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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

“CM म्हणज े‘करप्ट माणसू” : यवुा सनेा प्रमखु आदित्य ठाकरे

वाहतकु कोंडीला रोखण्ासाठी परायारी पूल बाधंण्ाचाही ववचार 
  नवले पूल आणि कात्रज देहूरोड बायपासवरील वाहतूक कोंडी आणि 

वारंवार होिारे अपघातांच्ा घटनांच्ा पार्श्वभूमीवर कात्रज-देहूरोडसाठी 
स्वतंत्र प्रकल्प आराखडा तयार करण्ाचे काम सुरु असल्ाचं यावेळी 
गडकरी यांनी सांगगतलं. नवले पूलावरील अपघात टाळण्ासाठी 
उपाययोजना करण्ात येत आहेत. तसेच, या पररसरात पययायी पूल 
बांधण्ाचाही ववचार करत असल्ाचं गडकरींनी यावेळी सांगगतलं.

21 लाख करयाचारी बरुेदत सपंावर जाण्ाचा इशारा 
  कमश्वचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासह इतर प्रलंवबत 

मागण्ांकडे लक्ष वेधण्ाकररता 14 माचश्वपासून राज्य सरकारी व महपाललका 
व नगरपाललका अस ेएकून 21 लाख कमश्वचारी बमेदुत सपंावर जाण्ाचा इशारा 
राज्य सरकारला ददलेला आहे. त्ाच धततीवर त्ांना पादठंबा दशश्वववण्ाकररता 
महानगरपाललका नगरपाललका व इतर वनमशासकीय ससं्ा देखील या सपंात 
सहभागी होऊन संप 100 टके् यशस्वी करण्ासाठी प्रयत्नशील आहेत. 

।पििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधती।

 कें द्रीय रस्ते वाहतकु मंत्री 
नितरीि गडकरी यांिरी पििंरी-
चििंवड करांिा मोठं गगफ्ट 

दिल ंआहते. शहरातरील वाढतरी 
लोकसखं्ा आणि त्ा दृष्रीिते 

होिारी वाहतुक कोंडरीला 
रोखण्ासाठी गडकरींिरी िार 

िव्ा उन्नत मागगांिरी घोषिा कते लरी 
आहते. कें द्रीय मंत्री नितरीि गडकरी 
यांिरी शनिवारी (११ माि्च) िणु्ात 

याबाबत घोषिा कते लरी.
 कें द्ीय रसे् वाहतुक मंत्री 

वनतीन गडकरी यांनी पपपंरी-
चचंचवड करांना मोठं गगफ्ट 
ददलं आहे. शहरातील वाढती 
लोकसंख्ा आणि त्ा दृष्ीने 
ह ोिारी  वाहतुक कोंडीला 
रोखण्ासाठी गडकरींनी चार 

पिंिरी-चिंिवडला गडकरींिे ‘चगफ्ट’
 नवे फ्लायओव्हर देण्लाची घोषणला

।पििंरी ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधती।

 जनु्ा ितेन्शिसह नवनवध 
प्रलनंबत मागण्ांकररता यतेत्ा 

मगंळवारिासिू (दि.14) 
महािाललका कम्चिाऱयांिरी बतेमिुत 

सिं िकुराला आहते. या मागण्ांकडते 
मखु्मतं्री एकिाथ लशिंते यांिते लक्ष 

वतेधण्ाकररता पििंरी-चििंवड 
महािाललकते िते कामगार प्रनतनिधरी 

योगतेश रसाळ व प्रशांत भिसते यांिरी 
शकु्रवारी (दि.10) पििंरी चििंवड 

महािगरिाललका तते नवधाि िवि, 

मुबंई असा िायरी प्रवास सुरू कते ला 
आहते.

पपपंरी –मंगळवारी (दद.14) 
ते ववधानभवनात पोचल्ानंतर 
प्रलं वबत मागण्ांचे  वनवेदन 
मुख्मंत्रांना  देिार  आहेत. 
राज्य सरकारी  कमश्वचारी  व 
महापाललका व नगरपाललका 
कमश्वचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना 
लागू करावी, यासह इतर प्रलंवबत 
मागण्ांकडे लक्ष वेधण्ाकररता 
14 माचश्वपासून राज्य सरकारी 
व महपाललका व नगरपाललका 
असे एकून 21 लाख कमश्वचारी 

बेमुदत संपावर जाण्ाचा इशारा 
राज्य सरकारला ददलेला आहे. 
त्ाच धततीवर त्ांना पादठंबा 
दशश्वववण्ाकररता महानगरपाललका 
नगरपाललका व इतर वनमशासकीय 
संस्ा देखील या संपात सहभागी 
होऊन संप 100 टके् यशस्वी 

करण्ासाठी प्रयत्नशील आहेत. 
द र म् ा न ,  प प ंप र ी  च चंच व ड 
म ह ा प ा ल ल के त ी ल  न ो व्ें ब र 
2005 नंतर  स्ायी  सेवेत  
रुजू झालेल्ा कमश्वचाऱयांना देखील 
सद्यस्स्तीत नवीन म्हिजेच 
पररभापित अंशदान पेन्शन योजना 

मखु्यमतं्र्यांना ननवदेन देण्ासाठी नििंरी त ेमंुबई िायी प्रवास 
 मगंळवलारपलासनू महलापलालिकला कम्मचलाऱलंानी बमुेदत सपं 

लागू आहे सदर कमश्वचाऱयांना 
2005 पूवती रुजू झालेल्ा इतर 
कमश्वचाऱयांप्रमािेच जुनी पेन्शन 
योजना लागू व्ावी, या उदे्शाने 
पपपंरी चचचंवड महापाललकेतील 
कामगार प्रवतवनधी योगेश पांडुरंग 

रसाळ व प्रशांत वामन भभस े
यांनी महाराष्ट् ाच्ा मुख्मंत्रांना 
वनवेदन देण्ासाठी पपपंरी-चचचंवड 
महापाललका मुख्ालयापासून 
शुक्रवारी (दद.10) ववधानभवनाच्ा 
ददेशने पायी प्रवास सुरू केला आहे.

 सव्षकाहती करुिहती घरारं स्वप्न अधरंु!

 पििंरी-चररंवड भाजिारा ‘अब की बार  
१०० िार रा तिधधार’!

 आल ंआल,ं लाल वािळ आलं

 २४ कोटती मसुलमािांिा रतीिमध्ये िाठवणार 
का? 

आतील पानांत

नव्ा उन्नत मागगांची घोििा केली 
आहे. कें द्ीय मंत्री वनतीन गडकरी 
यांनी शवनवारी (११ माचश्व) पुण्ात 
याबाबत घोििा केली.

नालशक फाटा ते खेड,तळेगाव 
ते चाकि, हडपसर ते ददवेघाट 
आणि वाघोली ते लशरुर या मागगांवर 
नवे उन्नत मागश्व म्हिजेच फ्ाय 
ओव्र बांधण्ात येिार आहे. 
या मागगांसाठी तब्बल ५३ हजार 
कोटी रुपयांची तरतूद करण्ात 
आली आहे.

या नुसार, नवले पूल आणि 
कात्रज देहूरोड बायपासवरील 
वाहतूक कोंडी आणि वारंवार 
होिारे अपघातांच्ा घटनांच्ा 
पार्श्वभूमीवर कात्रज-देहूरोडसाठी 
स्वतंत्र प्रकल्प आराखडा तयार 
करण्ाचे काम सुरु असल्ाचं 
यावेळी गडकरी यांनी सांगगतलं. 
नवले  पूलावरील अपघात 
टाळण्ासाठी उपाययोजना 
करण्ात येत आहेत. तसेच, या 
पररसरात पययायी पूल बांधण्ाचाही 

ववचार करत असल्ाचं गडकरींनी 
यावेळी सांगगतलं.

ना लशक फाटा  ते  खेड 
२९पकलोमीटरसाठी आठ हजार 
कोटी रुपये, तळेगाव ते चाकि 
५४ पकमीसाठी ११ हजार कोटी, 
हडपसर ते ददवेघाट १२ पकमी 

मागयासाठी ८२३ कोटी आणि 
वाघोली ते लशरुर ५६ पकमी 
मागयासाठई १० हजार कोटी 
रुपयांचा खचश्व अपेलक्षत असल्ाचं 
गडकरी यांनी सांगगतलं. यालशवाय 
पुिे बंगळूर एक्सप्रेस वे २०६ 
पकलोमीटर, पुिे -औरंगाबाद 

२६८ पकलोमीटर अशी ६२५ 
पकलोमीरटची ५३ हजार कोटी 
रुपयांची पुिे लजल्हात कामे 
प्रस्ाववत आहेत. ही जवळपास 
मंजूर झाली आहेत. यातील 
भूसंपादनाची कामेही सरु झाली 
असल्ाचं गडकरींनी स्पष् केलं.
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कोणत्ा वर्षी ककती नागकरकांनी मरळाली घरं?
 जूि 2019  मध्ते 4756 घरांिरी सोडत काढण्ात आलरी. त्ािैकी 

फक्त 1169 फ्लॅटि वाटि आतािययंत  ग्ाहकांिा करण्ात आलते 
आहतेत.  

 सप्ेंबर मदहन्ात 2019 मधते 2488 घरांिरी सोडत काढण्ात 
आलरी. त्ािैकी फक्त 1533 फ्लॅट वाटि ग्ाहकांिा करण्ात आलते 
आहतेत.

 जाितेवारी 2021 मध्ते 5647 घरांिरी सोडत काढण्ात आलरी. 
त्ािैकी फक्त 2060 फ्लॅट वाटि ग्ाहकांिा करण्ात आलते आहतेत. 

 जुलै 2021 मध्ते 2908 घरांिरी सोडत काढण्ात आलरी. त्ािैकी 
फक्त 755 फ्लॅट वाटि ग्ाहकांिा करण्ात आलं आहतेत. 

 जाितेवारी 2022  मध्ते 4222 घरांिरी सोडत काढण्ात आलरी. 
त्ािैकी 2423 फ्लॅट वाटि ग्ाहकांिा करण्ात आलते आहतेत. 

 एपप्रल 2022 मध्ते 2703  घरािरी सोडत काढण्ात आलरी. 
त्ािैकी फक्त 160 ग्ाहकांिा फ्लॅटि वाटि करण्ात आलंय. 

जाितेवारी 2023 मध्ते 6065 घरांिरी सोडत काढण्ात आलरी. 
मात् यामधरील एकहरी फ्लॅट अद्ाि ग्ाहकांिा ितेण्ात आलतेला िाहरी.

