
।पििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

पििंरी-चििंवड 
महािालिकेिा सन २०२३-
२४ या आर्थिक वर्षांिा मूळ 
५ हजार २९८ कोटी तर कें द्र 
सरकारच्ा िुरस्कृ त योजनांसह 
७ हजार १२७ कोटी ८८ िाख 
रुियांिा अ्थिसंकल्प आयुक्त 
त्ा प्रशासक शेखर लसहं यांनी 
सादर केिा. त्ािा तात्ाळ 
मंजुरी देण्ात आिी. आगामी 
महािालिका ननवडणुका 
कधीही िागू शकतात. यािा 
अंदाज आल्ानंतर राज्ातीि 
सत्ाधारी भाजिा-लशवसेना 
युतीिी ‘छाि’ असिेिा 
अ्थिसंकल्प सादर करण्ात 
आिा. त्ामुळे सुमारे ३० 
िाख पििंरी-चििंवडकरांवर 
कोणतीही करवाढ अ्वा 
दरवाढ केिेिी नाही.

महापा लिकेच्ा स्ायी 
सममतीच्ा मिशेष सभेमध्े 
अमतरिक्त आयुक्त प्रदिप जांभळे, 
लजतेंद्र िाघ, उल्ास जगताप, 
मुख्य िेखाधिकािी लजतेंद्र कोळंबे, 
अमतरिक्त आयकु्त लजतेंद्र िाघ, प्रिीप 
जांभळे, उल्ास जगताप यािेळी 
उपस्स्त होते. 

आयुक्त लसहं यांचा पदहिा, ति 
महापालिकेचा हा ४१ िा अर्थसकंल्प 
आहे.यंिाचा अर्थसंकल्प फुगीि 
असून गतिषषीपेक्ा ६३१ कोटींनी 
अधिकचा आहे. अर्थसंकल्पात 
जुन्ा योजना मागषी िािण्ािि भि दििा आहे. अर्थसंकल्पािा प्रशासकांनी तत्ाळ मान्ता दििी. 
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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

सत्तासंघरताांवरील सुनतावणीचता आज अखेरचता दिवस!

पिंिरी-चचंचवड महतािताललकेचता अर्थसंकल्प म्हणजे 

भताजिताचे ‘ऑपरेशन लोटस’!
ना करवाढ, ना दरवाढ : आगामी ननवडणुकीची तयारी?

 िणुकेरांरा श्ास कोंडला !

 कम्षरारी सिंावर; िाललका ठप्प!
  जनु्ा िने्शिसाठी सािाऱ्ाि साडेिरेा 
हजार सरकारी कम्षरारी सिंावर

 भाजिारे ‘तमशि ओपडशा’ सरुू

आतील पानांत

शहरािील आर््षक िबु्षल घटकांसाठी तवतवध ्ोजिांरी 
घोरणा केली आहे. पििंरी-चररंवडकरांरा तवरार करुि 
सव्षसमावेशक अ््षसंकल्प सािर केल्ाबद्दल आ्ुक्त ि्ा 

प्रशासक शेखर लसहं आणण प्रशासिारे आभार व्यक्त करिो. महािाललका 
अ््षसंकल्पारा तवरार करिा भोसरी तवधािसभा मििार संघािील मोशी 
्े्े साकारण्ाि ्ेणाऱ्ा िुणे लजल्हािील सववाि मोठ्ा ७५० बेडच्ा 
रुग्ाल्ाच्ा उभारणीसाठी तवशेर िरियूि करण्ाि आली आहे.
 - महेश लांडगे, शहराध्यक्ष त्ा आमदार, भाजिा, पििंरी-चििंवड.

।पििंरी ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

 पििंरी-चििंवड शहरातीि 
सवथिसामान्य नागररकांि ेजीवनमान 
उंिावण्ाच्ा दृष्ीन ेमहािालिका 
प्रशासनान ेअ्थिसकंल्पात िायाभूत 
सोयी-सुनवधा सक्षम करण्ावर 

भर ददिा आहे. तसिे, भाजिाच्ा 
सत्ाकाळात  प्रस्ानवत केिले्ा 
प्रकल्पांना गती ददिी आहे. खऱया 
अ्थाने पििंरी-चििंवडकरांना 
ददिासा देणारा सवथिसमावेशक 
अ्थिसकंल्प आहे, अशी प्रनतपरिया 
भाजिा शहराध्यक्ष त्ा आमदार 
महेश िांडगे यांनी ददिी.

सर्वसामान्यांना दिलासा िेणारा अर्वसकंल्प!
 आमदार महेश लाडंग े: महापानलका प्रशासनाच्ा कामनगरीवर समाधान

आयकु्त तरा प्रशासक शेखि लसहं 
यांनी आगामी2023-24 या आधर्थक 
िषषाचा मळू 5 हजाि 298 कोटी आणि 
कें द्र, िाज्य शासनाच्ा योजनांसह  

एकूि 7 हजाि 127 कोटी रुपयांचा 
अर्थसकंल्प सािि केिा. अर्थसकंल्पात 
सि्थस्तिातीि नागरिकांचा मिचाि 
किण्ात आिा आहे. 

भताजिता स्तागत, रताष्ट्रवतािीचता पवरोधी सूर…
 ििम्ान, भाितीय जनता पाटषीचे शहिाध्क् तरा आमिाि महेश िांडगे 

यांनी अर्थसंकल्प सि्थसामान् पपपंिी-चचचंिडकिांच्ा दहताचा आहे, असे 
िािा किीत स्ागत केि ेआहे. ति, िसुिीकडे, िाष्ट्रिािीचे शहिाध्क् अलजत 
गव्ािे आणि माजी मििोिी पक्नेते नाना काटे यांनी मात्र अर्थकल्पािि 
टीका केिी आहे. मिशेष म्हिजे अर्थसंकल्पात भाजपा सत्ाकाळातीि 
कामांना पूि्थ किण्ािि मिशेष भि िेण्ात आिा आहे. त्ामुळे आगामी 
महापालिका मनिडिुका डोळ्ांसमोि ठेिून पपपंिी-चचचंिडकिांची मने 
लजकंण्ाचा प्रयत्न किण्ात आिा आहे. त्ाचा फायिा भाजपा आणि 
लशिसनेा महायतुीिा होईि, अस ेमनिीक्ि िाजकीय जािकािांनी नोंिििे 
आहे. 

१) मनपाच्ा मिकासकामांसाठी ि.रु. १८०१.५१ कोटी इतक्ा िकमेची 
तितूि केिी आहे.

२) क्ेत्रीय स्तिाििीि मिकास कामांसाठी तितूि. 
अ क्ेत्रीय कायषािय – ि.रु. २३.३५ कोटी. 
ब क्ेत्रीय कायषािय – ि. रु. १५.८८ कोटी. 
क क्ेत्रीय कायषािय – ि.रु. ९.९० कोटी. 
ड क्ेत्रीय कायषािय – ि.रु. १७.११ कोटी. 
इ क्ेत्रीय कायषािय – ि.रु. ७.०९ कोटी. 
फ क्ेत्रीय कायषािय – रु. १५.६५ कोटी. 
ग क्ेत्रीय कायषािय – ि.रु. २०.१० कोटी. 
ह क्ेत्रीय कायषािय – ि.रु. ३२.४६ कोटी.

३) स्ापत् मिशेष योजना या िेखालशषषातंग्थत ि.रु. ८४६ कोटी. 
४) शहिी गिीबांसाठी (BSUP) अंिाजपत्रक तितूि ि.रु. १५८४ कोटी.
५) जेंडि बजेट- मदहिांच्ा मिमिि योजनांसाठी तितूि ि.रु. ४८.५४ 

कोटी.
६) दिव्ांग कल्ािकािी योजना तितूि ि रु ४५ कोटी.
(७) पािी पुििठा मिशेषमनिी ि रु. १५४ कोटी.\
(८) PMPML किीता अंिाजपत्रकामध्े ि.रु. २९४ कोटी.
९) भूसंपािना किीता ि रु. १२० कोटी.
१०) अमतक्रमि मनमु्थिन व्िस्े करिता ि.रु. १० कोटी.
११) स्ाट्थ लसटीसाठी ि.रु. ५० कोटी.
१२) अमृत २.० योजनेसाठी ि.रु. २० कोटी.

अंिताजित्रकताची वशैिष्टय.े. 
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सोमाटने टोल नाका इथे आंदोलन सुरु

 । िुणे।  महाईन्यूज । 
                                           

िुण्ातीि वाहतुकीिी 
स्थिती ददवसेंददवस निकट 

होत आहे. आधीि अरंुद 
रस्े आणण त्ाति अनेक 

दिकाणी सुरू असिेिे 
मेट्ोिे काम, यामुळे 

तासनतास वाहतूक कोंडी 
होत आहे. यामुळेि सवषांत 

जास् वाहतूक कोंडी 
असिेल्ा जगभरातीि 
शहरात िुण्ािा सहावा 
रिमांक िागतो. नवशेर् 

म्हणजे िुणेकरांिा वाहन 
िािवण्ािा ननम्ा वेळ 

वाहतूक कोंडीत जात आहे.

िाहतूक कोंडीची पुण्ातीि 
समस्ा िषषानुिषषे कायम आहे. 
सक्म साि्थजमनक िाहतूक व्िस्ा 
नसल्ाने नागरिकांचा कि खासगी 
िाहनाच्ा िापिाकडे आहे. िस्तांिि 

िाहनांची संख्या िाढू िागल्ाने ते 
दििसेंदििस अपुिे पडू िागिे आहेत. 
यातच मागीि काही िषषांत मेटट्र ोसह 
इति मिकासकामे सुरू आहेत. 
काही िषषांपासून सुरू असिेल्ा 
या मिकासकामांमुळे पुण्ातीि 
अरंुि िसे्त चचचंोळे बनिे आहेत. 
‘िोकसत्ा’ने यामागीि काििांचा 
िेि घेण्ाचा प्रयत्न केिा आहे.

