
www.mahaenews.com

 

UDYAM-MH-26-0158827वर्ष - 6 । अंक - 327

www.mahaenews.com mahaenews.com maha_enews Mahaenews  । गुरुवार , दि. 16 मार्ष 2023 पििंरी-चररंवड आवृत्तीपििंरी-चररंवड आवृत्ती

ePaper

लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

…मग सर्वांनी मोदी जिंद्वब्वद म्हण्व”; उद्धर ठ्वकरेंची टोलेब्विी

पििंरी चििंवड महानगरिालिका स्ािनेवरीि सव्व अधिकारी 
व कम्विारी यांना कळववण्ात येते की, जुनी िेन्शन योजना अनुजे्य 
असिेल्ा अधिकारी व कम्विा-यांनी तात्ाळ कत्वव्ावर रुजू व्ावे. 
संबंधित ववभाग प्रमुखांनी आिल्ा आस्ािनेवर काय्वरत जुन्ा िेन्शन 
योजनेमधे् समाववष्ट असिेल्ा अधिकारी व कम्विा-यांना तात्ाळ 
कत्वव्ावर रुजू होण्ाबाबत वनर्देश द्ावेत. तशा सूिना िेखी स्वरूिात 
संबंधितांना रे्ण्ात याव्ात.उिरोक्त वनर्देशांिे िािन न झाल्ास तसेि 
असे अधिकारी व कम्विारी महाराष्टट्र  नागरी सेवा (वत्वणूक) वनयम १९७९ 
मिीि वनयम क्रमांक ६ िा भगं केल्ाने लशस्त भगं कारवाईस िात्र राहतीि 
अशी समज यािररित्रकान्वये सव्व संबंधितांना रे्ण्ात येत आहे.

 ...तर शिस्त भगं क्वरर्वईस प्वत्र

।पििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधती।

 पििंरी चििंवड महािालिकेच्ा 
सेवेत असिेल्ा आणि जुनी 
िेन्शन योजना िागू असिेल्ा 
अधिकारी आणि कम्मिारयांनी 
तात्ाळ कामावर रुजू व्ावे अन्यथा 
त्ांच्ावर लिस्तभंगािी कारवाई 
करण्ात येईि असे िररित्रक 
महािालिका आयुक्त िेखर लसहं 
यांनी काढिे आहे. या िररित्रकात 
म्हटिे आहे की, दिनांक १४ 
माि्म २०२३ िासून िासकीय व 
ननमिासकीय सेवेतीि अधिकारी 
व कम्मिा-यांनी जुनी िेन्शन योजना 
िागू करण्ासाठी राज्यव्ािी 
बेमुित संि िुकारिेिा आहे.

महापालिका आयुकाांची तांबी!
कामावर हजर व्ा अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई!

।पििंरी ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधती।

राजस्ानमिीि अनके बांिव 
नोकरी-व्ावसायाच्ा नननमत्ाने 
ििु,े पििंरी-चििंवडमध् ेवास्तव् 
करीत आहेत. त्ांिी मूळगावी 
ये-जा प्रवास मोठ्ा प्रमािात 
असतो. त्ामुळे िुिे-जयिूर-
िुिे अिी रेल्े प्रवासी सुनविा 
ननयनमत सुरू करावी. तसेि, 
चििंवड से्िनिा थांबा करावा, 
अिी मागिी भाजिा िहराध्क्ष 
तथा आमिार महेि िांडगे यांनी 

केिी आहे.
याबाबत रे्शािे रेले्मंत्री 

अलविन वैष्णव यांना मागणीिे 

वनवरे्न रे्ण्ात आिे आहे. त्ामधे् 
म्हटि ेआहे की, राजस्ानमिीि 
िाखो बांिवांसाठी िुणे आणण 
पििंरी-चििंवड म्हणज े‘सकंेड होम’ 
म्हणून ओळखिे जाते. नोकरी-
व्ावसायावनवमत्त वनयवमतिणे 
राजस्ान-िुणे असा प्रवास 

करणाऱया प्रवाशांिी सखं्ा मोठी 
आहे. मात्र, त्ा तिुनेत साव्वजवनक 
प्रवासी सुधिका अतं्त कमी आहे. 
त्ामुळे गेल्ा अनेक वर्षांिासून 
राजस्ानी बांिव िणुे-जयिरू- िणुे 
अशी रेल्े सुवविा वनयवमत सुरू 
करण्ािी मागणी प्रिंवबत आहे.

