती व उनम्शलाने 
अगदी ददलखुलासपणे उत्तर ददली. या 
मलुाखतीत क्ांतीला पती समीर वानखडेे 
यांच्ाबाबतही प्रश् नवचारण्ात आला. 
आय्शन खान ड्ग्ज केस प्रकरणात 
एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडेंवर 
अनके आरोप करण्ात आले होत.े नवाब 
मजलक यांनीही त्ांच्ावर अनेक आरोप 
केले होते. “समीर वानखेडेंबरोबर तू 
कायम खंबीरपणे उभी असतेस”, असं 
नवचारलं गेलं.

क्ांती उत्तर देत म्णाली, “जेव्ा 
तुमचं नाणं खणखणीत असतं, तेव्ाच 
तुम्ी बोलू रकता. समीर खरंखुरं सोनं 
आहेत. समीर सत्ाच्ा बाजूने उभे 
आहेत. सत्ासाठी लढत आहेत, म्णून 
संपूण्श व्वस्ा त्ाच्ावर तुटून पडली 
आहे. सत्ाने वागले म्णून त्ाला दाबून 
टाकण्ाचा प्रयत्न करण्ात येत आहे. 
आताही तो अनेक कायदेरीर लढाया 
लढत आहे. त्ाची बायको असल्ाचा 
अधभमान आहे”.

क्ांतीने नतला व कुटंुनबयांना 
नमळणाऱया िमक्ांबाबतही भाष्य केलं. 
“अंडरवर््श आणण वेडे चाहते या दोन 
गोष्ींपासून सगळ्ात जास् िोका 
आहे. ड्ग्जरी अंडरवर््शचा थेट संबंि 
असल्ामुळे ते सतत अलॅस्क्टव् असतात. 
ते घर-पररवारही बघत नाहीत. ते तुम्ाला 
डायरेक्ट संपवतात. दसुरी भीती वेड्ा 
चाहत्ांकडून असते. त्ांना अलॅजसड 
टाकायला ककंवा तुमच्ा मुलांबरोबर 
काहीही चुकतीचं करण्ासाठी वेळ 
लागत नाही. ज्या व्क्ततीच्ा नवरोिात 
तुम्ी उभे आहात, ती मोठी व्क्तती आहे. 
त्ामुळे हे भय मी रोज जगते आहे. हे 
तमु्ी बाहेरुन अनभुव ूरकत नाही. माझ्ा 
इन्साग्राममध्ये नुसते िमक्ांचे मेसेज 
आहेत. तुम्ाला जाळून टाकू, तुमच्ा 
कुटंुबाला संपवून टाकू, असे मेसेज मला 
येतात”, असंही पुढे क्ांती म्णाली.

मुंबई :  बॉजलवूडची बेबो करीना कपूर खान आणण पती 
सैफ अली खान यांची जोडी ही लोककप्रय जोड्ांपैकती एक 
आहे. करीना ही नेहमी फार नबनिास्पणे नतचे मत व्क्त 

करताना ददसते. ती नतचे वैयगक्तक आयुष्य आणण प्रोफेरनल 
कररअर याबदिल कायमच स्पष्पणे मत मांडताना ददसते. 

नुकतंच नतने लग्नानंतर जसनेसृष्ीत काम करण्ाबदिल खुलासा 
केला आहे.

करीनाने २०१२ मधे्य बॉजलव़ूड अधभनेता सैफ अली खान 
बरोबर लग्न केले. २०१६ साली करीनाने तैमूरला जन्म ददला. तर 
२०२१ मध्ये करीनाने दसुऱया मुलाला जन्म ददला असून त्ांनी 
त्ाचे नाव ‘जहांगीर’ ठेवले आहे. नुकतंच करीनाने लग्नानंतर 
अधभनेत्ींच्ा कररअरबदिल भाष्य केले आहे.