कोंडीमागीि मूळ समस्ा 
कोिती याबाबत सि्थच सिकािी 
मिभाग आपापिे काम चोख 
बजाित असल्ाचा िािा किीत 
आहेत. आमच्ामुळे पुिेकिांची 
कोंडी सुसह्य होत आहे, असा िािा हे 
मिभाग कितात. प्रत्क्ात कोंडीमुक्त 
पुिे शहिाबद्दि कोिीही बोिताना 
दिसत नाही. निनिीन प्रकल्प 
उभािल्ास कोंडीतून सुटका होईि, 
असा भाबडा आशािाि यंत्रिा व्क्त 
कितात. प्रत्क्ात आिीपासून सुरू 
असिेिी पीएमपीएमएि बस सेिा 
आणि आता सुरू झािेिी मेटट्र ो सेिा 
या साि्थजमनक िाहतूक व्िस्ेचा 

सक्म पयषाय उभा किण्ात यशस्ी 
ठििेल्ा नाहीत. नुकतेच ‘टॉमटॉम 
टट्र रॅपफक इंडेक्स िँपकंग २०२२’ जाहीि 
किण्ात आिे. यात जगभिातीि 
५६ िेशांतीि ३८९ िेशांचा समािेश 
आहे. या िेशांतीि िाहतूक कोंडीची 
पाहिी करून त्ांची क्रमिािी 
किण्ात आिी आहे. यात सिषाधिक 
िाहतूक कोंडी असिाऱया जगातीि 
आघाडीच्ा शहिांमधे् पुण्ाने 
सहािा क्रमांक ममळििा आहे. या 
यािीत भाितातीि बंगळुरू िसुऱया 
स्ानी आहे. िेशाची िाजिानी दिल्ी 
३४ व्ा स्ानी, ति महािाष्ट्र ाची 
िाजिानी मुंबई ४७ व्ा स्ानी आहे.

िणुकेरताचंता श्वास कोंडलवा!
वाहतूक समस्ेने पुणेकर त्रस्त, वाहन चालवण्ाचा ननम्ा वेळ वाहतूक कोंडीत

। िुणे। महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।

H3N2 CASES IN PUNE 
: िणु्ाि H3N2 र ेिब्बल २२ 
रुग् आढळल्ािे चरिंा वाढली 
आहे. इन्फु्एंझा ए तवराणयूरा 
उिप्रकार असलले्ा 'H3N2' ्ा 
तवराणयूर ेसववारधक रुग् हे १९ 
ि े६० व्ोगटािील असल्ारा 
अहवाल राष्ट् ी् तवराणयू तवज्ाि 
ससं्िे ंदिला आहे. िणेु शहराि 
कोरोिाि ेधमुाकयू ळ घािला 
होिा. आिा कुठे कोरोिारा 
तवसर िडि जिजीवि सुरळीि 
होि असिािा िनु्ा एका िव्या 
व्ा्रसिे िणेुकरांच्ा चरिंिे 
भर टाकली आहे. H3N2 ्ा 
व्ा्रसिे िणेुकरांरी चरिंा 

वाढवली आहे. िणु्ाि H3N2 
र े२२ रुग् आढळले आहे. िर 
िेशभराि आिाि य्ंि २ जणांरा 
्ा व्ा्रसमळेु मृत्यू झाला आहे.

इन्फ्एंुझा ए मिषािचूा उपप्रकाि 
असिेल्ा 'H3N2' या मिषािूचे 
सिषाधिक रुग्ण हे १९ त े६० ियोगटातीि 
असल्ाचा अहिाि िाष्ट्र ीय मिषािू 

मिज्ान संस्ेनं दििा आहे. यािरून 
या मिषािूची सार पुण्ात मोठ्ा 
प्रमािािि पसििी असल्ाचे स्पष् 
झािे आहे. या व्ायिसची िक्िं 
ही सामान् फ्ल्ूसािखीच आहे. 
त्ामळेु जीिघिेी बाब नसल्ामळेु 
घाबिण्ाचे कािि नसल्ाचे 
डॉक्टिांनी सांगगतिे आहे.

पणुकेरयांची चचतंा राढली, 
H3N2 चे २२ रुग्ण आढळले
          ५ वराांखालील मुलासंाठी धोका वाढला, २ जणाचंा मतृ्ू                   

आरोग्य पवभतागताने सतंागगतली ही लक्षणे
H3N2, हा इन्फ्एंूझा A िा उिप्रकार 

आहे. राज्ाच्ा आरोग्य नवभागानुसार 
इतर इन्फ्ूएंझा उिप्रकारांिेक्षा जास् 
सखं्ने ेरुग्ण रुग्णाियात दाखि होत 
असल्ािे ददसते. गंभीर तीव्र श्वसन 
लसड्ंोम (SARI) दशथिनवणार् या सध्याच्ा 
रुग्णाियात दाखि झािले्ा रूग्णांमध्य ेअशी िक्षणे ददसनू आिी आहेत. 
जे् ेICMR च्ा ननरीक्षणानुसार, सुमारे ९२ % तािान,े ८६ % खोकल्ासह, 
२७ % श्वासोच्छवासासह, १६ % अस्वथि वाित असल्ािी तरिार घऊेन 
यतेात. यालशवाय, १६ टके् रुग्णांमध्य ेननमोननयािी िक्षण ेहोती, असे 
अहवािात म्हटि ेआहे. तर ६ टके् रुग्णांना फेफरे आल्ािे आढळि.े 

।  मावळ । महाईन्यूज 

। प्रतितिधी।

जनु्या िणुे- मुिंई महामागथावर 
सोमाटने टोि नाका हटाव या 
मागणीसािी ककृ ती सनमतीिे शेकडो 
सदस्य, मावळवातीि रदहवासी 
हे महामागथावर उतरिे आहेत. 
महामागथावरीि दोन्ी िाजूंिी 
वाहतूक सध्या िणूथितः िदं करण्ात 
आिी असनू काही अनुचित प्रकार घडू 
नय ेम्हणनू िोलिसांिा फौज फाटा 
तनैात करण्ात आिा आहे. गेल्ा 
काही वर्षांिासनू सोमाटन ेटोि नाका 
हटाव या मागणीसािी ककृ ती सनमती 
िढा देत आहे. महामागथावरीि दोन्ी 
िाजूिंी वाहतकू सध्या िणूथितः िदं 
करण्ात आिी असून काही अनचुित 
प्रकार घडू नये म्हणून िोलिसांिा 
फौज फाटा तनैात करण्ात आिा.

शमनिािपासून त्ांनी तळेगाि 
यरेीि मिठ्ठि मदंििात बमेिुत उपोषि 
सुरू केि ेआहे. आज महामागषािि कृती 
सममतीच ेसिस्, नागरिक गोळा झािे 
असनू महामागषाििीि िोन्ी बाजकूडीि 
िाहतकू ही सध्ा रांबिण्ात आिी 
आहे. सोमाटन ेटोि नाका हा बकेायिेशीि 
आहे असा आिोप कृती सममतीचे पकशोि 
आिािे यांनी केिा आहे. त्ांनी शमनिाि 
पासून बमुेित उपोषि सरुू केि ेआहे. 
िाष्ट्र ीय महामाग्थ क्रमांक ४८ िि हा टोि 
नाका आहे. सोमाटन ेआणि ििसोिी 
असे िोन टोि नाके ३१ पकिोमीटि 

अंतिाच्ा आत आहेत. प्रत्क्ात ६० 
पकिोमीटिच्ा आत एकच टोि नाका 
असािा असा िाष्ट्र ीय महामाग्थ शुल्क 
मनयम २०१८ चा मनयम आहे. म्हिूनच 
या प्रकििी उच्च न्ायाियात याचचका 
िाखि झािी. २००६ िा हा टोि 
नाका सरुू झािा असनू २०१९ मध्े 
त्ाची मिुत संपििेी आहे असा िािा 
आिंोिन कत्षांकडून किण्ात यतेोय. 
लशिाय ८०० कोटी िसून किण्ाची 
मुभा असताना प्रत्ेक्ात अडीच 
हजाि कोटी िसिू केल्ाचा िािाही 
आिंोिनकत्षांनी केिा आहे.

जुन्ा मुंबई-पुणे महामार्गाररील 
राहतूक पूण्वतः वरस्कळीत!

वाहतूक कोंडीची कारणे
 वाहनांिी ददवसेंददवस वाढत असििेी सखं्ा

 शहरातीि रस् ेअरंुद अन ्चििंोळे

 सावथिजननक वाहतकू व्यवथिा सक्षम नाही

 िदि् नसल्ान ेनागररकांना रस्तातनू िािाव ेिागणे

 वाहनिािकांना दहा पकिोमीटरसािी िागणारा वळे

 सवथारधक कोंडी : सायकंाळी ६ त े७

 ताशी वगे : १७ पकिोमीटर

 वापर्थिक कािथिन उत्सजथिन – प्रत्के वाहनिािकाकडून १ हजार १ पकिो

 वर्थािा वाहन िािवण्ािा सरासरी वळे : २४९ तास

 वर्थािा वाहतकू कोंडीत जाणारा वळे : १२१ तास

२०२१ : २६ ममननटे १० सेकंद
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।पििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

  
जनुी िने्शन योजनसेह 
नवनवध मागण्ांसािी 
सरकारी कमथििाऱयांनी संि 
िकुारिा असून पििंरी-
चििंवड महािालिकेतीि 
समुारे तीन हजार १५२ 
कमथििारी सिंावर गेि ेआहेत. 
त्ामळेु महािालिकेिे 

कामकाज िप्प झािे आहे. 
अनतररक्त आयकु्तांसह वररष्ठ 
अरधकाऱयांना स्वत:च्ा 
वाहनान ेमहािालिकेत यावे 
िागि.े

पपपंिी-चचचंिड महापालिका 
कम्थचािी महासंघाचे अध्क् 
श ल श क ां त  झ झंजु डषे  य ां च् ा 
नेतृत्ाखािी सि्थ  कम्थचािी 
म ह ा प ा ल ि के च् ा  मु ख्य 

प्रिेशद्ािासमोि एकत्र जमिे 
आहेत. एकच ममशन जुनी पेन्शन, 
अशा टोप्ा कम्थचाऱयांनी परििान 
केल्ा आहेत. तीन हजाि १५२ 
कम्थचािी संपािि गेिे आहेत. 
िाहनचािकिेखीि संपात 
सहभागी झािे. त्ामुळे अमतरिक्त 
आयुक्तांसह िरिष्ठ अधिकाऱयांना 
खासगी िाहनाने महापालिकेत 
यािे िागिे. महापालिकेचे संपूि्थ 
कामकाज ठप्प झािे आहे.

अधधकाऱांची दैना : तीन हजाराहून अधधक कम्मचारी गैरहजर  

।पििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

पििंरी-चििंवड 
महािालिकेिे आयुक्त 

त्ा प्रशासक शेखर लसहं 
यांनी आज (दद. 14) सादर 

केिेिे अंदाजित्रक हे 
शहरवालसयांिी ननराशा 
करणारे िरिे असून या 

अंदाजित्रकात एकाही ननवन 
अ्वा िोस प्रकल्पािा 

समावेश नाही. गेल्ा 
िाि वर्षांिासून रखडिेिे 
प्रकल्प िािू वर्थात सुरू 

होतीि, असा मुिामा 

अंदाजित्रकात िावण्ात 
आल्ामुळे भाजिच्ा िाि 

वर्षांच्ा काळातीि अियशी 
प्रकल्पांिी किुिीि याद्ारे 

देण्ात आल्ािी टीका 
राष््वादीिे शहराध्यक्ष अलजत 

गव्ाणे यांनी केिी आहे.