पणु-ेजयपरू-पणेु नियमित रेल् ेसरुू करण्याची ियागणी
 आमदार महेि लांडग ेयांच ेरले्मेतं्ांना पत्र, चचंचवडमधे् थाबंा करण्ाचीही केली ववंनती

संिामधे् पििंरी चििंवड 
महािालिकेतीि अधिकारी व 
कम्विारी सहभागी झािेिे आहेत. 
सर्रिा संि हा जुनी िेन्शन योजना 
िागू करण्ाबाबत असूनही नवीन 

िने्शन योजना िाग ूअसििे ेव जनुी 
िेन्शन योजना िागू असिेिे असे 
सव्वि अधिकारी व कम्विारी या 
संिात सहभागी असल्ािे माझे 
वनर्श्वनास आिेिे आहे. 

वास्तववत िाहता जुनी 
िेन्शन योजना अनुजे्य असिेल्ा 
अधिकारी व कम्विा-यांनी या सिंात 
सहभागी होण्ाि ेकुठिहेी प्रयोजन 
नाही.

महानगरिालिका अधिकारी 
व कम्विा-यांनी संिामध्े सहभागी 
होऊ नये याबाबत सूिना 
वनग्ववमत करुनही पििंरी चििंवड 
महानगरिालिका आस्ािनेवरीि 
अधिकारी व कम्विारी यांनी 
राज्यव्ािी बेमुर्त संिामधे् 
सहभाग घेतिेिा आहे. त्ामुळे 
शहरातीि नागररकांना वठेीस िरिे 
गेिे आहे.

सध्स्स्तीिा िुणे-जयिूर- 
िुणे टट्र ने क्र. 12939/40 ही गाडी 
आठवड्ातनू केवळ र्ोनवळेा सरुू 

आहे. ती वनयवमत सुरू करण्ािी 
आवश्यकता आहे. तसिे या गाडीिा 
चििंवड थांबा रे्ण ेगरजिे ेआहे. 

 िढुील 5 दिवस राज्ाि िावसारती शक्यिा

 सधंतीसाधयूरंा महार वििाच्ा जतमितीवर 
‘डल्ा’

  CM शशिें फडणवतीसांरती डोकेिखुती वाढलती

आतील पानांत

शासकीय कर्मचाऱांचा 
संप; जुनी पेनशन योजना 
लागू करण्ाची रागणी

व्ािार, व्ावसाय आणण िोकरीच्ा तितमत्ािे लाखो 
राजस्ािती बांधव िणु,े पििंरी-चररंवडमधे् वास्तव्ास 
आहेि.  राजस्ाि-िणेु प्रवास करण्ासाठी साव्षजतिक 

प्रवास वाहियूक सुतवधा अत्यल्प आहेि. आिल्ा शहराि आलेल्ा 
िागररकांिा रांगल्ा सुतवधा िेण्ासाठी आिण लोकप्रतितिधती 
म्हणयूि कपिबद्ध असिो. राजस्ािती बांधवांिती गले्ा अिेक वरषांिासयूि 
िणुे-जयियूर-िणु ेअशती रेल् ेतियतमि सरुू व्ावती. या कररिा मागणती 
केलती आहे. त्याबाबि कें द्तीय रेल्े मंत्ती अशवििती वैष्णव यांिा तविंिती 
केलती आहे. त्याला सकारात्मक प्रतिसाि तमळेल, अशती अिेक्ा आहे.
- महेश लांडग,े शहराध्क् िथा आमिार, भाजिा, पििंरी-चररंवड.
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म्हणनू अरक्वळी...
उत्र तनमळनाडू ते कोकि िययंत समुद्रसिाटीिासून १.५ 