पूवषी लग्न करणं ही एखाद्ा अधभनेत्ीसाठी मोठी गोष् मानली 
जायची. पण आता काळानुसार सव्श काही बदललं आहे. तुम्ाला 
तुमच्ा वयाचा अधभमान असायला हवा. आज मदहला िाडसी 
झाल्ा आहेत. त्ा िाडसी ननण्शय घेत आहेत. आता तुमच्ा 

वैवादहक जीवनाचा तुमच्ा कररअरवर कोणताही पररणाम होत 
नाही. आता अनेक चचत्पट ननमचाते जोखीम पत्रून वेगवेगळ्ा 
लोकांना संिी देत आहेत. अनेक   ऑफबीट म््रिप्टवर काम करत 
आहेत. अनेक संिीही ननमचाण होताना ददसत आहेत.

तुमचे वक्श  लाईफ बलॅलन्स करण्ासाठी कोणताही फॉम्ु्शला 
ककंवा काही जसके्ट नाही. तुम्ाला तुमचे आयुष्य कसं जगायचं 
हे ठरवायचं आहे. मला काय करायचे आहे आणण काय नाही, हे 
तुम्ालाच ठरवायचे आहे. जेव्ा मला एखाद्ा गोष्ी करायच्ा 
नसतात, तेव्ा मी त्ाला स्पष्पणे नकार देते.

जवे्ा मला माझ्ा मलुांना एकटे सोडायचे नसत ेककंवा अवॉड्श 
रोमध्ये जायचे नसते, तेव्ा मी त्ाला स्पष् नकार देते. मी माझ्ा 
आवडीननवडी ठरवल्ा आहेत. मी माझ्ा पतीबरोबर घरी बसून 
एखादा रो पाहते ककंवा किी किी एक ग्ास वाइन कपते, हे मला 
जास् आवडते. मी वैयगक्तकररत्ा अनुभव घेत असलेल्ा सवचात 
मोठ्ा बदलांपैकती हा एक आहे. वक्श  लाईफचा बलॅलन्स करणे या 
गोष्ी माझ्ा स्वत:वर अवलंबून आहेत.” असे करीनाने म्टले.

मुंबई : ‘द ग्रेट इंकडयन लाफ्टर चलॅलेंज’ या ररअ लॅजलटी 
रोमुळे प्रजसद्धीच्ा झोतात आलेला नवनोदी अधभनेता ककपल 
रमचा सध्या चचफेत आहे. काही ददवसांपूवषी त्ाच्ा ‘स्विगाटो’ 
चचत्पटाचा टे्लर प्रदजर्शत झाला होता. ककपल रमचाने नुकत्ाच 
ददलेल्ा मुलाखतीत तो चचत्पटांकडे का वळला आहे याबदिल 
बोलला आहे.

२०१३ मध्ये आलेल्ा ‘कॉमेडी नाईट्स नवथ ककपल’मुळे 
त् ा च् ा  आ यु ष्य ा ल ा कलाटणी नमळाली. 
या काय्शक्मामुळे त्ाची लोककप्रयता 
वाढत गेली. त्ाच्ा काय्शक्मात 
बहुतांर कलाकार हे पुरुष 
अ स त ा त .  ते कलाकार 
क ि ी  क ि ी स्ती 
पात्देखील 
रंगतात. 
यावरच ककपलने 

आजतकला ददलेल्ा मुलाखतीत भाष्य केलं आहे तो असं 
म्णाला, “आमच्ा काय्शक्मात खऱया मुलीचं नाहीत. मुलं 
आहेत तेच स्ती पात् रंगवतात. जेव्ा खऱया मुलींबरोबर 
काम केलं तेव्ा असं वाटलं आपण बराच वेळ काय्शक्मावर 
घालवला आता आपण याकडे ( चचत्पटांकडे) वळूयात.” अरी 
प्रनतकक्या त्ाने ददली आहे.