 । िुणये।  महाईन्यूज । 
                                          

सव्चसामान्ांच्ा हक्ाच्ा 
घरािं स्वप्न िूि्च करण्ािा िावा 
करत िुिते म्ाडाकडूि  िर काहरी 
मदहन्ांिरी हजारो फ्लॅटिरी सोडत 

काढलरी जातते. मात् म्ाडाच्ा 
लॉटरीत जतेवढ्ा घरांिा िावा 
कते ला जातो त्ािैकी पकतरी घरं 

प्रत्क्षात ग्ाहकांिा नमळतात 
यािा शोध घतेतला असता हरी 

ियािक िररस्थितरी समोर आलरी 
आहते.

  केवळ खाजगी वबल्डरांची घरं   
म्हाडाच्ा सोडतीच्ा माध्यमातून 
ग्ाहकांच्ा माथी मारिं आणि त्ा 
वबल्डरांनी घर वेळेत न ददल्ास 
जबाबदारी झटकण्ाचा प्रकार 
पुिे म्हाडाकडून सुरू आहे.

िागररकांिा खोटरी आश्ासिं
दीक्षा आणि ददलीप बोरगे या 

दाम्पत्ाने पुण्ात घर असण्ाचं 
स्वप्न पादहलं. आपलं हे स्वप्न म्हाडा 
पूिश्व करेल या ववर्ासानं त्ांनी 
पडसेंबर 2020 ला झालेल्ा 

म्हाडाच्ा सोडतीत सहभाग घेतला. 
पुण्ातील धायरी भागात एक 
खाजगी वबल्डर उभारत असलेल्ा 
इमारतीत अकराव्ा मजल्ावर 
त्ांना फ्लॅट वमळाल्ाचं पत्र त्ांना 
म्हाडाकडून देण्ात आलं. पुढचे 
सोपस्ार पूिश्व होऊन लागलीच 
बँकेचा हप्ाही सुरु झाला. 
पडसेंबर 2022 मध्ये तुम्ही तुमच्ा 
हक्ाच्ा घरात पाऊल ठेवाल 
असं त्ांना सांगण्ात आलं.

 मात्र ददलेली मुदत संपून 
तीन मदहने उलटल्ावर इथं 
फक्त अधश्ववट अवसे्त असलेली 
इमारत त्ांना ददसत आहे. त्ांना 
अकराव्ा मजल्ावर फ्लॅट 
वमळिार होता. मात्र या इमारतीला 
फक्त आठ मजल्ांचीच परवानगी 
असल्ाचं कारि देत वबल्डरने हात 
वर केले आहेत. 

म्हाडाच्ा सोडतीमध्ये फ्लॅट 
खरेदी करिाऱया पुण्ातील हजारो 
ग्ाहकांची वाईट अवस्ा झालीय. 
एकीकडे ज्या भाड्ाच्ा घरात 
ते राहतायत वतथलं भाडं त्ांना 
द्यावं लागतंय तर जे घर फक्त 
हवेतच आहे. त्ा घराचा हफ्ा 

त्ांना भरावा लागतोय. अनेक 
कुटंुब त्ामुळं आभथश्वक तिावात 

जगतायत. पुिे म्हाडाकडून दर 
काही मदहन्ांनी हजारो घरांची 

सोडत काढली जात असली 
तरी प्रत्क्षात पकती ग्ाहकांना 
घरं वमळालीत याची आकडेवारी 
धक्ादायक आहे. 

 म्ाडािरी सोडत रद्द
म्ह ा ड ा च् ा  य ा  भ ों ग ळ 

कारभारामुळे याविती 17 फेब्ुवारीला 
होिारी सहा हजार घरांची सोडत 
अचानक रद् करण्ात आली 

त्ानंतर ही सोडत 7 माचश्वला 
होईल असं सांगण्ात आलं.  
मात्र आता पुन्ा ही सोडत अवनलचित 
काळासाठी पुढं ढकलण्ात 
आलीय. या अशा कारभारामुळं  
स्वतःच्ा हक्ाच्ा घराचं स्वप्न 
पूिश्व करण्ासाठी पुिे म्हाडावर 
असलेल्ा सामान्ांचा ववर्ास 
वेगाने उडत आहे.

सव्वकाही करुनही घराि ंस्वप्न अधरंु!
 खलासगी बबल्डरलांकडून होणलाऱला नलागररकलांच्ला फसवणूकीकडे म्लाडलाकडून डोळे झलाक

रोकहंगावंर कडक कारवाई करण्ात रावी
 अिभधकृत स्ॉल िििथावर िरप्रांतरीय बांगलाितेशरी आणि रोदहगं्ा 

यांिरी थिानिक िढुारी, प्रशासिातरील लोकांिा हाताशरी धरूि िालनवलते 
जातात.यामळुते  िाहक त्ास सव्चसामान् िागररकािा होत आहते.याबाबत 
िोि दिवसािूववी िुिते िाललका आयुक्त नवक्रमकुमार यांिा संघटितेिते 
लशष्मंडळािते ितेटूि निवतेिि दिलते होतते. त्ावर प्रशासिमाफ्च त तात्ुरतरी 
कारवाई करण्ात आलरी.

। िुणये । महाईन्यूज । 

प्रतितिधती।

 िणु्ातरील फग्ु्चसि कॉलतेज 
रोडसह नवनवध दठकािरी अिभधकृत 

स्ॉल िििथावर लावण्ाऱया 
िरप्रांतरीय, बांगलाितेशरी आणि 

रोदहगं्ांवर कडक कारवाई करण्ात 
यावरी. या मागिरीसाठी िणु्ात िनतत 

िावि सघंटितेच्ा वतरीिते फग्ु्चसि 
कॉलतेज तते गडुलक िौकािययंत 

आिंोलि करण्ात आलते. तसतेि 
यावतेळी घसुखोर व्ावसागयक आणि 

रोदहगं्ा नवरोधात घोषिाबाजरी 
करण्ात आलरी. िनतत िावि 

सघंटितेिते प्रांताध्क्ष सोिािराव 
ितेशमखु, प्रांत चिटिरीस नितरीि 

सोिटक्ते , शहराध्क्ष श्रीकांत 
लशळीमकर, िाजििते प्रितेश प्रवक्तते  

अलरी िारुवाला यांच्ा ितेतृत्ाखालरी 
आिंोलि करण्ात आलते.

सोपानराव देशमखु म्हिाले की, 
पुण्ात फर्ुश्वसन रोड, तुळशीबाग, 
लशवाजी रस्ा, लक्षी रस्ा अशा 
ववववध वदश्वळीच्ा दठकािी अनभधकृत 
स्टॉल पदपथावर परप्रांतीय बांगलादेशी 
आणि रोदहरं्ा यांनी स्ावनक पुढारी, 
प्रशासनातील लोकांना हाताशी धरून 
चालववल ेजातात.यामळेु नाहक त्रास 
सवश्वसामान् नागररकाना होत आहे.
याबाबत दोन ददवसापवूती पिेु पाललका 
आयकु्त ववक्रमकुमार यांना संघटनेचे 
लशष्मंडळाने भेटून वनवेदन ददले होते. 
त्ावर प्रशासनमाफश्व त तातु्रती 
कारवाई करण्ात आली. 

ब्यांग्ादेशी घुसखोर, रोहिंग््यांवर कारवाईच्ा 
मागणीसाठी िणु्ात िततत िावन सघंटनचे ेआदंोलन

       यला' ददवशी महलाबवकलास आघलाडीच्ला सभेचे आयोजन                                                                                                                                                      

ग्ाहक वाऱ्ावर?
नबल्डर िाि ितेत िसल्ािं हते लोक जतेव्ा म्ाडाच्ा काययालयात 

तक्रार करण्ासाठी िोहितात ततेव्ा घर ितेिं हरी म्ाडािरी जबाबिारी 
िसूि नबल्डर आणि तुम्री बघूि घ्ा असं उत्तर त्ांिा दिल जातं. 
म्ाडािरी जबाबिारी फक्त घरांिरी सोडत काढिं आहते. नबल्डर घर 
वतेळतेत ितेतोय की िाहरी हते बघिं आमिं काम िाहरी, असं म्ाडािते 
अभधकारी सांगतात. ज्ा ग्ाहकांिा फ्लॅट नमळालतेत त्ा ग्ाहकांिा 
तते राहत असलतेल्ा घरांमध्ते िाण्ािरी सुनवधाहरी नमळत िसल्ािरी 
लोकांिरी तक्रार आहते. मात् इथंहरी म्ाडाकडूि हात वर कते लते जात 
आहतेत. 

।  िुणये । महाईन्यूज । 

प्रतितिधती।

लशवसतेितेि ंमळु िक्षचिन्ह 
आणि िाव एकिाथ लशिंते गटाला 

नमळाल्ािासिू ठाकरते गट 
आक्रमक झाला आहते. थतेट उद्धव 

ठाकरते मैिािात उतरलते आहतेत. 
कोकिात झालतेल्ा उद्धव 

ठाकरेंच्ा सितेला मोठी गिवी झालरी 
होतरी. आता उद्धव ठाकरेंिरी तोफ 

िणु्ात धडाडिार आहते.
क स ब ा  व व ध ा न स भ ा 

मतदारसंघाच्ा पोटवनवडिुकीत 
ववजयानंतर आता 14 मे रोजी 
महाववकास आघाडीची पुण्ात ववराट 
सभा होिार आहे. यामध्य ेमहाववकास 
आघाडीतील उद्धव ठाकरे गट, राष्ट्वादी 
काँग्से व काँग्से या पक्षाच ेवररष्ठ नतेे 
सहभागी होिार

हवेली कृिी उत्न्न बाजार 

स व म त ी च् ा  व न व ड िु क ी च् ा 
पाशश्ववभूमीवर आयोलजत मेळाव्ात 
ववधानसभचे े ववरोधीपक्षनते ेअलजत 
पवार यांनी ही मादहती ददली. १४ मे 
रोजी छत्रपती संभाजी महाराजांची 
जयंती आहे आणि याच वनवमत्ाने 
पुण्ात महाववकास आघाडीची 
ववराट सभा आयोलजत करण्ात 
आल्ाचं ते म्हिाले.

िुण्ातिी धडाडणार 
उद्धव ठाकरेंची तोफ!