पकिोमीटर उंिीवर हवेिा कमी िाबािा िट्ा सपरिय आहे. 
िलचिम बंगाि ते ओपडिा िरम्ान आिखी एक कमी िाबािा 
िट्ा आहे. मध् राजस्ान आणि िररसरावर समुद्र सिाटीिासून 
१.५ पकिोमीटर उंिीवर िरिाकार वाऱयािी स्स्ती आहे. याति 
बंगािच्ा उिसागरावरून वाहिारे बाष्पयुक्त वारे आणि 
िलचिमेकडून येिाऱया वाऱयामुळे तयार झािेल्ा कमी िाबाच्ा 
िट्ा यांच्ा एकत्र प्रभावामुळे राज्यात िावसािा िोषक वातावरि 
आहे. िुढीि िाि दिवस राज्याच्ा नवनवि भागांमध्े नवजांच्ा 
कडकडाटासह, हिक्ा ते मध्म स्वरूिाच्ा िावसािी िक्ता 
भारतीय हवामानिास्त्र नवभागाकडून वत्मवण्ात आिी आहे. 
िावसाच्ा सरींसह सोसाटयािा वारा आणि काही दठकािी 
गारपिटीिा इिाराही िेण्ात आिा आहे. हा अंिाज िननवार (१८ 
माि्म) िययंत कािाविीसाठी वत्मवण्ात आिा आहे.

 । िुणे।  महाईन्यूज । 
                                           

िहरात बुिवारी रात्री 
अनेक दठकािी ढगांच्ा 
गडगडाटासह हिक्ा 
ते मध्म स्वरूिाच्ा 
िावसाने हजेरी िाविी. 
सकाळिासूनि आकािात 
अवकाळी िावसाच्ा ढगांिी 
मळभ िाटिी होती. अखेरीस 
संध्ाकाळी िेठांसह व 
उिनगरात िावसाच्ा 
जोरिार सरी कोसळल्ा. 
दिवसभर ढगाळ वातावरि 
आणि संध्ाकाळी अवकाळी 
िावसामुळे िुिेकरांना ऐन 
ऊन्ाळ्ात िावसाळ्ािी 
अनुभूती नमळािी. िुिे 
िहरात मुख्य िेठांच्ा 
िररसरासह िाषाि, 
सूस रस्ता, सहकारनगर, 
नबबवेवाडी, वारजे, कोंढवा, 
कोथरूड आिी भागांत 
िावसाच्ा हिक्ा सरी 
कोसळल्ा. रात्री आठ 

वाजेनंतर सव्मि भागांत 
िावसाने हजेरी िाविी होती.

िावसािा िोर्क हवामान 
असल्ान ेगरुूवारी (ता. १६) राज्यात 
ववजांसह वार्ळी िावसािा अंर्ाज 
आहे. मध् महाराष्टट्र ात, मराठवाड्ात 
गारपिटीसह वार्ळी िावसािा तर 
ववर्भभात वार्ळी वाऱयासह िावसािा 
‘ऑरेंज’ अिट्व हवामान ववभागान ेदर्िा 
आहे. िावसाच्ा सरींसह सोसाटयािा 
वारा आणण काही दठकाणी गारपिटीिा 
इशाराही रे्ण्ात आिा आहे. हा 
अंर्ाज शवनवार (१८ माि्व) िययंत 
कािाविीसाठी वत्ववण्ात आिा 
आहे.

िुण्ातीि काही भागात 
िावसासह वारे वाहतीि तसेि 
यामळेु िळू वाढण्ािी शक्यता आहे 
असे सांगगतिे होते. तसेि शहरात 
दृश्यमानता कमी होईि त्ामळेु वाहन 
िािकांनी वाहने हळू िािवा असे 
अवाहन हवामान ववभागाने केि ेहोते.