महापालिकेचे चाळीसािे ि 
प्रशासकाचे पदहिे अंिाजपत्रक 
शेखि लसहं यांनी आज सािि केिे. 
या अंिाजपत्रकािि भाष्य कििािे 
प्रलसद्ीपत्रक अलजत गव्ािे यांनी 
प्रलसद्ीस दििे आहे. 

यामधे् म्हटिे आहे की, 
चािू िषषाच्ा अंिाजपत्रकामधे् निीसुिाि प्रकल्प, तािेिा रुग्णािय, मासुळकि कॉिनीतीि 

डोळ्ांच ेरुग्णािय, पीपीपी तत्ािि 
करॅ न्सि हॉस्पीटि, िेस्ट टू एनजषी, 
महापालिकेची मुख्य प्रशासकीय 
इमाित, बायोगरॅस प्रकल्प चािू 
िषषात सुरू होतीि, असे आजच्ा 
अंिाजपत्रकात म्हटिे आहे.

ििीि सि्थ  प्रकल्प हे 
भाजपच्ा काळात मान्ता िेऊन 
त्ाच्ा िक्थ ऑड्थिही काढण्ात 
आल्ा आहेत. यापूिषीचेच प्रकल्प 

नव्ाने िाखिून ते सुरू किण्ाचे 
सुतोिाच किण्ात आिे आहे. 
त्ामुळे हे गेल्ा पाच िषषांपासून 
िखडल्ाचचे अिोिेखीत किण्ात 
आिे आहे. 

भाजपकडून जे प्रकल्प सुरू 
केल्ाचा िािा सातत्ाने केिा 
जातो त ेप्रकल्प अद्ापही िखडििेे 
आहेत, हेच प्रशासकांनी कबिु केिे 
आहे.

अंिाजपत्रकात ठोस प्रकल्पयांचा अभार!
शहराध्यक्ष अमजत गव्ाण े: राष्ट्रवादीकडून अथ्मसकंल्ावर टीका

कम्थचतारी संितावर;कम्थचतारी संितावर;  पवाललकवा ठप्पपवाललकवा ठप्प!!

शासकी् राजवटीिील पििंरी चररंवड शहर मागील 
िार वरषे कारभार िाहणारे सत्ाधारी भाजिमुळे 
अधोगतिकडे गेले असल्ारे आज महािाललकेरे 

आ्ुक्त ि्ा प्रशासक शेखर लसहं ्ांिी आज (दि. 
14) सािर केलेले अंिाजित्रकाियूि दिसयूि ्ेि 
आहे. शहरासाठी ितवि अ्वा ठोस प्रकल्प असा 
एकही िरियूि ्ामध्े दिसयूि ्ेि िाही. केवळ 

िार वरषांिासयूि रखडलले ेप्रकल्पावर मलमिट्ी 
करणारे अंिाजित्रक आहे.

- िािा काटे, 
माजी नवरोधी िक्षनेत,े 

राष््वादी.

 कताय आहेत कतामगतारताचं्ता मतागण्ता?
महािालिकेतीि वगथि एक ते वगथि िारमध्ये सात 

हजारिेक्षा जास् कमथििारी कायथिरत आहेत. मात्र, 
२००५ नंतर महािालिका सेवेत तीन हजार १५२ 
कमथििारी रुजू झािे आहेत. 
या सवथि कमथििाऱयांना जुनी िेन्शन योजना िागू 
करावी. प्रदीघथि काळ कंत्राटी काम करणाऱया 
कामगारांना समान वेतन देऊन सेवेत ननयनमत 
कराव.े महािालिकेतीि ररक् त िदे भरावीत. अनकंुिा 
तत्ावरीि ननयुक् त्ा तसेि करोना काळात ननधन 

झािेल्ा कमथििाऱयांच्ा िाल्ांना वयात सूट देऊन 
सवेते सामावनू घ्ाव.े कें द्र सरकारच्ा धततीवर नवनवध 
भत्े िागू करावेत. ितु्थिश्ेणीतीि िदे ननरस् करू 
नयेत. लशक्षक-लशक्षकेतर कमथििाऱयांिे सेवांतगथित 
प्रश् न तात्ाळ सोडवावेत. सेवाननवकृत्ीिे वय ६० 
करावे. आरोग्य नवभागातीि नसथि व कमथििाऱयांिे 
आर्थिक व सेवा ननयमांच्ा समस्यांिे ननराकरण 
कराव,े यासह नवनवध मागण्ांसािी कमथििारी सिंावर 
गेिे आहेत.
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महाईन्यूज हे डिजिटल वृत्तपत्र संस्ािक संिािक अरधकराव दिवे- िाटील यांनी ववशाल थिएटर, डपपंरीच्ा बािूला 'महाईन्यूज'च्ा पुणे ववभागीय काययालयामधून प्रकाजशत केले आहे. या वृत्तपत्रात डिजिटल स्वरुपात मुद्ीत केलेले लेख, 
बातम्ा तसेच लेखनाशी डकंवा ववचारांशी संस्ापक संपादक सहमत असतीलच असे नाही.  का््षकारी संिािक ः *वैष्णव जाधव. (*सव्व बातम्ांची, लेखांची व लेखनाची िबाबदारी यांची राहील) एमएसएमई क्रमांक ः MH-26-0158827. 
(ववशेष सूचना: हा अंक डप्रटंसाठी नाही. गैरवापर केल्ास कायदेशीर कारवाई केली िाईल.)

संपादकीय

िृथ्ीच्ा एकयू ण क्ेत्रफळाच्ा 
जवळिास तिम्ा भाग ‘सुियूर सागरी 
क्ते्रा’ि ेव्यािललेा आहे; िण त्ा भागाला 
कोणत्ार भौगोललक सीमा लागयू िसल्ािे 
ि्वावरणािील इिक्ा महत्ताच्ा घटकाकडे 
आजवर अक्म्य िलु्षक् झाले. ही उिेक्ा 
्ांबतवण्ाच्ा प्र्त्ांरा भाग म्हणयूि एका 
कराराच्ा मसुद्ाला जगािील बहुिेक 
िेशांिा मान्िा दिली आहे.

प्रत्के िेशाच्ा सागिी पकनािपट्ीपासनू 
पढुच े३७० पकिोमीटि पकंिा २०० नॉपटकि 
मिै इतक्ा अतंिापययंत त्ा त्ा िेशाच ेस्ाममत् 
असत.े त्ा त्ा िेशाच ेकायिे या अंतिापययंत िागू 
होतात. पढुचा भाग मात्र ’हाय सी’ज म्हिनू गििा 
जातो. मतर ेकुिाचहेी स्ाममत् चाित नाही आणि 
सि्थ िेश त्ा प्रिेशातनू संसािन ेममळि ूशकतात. 
मिाठीत ह्या भागािा ‘सुििू सागिी क्ेत्र’ असे 
म्हिता येईि. अशी के्त्र ेएकूि समदु्री भागाच्ा 
िोन ततृीयांश आहेत.

जगातीि समुद्राच्ा जिळपास चौसष् 
टके् भाग हे असे सुििू सागि आहेत आणि 
पथृ्ीच्ा एकूि के्त्रफळाच्ा जिळपास मनम्ा 
भाग त्ांनी व्ापिेिा आहे. पि त्ांना कोित्ाच 
भौगोलिक सीमा िाग ूनसल्ान ेपयषािििातीि 
इतक्ा महत्ताच्ा घटकाकडे आजिि अक्म् 
ििु्थक् होत आिे होते. मुळात आपि श्ास 
घेतो, त्ातिा मनम्ा प्राििायू, समग्र समुद्री 
सपृष्व्िस्ांमिून यतेो आणि मानिी उठाठेिींमळेु 
मनमम्थत काब्थनचा एक चतरुषांश भाग त्ा शोषून 
घतेात.

त्ातही ही सुििू क्ेत्रे सागिी जैमिक 
िमैिध्ाचे फाि मोठ्ा प्रमािािि िक्ि कितात. 
समुािे िोन िाख ७० हजाि प्रजातींची ही के्त्रे 
अधििास आहेत आणि इरल्ा आिखी िक्ाििी 
प्रजाती अद्ाप शोिल्ाच गिेले्ा नाहीत. मबुिक 
मासमेािी आपि त्ांच्ामळेु करू शकतो. वे्ि 
आणि शाक्थ सािख्या अनके जातींना स्िांतिाचे 
माग्थ ह्याच के्त्रांमळेु ममळतात. खोि पाण्ातीि 
प्रिाळ-धभतंींसािख्या नाजूक सृपष्व्िस्ा 
आणि अन् अनके िेखिे जीिही त्ांच्ामळेुच 
सिुलक्त िाहतात. कायमस्रूपी अिंािात िास्तव् 
असिाऱया, सािकाश हािचाि कििाऱया या 
िीघषायषुी अशा अनके मास ेआणि अपषृ्ठिशंीय 
प्राण्ांची ही के्त्र ेम्हिज ेएकमिे आश्रयस्ान 
आहेत. जोडीिािाच्ा आणि अन्ाच्ा शोिात 
दहडंिाऱया वे्ि,समुद्री पक्ी, कासि,े ट्नूा आणि 
शाक्थ  मासे अशा अनके प्रजातींच ेहे सिुिू सागि 
म्हिज ेमहत्ताच ेअधििास आहेत.आजममतीिा 
जगातीि एकूिच समुद्री भागाच्ा फक्त 
आठ टके् भाग संिलक्त आहे-आणि त्ातही 
सिुिू सागिी के्त्रांपकैी फक्त १.४ टक्क्ांचाच 
समािेश आहे. अटिांपटकचा ईशाने्चा भाग 
आणि अटंास्क्ट्थक ओशन इतक्ाच भागािा हे 
सिंक्ि िाभिे आहे-पि हे सि्थ भाग मिलशष् 
प्रािेलशक आहेत.

जिि िे सुियूर सागरारे...

सि्थच के्त्रामध्े मदहिांच े
महत्त अनन्सािािि 

आहे, असे एकही के्त्र नाही, की 
ज्यात मदहिांनी आपिं कतृ्थत् लसद् 
केिेिे नाही. गेल्ा काही िशकात 
घिातीि चुिीपासून ते अंतिाळात 
झेप घेण्ापययंत मदहिांचा सहभाग 
अनेक पटीने िाढिा आहे. लशक्ि 
क्ेत्रही यापासून िेगळे नाही.

एक स्ती आपिं आपत्ाचं जसं 
पािनपोषि किते. तसेच एक मदहिा 
टीचि पुरुषांपेक्ा अधिक योग्य िीतीने 
मुिांची सिषांगाने काळजी घेऊ शकते, 
म्हिूनच प्री-प्रायमिी अरिा प्रारममक 
लशक्िात यामधे् मदहिांची संख्या 
मुिांना घडमिण्ामधे् िक्िीय आहे.