ककपलने काही नवनोदी चचत्पटदेखील केले आहेत. मात् 
आता तो ‘स्विगाटो चचत्पटातून एका कडलीव्री बॉयचे पात् 
साकारताना ददसणार आहे. या चचत्पटाचे सगळीकडे कौतुक 
होत आहे. हा चचत्पट बुसान इंटरनलॅरनल कफल्म फेम्स्टवलमध्ये 
दाखवण्ात आला होता.

ककपलच्ा ‘स्विगाटो’ चचत्पटाचे ददग्दर्शन नंददता 
दासने केले असून या चचत्पटात गुल पनाग, सयानी गुप्ता हे 
कलाकारदेखील आहेत. हा चचत्पट लावकरच प्रेक्षकांच्ा 
भेटीला येणार आहे. ककपलचे चाहतेदेखील चचत्पटाची वाट 
बघत आहेत.
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२१ व्या छत्रपती शिवयाजी महयारयाज  
चषक कबड्ी स्पर्धेत ववजयी सलयामी 

।जळगाव। । मिाईन्ूज ।  
स्ोट््षस डयेस्क।

पुणे, मुंबई रहर मदहला, 
तर मुंबई रहर, नगर संघांनी 

रननवारपासून सुरू झालेल्ा 
२१व्ा छत्पती जरवाजी महाराज 

चषक कबड्ी स्पिफेत नवजयी 
सलामी ददली. मुंबईच्ा नवजयात 

सुरांत साईलने एकाच चढाईत ४ 
गडी कटपताना सवचाचे लक्ष वेिून 

घेतले.
जळगाव येथील सागर पाक्श  

मैदानात मलॅटवर खेळवण्ात 
येणाऱया स्पिफेत मदहलांच्ा अ-गटात 
पुण्ाने नागपूरला तुफानी खेळ 
करत ६६-२२ असे पराभूत केले. 
पदहल्ा डावात ४ लोण देत ४३-
०७ अरी आघाडी घेत पुणे संघाने 
नवश्ांतीलाच नवजय ननजश्चत केला. 

ननककता पडवळ, आम्रपाली गलांडे, 
पूजा रेलार यांचा चतुरस्त खेळ 
पुण्ाच्ा नवजयात महत्ताचा ठरला. 
नागपूरची तनुश्ी ठाकरे चमकली. 
मदहलांच्ा ब-गटात मंुबई रहरने 
श्द्धा कदम, पूजा यादव यांच्ा 
झंझावाती चढाया तर, मेघा कदम, 
पौणण्शमा जेिे यांचा भक्म बचाव 
यांच्ा जोरावर अमरावतीला ६६-१२ 
असे सहज नमवले. पूवचािचात ३ लोण 
देत ३६-०४ अरी आघाडी घेणाऱया 
मुंबईने उत्तरािचात देखील ३ लोण 
देत ५४ गुणांच्ा फरकाने दणदणीत 
नवजय साकारला.

पुरुषांच्ा अ-गटात मुंबई 
रहरने अमरावतीला ७१-२७ असे 
सहज पराभूत करताना चांगली 
सुरुवात केली. प्रणव राणे, सुरांत 
साईल यांच्ा आक्मक चढायांना 

संकेत सावंत, हष्श लाड यांची 
नमळालेली पकडीची भक्म 
साथ मंुबईच्ा नवजयात ननणचायक 
ठरली. नननव्शवाद वच्शस्व राखलेल्ा 
सामन्ात मंुबईने दोन्ी डावात ३-३ 
लोण नोंदनवले. पुरुषांच्ा ब-गटात 
नगरने मध्यांतरातील १७-२७ 
अरा १० गुणांच्ा कपछाडीवरून 
वारीम संघाचा कडवा प्रनतकार 
५०-४२ असा मोडून काढला. 
आकार चव्ाण, अब्दलु रेख यांनी 
उतृ्ष् खेळ करत वारीम संघाला 
नवश्ांतीला आघाडी नमळवून देण्ात 
यर नमळनवले होते. पण, उत्तरािचात 
नगरच्ा आददत् जरदें, जरवम पठारे 
यांनी चढाईचा तुफानी खेळ करीत ३ 
लोण देत नवजयश्ी खेचून आणली. 
अजजत पवारने भक्म पकडी करीत 
मोलाचा वाटा उचलला.