 यला' ददवशी 
महलाबवकलास 

आघलाडीच्ला सभेचे 
आयोजन
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आदशया रातांचा सन्ानचचन्ह देऊन सन्ान 
 या आिश्च मातांिा िुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफळ व सन्ािचिन्ह ितेऊि 

सन्ाि करण्ात आला. तसतेि वारकरी संप्रिायातरील आप्ा महाराज 
िायगुडते, गायिािाय्च धोंपडबा कोतवाल, बाळासाहतेब सांगोलते, रामिंद् 
काळते , तुकाराम महाराज हािसते, प्रिाकर गवारते, िद्ाकर जांिळते , 
सुखितेव खतेडकर, सुरतेश नवटकर यांिा सन्ानित करण्ात आलते. 

।पििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधती।

पपपंरी-चचचंवड भारतीय 
जनता पाटतीच्ा माध्यमातून 

बूथ यंत्रिा सक्षम करण्ावर 
भर देण्ात येत आहे. ‘बूथ 

सशक्तीकरि अभभयान’ अंतगश्वत 
प्रत्ेक बूथवनहाय जबाबदारी 

आणि कतश्वव् वनलचित करण्ात 
आली आहेत. याबाबत भाजपा 

शहराध्यक्ष तथा आमदार 
महेश लांडगे यांनी मागश्वदशश्वन 

केले. आगामी महापाललका 
वनवडिुकीत ‘अब की बार १०० 
पार’चा वनिश्वया भाजपाने केला 

आहे, अशी मादहती संघटन 
सरचचटिीस अमोल थोरात 

यांनी ददली.
 ‘ ‘ बू थ  स श गक्त क र ि 

अ भ भ य ा न ’ ’  च ी  सु रू व ा त 
आणि प्रलशक्षि बैठक भोसरी 
ववधानसभा मतदार संघात 

भाजिािा ‘अब की बार १०० िार’ िा ननधा्वर’! 
 ‘बूथ सशक्ीकरण अभभयलान’ : आमदलार िलांडगे यलांचे मलाग्मदश्मन

।पििंरी ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधती।

 उद्धव बाळासाहेब ठाकरे 
गटाच्ा रहाटिी-काळेवाडी 

ववभागाच्ा वतीने लशवजयंती, 
तुकाराम बीज व जागवतक 
मदहला ददनाच्ा वनवमत्ाने 

आदशश्व मातांचा तसेच वारकरी 
संप्रदायातील व्क्ततींचा सन्ान 
करण्ात आला. उपशहरप्रमुख 

हरेश नखाते यांनी या 
कायश्वक्रमाचे आयोजन केले 

होते. कायश्वक्रमाच्ा सुरवातीला 
छत्रपती लशवाजी महाराज 
यांच्ा पुतळ्ाला पुष्पहार 

अपश्वि करण्ात आले. याप्रसंगी 
बाल लशवशाहीर परमवीर 

आव्ाड यांनी पोवाडा गायन 
केले.

य ावेळी  उद्धव ठाक रे 
गटाचे पुिे लजल्ा प्रमुख गौतम 
चाबुकस्वार, राष्ट् वादीचे नेते 
नाना काटे , ह .भ.प. शेखर 
महाराज जांभुळकर, ह.भ.प. 

तुकाराम महाराज हापसे, लशव 
व्ाख्ाते वनलेश मरळ, दस्गीर 
मवनयार, उद्धव ठाकरे गटाचे 
आजी माजी पदाभधकारी, हरेश 
आबा नखाते वमत्र मंडळ, पवना 
हेल्थ क्लब आणि जय हरी 
ग्ुपचे सभासद उपस्स्त होते. 
यावेळी मान्वरांच्ा हस्े 
भामाबाई वामन काळे, सुशीला 
दहरामि नढे, गयाबाई महादेव 
पगा रे , प ारुबा ई  दत्ात्रय 
ववटकर, पुष्पा खैरे, ज्योती 
कैलास वाले्कर, सखुबाई 
लक्षि मंजाळ, रतन अशोक 
जाधव, रहमान साहेब लाल 
शेख, लसंधुब ा ई  दह र ामि 
नखाते, स्मिता पांडुरंग अंकुशे 
या आदशश्व मातांचा पुष्पगुच्छ, 
शाल, श्ीफळ व सन्ानचचन् 
देऊन सन्ान करण्ात आला. 
तसेच वारकरी संप्रदायातील 
आप्ा महार ाज प ायगु डे , 
गायनाचायश्व धोंपडबा कोतवाल, 
बाळासाहेब सांगोले, रामचंद् 

काळे, तुकाराम महाराज हापसे, 
प्रभाकर गवारे, पद्ाकर जांभळे, 
सुखदेव खेडकर, सुरेश ववटकर 
यांचा सन्ावनत करण्ात आले. 
दरम्ान, ददवाळीमधे्य हरेश 
नखाते यांच्ा वतीने आयोलजत 
करण्ात आलेल्ा पकल्े बनवा 

स्पधधेतील ववजेत्ांनाही यावेळी 
बक्षीस ववतरि करण्ात आले. 
या स्पधधेत प्रथम क्रमांक प्रताप 
रामचंद् राऊत दवितीय क्रमांक 
क्रांवतवीर वमत्र मंडळ व तृतीय 
क्रमांक श्ीनाथ वमत्र मंडळाने 
पटकावला.

शशवजयंतीननतमत्त काळेवाडी येथे आदश्श मात्यांचा सन्ान 
रहलाटणी-कलाळेवलाडी बवभलागलाच्ला वतीन ेभशवजयंती उत्लाहलात : बवबवध कलाय्मक्रम, उपक्रमलाचं ेआयोजन

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्शेखर बावनकुळे यांनी 
वनलचित केलेल्ा वनयोजनाप्रमािे ‘बूथ सशक्तीकरि 

अभभयान’ सुरू करण्ात आले. त्ाची प्रलशक्षि 
बठैक भोसरीत पार पडली. पक्ष सघंटन आणि बथू 
यतं्रिा सक्षम करण्ावर पक्षशे्ष्ठठींनी भर ददला आहे. 
आगामी काळात संपूिश्व शहरात असे अभभयान 

पक्षाच्ा माध्यमातून राबवण्ात यिेार आहे.  
- महेश लांडग,े शहराध्यक्ष तथा आमदार, 
भाजपा, पपपंरी-चचचंवड.

घेण्ात आली. 
यावेळी शहराध्यक्ष तथा 

आमदार महेश लांडगे, माजी 
महापौर राहुल जाधव, माजी 
स्ायी  सवमती  सभापती 
व न त ी न  ल ां ड गे ,  व व ल ा स 
मपडगेरी, संतोि लोंढे, वनगडी- 
चचखली मंडल अध्यक्ष महादेव 
कववतके,सुरेश मे्हते्र, हनुमंत 
लांडगे आदी उपस्स्त होते. 
या प्रलशक्षि बैठकीमध्ये बूथ 
सशक्तीकरि अभभयान पीपीटी 

प्रेझें टेशन करण्ात आले . 
तसेच, बूथमधील कायश्व,  सवश्व 
समाज घटकांचा ववचार करून 
३० कायश्वकत्याची यादी तयार 
करिे व सत्ापपत करिे, बूथ 
सवमतीमधील ११ कायश्वकत्गांचे 
कायश्व ववभाजन, मन की बात 
प्रमुखाची कामे, लाभाथती संपकश्व  
प्रमुख, कायश्वक्रम प्रमुख यांच्ासह 
पेज प्रमुखांच्ा कामाचे वनयोजन 
करण्ात आले. तसेच, भाजपाच्ा 
‘सरल’ ॲपबाबत मादहती देण्ात 

आली.  
यावेळी ‘मन की बात’ बूथ 

बैठक दर मदहन्ाला वनलचित 
करण्ात आली. येत्ा २६ माचश्व 
रोजी प्रते्क बूथमधे्य आणि 
३० एपप्रल रोजी  'मन की बात' 
चा १०० वा कायश्वक्रम प्रते्क 
गावात भव् आणि नाववन्पूिश्व 
करण्ाबाबत चचया करण्ात 
आली आहे.

प्र ल श क्ष ि  बै ठ क ी त 
सूत्रसंचालन भोसरी चऱहोली 

मंडल अध्यक्ष माजी नगरसेवक 
राजेंद् लांडगे यांनी केले. तर 

दलक्षि भारत आघाडी अध्यक्ष 
राजेश पपले् यांनी आभार मानले.
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आिंिती सकाळ

आपला देह हा पचंभतूात्मक आहे, म्हिजे 
पथृ्ी, आप, तजे, वाय ूव आकाश ही 

तत्त्वरूपाने असतात. वाहिारा वाय ूहा जडस्वरूप 
वाय ूआहे; मात्र तत्त्वरूपातील वायू पकंवा पािी हे 
यापेक्षा वेगळे आहे. मन हे वायू तत्त्वापासनू, बुद्धी हे 
तजे, चचत् आकाश, तर अहंकार हा पथृ्ी तत्त्वापासनू 
म्हिज ेजडतत्त्वापासून बनला आहे. यातील मन 
चचंल आहे. त ेभटकत.े हा त्ाचा दोि; पि जेथे दोि 
असतात, तथे ेकाही गुिही असतात. जस ेचचकटिे 
हा दहगंाचा दोि असला, तरी तो योर् पद्धतीने 
सेवन केल्ास तो जठररोग दरुुस् करतो; तसचे 
चचंलता हा मनाचा दोि असला, तरी परमाथयाच्ा 
दृष्ीन ेतोही उपयकु्त आहे. मन स्स्र असत,े तर 
जीवनात घडलेली एखादी द:ुखद घटना आपि 
मरेपययंत ववसरलो नसतो. मन चचंल असल्ामळेु 
आपि जनु ेववसरून नव्ा उभारीन ेजीवन सरुू 
करतो. ही नवी उभारी या चचंल मनामळेु येत,े म्हिनू 
चंचलता हा दोि व गिु अस ेदोन्ी आहे. या चचंल 
मनाला आवर घातल्ावर परमाथयात प्रगती होते.

रा रंरल मिाला आवर 
घािल्ावर िरमार्धाि 

होिये प्रगिती...

।। अभंगवाणती ।।

भयूतमका

संपादकीय

बसस्टॉिवर बरार वयेळ बसरती वाट बघयूि 
कंटाळलो होिो. इिक्ाि लाल रंगारती 
िती `िरी’ िरुूि रयेिांिा मला दिसलती. 
झाडाच्ा सावलतीखालती र्ांबलयेलती मडंळी 
िढुये आलती. धयूळ उडवतीि बस सरुु झालती. 