प्र ी - प्र ा य म ि ी  ए जु्य के श न 
िेत असताना मदहिा ही अधिक 
जागरूकतेने त्ा मिद्ार्थषांना घडिू 
शकते . प्री -प्रायमिीमध्े पुरुष 
लशक्कांची संख्या ही अत्ंत िमुम्थळ 

आहे जिळपास नाहीच. यािरून 
िक्ात येईि, की मिद्ारषी घडमिताना 
मिद्ारषी जेव्ा उभािी घेतोय, जेव्ा तो 
उमितो आहे.

त्ा िेळी खऱया अरषाने एक स्ती 
म्हिजेच मदहिा टीचि हीच मतिा 
खऱया अरषाने घडिू शकते. कािि ती 
आपिा आपत् सांभाळत असताना 
मुिाच्ा िडण्ाच्ा अरिा हसण्ाहून 
मतिा बाळाच्ा सि्थ खुिा समजत 
असतात. त्ाच अनुभि ि कौशल्ाचा 
िापि प्री-सू्िमध्े मुिं घडमिताना 
होतो. मुिांमध्े एकत्र बसिं हेही स्ती 
मिद्ार्थषांना अधिक सक्मतेने लशकिू 
शकते.

निीन मेंि ूसंशोिन आणि बहुमिि 
बुणद्मत्ा लसद्ांतानुसाि मेंिू हा 
लशकण्ाचा अियि आहे. मूि आपिे 
आपि लशकत असते, मूि खेळातून, 
अनुभिातून लशकत असते, या तत्ताचा 
आिाि घेऊन मुिांना त्ांच्ा िेगाने 
लशकण्ासाठी या मुिांना सहाय्य 
कििाऱया समन्वयकाची भूममका 
यासाठी काम कििाऱया मदहिा 
अधिक योग्य प्रकािे सांभाळू शकते.

मेंि ूसंशोिनामुळे बािकाच्ा 
मेंिचूी ९० टके् िाढ ियाच्ा आठव्ा 
िषषांपययंत होत असते. त्ामुळे मेंि ू
मिकासािा पोषक ठिेि, अशा प्रकािे 
मेंिचूी काळजी घेिे हा बािलशक्िाचा 
एक मध्ितषी भाग आहे. याबाबतची 
काळजी बािकाच्ा नजीकच्ा 
प्रौढांनी म्हिजे आई-िडीि, लशक्क, 
शेजािी यांनी घेिे अपेलक्त आहे. 
एकूि लशक्िाची ही पायाबांििीची 
पायिी आहे.

ितायभरणीकडे अगधक लक्ष हवे!
प्रगत देशात नसथिरी व केजीकडे नवशेर् िक्ष ददिे जाते. अशा शाळांना सरकारी अनुदानही नमळते. नवशेर् 

म्हणजे ३ ते ६ या वयोगटािा लशकनवण्ासािी लशलक्षकेजवळ मोिे कौशल् असावे िागते. 
ते प्रलशलक्षत असावे िागतात.

।। अभंगवाणी ।।

आिंिी सकाळ

काळचक्राच्ा मनिंति भ्रमिगतीत 
िेळोिेळी भाितीय समाज 

उत्षषाकडून अपकषषाकडे, उन्तीकडून 
अिनीतीकडे जाताना दिसतो. अि:पतन ि 
अिाजकतचे्ा िातािििात मािसातीि चतैन् 
जागिण्ासाठी, मूल्े अधिक काय्थप्रिृत् 
किण्ासाठी ईश्ि अितरित होऊन िमषाच्ा 
जीिनिहाटीतून काळानुरूप कम्थ, भक्ती ि 
ज्ानाचा प्रसाि कितो. अकिाव्ा ते सतिाव्ा 
शतकाच्ा समाप्ीपययंत संपिू्थ भाितात भक्तीची, 
आचायषांच्ा ज्ान-नेतृत्ाची िहि उचंबळिी. 
भक्तीच्ा छत्राखािी संतांनी समाजािा एकत्र 
करून मानलसक खबंीिता, ियै्थ दििे. िढण्ाचे 
बळ दििे. समाजजीिनात त्ांनी सि्थ उत्म 
तत्तांचा मळे घािता येईि, अशी लशकिि दििी. 
महािाष्ट्र ात याचे सुिंि पडसाि छत्रपती लशििायांच्ा 
पिाक्रमाच्ा रूपाने स्िमषाच्ा आनिंाच्ा रूपाने 
उमटिे. हे 'श्रीं'च ेिाज्य िसुऱया बाजीिािापययंत 
अिोगतीिा गिेे. 

म्हणयूि श्ी स्ामी 
सम््ष अविरले...

भयूतमका

 प्रनतमानननमथिती हे या खेळािे साध्य...

कनषाटकच्ा सत्ािाऱयांनी 
िाजकाििातीि एका 

नेहमीच्ा खेळाचा निा डाि सुरू 
केिा आहे. िम्थ, पिंपिा, लशक्ि, 
खाण्ापपण्ाच्ा सियी ि आिडी.. 
य ा  क शाचेह ी  ि ाजकीयीक िि 
किण्ाचा हा खेळ अरषातच जनुा आहे. 
िाजकीयीकििाच्ा या खळेात मुििेिे 
खेळाडू ति म्हितीि की, हा खेळ 
काँग्रेसनेच सुरू केिा, तोही गांिी िा 
नहेरंूनीच. खिेही असिे त्ांच.े हा खळेच 
असा मायािी. िाजकीयीकििाच्ा या 
खळेात कोितहेी मििान हे मानिे ति- 
आणि तिच- सत्. या खळेाच ेमनयम तस े
साि.े पत्तांच्ा एखाद्ा खळेात हुकमाची 
सिषाधिक पान ेआपल्ाचकडे असल्ाचा 

अिंाज बांिून हुकूम जाहीि केिा जातो, 
तसाच पि रोडया मनिाळया पद्तीन ेहा 
खेळ खेळिा जातो. हा फिक असा की, 
आपि सत्ािािी असिो िा नसिो तिी 
आपिचे म्हिि ेखिे असल्ाच ेसांगिािे 
िोक आपल्ा बाजनू ेआहेत, याचा अंिाज 
आिी बांििा जातो. ‘काय चूक काय आहे 
त्ात?’ असा प्रश्न आक्रमकपि ेमिचारून 
हे िोक जि ूकाही आपि ेम्हिि ेमबनचकू 
असल्ाचा भास उत्पन् करू शकतात, 
बाज ूपडत असल्ास ‘यािि एिढा का 
िाि घािता?’ असे तिी शहाजोगपिे 
मिचाििािे िोक आपल्ाकडे आहेत, 
याची खात्री करून मगच या खेळाचा 
डाि सरुू केिा जातो. प्रमतमामनमम्थती हे 
या खळेाच ेसाध्, पि मोबाइिमिीि 
खेळांमधे् जशा अधिकाधिक ििच्ा 
पातळया- िेव्ल्स- असतात तसा हा 
खळेसदु्ा प्रमतमामनमम्थतीपासनू त ेिबिबा, 
मग त्ा मताची अघोपषत आणि सि्थमान् 
अशी िहशत, या िहशतीिाच जि ूनमैतक 
अधिसत्ा समजि ेआणि अखेि इमतहास 

िगिेै घडिून अजिामि िगिेै होिे अशा 
पातळया गाठू शकतो. या खेळातिे 
प्रमतस्पिषी म्हिजे सहमत नसिािे सािे 
जि. त्ांची संख्या कमी कििे हा या 
खळेाचा हेत ूपदहल्ा पातळीिा नसतो, 
पि ‘नैमतक अधिसत्े’च्ा पातळीिा 
प्रमतस्पिषी संपिािेच िागतात आणि 
त्ाची सुरुिात या टीकाकािांच्ा 
िानिीकििापासून होते. कनषाटकचा 
निा डाि नुकता सुरू झािा, पि तो 
कुठल्ाही पातळीिा जाऊ शकतो. 
उिाहििार्थ आता कनषाटक सिकाि 
कें द्र सिकाििा सांगते आहे की, नव्ा 
िाष्ट्रव्ापी लशक्ि िोििाचा भाग म्हिून 
शाळांमधे् मनुसृ्ती लशकिा. पकंिा हेच 
िाज्य म्हित ेआहे की, पायरागोिस आणि 
न्टून यांच्ा नािान ेपसििल्ा गिेेल्ा 
भाकडकरा -‘फेक नू्ज’- आता सपंिल्ा 
पादहजते. हे एििी िक्ािायक. पि यािि 
िाजकीयीकििाच्ा खळेातिी भमूमका 
अगिी स्पष् असिाि आणि त्ा भमूमकेत 
ििकििी काहीच खोट नसिाि, हे नक्ी. 
या नव्ा डािािा िाष्ट्र व्ापी रूप आहे.  
कें द्र सिकािचा भाग असिले्ा ‘िाष्ट्र ीय 
लशक्ि सशंोिन ि प्रलशक्ि परिषिे’ने 
(एनसीईआिटी) सि्थ िाज्यांकडून नव्ा 
लशक्ि िोििाबद्दि सचूना मागिल्ा. 

वनदंी कोणी मारी । 
वंदी कोणी पूिा करी ॥१॥
मि हें ही नाहीं तें ही नाहीं । 

                     वेगळा दोहीं पासुनी 
 - संि िुकाराम
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 ‘सरकतारी कम्थचताऱतंानी संि मताग ेघ्तावता’ 
संिावर गेिेल्ा कमथािाऱयांनी िुन्ा एकदा नविार करण्ािी 

आवश्यकता आहे. सरकारिरोिर ििथा करण्ािी आवश्यकता आहे. 
सिंामुळे िोकांिी जी गरैसोय होत आहे. ती टाळण्ासािी दोन्ी िाजनुे 
सकारात्मक ििथा होण ंआवश्यक आहे. त्ामळेु सरकारी कमथििाऱयांनी 
संि मागे घ्ावा आणण ििथा करावी. आिण ििचेतून मागथि काढू. सरकारने 
सकारात्मक ननणथिय घणे्ािी भनूमका घतेिी आहे” असहंी मखु्मतं्री 
एकना् लशदें यांनी नमदू केि.ं

िाकड पोिीस ठाण्ाचे िरिष्ठ 
मनिीक्क सत्िान माने यांनी 
दििेल्ा मादहतीनुसाि, मिु माकयं डेय 
यांच ेपती सकेंत यांच े२५ दििसांपिूषी 
मनिन झाि.े त्ानतंि मि ूया त्ांच्ा 
िपडिांकडे िाहत होत्ा. त्ांना एक 

मुिगा आणि एक मुिगी अशी िोन 
अपत्े आहेत. ििम्ान, मिु या 
िमििािी िपुािी बािाच्ा सुमािास 
मैपत्रिीसोबत काळेिाडी परिसिात 
रुम पाहण्ासाठी गेल्ा होत्ा. घि 
मािपकिीन ेरुम िाखमििी. त्ािळेी 

मिू यांना चक्ि आिी. त्ानंति 
त्ांना रुग्णाियात िाखि केिे. 
डॉक्टिांनी त्ांना मृत घोपषत केिे.