।अिमिाबाि। । मिाईन्ूज 
। स्ोट््षस डयेस्क।

युवा सलामीवीर रुभमन 
गगलचे संयमी रतक आणण 

अनुभवी नवराट कोहलीच्ा नाबाद 
अि्शरतकाच्ा जोरावर भारताने 

ऑसे््टजलयानवरुद्धच्ा चौर्था 
आणण अखेरच्ा कसोटी कक्केट 

सामन्ाच्ा नतसऱया ददवसअखेर 
रननवारी आपल्ा पदहल्ा डावात 
३ बाद २८९ िावसंख्येपययंत मजल 

मारली.
सव्श प्रारूपांत चांगल्ा लयीत 

असलेल्ा गगलने २३५ चेंडंूचा 
सामना करताना १२८ िावा केल्ा 
ज्यामधे्य १२ चौकार व एका 
षटकाराचा समावेर आहे. कसोटी 
कक्केटमध्ये गगलचे हे दसुरे रतक 
असून ही त्ाची आतापययंतची 
सववोच्च िावसंख्या आहे. गगलने 
कण्शिार रोदहत रमचासह (५८ चेंडंूत 
३५ िावा) पदहल्ा गडय़ासाठी ७४, 
चेतेश्वर पुजारासह (१२१ चेंडंूत ४२ 
िावा) दसुऱया गडय़ासाठी ११३ आणण 
नवराट कोहलीसह (१२८ चेंडंूत नाबाद 
५९ िावा) नतसऱया गडय़ासाठी ५८ 
िावांची भागीदारी रचली. भारत 

अजूनही ऑसे््टजलयाच्ा पदहल्ा 
डावातील िावसंख्येच्ा १९१ 
िावांनी कपछाडीवर आहे. ददवसाचा 
खेळ संपला तेव्ा कोहलीसोबत 
रवींद्र जडेजा (५४ चेंडंूत नाबाद 
१६) खेळत होता. दोघांनीही २० हून 
अधिक षटकांत ४४ िावा जोडल्ा 
आहेत.

भारताने पदहल्ा सत्ात ९३ 
िावा जोडल्ा. मात्, दसुऱया सत्ात 
त्ांना केवळ ५९ िावाच करता 
आल्ा, कारण चेंडू जुना झाल्ामुळे 
फलंदाजांना फटके मारणे कठीण 
जात होते. त्ामुळेच ऑसे््टजलयाने 
९४ षटकानंतर नवीन चेंडू घेतला. 
भारताने नतसऱया सत्ात १०१ िावा 
केल्ा; पण सत्ातील अखेरच्ा 

तासात त्ांनी धिमी फलंदाजी केली. 
गगलला ऑसे््टजलयन गोलंदाजांचा 
सामना करताना कोणतीच अडचण 
आली नाही. गगलने नेथन लायनच्ा 
गोलंदाजीवर आपले रतक पूण्श 
केले.

भारताने नतसऱया ददवरी 
नबनबाद ३६ िावसंख्येच्ा पुढे 
खेळण्ास सुरुवात केली आणण 
पदहल्ा सत्ातच रोदहतच्ा रूपात 
त्ांना पदहला झटका बसला. त्ाला 
डावखुरा कफरकतीपटू मलॅर्थू कुनमनने 
बाद केले. रोदहत फलंदाजी करताना 
चांगल्ा लयीत ददसत होता आणण 
त्ाचे नमचेल स्टाक्श च्ा गोलंदाजीवर 
षटकारही लगावला होता. मात्, 
रोदहतला कटकून खेळता आले नाही. 

पुणे, रुंबई र्िर रहििा  
संघांची हिजयी सिारी
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