खखडकीतनू दरूवर फुललेल ेगलुमोहर, 
पळस भगव्ा रंगाने सगळ्ांचे 

लक्ष वेधत होता. पपवळ्ा फुलांनी 
लगडललेा सोनबहावा नजरेत भरत होता. 
एसटीन ेघरघर करत घाट चढत असल्ाची 
जािीव करून ददली आणि माझी नजर 
दरीत ददसिाऱया गुलाबी थव्ांवर 
स्स्रावली.एखाद्या झाडावर पक्षांच ेथवे 
ववसावलेले असावेत, असा भास होत 
होता. त्ा वनष्पिश्व काटेरी वकृ्षाला गलुाबी 
रंगाच ेपले ेलटकल ेहोत.े तो सगळा पररसर 
गलुालाची उधळि करीत असल्ाप्रमािे 
वाटत होत.ेदाही ददशांना पाहिारी पेल्ाच्ा 
आकाराची गलुाबी फुल ेमोहून टाकत होती. 
दरूवरची काटेसावर नजर खखळवनू ठेवत 
होती. एरवीचा काटेरीपिा गलुाबी शाल 
पांघरून वतन ेलपवला होता. काट्ांचीच 
फुल ेझाली असावीत.मळूचा राकटपिा 
सोडून ती सौंदयश्ववती झाली होती. घाटातले 
मोठे वळि आल.े उजवीकडून वरून वाहत 
यिेारा पावसाळी धबधबा आता रोडावला 
होता. एक नाजकुशी धार मात्र अखडं धावत 
होती. अगदी वनरागस आठविठींसारखी. 
झाडांच्ा सावल्ा सळसळत होत्ा. 
उन्ाळा आत खोलवर लशरू देत नव्त्ा.
सोनबहाव्ाच्ा पपवळ्ा सोनरेी रंगावर 
रेंगाळिारी नाजकू फुलपाखरे बघून एक 
मात्र नक्ी झाल,ं की फुलपाखरे अजूनही 
फुलांच्ा प्रमेात पडतात. सोनेरी पपवळा 
म्हिजे काय हे फक्त सोनबहाव्ाकडे 
पाहून कळत.े ही तर पावसाची वदती!खरं 
तर फुलांना बघून पाऊसच लवकर 
त्ांना भटेायला येत असावा, अस ंमला 
नेहमी वाटतं. गुलमोहर कधी लालबुंद 
फेटा उडवत असतो, तर कधी तांबड्ा 
रंगाच्ा वगेवगेळ्ा छटांची उधळि करत 
असतो. पि आता मात्र माझी नजर दहरव्ा 
वनराईचा भाग बनून फुलिाऱया, दहरव्ा 
पषु्पसषृ्ीवर स्स्रावली. साग, बोरी, बाभळी, 
जांभूळ या लहान मोठ्ा वनराईवरचा 
फुलोरा आपल्ाला जिू साद घालतो आहे, 
असं वाटून गले.े चांदण्ाच्ा आकाराची 
असखं् फुल ेएकत्रपि ेझपुक्ांनी झोके 
घते होती. नोकरीला लागायच्ा अगोदर 
म्हिजे चाळीस- पंचेचाळीस वियापूवती 
सगळ्ा फुलांशी माझी मैत्री होती.त्ा 
मतै्रीला मिरून माझ ंमन फुलपाखरू बनून 
पानाफुलांना स्पशश्वत होत.ं र्ासात त्ांचा 
सगुधं मी भरून घते होतो.

तिसगधारा अिोखा 
रंगोत्सव...

मुलं फुलिािा !

एका पालकांच्ा कायश्वशाळेत 
मलुहंी आली. त्ांना सांभाळिं 

पालकांना कठीि जात होतं. त्ामळेु ती 
कायश्वशाळा फक्त पालकांसाठी न घेता 
मुलांनाही सहभागी करून घणे्ाचं ठरवलं. 
मलुांशी सवंाद साधायला सुरुवात केली. 
मलु ंवबनधास् बोल ूलागली.

कु ठ ल ी ह ी  त ा ल ी म  के ल ी 
नसताना गाऊ लागली. नाचू लागली.
पालकांच्ा कायश्वशाळेमधला एक 
पकस्ा... सवश्वसाधारिपि ेअशा पालक 
कायश्वशाळेला यतेाना मलुांना आि ूनका, 
अस ंमी पालकांना नहेमी सांगतो. तरीही 
काही पालक लहान मुलांना घेऊन 
यतेातच. कदाचचत ती त्ांची अपररहायश्वता 
असत.े..

त्ाददवशी डे केअर बंद असू शकतं. 
घरात मुलांना सांभाळिारे कोिी नसावेत. 
मोठी मलु ंसवश्वसाधारिपिे घरी थांबतात; 
पि लहान मुलं आई-बाबांकडे त्ांच्ा 
बरोबर यायचा हट्ट करतात...

स्वाभाववकपि,े त्ा ददवशी रवववार 
होता आणि रवववार असल्ामळेु मलुांना 
कुठे ठेवायचं, हा प्रश्न असल्ामुळे 
असले कदाचचत, पि अनके पालकांनी 
कायश्वशाळेला येताना मुलांना बरोबर 
आिलं होत.ं मलंुच ती! ती थोडीच शांत 
बसिार?

त्ांची कुजबजु, खळेिं, हालचाली, 
मोठमोठ्ान ेबोलि,ं एकमकेांशी खळेिं, 
आपल्ा पालकांच ंलक्ष वधेनू घिे,ं खायला 
मागि,ं पािी प्ायला मागि,ं काही मलुांचं 
मध्यचे रडि ंअस ंसगळं सरुू होत.ं पालक 
मलुांना गप् करण्ाचा आटोकाट प्रयत्न 
करत होते; पि त्ा प्रयत्नांना मलु ंदाद देत 
नव्ती.

पालक अगदी मटेाकुटीला आल ेहोत.े 
मलुांना शांत करण्ासाठी काही पालकांना 
वारंवार हटॉलच्ा बाहेर जाव ंलागत होत.ं 
मी उपस्स्त पालकांना म्हटलं, ‘‘आज 
आपल्ाकडे अनके छोटी-छोटी मलु ंआली 
आहेत. ती शांत बसिार नाहीत, कारि 
त्ांना आपि काहीच ॲस्टिखव्टी ददललेी 

नाही. मलुांना नसुत ंशांत बसायला कधीच 
आवडत नाही. ववशिेतः बाहेर गले्ावर 
त्ांना काहीतरी उपक्रम हा लागतोच. 
आपि आजची कायश्वशाळा ही त्ांना सोबत 
घऊेन करूया का? म्हिज ेही सवश्व मुलं 
आपल्ा कायश्वशाळेचा एक भाग असतील. 
त्ांना आपि इन्वटॉल्व करून घऊे.

त्ामुळे कायश्वशाळेचे स्वरूप थोडं 
बदलेल; पि मुलं ते एन्टॉय करतील आणि 
तमु्हालासदु्धा आनदं वमळेल. थोडं वगेळं 
अनुभवायला वमळेल...’’ माझी सूचना 
सवश्वच पालकांनी उचलून धरली. मग आम्ही 
एक वेगळाच उपक्रम सरुू केला.

दुचाकीवरून जाताना, कार 
चालवताना, अगदी रस्तावरून चालत 
जातानाही मुलं मोबाईल बघतच 
असतात. तत्र प्रवतसाद आणि अववरत 
संवादसुख लाभलं नाही तर त्ांच्ा 
लजवाची तगमग होते. पाण्ाबाहेर 
काढलेल ेमासेच जिू!

समाजमाध्यमांवर चाल ूराहिाऱया 
या अखंड आंतरपक्रयांमुळे प्रत्ेकाची 
चचतंन आणि मनन करण्ाची सवय मोडू 
लागली आहे. ववद्याथती प्रामखु्ान ंआता 
केवळ प्रवतपक्रया देऊ लागलते. अशी 
प्रवतपक्रयासज्जता महत्त्वाच्ा बाबठींवर 
तडकाफडकी वनिश्वय घ्ायला उपयोगी 
पडते खरी; परंतु त्ामाग ंसखोल ववचार 
नसल्ान ंत्ातून अखरेीस भय आणि 
चचतंाच वाट्ाला येते. हे भय आणि 
चचतंा व्क्तीचा आयषु्यभर पपच्छा परुवत.े 
त्ातनू मानलसक गुतं ेतयार होतात आणि 
मनावर न वमटिारे व्रि उमटतात.  खरं 
म्हिजे, अशी कथात्म पुस्कं वाचत 
असताना बऱयाचदा एक चचत्रपटच 

आपल्ा मनात सुरू होतो. वाचन हा 
मलुांची एकाग्ता वाढवण्ाचा आणि 
त्ांची वचैाररक क्षमता प्रबळ करण्ाचा 
सववोत्म उपाय होय.

शाळेत मुलांना चांगली चांगली 
रंजक पसु्कं वाचायला लावली पादहजेत. 
त्ासाठी शाळेच्ा वाचनालयात अशी 
पुस्कं उपलब्ध करून द्यायला हवीत. 
शालेय कामकाजाच्ा कालावधीत 
मोबाईल फोनच्ा वापराला सक्त मनाई 
करायला हवी. शाळेत रोजच्ा रोज 

काही काळ वनयवमत वाचन केल्ामळेु 
मुलांना हळूहळू वाचनाचा छंद लागू 
शकेल.

अनेक मुलं इंटरनेटवर पुस्कं 
वाचतात; परंत ुअस ंवाचन डोळ्ांच्ा 
आरोर्ासाठी चांगल ंनसत ंआणि त्ातनू 
चचतंनप्रपक्रयलेाही फारशी चालना वमळत 
नाही. आपि वाचत असताना आपलं 
लक्ष ववचललत करिाऱया इतरही बऱयाच 
गोष्ी इंटरनटेवर यते राहतात.

एकाग्चचत्ानं करावयाच्ा 
वाचनात अशा गोष्ी व्त्य आितात. 
खरंखुरं पुस्क वाचताना आपि 
ववनाव्त्य सलग वाच ूशकतो. म्हिून 
प्रत्क्ष पसु्क वाचण्ालाच प्रोत्ाहन 
द्यायला हवं. लशवाय मिाटश्व फोन, 
वयैगक्तक सगंिक, टीव्ी या प्रकारची 
सगळीच दृश्य उपकरि ंववलशष् पकरि 
उत्लजश्वत करतात हे आपि पाहतोच.
त्ामळेु सवश्वच कमश्वचाऱयांच ेवनवभृत्वतेन 
प्रत्क्षात मोठया प्रमािात कमी होिार 
आहे. 