मिु यांच्ा मृतू्बद्दि त्ांच्ा 
नातेिाइकांनी संशय व्क्त केिा. 
ििम्ान, शिमिचे्िन केल्ानंति 
मिु यांचा मृतिेह नातेिाईकांच्ा 
ताब्ात िेण्ात आिा. झव्सेिा 
िाखनू ठेिण्ात आिा असनू, त्ाचा 
अहिाि आल्ानंति मृत्ूचे नेमके 
कािि स्पष् होईि, असे पोलिसांनी 
सांगगतिे. अधभनेत्री भाग्यश्री मोटे 
दहन ेसोशि मीपडयािरून िःुख व्क्त 
केिे. माझ्ा पप्रय बदहिीने जगाचा 
मनिोप घतेिा. ती मिा सोडून गले्ाने 

मी खपू िःुखी झािे आहे. तझु्ाबाबत 
काय म्हिायचे आहे ते शब्ात 
किीही व्क्त करू शकत नाही, 
तू माझी होतीस, तुझ्ालशिाय या 
आयुष्याचे काय करू? तू नसण्ाचा 
मी किीही मिचाि करू शकत नाही. 
मृत्ू अटळ आहे, पिंतू तू गेल्ाचे मी 
किीही मान् करू शकत नाही, असे 
म्हित भाग्यश्री मोटे दहने िःुख व्क्त 
केिे आहे.

।  सािारा । महाईन्यूज । 

जिुी िने्शि ्ोजिा  लागयू 
करावी ्ा मागणीसाठी आज 

सािाऱ्ाि साडेिरेा हजार 
सरकारी कम्षरारी सिंावर 

गले ेआहेि तवतवध शासपक् 
तवभागाच्ा कम्षराऱ्ांिी आज 

लजल्ारधकारी का्वाल्ावर 
मोरवा काढला. ्ावळेी 

शासिाच्ा तिरधेाच्ा घोरणा 
िेि िािडीिे जिुी िने्शि 
्ाोजिा लागयू करण्ारी 

मागणी कम्षराऱ्ांिी केली. ्ा 
सिंाि १३ हजार ५६५ सरकारी 

कम्षरारी सहभागी झाले आहेि.

साताऱयात जुनी पेन्शन 
योजनेसाठी  ४६ िषषांनी िाज्य 
सिकाि आणि कम्थचािी आमने-
सामने आिे आहेत ति आजपासून 
िाज्यभिात १८ िाख कम्थचािी 
बेमुित संपािि गेिे आहेत. यामुळे 
सिकाि आक्रमक झािे आहे 
आणि जे कम्थचािी या संपामधे् 

भाग घेतीि त्ा कम्थचाऱयांिि 
लशस्तभंगाची काििाई किण्ात 

येईि असे सिकािने ठिकािून 
सांगगतिे आहे. त्ाचबिोबि 

काम नाहीति िेतन नाही असे 
सांगत शासकीय मनमं शासकीय 
कम्थचाऱयांना इशािाही दििा आहे.
आिोग्य मिभाग, लशक्ि मिभाग 
,ग्रामसेिक ,नगिपा लिका, 
लजल्ा कायषािय, लशक्क आणि 
लशक्केति कम्थचाऱयांचा समािेश 
आ हे . य ां स ा ि खे  म ह त्त ा च् ा 
कम्थचाऱयांनी आंिोिनाचा इशािा 
दिल्ामुळे आंिोिनािा एक 

िेगळे िळि आिे का आहे.
या संपाचे पडसाि सातािा 

लजल्हातही उमटिे. साताऱयात 
आज जुनी पेन्शन योजनेसाठी 
म ो ठय ा  सं ख्ये बे  स िक ा ि ी 
कम्थचािी  संपात सहभागी 
झािे. कम्थचाऱयांनी एकपत्रत येत 
लजल्ाधिकािी कायषाियािि 
मोचषा काढिा.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री 

यांच्ा बैठकीत जुन्ा पेन्शन 
योजनेसंिभषात समािानकािक 
तोडगा न मनघाल्ाने आजपासून 
सिकािी कम्थचािी संघटनांनी 
संप ािि  जाण्ाचा  इशाि ा 
दििा होता. त्ानुसाि िाज्या 
बिोबि साताऱयातही सिकािी 
कम्थचाऱयांनी आजपासून संप 
पुकाििा. या संपात सातािा 
लजल्हातीि मिमिि मिभागातीि 

 जनु्ता िनेिनसताठी सतातताऱतात सताडे तरेता हजतार 

सरकतारी कम्थचतारी सिंतावर!
मजल्ाधधकारी काया्मलयावर मोचा्म: मोठया सखें्न ेसरकारी कम्मचारी संपात सहभागी 

अभभनेत्री भाग्यश्ी मोट ेदहच्ा बदहणीचा 
काळेराडीत सशंयास्पि मतृ्ू

वाकड पोलीस ठाण्ात अकस्ात मतूृ्ची नोंद
।पििंरी। महाईन्यूज।

अरभिते्री भाग्यश्ी मोटे दहच्ा बदहणीरा मतृ्यू झाला. ििीरे 
तिधि झाल्ािंिर अवघ्ा २५ दिवसांि ही घटिा घडल्ािे ्ाबाबि 

हळहळ व्यक्त केली जाि आहे. ही घटिा रतववारी (दि. १२) ििुारी 
काळेवाडी ्े्  ेघडली. ्ाप्रकरणी वाकड िोलीस ठाण्ाि अकस्ाि 
मृत्यूरी िोंि करण्ाि आली आहे. मध ुसकेंि माक्ष डे् (व् ३२, रा. 

रहाटणी) अस ेभाग्यश्ी मोटे दहच्ा बदहणीर ेिाव आहे.

जुन्या िेन्शन योजनेवरून 
महाराष््ातीि शासकीय 
व ननमशासकीय कमथििारी 

आरिमक झािे आहेत. राज्ातीि १७ 
िाख सरकारी कमथििाऱयांनी आजिासनू 
िेमुदत संि िुकारिा आहे. शासकीय 
कमथििाऱयांनी िुकारिेल्ा संिामुळे थिाननक िातळीवरीि 
शासकीय कायथािये ओस िडिी आहेत. तसिे राज्ातीि अनके 
दिकाणी कमथििाऱयांकडून काळी फीत िांधनू आंदोिनदेंखीि 
करण्ात आिी आहे. दरम्ान, शासकीय कमथििाऱयांच्ा सिंावर 
िोिताना जनुी िने्शन ही कमथििाऱयांच्ा हक्ािी आहे आणण ती 
त्ांना नमळायिाि हवी. - उद्धव ठाकरे

। मुंबई। महाईन्यूज । 

मागीि काही मदहन्ांपासून 
सुप्रीम कोटषात सुरू असिेल्ा 
सत्ासंघषषाची सनुाििी आता अंमतम 
टप्प्ात आिी आहे. सुप्रीम कोटषात 
घटनापीठासमोिीि सनुाििी सपंिी 
असून  लशिें गटाचे िकीि हिीश 
साळिे, नीिज पकशन कौि आणि 
महेश जेठमिानी यांनी आपिा 
युगक्तिाि पूि्थ केिा. मतभेि व्क्त 
केि ेम्हिज ेपक्ामििोिात बडं केिं 
असं होत नाही असा मदु्दा आज लशिें 
गटान ेमांडिा. 

आ ज  सु न ा ि ि ी ि ा 
घटनापीठासमोि सनुाििीस सरुुिात 
झािी तेव्ा अरॅड. हिीश साळि ेयांनी 

यगुक्तिािािा सरुुिात केिी. िाजीनामा 
दििेल्ा मुख्यमंत्रांना न्ायािय 
पनु्ा बोिािू शकत नाही असा मदु्दा 
त्ांनी उपस्स्त केिा. आमिािांच्ा 
अपात्रतेचा मनि्थय होईपययंत, भाग 
घणे्ाचा आणि मतिानाचा अधिकाि 
संबंधित आमिािांना आहे. पि ह 
व्िस्ा आणि न्ायािय शक्तीहीन 
नाहीत. अपात्र ठििले्ा आमिािांमळेु 
मिश्ासिश्थक मताचा भगं झाल्ाचे 
आढळल्ास त्ानंति कोटषाचा 
हस्तके्प योग्य ठिेि असहेी साळिे 
यांनी म्हटि.े आिीच्ा मखु्यमतं्रांनी 
िाजीनामा दिल्ान ेिाज्यपािांसमोि 
अन् िोकांना आमपंत्रत किण्ालशिाय 
इति कोिताही पयषाय नव्ता असहेी 
साळि ेयांनी म्हटिे. 

 सत्ासंघर्गाची आजची 
सनुारणी सपंली!
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।  िवी दिल्ी ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

सरकारी कमथििारी महागाई 
भत्तािी वर्थातून दोनदा 
वाट िघत असतात. हा भत्ा 
कमथििाऱयांच्ा िेलसकमध्य े
जोडिा जातो. त्ामुळे िाकीिे 
सवथि अिाऊंस जे टके्वारीच्ा 
आधारावर नमळतात ते याच्ा 
आधारावर नमळतात.

जानेिािी मदहन्ाच्ा महागाई 
भत्ताचा सिकािी कम्थचािी िाट 
बघत आहेत. होळीच्ा अगोिि 
सिकाि महागाई भत्ताची घोषिा 
किेि, असं समजि ंजात होतं. पिंतु 
अद्ापही त्ाची घोषिा झािेिी 
नाही. कम्थचािी महागाई भत्ताची 
िाट बघत आहेत.

उद्ा होिाऱया करॅ मबनेट 
बैठकीमध्े डीएचा मुद्दा चचच्थिा 

जाि ूशकतो. कें द्रीय कम्थचाऱयांना 
उद्ा खूशखबिी ममळण्ाचा अिंाज 
ित्थिण्ात येत आहे. याबाबत 
कुठिीही अधिकृत मादहती बाहेि 
आिेिी नाही. सिकािकडून 
सांगण्ात आिं की, सध्ा 
अर्थसकंल्पामध् ेजी तटू आहे ती 
िपु्पट आहे, त्ामळेु डीए िेण्ाचा 
कोिताही प्रस्ताि नाही. सिकािी 

कम्थचाऱयांना हा मोठा झटका 
समजिा जात आहे. तिीही उद्ाच्ा 
बैठकीत डीएच्ा मुद्दािि चचषा 
होते की नाही, हे पाहािं िागेि.
उद्ा होिाऱया करॅ मबनटे बठैकीमध्े 
डीएचा मदु्दा चचच्थिा जाि ूशकतो. 
कें द्रीय कम्थचाऱयांना उद्ा खशूखबिी 
ममळण्ाचा अिंाज ित्थिण्ात यते 
आहे. 

। िवी दिल्ी  । महाईन्यूज । 

सिासव्षकाळ 
तिवडणुकांच्ा ि्ारीि असललेा 

िक् म्हणयूि भाजिाकडे िादहले 
जाि.े तिवडणयूकांर े्ोग्य 

ति्ोजि, उमेिवारांरी तिवड 
आणण मििारसंघािील प्रश्ांवर 
वळेीर लक् घालि तिवडणयूक 
लजकंण्ाकडे भाजिारा कल 

असिो. ओपडशा राज्ाि 
िढुील वरषी लोकसभा आणण 

तवधािसभचे्ा तिवडणुका ्ऊे 
घािल्ा आहेि. त्ा िाश््षभयूमीवर 

भाजिाि ेआिािासयूिर 
तिवडणकुांरी ि्ारी सुरू केली 

आहे. कें द्ी् गृहमंत्री अतमि 
शहा २६ मार्ष रोजी ओपडशा 
राज्ािील भद्क लोकसभा 
मििारसंघारा िौरा करणार 
आहेि. ्ा िौऱ्ाियूि २०२४ 

च्ा तिवडणुकीरी िा्ाभरणी 
करण्ाि ्ेईल. िसेर 

आिाि य्ंि सत्ाधारी असलले्ा 
तबजयू जििा िलासोबि (BJD) 

असणारे सौहाि्षियूण्ष सबंधं 
बाजयूला सारि तिवडणकुीि 

तवज् तमळवण्ारा प्र्त् केला 
जाणार असल्ारी मादहिी 

भाजिा िते्ांिी दिली.
भाजपाच्ा िोकसभा प्रिास 

काय्थक्रमातंग्थत अममत शहांच्ा 
िरॅिीसाठी ओपडशाचा पकनािपट्ीिा 
िागून असिेिा हा मतिािसंघ 
मनिडण्ात आिा आहे. पलचिम 
ओपडशामध् ेभाजपाचा जनािाि असनू 
यादठकािी २०१९ मधे् भाजपिा पाच 
जागा ममळाल्ा होत्ा. ओपडशातीि 
भाजपा नेत्ांनी सांगगतिे की, भद्रक 
िोकसभा मतिािसघंात यते असिले्ा 
िामनगि मििानसभा मतिािसंघात 
अममत शहा यांची जाहीि सभा होईि. 
तसेच याचदठकािी पिाधिकािी, 
काय्थकत्षांची बैठकही होईि. तसेच 
भद्रक मिीि अिाडी येरे असिेल्ा 
प्रलसद् अखंडिामिी या भगिान 
लशिाच्ा मदंििािाही शहा भटे िेिाि 
आहेत.मागच्ा िषषी नोव्ेंबि मदहन्ात 
िामनगि येरे झािेल्ा मििानसभा 
पोटमनिडिुकीत भाजपाने मिजय 

ममळििा होता. यापूिषी २०१९ च्ा 
िोकसभा मनिडिुकीत भाजपाच्ा 
अमिमन् ूसठेी (AVIMANYU SETHI) 
यांचा अिघ्ा २८, ८०३ मतांनी मबजू 
जनता ििाच्ा (BJD) मंजिुता मंडळ 
यांच्ाकडून पिाभि झािा होता. भद्रक 
िोकसभते यिेाऱया सात मििानसभा 
मतिािसंघापैकी भाजपाकडे सध्ा 
फक्त िामनगि ही एकच मििानसभचेी 
जागा आहे. आपिा िौिा आटोपून 
दिल्ीिा मनघण्ापिूषी अममत शहा हे 
भुिनेश्िमिीि भाजपाचे िरिष्ठ नेते, 
पक्ाचे खासिाि ि आमिाि यांची 
बैठक घेिाि आ हे त . 
या बैठकीत आगामी 
ि ो क स भ ा 
आ ण ि 

मििानसभा मनिडिुकांची ििनीती 
ठिमिण्ात येईि, असे सांगगतिे जात.े 
भाजपाच ेप्रिेश सिचचटिीस िखेश्री 
सामतंलसघंि यांनी सांगगति ेकी, अममत 
शहा यांचा िौिा भाजपा काय्थकत्षांना 
बीजडेीमििोिात िढण्ासाठी नि ेबळ 
िेईि. त्ांच ेपाठबळ काय्थकत्षांसाठी 
आिश्यक आहे.

अममत शाह यांची िष्थभिातिी ही 
िसुिी भटे आहे. मागच्ा िषषी ऑगस्ट 
मदहन्ातही त्ांनी ओपडशाचा िौिा केिा 
होता. त्ािळेी त्ांनी भिुनशे्ि यरेीि 
लिगंिाज मंदिि आणि कटकमिीि 

नेताजी सुभाष चंद्र बोस 
यांच्ा जन्मस्ळािा 
भटे दििी होती. तसचे 
त्ादििशी इतिही 
काही काय्थक्रमांना 
हजिेी िाििी. मात्र या 

भटेीििम्ान त्ांनी 
क ो ि त ी ह ी 

ि ा ज क ी य 

बैठक घेतिी नव्ती. िाज्यातीि 
मखु्य मििोिी पक्नेता असनूही कें द्रीय 
भाजपा नेततृ्ाने निीन पटनायक यांच्ा 
सिकािबाबत २०१९ पासून मिाळ 
भमूमका घतेिेिी दिसत.े त्ाबिल्ात 
बीजेडीनेही अनेक अडचिीच्ा 
प्रसंगात संसिेच्ा आत आणि बाहेि 
िोन्ी दठकािी कें द्र सिकाििा पादठंबा 
दििा. मात्र आता अममत शहा यांची 
२६ माच्थ िोजीची भेट ही २०२४ च्ा 
मनिडिुकीच्ादृष्ीने पिाधिकाऱयांना 
मनिषायक संिेश िेिािे असेि, असे 

सांगगतिे जाते. ओपडशाचे आिोग्य 
आणि कुटंुब कल्ाि मतं्री नबपकशोि 
िास यांची एका पोिीस कम्थचाऱयानचे 
हत्ा केिी. यािि अममत शहा काय 
बोितात, याकडेही सिषांचे िक् असिे. 
यामिषयािि निीन पटनायक सिकाििि 
िाज्य भाजपान ेजोििाि हल्ा चढमििा 
होता. ओपडशातीि भाजपाच्ा एका 
नते्ाने नाि न उघड किण्ाच्ा अटीिि 
सांगगति ेकी, मबज ूजनता ििासोबत 
आता कोितहेी सौहािषाच ेसंबिं ठेििे 
जािाि नाहीत.

BJD चे मैत्रीपूण्म संबंध बाजूला सारत २०२४ ची ननवडणूक मजंकण्ाचे लक्ष्य

भताजिताच े‘मिशन ओडडशवा’ सुरू!

सरकारी कम्वचाऱययांना मोठा धक्ा
महागाई भत्ताबाबत सरकारच ंमोठं पाऊल

मोिींची हुकुमिताही रताजवट -खरगे
 देशात कायद्ािे राज्, िोकशाही उरिेिी नाही. िंतप्रधान 

मोदींिी देशात हुकुमशाही राजवट असताना सत्ाधारी भाजि 
िोकशाहीिी भार्ा करत आहे, अशी उिहासात्मक पटप्पणी खरगेंनी 
केिी. अदानी प्रकरणािी संयुक्त संसदीय सनमतीकडून िौकशी 
झािी िादहजे. या मागणीिा नवरोधी िक्ष एकपत्रत िाििुरावा 
करतीि, असे खरगे म्हणािे. संसदेिे कामकाज सुरू होण्ािूवती 
खरगेंच्ा दािनामध्ये १६ नवरोधी िक्ष नेत्ांच्ा िैिकीमध्ये 
नवरोधकांिी रणननती ननलचित करण्ात आिी. या िैिकीमध्य े
भारत राष्् सनमती (िीआरएस) व तकृणमूि काँगे्सिे नेते सहभागी 
झािे नव्ते. नवजय िौकातीि नवरोधकांच्ा ित्रकार िररर्देिा 
मात्र ‘िीआरएस’ तसेि, ‘आि’िे सदस्य उिस्थित होते.

।  मुंबई ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

 मुख्मंत्री एकना् लशदें 
लशवसनेेच्ा आमदारांसह आयोध्या 
दौऱयावर जाणार आहेत. नत्ं त ेशरयू 
नदीकािी आरतीदेखीि करतीि. 
राज्ात एकीकडे मपंत्रमडंळ नवस्ार 
रखडिेिा असतांना एकना् लशदें 
मात्र आमदारांि ेदौऱयावर दौरे काढत 
आहेत.

मपंत्रमडंळ मिस्ताि िखडल्ामळेु 
लशिें गटातीि अनेकांनी जाहीिपिे 
नािाजी व्क्त केिेिी आहे. तिीही 
मंपत्रमंडळ मिस्तािािा मुहूत्थ ममळत 
नाहीये. मागे अशीच नािाजी पुढे 
आल्ान ेलशिंेंचा गिुाहटी िौिा झािा. 
आता पनु्ा त ेअयोध्ा िौऱयािि जािाि 
आहेत.

एपप्रि मदहन्ाच्ा पदहल्ा 
आठिड्ात लशिसनेचे े४० आमिाि, 

इति आमिाि, १३ खासिाि अयोध्ा 
िौऱयािि जािाि असल्ाची मादहती 
आहे. काही दििसांपूिषी अयोध्ेतीि 
शलशकांत महािाज िास, शत्रुघ्न िास 
महािज आणि छबीिाम िास यांनी 
मखु्यमंत्री एकनार लशिंेंची भेट घऊेन 
त्ांना अयोध्ा िौऱयाचं मनमंत्रि 
दििं होतं.सध्ा िाज्य मििीमंडळाचं 
अर्थसंकल्पीय अधििेशन सरुु आहे. हे 
अधििेशन आटोपल्ानंति एपप्रिच्ा 
पदहल्ा आठिड्ात एकनार 
लशंिें चा  ििाजम्ासह 
िौिा होईि, अशी सूत्रांची 
मादहती आहे. 'साम टीव्ी'ने 
यासंिभषातीि िृत् दििे 
आहे. गिुाहाट िौऱयानतंिच 
मुख्यमंत्री एकनार 

लशिें यांच्ा 

गटािा लशिसनेा नाि आणि िनषु्यबाि 
पक्चचन् ममळाि.ं सध्ा अधिकृतरित्ा 
लशिेंकडे खिी लशिसेना आहे. मात्र 
ठाकिे गटान ेसिवोच्च न्ायाियात िाि 
घऊेन मनिडिकू आयोगाच्ा मनि्थयािा 
आव्ान दििंय. त्ासंिभषातीि 
सुनािण्ा सुरु आहेत. आज सुप्रीम 
कोटषात आमिािांच्ा अपात्रतेबाबत 
सुनाििी झािी. उद्ा सुनाििीचा 
शिेटचा दििस असनू न्ायाियाचा 

मनि्थय यऊे शकतो.