मुलांिा िुस्तकांकडये वळवा!
आजकाल मुलांिा बरािसा वतेळ इंटरितेटवर आणि समाजमाध्मांवरि व्तरीत होत आहते. आिल्ासमोर 

हरी एक मोठीि समस्ा होऊि बसलरी आहते. सतत कुिा िा कुिाशरी आिासरी ितेवाि-घतेवाि करत राहिं हतेि 
जगिं होऊि गतेलंय.

वळितें िें गाई । 
त्ाजस फार लागे काई ॥१॥

वनवे भावाच्ा उत्तरीं ।
भलते एके धणी वरी ॥ध्ु.॥

 - संि िुकाराम
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आज पालकरंत्ाचंी भटे 
. गले्ा काही ददवसांपासून शतेकरी रस्तावर उतरून आदंोलन करत 

आहे, लशवाय आददवासठींच्ा वनजवमनठींच्ा प्रश्नासंदभयात माकप आक्रमक 
झाले असून नालशक मुंबई असा लटॉन्ग माचश्व काढण्ात आला आहे. 
नालशकच्ा ददडंोरी यथेनू या लटंॉगमाचश्वला सरुवात झाली असनू काहीवळेातच 
हा लटॉन्ग माचश्व नालशक शहरात दाखल होिार आहे. दरम्ान लटॉगंमाचश्व मध्य े
कष्करी, कामगार, शेतकरी सवश्व रस्तामध्य ेभटेत असनू सहभागी होत 
आहेत. त्ाचबरोबर अनेक शेतकऱयांनी कांदा दरावरून रस्तावर कांदा 
फेकत आदंोलनही केल ेआहे. दरम्ान आज सायंकाळी पालकमंत्री दादा 
भुसे यांच्ा सोबत मोचयात सहभागी असिाऱया आदंोलकांशी बठैक होिार 
आहे. मात्र या सदंभयात आपि अनभभज्ञ असल्ाचे माजी आमदार जे पी 
गाववत यांनी सांगगतल.े

रोचायाला जागोजागी प्रचडं प्रवतसाद 
 तते िुढते म्िालते, वि जनमिरीिा प्रश्न आहते. शतेतकरी कसत असलतेलरी 

वि जमरीि आदिवासरी शतेतकऱयांच्ा िावावर करावरी हा मुख् मुद्दा 
आहते. त्ािबरोबर सातबारा कोरा करावा अशरी मोियािरी मागिरी 
आहते. शतेतकऱयांिा कज्चमुक्त कते लं िादहजते. कम्चिाऱयांच्ा ितेन्शि 
योजितेिा नवषय आहते.अवकाळी िावसामुळते  शतेतकरी हैराि झाला 
आहते. त्ाला ितेखरील मित  नमळालतेलरी िाहरी. सोयाबरीि कांद्ासह 
सव्च शतेतरीमालांिा िाव नमळावा अशरी शतेतकऱयांिरी मागिरी आहते 
त्ािबरोबर आदिवासींिा वि जनमिरी नमळाव्ात या मुख् 
मागिरीसाठी हा लॉन्ग माि्च काढण्ात आल्ािते आंिोलकांिरी 
सांगगतलते. िरम्ाि या मोियाला जागोजागरी प्रनतसाि नमळत असूि 
मात् सरकार काय िखल घतेत आहते हते बघिं महत्तािं ठरिार आहते. 

तर उत्र महाराष्ट् ातील काही 
भागात गारपपटीचा अंदाज वतश्ववला 
आहे. या अकाळी पावसामुळे 
कापिीला आलेल्ा पपकांचा 
मोठा फटका बसिार आहे. मागील 
काही ददवसांपुवती राज्यातील अनेक 
दठकािी अवकाळी पावसामुळे 
आणि गारपपटीमुळे शेतकऱयांचं 
प्रचंड नुकसान झालं आहे.

त्ानंतर ही पुन्ा एकदा 
अवकाळी पावसाचा फटका 

बसिार असल्ाची शक्ता 
भारतीय हवामान ववभागाकडून 
वतश्ववण्ात आली आहे. त्ामुळे 
शेतकरी पुन्ा एकदा अडचिात 
येण्ाची शक्ता आहे.

दरम्ान मागील काही 
ददवसांपुवती  धुळे  लजल्हाला 
अवकाळी पावसाचा मोठा फटका 
बसला होता. लजल्हात मोठ्ा 
प्रमािात गारपीट झाली आहे. 
त्ामुळे शेतकऱयांच्ा हातातोंडाशी 

आलेला घास वनसगयाने दहरावला. 
लजल्हातील खोरी टीटने भागात 
ही गारपीट झाली आहे. आधीच 

शेतकऱयांना हमीभाव वमळत नाही. 
त्ामुळे शेतकरी दहेुरी संकटात 
सापडला आहे.

धु ळे 
ल ज ल्ह ा त 
स ा क्र ी 
तालुक्ातील 
ब हु त ां श 
दठकािी वादळी 
वारा व मुसळधार 
पावसाने जोरदार 
हजेरी लावली होती. जवळपास 
एक ते दीड तास चाललेल्ा या 
मुसळधार अवकाळी पावसामुळे 

शेती पपकाचे मोठ्ा 
प्रमािात नुकसान झाले, यामध्य े
गहू, हरभरा, त्ाचबरोबर कांदा या 
पपकांचे मोठ्ा प्रमािात नुकसान 
झाले.

।  मुंबई । महाईन्यूज 
।प्रतितिधती। 

 शेतकरी आणि 
कष्कऱयांच्ा ववववध 

मागण्ांसाठी पुन्ा एकदा 
नालशकहून मुंबईत (MUMBAI) 

लाल वादळ धडकिार आहे. 
माक्सश्ववादी कम्ुवनस् पक्ष 

पकसान सभा आणि इतर 
समववचारी संघटना एकत्र येऊन 
लटॉन्ग माचश्व काढला आहे. ददडंोरी 

मधून हा लटॉन्ग माचश्व वनघाला 
असून ववववध मागण्ांसाठी लटॉन्ग 

माचश्व काढण्ात आला आहे.
गेल्ा काही ददवसांपासून 

शतेकरी रस्तावर उतरून आंदोलन  
करत आहे. लशवाय आददवासठींच्ा 
वनजवमनठींच्ा प्रश्नासदंभयात माकप 
आक्रमक झाले असून नालशक-
मुंबई असा लटॉन्ग माचश्व (NASHIK 
MUMBAI LONG MARCH) 
काढण्ात आला आहे. नालशकच्ा 
(NASHIK) ददंडोरी येथून या 
लटॉंगमाचश्वला सुरवात झाली असून 
काहीवेळातच हा लटॉन्ग माचश्व 
नालशक शहरात दाखल होिार 
आहे. दरम्ान लटॉंगमाचश्व मध्ये 
कष्करी, कामगार, शेतकरी सवश्व 

रस्तामध्ये भेटत असून सहभागी 
होत आहेत. त्ाचबरोबर अनेक 
शेतकऱयांनी कांदा दरावरून 
रस्तावर कांदा फेकत आंदोलनही 
केले आहे. 

यावेळी माजी आमदार जेपी 
गाववत (JP GAVIT) म्हिाले पक, 
सपंिूश्व महाराष्ट् ातील शतेकरी हैराि 
आहे. काही ददवसांपूवती अवकाळी 
पाऊस झाला, कांद्याचे भाव गेले, 
द्ाक्ष बाग देखील खराब झाल्ा 
आहेत. कापूस आणि सोयाबीनचे 
पि भाव देखील कोलमडले 
आहेत. शेतकरी वगश्व वैतागलेला 
असून सरकार याबाबत दखल 

घेत नाही. सरकारी काययालयात 
आता कंत्राटी भरती केली जात 

आहे. त्ामुळे सरकारची भूवमका 
हळूहळू बदलायला लागलेली 

आहे. म्हिनू आमचा मोचया काढला 
असनू महाराष्ट् ाच्ा जनतलेा जागतृ 
करण्ासाठी हा मोचया आहे. 

शेतकऱयांच्ा मागण्ा पूिश्व करून 
घणे्ासाठी मोचया असल्ाच ेगाववत 
म्हिाले. 

आल ंआल,ं लाल वािळ आल!ं
ददंडोरीतून िॉनग मलाच्मिला सरुवलात, सलायकंलाळी नलाभशकमधे् बठैक 

बळीराजा िनु्ा अडचणीत! 
रलाज्लात अवकलाळी पलावसलाची शक्लात, हवलामलान बवभलागलाचला अदंलाज

।  मराठवाडा । महाईन्यूज । प्रतितिधती । 
                                                                                                                                                                                                                  

राज्ाितील शयेिकरी िनु्ा एकिा अस्ािती सकंटाि सािडण्ारती शक्िा आहये. सोमवार िासयूि राज्ाितील तवतवध भागाि 
अवकाळी िाऊसारा इशारा हवामाि खात्ािये दिला आहये. राज्ाितील मराठवाडा- मध् महाराष्ट् ाि 13 िये 16 मार्षिरम्ाि तवजांच्ा 

कडकडाटासह मुसळधार िावसारा अिंाज वि्षवला आहये. िर तविभधाि ियेखतील 14 िये 16 मार्ष िरम्ाि िावसारती शक्िा आहये. 

शतेी वपकाच ेरोठ्ा प्रराणात नकुसान 
 धुळते  लजल्हात साक्री तालुक्ातरील बहुतांश दठकािरी वािळी 

वारा व मुसळधार िावसािते जोरिार हजतेरी लावलरी होतरी. 
जवळिास एक तते िरीड तास िाललतेल्ा या मुसळधार अवकाळी 
िावसामुळते  शतेतरी पिकािते मोठ्ा प्रमािात िुकसाि झालते, यामध्ते 
गहू, हरिरा, त्ािबरोबर कांिा या पिकांिते मोठ्ा प्रमािात 
िुकसाि झालते.
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।  बेंगळुरू।
महाईन्यूज । प्रतितिधती।

 मतिाि कें द्ावर 
िोहोिण्ास असमथ्च असलतेलते 

८० वषगांवरील ज्तेष्ठ िागररक 
आणि दिव्ांग यांिा घरूि 
मतिाि (व्ोट फ्ॉम होम - 

व्रीएफएि) करण्ािरी सुनवधा 
निवडिूक आयोगािते उिलब्ध 

कते लरी आहते. कियाटकमधरील 
आगामरी नवधािसिा 

निवडिुकीत या सुनवधतेिा 
प्रथमि वािर कते ला जािार आहते.

मखु् वनवडिकू आयकु्त राजीव 
कुमार यांनी बेंगळुरूमध्ये पत्रकार 
पररिदेत ही मादहती ददली. ‘आम्ही ८० 
विगांवरील ज्येष्ठ नागररकांना आणि 
ज्यांना ही सुववधा उपलब्ध होऊ 
शकिार नाही अशा लोकांना मतदान 
कें द्ावर यणे्ासाठी प्रोत्ादहत करतो. 
तथापप, ज्यांना मतदान कें द्ावर यिेे 
अशक्च असते अशा मतदारांकडे 
आमची पथके फटॉमश्व-१२डी घेऊन 
जातील. या प्रपक्रयेत आवश्यक 
गपु्ता पाळली जाईल आणि सपंिूश्व 
प्रपक्रयेचे चचत्रीकरि केले जाईल. 
तसचे ‘व्ीएफएच’ सवुवधा वापरण्ाची 

वळे येईल तेव्ा सवश्व राजकीय पक्षांना 
त्ाची मादहती ददली जाईल’, असे 
कुमार म्हिाल.े

तक्रारीिा कालावधरी निलचित
वनवडिूक आचारसंदहतेच्ा 

उलं्घनाबाबत तक्रार नोंदवण्ासाठी 
आयोगान े‘ई-खव्लजल’ हे मोबाइल अलॅप 
सरुू केल ेआहे

। िवती दिल्ती  । महाईन्यूज । 

 िॅशिल कटॉन्फरन्सरये 
प्रमुख आणण जम्यू-काश्तीररये 

माजती मुख्यमंत्ती फारुख 
अब्लु्ा रांिती शतिवारी (11 

मार्ष 2023) िुन्ा एकिा 
कें द्ाितील मोिती सरकारवर 

तिशाणा साधला आहये. 
ियेशारती धातम्षक आधारावर 
तवभागणती करू िका, अशती 
मागणती अब्लु्ा रांिती कें द् 

सरकारला कये लती.

खोऱयातील वबगर भाजप 
पक्षांच्ा बैठकीनंतर जमू्त 
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना 
अब्लु्ा म्हिाले की, समुदायांना 
एकमेकांच्ा ववरोधात उभे केले 
जाऊ नये. भीती आणि वेििाचे 
राजकारि नवीन नाही. पि तुम्ही 
२२-२४ कोटी मुस्लिमांचे काय 
करिार? तुम्ही त्ांना स मु द् ा त 
फेकाल की चीनला 
पाठविार, असा 
सवालही अब्ुल्ा 
यांनी केला.

'गांधीजी रामराज्याबद्ल 

बोलत होते. रामराज्य 
म्हिजे कल्ािकारी 
राज्य लजथे सवगांना 
स म ा न  सं ध ी 
वमळतील आणि 
कोिाशीही भेदभाव 
के ल ा  ज ा ि ा र 
नाही. आपि सवगांनी 
गांधीजठींच्ा तत्त्वांचे 

प ा ल न 

केले पादहजे.
अब्ुल्ा यांनी 

ददवसभरात डझनभर 
पक्षांच्ा नेत्ांसोबत 
बै ठ क  घे त ल ी . 
जमू्-काश्ीरमधे्य 
लवकरात लवकर 
व व ध ा न स भ ा 

व न व ड िु क ा 
आ ण ि 

राज्याचा दजया बहाल करण्ासाठी 
ददल्ीत वनवडिूक आयोगाची भेट 

घेण्ाचा वनिश्वय घेऊन या बैठकीचा 
समारोप झाला.

 फलारुख अब्लुलाचंला मोदी सरकलारिला सवलाि

२४ कोटी मसुलमानानंा 
िीनमध् ेिाठवणार का? 

। छत्तीसगड  ।
महाईन्यूज । प्रतितिधती।

“माझ्ाकडे स्वतःचं घर नाही”, 
हे वाक् काँगे्स खासदार राहुल गांधी 
यांच्ाकडून अनेकदा ऐकायला 
वमळालं आहे. अनेक सभांमध्ये ते या 
गोष्ीचा उल्ेख करतात. अललकडेच 
छत्ीसगडमधल्ा रायपूर येथील 
काँगे्सच्ा ८५ व्ा महाअभधवेशनात 
काँग्ेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी 
म्हिाले होते की, माझं वय ५२ विश्व 
आहे. परंतु माझ्ाकडे अद्याप स्वतःचं 
घर नाही. यानंतर छत्ीसगडच्ा 
बेमेतरा येथील भाजप नेते देवदास 
चतुवधेदी यांनी प्रशासनाला एक पत्र 

ललदहलं आहे. यात त्ांनी राहुल यांना 
पीएम आवास योजनेअंतगश्वत घर 
देण्ाची मागिी केली आहे.

देवदास चतुवधेदी यांनी पत्रात 
राहुल गांधी यांना सरकारी जमीन 
देण्ाची मागिी केली आहे. देवदास 
यांनी पत्रात ललदहलं आहे की, “असं 
केल्ाने राहुल गांधी यांच्ासारख्ा 
गररबाला पकं् घर वमळेल आणि 
राहुल गांधी यांचं स्वप्नदेखील पूिश्व 
होईल. पंतप्रधान नरेंद् मोदठींची 
महत्त्वकांक्षी योजना पंतप्रधान 
आवासअंतगश्वत त्ांना घर वमळेल.” 
प्रशासनाला देण्ात आलेल्ा 
वनवेदनाची कटॉपी भाजपाने सोशल 
मीपडयावर शेअर केली आहे.

ज्षे््यांना घरातनूच मतदान करता येणार
 कनला्मटकमधीि आगलामी लनवडणकुीत प्रथमच होणलार वलापर

“रािुल ग्यांधींना ितंप्रधान 
आवास योजनअेतंग्शत घर द्ा!” 

 पतंप्रधान रोदींच्ा हसे् जगातील सवायात 
लाबं रेले् प्लॅटफॉरयाच ेलोकापयाण

  ितेशािते िंतप्रधाि िरेंद् मोिरी यांिरी आज कियाटक यतेथरील हुबळी 
यतेथते जगातल्ा सवयात लांब रतेल्ते प्लॅटफॉम्चिते लोकाि्चि कते लते. यावतेळी 
कें द्रीय मंत्री प्रल्ाि जोशरी यांिरीहरी उिस्थितरी होतरी.

कियाटकाच्ा हुबळी यतेथरील जगातल्ा सवयात लांब प्लॅटफॉम्चिरी 
िोंि गगिरीज बुक ऑफ वल्ड्च रतेकॉड्चमध्ते 
झालरी आहते .  कियाटकातरील श्री 
लसद्धारुधा स्वामरीजरी रतेल्ते थिािकावर 
हा प्लॅटफॉम्च बांधण्ात आलतेला आहते. 
या प्लॅटफॉम्चसाठी २०.१ कोटरी रुियांिते 
खि्च आलतेला आहते.

लसद्धारुधा स्वामरी रतेल्ते थिािकावरील हा प्लॅटफॉम्च िरीड पकलोमरीटर 
अंतरािा आहते. या प्लॅटफॉम्चिते बांधकाम फते ब्ुवारी २०२१मध्ते सुरु 
करण्ात आलते होतते. हुबळी यतेथरील हते जंक्शि बंगळुरु, होसाितेटते 
आणि वास्ो ि गामा या दठकािांशरी जोडलते गतेलतेलते आहते. हुबळी 
रतेल्ते थिािकात वाढत असलतेलरी गिवी िाहूि आिखरी तरीि प्लॅटफॉम्च 
यतेथते बांधण्ात आलते आहतेत. प्लॅटफॉम्च क्रमांक ८ हा १ हजार ५०७ 
मरीटर आहते. त्ामुळतेत हा प्लॅटफॉम्च जगातला सवयात लांब प्लॅटफॉम्च 
म्िूि गौरवला जातोय. इलतेस्ट्रिक इंलजि असलतेल्ा िोि रतेल्तेगाड्ा 
एकािवतेळी या लांब प्लॅटफाम्चवरुि सुटू शकतरील.

िंतप्रधाि िरेंद् मोिरी यांिरी या प्लॅटफॉम्चच्ा लोकाि्चिासह ११८ 
पकलोमरीटर लांबरीच्ा बंगळूरु-मै्सूर एक्स्तेस वतेिते उि्घाटि कते लते. 
या महामागयासाठी ८ हजार ४८० कोटरी रुियते निधरी खि्च झाला आहते. 
त्ामुळते  तरीि तासांच्ा प्रवासािा वतेळ ७५ नमनिटांवर यतेिार आहते.

भलाजपला नते्लाची मलागणी, 
जमीनही सचुविी

 मतिानासाठी ‘सक्षम’, ‘सुपवधा’ ॲि
 ‘दिव्ांगांसाठी ‘सक्षम’ हते मोबाइल अलॅि सुरू करण्ात आलते 

आहते. ज्ामध्ते लॉग इि करूि तते मतिाि करण्ािरी सुनवधा 
निवडू शकतात. ‘सुनवधा’ िावािते आिखरी एक मोबाइल अलॅि 
नवकलसत कते लते गतेलते आहते, जते उमतेिवारांसाठी िामनििदेशि आणि 
प्रनतज्ाित् िाखल करण्ासाठी ऑिलाइि िोट्चल आहते. सिा 
आणि िियात्ांसाठी िरवािगरी मागण्ासाठीहरी उमतेिवार ‘सुनवधा’ 
िोट्चलिा वािर करू शकतात. यालशवाय निवडिूक आयोगािते 
‘तुमच्ा उमतेिवाराला ओळखा’ (कते वायसरी) हरी मोहरीमहरी सुरू कते लरी 
असूि, नतिा लाि मतिारांिा योग् उमतेिवार निवडण्ासाठी होऊ 
शकतो’, अशरी मादहतरी राजरीव कुमार यांिरी दिलरी.
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एक िूक कदरअरला 
'फुलस्टॉि!'-फाल्ुनी 

टीव्ी जगतातील प्रलसद्ध अभभनते्री 
दलजीत कौर सध्या वतच्ा लग्ामुळे चचधेत आहे. 
अभभनते्री पनु्ा एकदा सटेल होण्ासाठी सज्ज 
झाली आहे. माचश्वमध्य ेदलजीत वतचा बटॉयफ्ें ड 

वनखखल पटेलसोबत दसुऱयांदा लग् करिार 
आहे. या वियाच्ा सरुुवातीला ददलजीतने 

वनखखलसोबत एंगेजमेंट केली 
होती. अलीकडे, वतच्ा लग्ापवूती, दलजीतला वतच्ा वमत्रांकडून एक संुदर 

ब्ाइडल शटॉवर वमळाला, जो वतन ेवतच्ा चाहत्ांसह शअेर केला.
अलीकडेच दलजीत कौरन ेवतच्ा इन्साग्ाम हँडलवर वतच्ा ब्ाइडल 

शटॉवरचा खव्पडओ शअेर केला आहे. या खव्पडओमध्य ेदलजीतन ेवतचा 
आणि वनखखलचा प्रमेप्रवास सुदंरपिे दाखवला आहे.