मवंत्रमडंळ वरस्ार रखडललेा मवंत्रमडंळ वरस्ार रखडललेा 
असतयांना शशिंेंचा पनु्ा िौरा असतयांना शशिंेंचा पनु्ा िौरा 



 'पषु्ा' चचत्रपटामळेु 
घिाघिात आणि मनामनात स्ान ममळििािी 
अधभनते्री िश्मिका मिंाना सध्ा िोकपप्रयतचे्ा 
लशखिािि आहे. या चचत्रपटाने मतिा इतकी 

प्रलसद्ी दििी ती मतिा चचत्रपटातीि 
पात्राच्ा नािाने म्हिजेच 

'श्रीिल्ी' म्हिूनच निी 
ओळ ख ममळािी .

ि श् मि क ा  अ त्ं त 
ताकिीची आणि 
नव्ा  िमाची 
अधभनेत्री आहे. 
त ी  त म म ळ , 
तेिगू  आणि 
अन् िालक्िात् 
भाषांमधे्ही काम 

क ि ते 
मिशषे म्हिजे 

'गडु बाय' चचत्रपटातनू 
मतन ेबॉिीिडुमध्हेी पिाप्थि 
केि.ं त्ामळेु जगभिात चाहते 
असिािी ही अधभनेत्री आता 
चक् मिाठीकडे िळिी आहे.
तुम्हािा आचिय्थ िाटेि खिं.. 

ि ा लक्िात् 
श्रीिल्ीिा आपल्ा मिाठमोळ्ा िाििीची 

भुिळ पडिी आहे. ििकिच मतची ही दििखेचक 
अिा तमु्हािा पाहायिा ममळिाि आहे.सध्ा 
'झी' गौिि पिुस्ाि सोहळ्ाच ेसिषांनाच ििे 
िागि ेआहेत. यािषषीच्ा झी चचत्र गौिि २०२३ 
सोहोळ्ाच खास आकष्थि म्हिजे कन्ड, दहिंी, 
तेिग ूआणि ताममळ या ४ भाषांमधे् काम कित 
असििेी सिवोतृ्ष् अधभनते्रींपकैी एक श्रीिल्ी 
'िश्मिका मिंान्ा'. जी आपल्ा सिषांना अप्रमतम 
िाििीिि ठेका ििताना दिसिाि आहे. .मिशषे 
म्हिज ेही िाििी मतने िन टेक मध् ेकेिी आहे, सोबतच 
ती मनिशे साबळे आणि अिितू गुप् ेयांच्ासोबत काही 
मिाठी पकस् ेिेखीि शअेि किताना दिसिे. नकुतचे या 
िाििीच ेचचत्रीकिि झािे. यते्ा िमििाि २६ माच्थ िा 
सायंकाळी ७ िाजता प्रके्पपत होिाऱया पिुस्ाि सोहळ्ात 
ही िाििी पाहता येईि.
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नननममिती सतावंत यतांची ‘यता’ मताललकेत झताली एनट्ी
नननममिती सतावंत यतांची ‘यता’ मताललकेत झताली एनट्ी

मिाठी टेलिझव्जनििीि ‘कन्ािान’ ही मालिका सध्ा प्रके्कांच्ा मनािि अधििाज्य 
गाजितये. अमिनाश नािकि, उमा सििेशमखु, सगं्राम साळिी, अमनशा सबनीस, अमतृा बन,े प्रज्ा चिडें हे 
किाकाि ह्या मालिकेत प्रमखु भमूमकेत आहेत. आता या मालिकेतीि महािे कुटंुबात ििं ूआत्ाची एंटट्र ी 
होिाि आहे. मिनोिाची महािािी अशी ओळख असिािी अधभनेत्री मनमम्थती सािंत ‘ििं ूआत्ा’ची महत्तपिू्थ 
भमूमका साकाििाि आहे. महाि ेकुटंुबातीि अत्तं हुशाि व्गक्तमत् असिािी आत्ा ‘चांगल्ा सोबत 

चांगिी, आणि िाईट असिाऱया सोबत तिेढीचं िाईट’ अशा स्भािाची आहे. मात्र, आशािता आणि मतच्ा 
तीनही मिुांसाठी आत्ा ही नािडती व्क्ती आहे.

महािे कुटंुबातीि सि्थ िहस् आणि आशािाताच्ा कािस्ानी यकु्तांमिषयी ििं ूआत्ािा सगळं 
मादहत आहे. त्ामळेु, आशािताििही आत्ाचा कायम िबाि िादहिा असून, आशािातान ेआपल्ा 

तीनही मिुांना नहेमीच आत्ामिषयी िाईट सांगनू त्ांना मतच्ापासनू िांब ठेिण्ाचा प्रयत्न केिा 
आहे. आता अनके िषषानतंि आत्ा महािेंच्ा घिी येिािं आहे. त्ािळेी मतच्ा स्भािातीि मिमिि 
पिै ूमहािे कुटंुमबयांना अनभुियािा ममळिाि आहेत. लशिाय, आजिि ज्या आशाितामळेु या तीनही 

मिुांना आत्ामिषयी िाग आहे त्ांनाही आत्ाच्ा स्भािातीि प्रमेळपिाची जािीि होिाि आहे. 
अनके िषषांनतंि महािेंच्ा घिी यिेािी ििं ूआत्ा, आता मतच्ा स्भािातीि सकािात्मकता आणि 
प्रमे त्ांच्ापय्थत कस ंपोहोचििाि हे पाहायिा मजा यिेाि हे मात्र नक्ी.

महािेंच्ा घिातीि गपुपत ंफोडण्ासाठी येिािी ििं ूआत्ा भिपूि मजा-मस्ती, आनंि आणि 
प्रके्कांसाठी मनोिंजनाचा परिपूि्थ खलजना घऊेन यिेाि आहे.

बॉिीिूड अधभनेता ििबीि कपूि नेहमीच िोमँपटक चचत्रपटांसाठी प्रलसद् 
आहे. त्ाने अनेक चचत्रपटांमधे् आपल्ा अधभनयाने िलसकांना प्रभामित केिे 
आहे. अधभनेत्ांना िष्थभिात कमी चचत्रपट किायिा आिडतात पि जेव्ा तो 
एखाद्ा चचत्रपटात काम कितो तेव्ा तो मन िािून काम कितो.

अधभनेता ििबीि कपूिचा नुकताच प्रिलश्थत झािेिा चचत्रपट तू झुठी 
मैं मक्ाि बॉक्स ऑपफसिि चांगिी कमाई कित आहे. चचत्रपटाच्ा 
कमाईचे िेटेस्ट आकडे समोि आिे असून या आठिड्ात चचत्रपट 
100 कोटींच्ा क्लबमधे् सामीि होईि असे दिसते.

पदहल्ा दििसापासूनच या चचत्रपटाने चांगिी कमाई 
केिी आहे. पदहल्ा दििशी चचत्रपटाने 15 कोटींची कमाई 
केिी. यानंति चचत्रपटाने िसुऱया आणि मतसऱया दििशी 10-10 
कोटींची कमाई केिी आणि त्ाचा फायिाही चचत्रपटािा 
ममळत आहे. या चचत्रपटाने पदहल्ा तीन दििसात जिळपास 35 
कोटींची कमाई केिी आहे.

यानंति चौर्था आणि पाचव्ा दििशी चचत्रपटाच्ा कमाईत 
चांगिीच िाढ झािी आहे. रिपोट््थसनुसाि, रििीजच्ा चौर्था दििशी 
चचत्रपटाने 16 कोटींची कमाई केिी आणि रििीजच्ा पाचव्ा दििशी 
म्हिजेच िमििािी चचत्रपटाने 17.08 कोटींची कमाई केिी.

चताहततांची रणबीर-श्रद्ताच्ता चचत्रिटतालता िसंती, चताहततांची रणबीर-श्रद्ताच्ता चचत्रिटतालता िसंती, 
5 दिवसतांत ितार केलता 70 कोटींचता टप्ता5 दिवसतांत ितार केलता 70 कोटींचता टप्ता

नताटू नताटू गताणं ठरलं नताटू नताटू गताणं ठरलं 
बेस्ट ओदरजजनल सताँगबेस्ट ओदरजजनल सताँग

भारतीयांिी 

मान अरभमानाने उंिावेि अशी आनंदािी िातमी 

समोर येत आहे. ऑस्र २०२३ मध्ये द एलिफें ट नवस्परसथि  या 

मादहतीिटािा सववोत्म मादहतीिट आणण आरआरआर या दालक्षणात् 

चित्रिटातीि नाटू नाटू  या गाण्ािा िेस्ट ओररलजनि साँग ऑस्रिुरस्ार नमळािा 

आहे.९५ वा ऑस्र २०२३ िुरस्ार सोहळा आज िार िडत आहे. यामध्ये जगभरातीि 

नामांपकत किाककृ ती िुरस्ार सोहळ्ासािी नॉनमनेशन लिस्टमध्ये आहेत. आतािययंत अनेक 

भारतीय चित्रिट, मादहतीिट, िघुिट, गाणी आदी क्षेत्रात ऑस्रमध्ये नामांकन नमळविेिं आहे. 

आतािययंत हाती आिेल्ा ननकािानुसार एक भारतीय मादहतीिट सववोत्म िरिा असून एका 

भारतीय गाण्ािा ओररजनि साँगिा सववोच्च िुरस्ार नमळािा आहे.सववोत्म मादहतीिटािी 

घोर्णा झाल्ानंतर सवथि भारतीयांिं िक्ष िागिं होतं ते आरआरआर चित्रिटाकडे. कारण या 

चित्रिटािंही िेस्टर ओररजनि साँग नवभागात नॉनमनेशन नमळािं होतं. या गाण्ावर आज 

ऑस्रच्ा मंिावर अरभनेत्ांनी डान्सही केिा. या नकृत्ािा उिस्थित प्रेक्षकांकडून 

तुफान प्रनतसाद नमळािा. त्ानंतर, हेि गाणं िेस्ट ओररजनि साँग िरिं 

आहे. त्ामुळे भारतीयांच्ा लशरिेिात दोन मानािे तुरे रोविे 

गेिे आहेत.

 लावणीवर  लावणीवर 

र्रकली श्ीवल्ी...
र्रकली श्ीवल्ी...
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एकदिवसीय मताललकता इंग्डंन ंजजंकली
 इंग्ंडिा संघ िांगिादेशमध्ये मयथादीत र्टकांिे सामने 

खेळण्ासािी आिा होता. तीन एकददवसीय आणण तीन टी20 
सामने यावेळी खेळविे जाणार होते. 1 मािथििासून सुरु झािेल्ा 
या दौऱयात िदहल्ा तीन वन-डे सामन्यातीि िदहिे दोन सामने 
अनुरिमे तीन नवकेट्स आणण 132 धावांनी िांगिादेशनं गमाविे. 
अखेरिा सामना 50 धाावंनी लजकंिा असिा तरी मालिका इंगं्डनं 
2-1 नं लजकिी.