खव्पडओमध्य ेदलजीत वतचा होिार नवरा वनखखल पटेलसोबत आनदंाने 
पोज देताना ददसत आहे. इतकेच नाही तर वतन ेवतच्ा इन्सा स्ोरीवर 
प्री-ब्ाइडल शटॉवरच ेकाही फोटोही शअेर केले आहेत. ववशिे म्हिजे 
लग्ानंतर दलजीत पती वनखखलसोबत आपफ्केत लशफ्ट होिार 
आहे. त्ामळेु लग्ाआधी ती वतचा उरललेा वेळ वतच्ा 

मपैत्रिठींसोबत घालवत आहे.याआधी दलजीतन ेएका 
मुलाखतीत वतच्ा दसुऱया लग्ाबाबत काही 

खास गोष्ी सांगगतल्ा होत्ा आणि दसुऱया 
लग्ाबाबत वतच्ा मनात कसे प्रश्न वनमयाि 

होत होत ेत ेसांगगतल ेहोत.े दलजीतच ेपदहले 
लग् 'वबग बटॉस 16' चा स्पधश्वक शालीन भानोटशी 

झाल ेहोत,े परंतु काही काळानतंर दोघ ेवगेळे झाल.े 
यानतंर दलजीत एकटीच आयुष्य जगत होती जवे्ा वनखखल 

वतच्ा आयषु्यात आला आणि दोघहेी एकमकेांच्ा प्रमेात पडल.े 
दलजीत आणि वतचे चाहते या लग्ासाठी खूप 

उतु्क ददसत आहेत.

िलजरीतिलजरीत
 कौरिते कौरिते

 नमत्ांसोबत नमत्ांसोबत
 कते लरी िाटवी कते लरी िाटवी

 मनोरंजन ववर्ामध्य ेआपल्ा गायकीन ंश्ोत्ांचे लक्ष 
वधेनू घिेाऱया फालु्नी पाठकची के्रझ खूप मोठी आहे. 
दोन दशकांहून अभधक काळ आपल्ा गायकीनं चाहत्ांचे 
मनोरंजन करिारी फालु्नी आता केवळ नवरात्रीमधील 
महोत्वामध्ये गाताना ददसते. एकेकाळी प्रलसद्धीच्ा 
लशखरावर असिाऱया फाल्ुनीची के्रझ एकाएकी कमी 
झाली. सगंीतववर्ामध्य ेफाल्नुीच्ा नावाची लोकपप्रयता 
मोठी होती. वतचा चाहतावगश्व मोठा आहे. सोशल मीपडयावर 
फाल्नुीला फटॉलो करिाऱयांची सखं्ाही मोठी आहे. फालु्नीन ंएखादी पोस् शेयर करायची खोटी की त्ा 
खव्पडओला नटेकऱयांचा वमळिारा प्रवतसादही मोठा असतो. आज फालु्नी वतचा वाढददवस साजरा करत आहे. 
यावनवमत्ान ंवतच्ाववियीच्ा वगेवगेळ्ा आठविठींना सोशल मीपडयावरुन उजाळा ददला जात आहे.९० च्ा 
दशकांत फाल्नुीची मोठी के्रझ होती. त्ावळेी फाल्नुीच्ा आवाजातील गाि ेम्हिजे चाहत्ांकडून कमेंटसचा 
नसुता वियाव होत अस.े आता ती फक्त नवरात्रीच्ा सोहळ्ात चमकताना ददसते. त्ा गरब्ात गािी म्हिते. 
फाल्नुी ही एकाएकी बटॉलीवूडमधनू गायब कशी काय झाली असा प्रश्न वतच्ा चाहत्ांना पडला आहे. मरेी 
चनुर उड उड जाय,े याद पपया की आन ेलगी या गाण्ातून फालु्नी यशाच्ा लशखरावर होती. मैंने पायल है 
छनकाई या गाण्ान ंतर चाहत्ांच्ा मनाचा ठाव घतेला होता.१९८७ मध्य ेआपल्ा गायकीच्ा प्रवासाला 

सरुुवात करिाऱया फाल्नुीला १९९५ मध्य ेमोठी पसतंी वमळाली होती. एका गजुराती पररवारामध्य े
जन् झालले्ा फाल्नुीला तीन बदहिी. कुटंूबाला आपल्ा मलुगा होईल ही अपके्षा पि चौथ 
अपत्ही मलुगीच झाली. वतचं नाव फालु्नी ठेवण्ात आल.े

श ा ह रु ख 
खानचा पठािलसनमेा बटॉक्स 

ऑपफसवर सुपरदहट झाला. पठािने 
बटॉक्स ऑपफसवर सगळे रेकटॉडश्व बे्क केल.े
पठािन ेबटॉक्स ऑपफसवर 1000 कोटठींचा 

टप्ा पार केला आहे. पठाि नतंर शाहरुखच्ा 
आगामी जवान आणि डंकी लसनेमाची सगळेजि 

आतरुतने ेवाट पाहत आहेत. अशातच बटॉललवूडचा बाबा 
सजंय दत् शाहरुख खान सोबत काम करिार आहे.

शाहरुख आणि सजंय दत् पदहल्ांदाच एकत्र काम 
करिार आहेत. अस ंनाही शाहरुख आणि सजंबूाबाने एकत्र 
काम केल ंनाही. २००७ साली आलले्ा ओम शांती 
ओम लसनेमातल्ा एका गाण्ात संजय आणि 
शाहरुख खानन ेएकत्र डान्स केला.

यालशवाय २०१२ ला आलेल्ा रा वन 
लसनमेात सजंबूाबान ेशाहरुख सोबत पाहुण्ा 

कलाकाराची भवूमका साकारली होती.आता 
सजंबूाबा आणि शाहरुख पदहल्ांदाच पुन्ा 

एका लसनमेाच्ा वनवमत्ान ेएकत्र यिेार 
आहेत. हा लसनेमा म्हिजे जवान. 

जवानच ेददग्दशश्वक ATLEE आधी 
'पषु्पा' फेम अभभनतेा अल्ू 

अ जुश्व न ल ा 

जवान साठी कास् 
करत होत.ेपि अल् ूअजुश्वनने 
जवान मध्य ेकाम करण्ास नकार 
ददला. आता अलू् अजुश्वन नतंर ददग्दशश्वक 
ATLEE संजय दत्ला कास् करण्ाच्ा 
ववचारात आहेत. सजंय दत्न ेसदु्धा शाहरुखच्ा 
जवान मध्ये काम करण्ास नकार ददलाय.संजय 
दत् सध्या काश्ीरमध्य ेआहे. सजंबुाबा थलपथी ववजय 
स्ारर 'ललओ' च ेशपूटगं करत आहे, पि तो लवकरच 
मुंबईला परतिार असून शाहरुख खानची भेट घेिार 

असल्ाचं समजतंय.यालशवाय 
संजूबाबा सध्या हेरा 

फेरी ३ लसनमेाचं 
शपूटगं सदु्धा 

करिार 
आ हे . 

िहिल््यांदाच जळूुन आलाय योग..!

मनोरंजनसृष्ीतील कलाकारांना गंडा 
घातल्ाचे बरेच पकस् ेआणि घटना आपल्ा कानावर आल्ा आहेत. 
आता पनु्ा एका अभभनते्रीला चक् १ लाख रुपयांचा गंडा घालण्ात 
काही लोकांना यश वमळाल ंआहे. अभभनेत्री आणि काँगे्स नेत्ा नगमा 
यांनी सायबर फसविूक प्रकरिी मंुबईतील वांदे् पोलीस ठाण्ात 
गनु्ा दाखल केला आहे. नगमा यांच्ा बँक खात्ातनू समुारे 
एक लाख रुपय ेगायब झाल ेअसल्ाच ंस्पष् झाल ंआहे. 
पोललसांनी त्ा अज्ञात व्क्तीववरुद्ध भादंवव कलम 
४२०, ४१९, ६६ सी आणि ६६ डी अतंगश्वत गुन्ा 
दाखल केला आहे.

पोललसांनी या प्रकरिाची चौकशी 
करायला सरुुवात केली आहे. 
२८ फेब्वुारीला नगमा यांच्ा 
मोबाईलवर नेट बपँकंग 
सवुवधा ब्टॉक केली 
असल्ाचा मसेजे आला 
होता. याबरोबरच रात्री 
पलॅन काडश्व नबंर अपडेट 
करण्ासाठीदेखील ववनतंी 
करण्ात आली होती. यानतंर नगमा 
यांनी ललकंवर क्क्लक केल्ानतंर ओटीपी 
ववचारण्ात आला. मोबाईलमध्य ेओटीपी क्रमांक 
अपडेट करताच त्ांच्ा बँक खात्ातून ९९,९९८ 
रुपय ेकाढण्ात आल.े

प्रससद्ध असभनेत्ी नगमाला
 एक लाख रुियांिा गंडा
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 ववराटच्ा 75व्ा आतंरराष्टीर शतकाने 
सोशल रीकडरावर घातला धरुाकूळ

  नवराट कोहलरीिते ऑस्रि तेललया नवरुद्ध अहमिाबाि कसोटरी 
सामन्ाच्ा िदहल्ा डावात शाििार शतक ठोकलते. कोहलरीिते हते 
कसोटरीतरील 28वते शतक आहते तर आंतरराष्रि रीय पक्रकते ट कारपकिवीतरील 
75वते शतक आहते. अहमिाबािच्ा िरेंद् मोिरी पक्रकते ट स्तेपडयमवर 
सुरू असलतेल्ा 4 सामन्ांच्ा माललकते तरील िौथ्ा आणि शतेवटच्ा 
कसोटरी सामन्ात कोहलरीिते हरी उतृ्ष् खतेळी खतेळलरी. कोहलरीिते 241 
िेंडूत 5 िौकारांच्ा मितरीिते शतक झळकावलते. तब्बल 3 वषगांिरी 
त्ािते कसोटरीत शतक झळकावलते आहते.