।  मंुबई । वृत्संस्ा । 
                                               

आज मदहिा प्रीनमयर िीगच्ा 
१२व्या सामन्यात मुंिई 
इंपडयन्सिा सामना गुजरात 
जायंट्सशी संिन्न झािा. 
हा सामना मुंिईच्ा ब्ेिॉनथि 
से्टपडयमवर खेळिा गेिा. 
हरमनप्रीतिी अधथिशतकी 
खेळी अन् मुंिईच्ा धारदार 
गोिंदाजीच्ा जोरावर मुंिईने 
सिग िािवा नवजय नोंदविा 
आहे. गुजरातवर ५५ धावांनी 
मात केिी. मुंिईने आििे िािही 
सामने लजकंत अव्वि थिान 
कायम राखिे असून त्ांिे 
िाि सामन्यांत दहा गुण झािे 
आहेत. त्ाििरोिर गुजरातिा 
संघ िाििैकी एक सामना 
लजकूंन िौथ्ा थिानावर आहे. 
प्ेऑफच्ा शयथितीत पटकून 
राहण्ासािी गुजरातिा नवजय 
आवश्यक होता मात्र, त्ांच्ा 
िदरी ननराशा िडिी. आता सवथि 
सामने लजकंणे आवश्यक आहेत.

नािेफेकीचा कौि हा पुन्ा 
एकिा हिमनच्ा मििोिात गेिा. 
प्ररम फििंाजी किताना मुबंईने २० 
षटकांत ८ गडी गमािून १६२ िािा 
केल्ा. मात्र गजुिातिा या आव्ानाचा 
पाठिाग कििे शक् झािे नाही. 
शून्ािि गुजिातने त्ांची पदहिी 
मिकेट गमाििी. या आिीच्ा सामन्ात 
अि्थशतकी खळेिािी सोपफया डंकिे 
अपयशी ठििी. त्ानतंि एस. मघेना 
आणि हििीन िेओि यांनी डाि 
साििण्ाचा प्रयत्न केिा. पिंत ुमघेना १६ 
िािा करून बाि झािी आणि त्ानंति 
गजुिात सघंािा गळती िागिी. एकाच 
षटकात मेघना सोबत अ रॅनाबिे सिििडँ 
भोपळाही न फोडता बाि झािी. ऍशिे 
गाड्थनि िेखीि फाि काही करू शकिी 
नाही. ती ८ िािा करून बाि झािी. 
कि्थिाि स्ेह िािा दहने २० िािा 
केल्ा. सुषमा िमषा दहने १७ िािांचे 
योगिान दििे. त्ांच्ाव्मतरिक्त एकाही 
फििंाजािा िोन आकडी िािसखं्या 

किता आिी नाही. ठिामिक अतंिािि 
मिकेट्स पडत गले्ान ेगजुिातचा डाि 
अखिे ९ बाि १०७ िािांिि सपंषु्ात 
आिी. मुबंईकडून हेिी मरॅर्थजू आणि नरॅट 
लसव्ि ब्टं यांनी सिषाधिक ३ मिकेट्स 
घेतल्ा. ब्ंटने ४ षटके गोिंिाजी 
किताना २१ िािा खच्थ कित ३ मिकेट्स 
नािािि केल्ा. तसचे, मरॅरू्थजन े४ षटके 
गोििंाजी किताना २३ िािा खच्थ कित 
३ मिकेट्स घतेल्ा. ति अमलेिया केिने 
२ मिकेट्स आणि इस्ी िोंगन े१ मिकेट 
घते त्ांना सार दििी.

तत्पिूषी प्ररम फििंाजी किताना 
मुबंईची सुरुिात चांगिी झािी नाही. 
मुंबई इंपडयन्स संघाकडून कि्थिाि 
हिमनप्रीत कौि दहन ेसिषाधिक िािा 
केल्ा. मतन े३० चेंडंूचा सामना किताना 
५१ िािा कुटल्ा. 

या खळेीिा मतन े२ षटकाि आणि 
७ चौकािांचा साज चढििा. इनफॉम्थ 
फिंिाज हेिी मरॅर्थूजिा डािाच्ा 
पदहल्ा ओव्िच्ा चौर्था चेंडूिि 
ऍशि ेगाड्थनिन ेबाि केि.े मतिा खातहेी 
उघडता आिे नाही.

     गुजरातवर ५५ धावांनी ववजय, पे् ऑफ मध्ये पोहोचणारा पहहला संघ

जायटंवकलर मुबंईचा अश्वमधे अजेय!
।   मंुबई। महाईन्यूज । 

वृत्संस्ा । 

 िेशभिात पुरुष कुस्तीपट््ट ंच्ा 
बिोबिीने मदहिा कुस्तीपट््ट  स्पिषा 
गाजितान दिसत आहेत. लशिाय 
मदहिा कुस्तीपटू साक्ी मलिक दहने 
िेशािा पिक ममळिून दििं होतं. 
तवे्ापासनू मदहिा कुस्तीपट््ट ंना चांगिे 
दििस आिे आहेत. त्ातच आता 
महािाष्ट्र ात मदहिा महािाष्ट्र  केसिी 
कुस्ती स्पिषा िंगिाि आहे.

सांगिीत मदहिा महािाष्ट्र  केसिी 
कुस्ती स्पिषेच ेआयोजन किण्ात आिं 

आहे. महािाष्ट्र  कुस्तीगीि परिषिेच्ा 
बैठकीनंति मदहिा कुस्तीसाठी 
पणु्ात मोठा मनि्थय घणे्ात आिा. 
23 आणि 24 माच्थ या कािाििीत 
सांगिीत ही कुस्ती स्पिषा पाि पडिाि 
आहे.

सांगिी लजल्ा तािीम सघंाच्ा 
ितीने मदहिा केसिीच आयोजन 
किण्ात आि ंआहे. मदहिा केसिी 
कुस्ती स्पिषेिा िाष्ट्र िािी काँग्रेसचे 
अध्क् शिि पिाि उपस्स्त िाहिाि 
आहेत. महािाष्ट्र  कुस्तीगीि परिषिेचे 
कायषाध्क् नामिेि मोदहत ेयांनी ही 
मादहती दििी.

सयांर्लीत रंर्णार सयांर्लीत रंर्णार 
'मदहला महाराष्ट्र  केसरी'मदहला महाराष्ट्र  केसरी

टी 20 मानलकेत इंगं्डला ददला व्ाईट-वॉश, अशी कामनगरी करणारा पहहलाच संघ
।मीरियूर  ।  

महाईन्यूज । वृत्संस्ा । 
                                                    

एकावळेी अडंरडॉग समजला 
जाणारा बांगलािेश परिकेट 
सघं  मागील काही वरवाि 
सव्षर परिकेर प्रकाराि िमिार 
कामगगरी करिािा दिसि आहे. 
आिा त्ांिी आिल्ा लशरिेराि 
आणखी एक मािारा िरुा 
रोवला आहे. त्ांिी इंगं्डला 
टी20 माललकेि 3-0 ि ेमाि 
िेि व्ाईटवॉश दिला आहे. 
तवशेर म्हणज ेऑस्ट्लेल्ाििंर 
अशी कामगगरी करणारा 
बांगलािेश हा िसुरार संघ आहे. 
मगंळवारी (14 मार्ष) मीरियूर 
्े्  ेझालेल्ा तिसऱ्ा T20I 
सामन्ाि इंगं्डरा 16 धावांिी 
िराभव करि बांगलािेशिं T20I 
माललकेि 3-0 असा तवज् 
तमळवला.

इंगं्डचा संघ बांगिािेशमध्े 
म य षा ि ी त  ष ट क ां चे  स ा म ने 
खेळण्ासाठी आिा होता. ज्यात  
तीन एकदििसीय आणि तीन 

टी20 सामने यािेळी खेळििे 
जािाि होती. यातीि एकदििसीय 
मालिका इंगं्डनं 2-1 नं लजकिी. 
पि त्ानंतिची टी20 मालिका 
3-0 अशा िमिाि फिकानं लजकंत 
बांगिािेशनं इमतहास िचिा. यािेळी 

पदहल्ा सामन्ात 6 मिकेट्सने, 
िसुऱया सामन्ा 4 मिकेट्सने आणि 
मतसऱया सामन्ात 16 िािांनी लजकंत 
बांगिािेशनं मालिकेत इंग्ंडिा 
क्लीनश्स्प दििी आहे. अखेिच्ा 
सामन्ात जोस बटििच्ा खेळाडंूनी 

बांगिािेशमिरुद् प्ररम क्ेत्रिक्ि 
किण्ाचा मनि्थय घेतिा ज्यानंति 
सिामीिीि लिटन िासच्ा 57 चेंडूत 
73 िािांच्ा जोिािि बांगिािेशनं 2 
बाि 158 िािा केल्ा. प्रतु्त्िात, 
यजमानांनी सरुुिात किण्ापूिषी जोस 

बटिि आणि डेमिड मिानच्ा बळािि 
इंगं्डने 13 षटकांत 1 बाि 100 
िािा केल्ा होत्ा. िेगिान गोिंिाज 
तस्स्न अहमिने िोन ति कि्थिाि 
शकीब अि हसन आणि मुस्तपफजुि 
िहमानने प्रते्की एक बळी घेतिा. 
मागीि िेळीचा टी20 मिश्चषक 
चरॅम्पियन असिेल्ा इंग्ंडने सहा 
बाि 142 िािांिि शििागती 
पत्ििी. इंग्ंडिा मागीि नऊ 
िषषांत पदहल्ांजाच टी20 मालिकेत 
व्ाईटिॉश ममळािा आहे. 2014 
मध्े जॉज्थ बेिीच्ा नेतृत्ाखािीि 

ऑस्टट्र ेलियाने घिच्ा मैिानािि 3-0 
असा मिजय नोंििताना इंगं्डिा 
व्ाईटिॉश दििा होता. अशी कामगगिी 
कििािा ऑस्टट्र ेलिया पदहिा संघ होता. 
त्ानंति बांगिािेशनं प्ररमच अशी 
कामगगिी केिी आहे. 2021 च्ा T20 
मिश्चषकापूिषी, बांगिािेशने घिच्ा 
मिैानािि ऑस्टट्र ेलियािा 4-1 न ेनमििे 
आणि न्ूझीिंडिा घिच्ा मैिानािि 
3-2 ने पिाभूत केिे. या मिजयाने 
बांगिािेशच्ा पूि्थ सिस् संघािा 
व्ाईटिॉश िेण्ाचा मान पदहल्ांिाच 
ममळािा. 

बतागंलतािेिचीबतागंलतािेिची किवाल किवाल!!