 ववराटने पूणया केल े300 झेल
याि सामन्ात नवराट कोहलरीिते कांगारुच्ा िदहल्ा डावात 

िलॅथि ललयॉििा झतेल घतेताि आंतरराष्रि रीय पक्रकते टमधरील 300 झतेल 
िूि्च कते लते आहतेत. नवराट कोहलरीिते आतािययंत त्ाच्ा कारपकिवीतरील 
एकदिवसरीय-कसोटरी आणि टरी-20 सह 494 वा सामिा खतेळला 
आहते. ज्ामध्ते त्ािते आतािययंत 299 झतेल घतेतलते होतते. िि आता 
त्ािते आंतरराष्रि रीय पक्रकते टमध्ते 300 झतेल िूि्च झालते आहतेत. 300 
झतेल िूि्च होताि नवराट कोहलरीिते कलॅ ििं पत्शतक िूि्च कते लते आहते.

इंग्डंकडून जोफ्ा आचयारने सवायाधधक 3 ववकेट 
  लक्षािा िाठलाग करतािा बांगलाितेशिरी सुरुवात िांगलरी 

झालरी िाहरी. 16 धावांवर िदहला धक्ा बसल्ािंतर वारंवार अंतरािते 
नवकते ट िडत रादहल्ा. िि शांतोिते एक टोक धरलते आणि 47 िेंडंूत 
तरीि िौकारांच्ा मितरीिते िाबाि 46 धावा कते ल्ा. इंगं्डकडूि 
जोफ्ा आि्चरिते सवयाभधक 3 नवकते ट घतेतल्ा. यालशवाय सलॅम कुरि, 
मोईि अलरी आणि रतेहाि अहमि यांिरी प्रत्तेकी एक नवकते ट घतेतलरी.

।  ढाका ।  
महाईन्यूज । वृत्संस्ा । 

                                              
मतेहिरी हसि नमराजिरी उतृ्ष् 
गोलंिाजरी आणि िजमुल 
हुसतेि शांतोच्ा खतेळीच्ा 
जोरावर बांगलाितेशिते ढाका 
यतेथते खतेळल्ा गतेलतेल्ा िसुऱया 
टरी-20 आंतरराष्रि रीय सामन्ात 
नवश्नवजतेत्ा इंगं्डिा 4 
गडरी राखूि िरािव कते ला. 
या नवजयासह बांगलाितेशिते 
माललकते त 2-0 अशरी अितेद् 
आघाडरी घतेतलरी आहते.

बांगलादेशचा इंगं्डववरुद्ध 
कोित्ाही फटॉरमलॅटमधील हा पदहलाच 
दविपक्षीय माललका ववजय आहे. 
इंग्ंडच्ा 117 धावांच्ा प्रत्ुत्रात 
बांगलादेशने 18.5 िटकांत 6 गडी 
गमावून ववजय वमळवला.लक्षाचा 
पाठलाग करताना बांगलादेशची 

सुरुवात चांगली झाली नाही. 16 
धावांवर पदहला धक्ा बसल्ानतंर 
वारंवार अतंराने ववकेट पडत रादहल्ा. 
पि शांतोन ेएक टोक धरल ेआणि 47 
चेंडंूत तीन चौकारांच्ा मदतीन ेनाबाद 
46 धावा केल्ा. इंग्डंकडून जोफ्ा 
आचश्वरन ेसवयाभधक 3 ववकेट घतेल्ा. 
यालशवाय सलॅम कुरन, मोईन अली आणि 
रेहान अहमद यांनी प्रते्की एक ववकेट 
घतेली.

नािेफेक गमावल्ानंतर प्रथम 
फलंदाजी करिाऱया इंगं्डला 16 
धावावर डेखव्ड मलानच्ा रूपान ेपदहला 
धक्ा बसला. यानतंर थोड्ा अंतराने 
ववकेट पडण्ाची माललका सरुू झाली. 
इंगं्डकडून बन डकेटने सवयाभधक 
28 धावांची खळेी खळेली. यालशवाय 
सलामीवीर पफललप सटॉल्टने 25 धावा 
केल्ा. इंगं्डच्ा सहा फलंदाजांना 
दहाचा आकडाही गाठता आला नाही.

     बवश्वबवजते्ला इंगं्डिला प्रथमच चलारिी परलाभवलाची धळू अन.्..

ब्यांगलादेशन ेरचला इततिास! 
।   मंुबई। महाईन्यूज । 

वृत्संस्ा । 

 मंुबईच्ा बेब्टॉन से्पडयममध्ये 
मंुबई इं पडयन्स आणि यूपी 
वटॉररयसश्व यांच्ात मदहला प्रीवमयर 
लीगचा १० वा सामना रंगला. 
यूपीची किश्वधार अलॅललसा दहलीने 
नािेफेक लजकूंन प्रथम फलंदाजी 
करण्ाचा वनिश्वय घेतला होता. 
त्ानंतर मैदानात उतरलेल्ा 
यूपीच्ा फलंदाजांची मुंबईच्ा 

सायका इशाक आणि केरच्ा 
भेदक गोलंदाजीनं पुरती दमछाक 
केली. पि किश्वधार अलॅललसा 
आणि तेहललयाने आक्रमक खेळी 
करून अधश्वशकत ठोकलं. त्ामुळं 
यूपीच्ा धावसंख्ेचा आलेख 
चढता रादहला. यूपीने २० िटकांत 
५ ववकेट्स गमावत १५९ धावा 
केल्ा. त्ानंतर १६० धावांचा 
पाठलाग करण्ासाठी उतरलेल्ा 
मुंबईच्ा फलंदाजांनी यूपीच्ा 
गोलंदाजांचा धुव्ा उडवला. 

मुबंई इंहडयन्सचा यिूी मुबंई इंहडयन्सचा यिूी 
वॉररयस्शवर दणदणीत नवजयवॉररयस्शवर दणदणीत नवजय

कसोटी बक्रकेटमध् ेददघ्मकलाळलानतंर ठोकिी सेंचरूी 

।अहमिाबाि ।  
महाईन्यूज । वृत्संस्ा । 

                                                    
भारितीर संघारा स्ार 

फलंिाज, जागतिक 
परिकये टरा सववोतृ्ष् फलिंाज 

तवराट कोहलतीिये (VIRAT 
KOHLI) कसोटती परिकये टमध्ये 

बऱरार काळािंिर शिक 
ठोकि िनु्ा एकिा आिल्ा 
राहत्ांसह भारितीर परिकये ट 

फॅन्सिा खशु कये ल ंआहये. 241 
रेंडयूि कोहलतीिं शिक ठोकलं 

असयूि ऑस्ट् येललरातवरुद्ध 
भारितीर संघ अडरणतीि 

असिािा हये शिक ठोकि 
तवराटि ंसघंासाठी महत्तारती 

कामगगरी कये लती आहये. 
तवराटच्ा कारपकिदीितील 

हये 75 व ंशिक असयूि 28 वं 
कसोटती शिक आहये.

ववशेि म्हिजे जवळपास 3 
वियानतंर म्हिज े1205 ददवसानंतर 
कोहलीनं कसोटी शतक ठोकलं 
आहे. याआधी अखेरचं कसोटी 
शतक कोहलीनं बांगलादेशववरुद्ध 
नोव्ेंबर 2019 मध्ये ठोकलं 
होतं. त्ानंतर थेट आता त्ाने 
ऑस्ट् ेललयाववरुद्ध माचश्व 2023 
मध्ये शतक ठोकलं आहे. आजच्ा 
डावात ववराटनं केवळ 5 चौकार 
ठोकत हे शतक केलं आहे. एकही 
िटकार त्ानं आज ठोकलेला 
नाही. दरम्ान 2019 साली 

कसोटी फटॉरमलॅटमध्य ेशवेटच ेशतक 
झळकाविाऱया ववराट कोहलीची 
फलंदाजीची सरासरीही गेल्ा 20 
कसोटी डावांमध्ये खूपच खराब 
होती. ज्यामध्ये त्ाने केवळ 25 
च्ा सरासरीने धावा केल्ा होत्ा. 
यादरम्ान त्ाच्ा बलॅटने फक्त 
एकदाच 50 हून अभधक धावांची 
खेळी पादहली होती, जी पडसेंबर 
2021 मध्ये दलक्षि आपफ्का 
दौऱयावर खेळल्ा गेलेल्ा कसोटी 
सामन्ादरम्ान आली होती. पि 
आता ऑस्ट् ेललयाववरुद्ध शानदार 
शतक ठोकल्ावर ववराट पुन्ा 
फटॉमयात परतले अशी आशा फलॅ न्सना 
आहे.

ववराटने पूिश्व केले 300 झेल
याच सामन्ात ववराट 

कोहलीने कांगारुच्ा पदहल्ा 
डावात नलॅथन ललयटॉनचा झेल 
घेताच आंतरराष्ट् ीय पक्रकेटमधील 
300 झेल पूिश्व केले आहेत. ववराट 
कोहलीने आतापययंत त्ाच्ा 
कारपकदतीतील एकददवसीय-
कसोटी आणि टी-20 सह 494 
वा सामना खेळला आहे. ज्यामध्ये 
त्ाने आतापययंत 299 झेल घेतले 
होते. पि आता त्ाने आंतरराष्ट् ीय 
पक्रकेटमध्ये 300 झेल पूिश्व झाले 
आहेत. 300 झेल पूिश्व होताच 
ववराट कोहलीने कलॅ चचं पत्रशतक 
पूिश्व केले आहे. अलर्नच्ा चेंडूवर 
त्ाने स्लिप्समध्ये नलॅथन लायनचा 
अप्रवतम झेल घेतला. अहमदाबाद 
कसोटीत त्ाने ही कामगगरी केली. 

300 झेल घेिारा ववराट कोहली 
हा दसुरा भारतीय खेळाडू ठरला 
आहे, त्ाच्ा आधी भारतीय संघाचे 

प्रलशक्षक राहुल द्ववड यांनी ही 
कामगगरी केली होती. द्ववडने 334 
झेल घेतले आहेत. सवयाभधक झेल घेण्ाच्ा बाबतीत ववराट कोहली सातव्ा स्ानावर आहे.

कण्मधलार हरमनप्रीतची झुंझलार खेळी

दकंग इज बकॅ!दकंग इज बकॅ!
 पवराटि ंऑस्टे्सलयापवरुद्ध  पवराटि ंऑस्टे्सलयापवरुद्ध 

शानिार शतक!शानिार शतक!