मध् महाराष्टट्र , ववर्भ्व आणण 
मराठवाडयासाठी हा अरं्ाज वत्ववण्ात 
आिा असनू त्ािासनू प्रवतबिंासाठी 
सव्वतोिरी तयारीत राहण्ािे 

आवाहनही हवामानशास्त्र ववभागाकडून 
करण्ात आिे आहे. सोसाटयािा 
वारा, वार्ळ सदृश िररस्स्ती आणण 
ववजांच्ा कडकडाटािी िररस्स्ती 
वनमभाण झाल्ास बिावासाठी 
घराबाहेर न िडण्ािा तसिे जिाशय 
आणण ववजेिा िक्ा बसण्ािा 
िोका असिले्ा दठकाणांिासनू र्रू 
राहा, असेही हवामान ववभागाकडून 
सुिवण्ात आिे आहे. ववजेवर 
िािणाऱया उिकरणांिा वीज 
िरुवठाही बरं् ठेवण्ाबाबतिी सिूना 
भारतीय हवामानशास्त्र ववभागाकडून 
रे्ण्ात आिी आहे. द्ाक्ष आणण 
केळयांच्ा पिकांना आडोस ेरे्ण्ािी 
तसेि कोणत्ाही पिकांना लसिंन 
पकंवा रासायवनक खतांिी फवारणी 
न करण्ािी सूिना हवामान 

ववभागाकडून शतेकऱयांसाठी प्रलसद्ध 
करण्ात आिी आहे.

मंगळवारी (१४ माि्व) मध् 
महाराष्टट्र ाच्ा काही भागांमधे् तरुळक 
िावसािी नोंर् झाल्ािे हवामान 
ववभागाने प्रलसद्ध केिेल्ा रै्नंदर्न 
अहवािातनू समोर आि ेआहे. कोकण 
आणण गोव्ात तरुळक दठकाणी कमाि 
तािमान सरासरीच्ा तिुनते वाढििे,े 
तर उव्वररत भागात पकमान तािमान 
सरासरीच्ा जवळ रादहल्ाि ेदर्सनू 
आि.े राज्यात सवभात जास्त कमाि 
तािमान ३८.८ अंश सेल्सिअस 
ब्रह्मिरुी येथ ेतर सवभात कमी पकमान 
तािमान १६.८ अशं सले्सिअस िणु्ात 
नोंर्वण्ात आि ेआहे. १४ ते १८ माि्व 
या कािाविीत कोकण-गोवा, ववर्भ्व, 
मराठवाडा आणण मध् महाराष्टट्र ात 

सोसाटयािा वारा, मेघगज्वना आणण 
ववजांच्ा कडकडाटासह िाऊस 

होईि, असेही या अहवािात नमूर् 
करण्ात आिे आहे.

पढुील 5 दिवस र्वज््वत पावसाची िक्यत्व!
पावसाच्ा सरींसह सोसाटय़ाचा वारा आणि काही ठिकािी गारवपटीचा इिाराही

 पुण््वत प्वरस्वची हिेरी
 बिुवारी सधं्ाकाळी सातच्ा समुारास िहरातीि अनके भागांमध्े 

िावसान ेहजरेी िाविी. सोसाट्ािा वारा, मघेगज्मना आणि नवजांच्ा 
कडकडाटासह कोथरुड, वारजे, कववेनगर, बािेर, बाविन, पटळक 
रस्ता, बाजीराव रस्ता, लिवाजी नगर, नबबववेाडी, िनकवडी, हडिसर, 
कोंढवा अिा भागांमध् ेिावसाच्ा सरी कोसळल्ा. आजही (गरुुवार, 
१६ माि्म) मघेगज्मना आणि नवजांच्ा कडकडाटासह िावसािी िक्ता 
कायम असल्ािे हवामान नवभागाने स्पष्ट केिे आहे.

। िुणे। महाईन्यूज । 

प्रतितिधती।

जजेरुी गडािा तीथ्मक्षते्र 
नवकास आराखड्ातनू 
िनुनव्मकास करण्ासाठी राज्य 
सरकारन े१०९ कोटींिा ननिी 
मजंरू केिा आहे. येत्ा १५ 
दिवसांत याबाबतिा काययािेि 
ननघण्ािी िक्ता आहे. नवकास 
आराखड्ाच्ा िसुऱया टप्प्ात 
गडिायथा आणि िहराच्ा 
नवकासाि ेननयोजन करण्ात 
यते आहे. गडावर िवूवी समुारे 
१५० िीिमाळा होत्ा. कािौघात 
त्ा नामिेष झाल्ा. त्ातीि 
अधिकाधिक िीिमाळांिे 
सवंि्मनही या िदहल्ा टप्प्ात 
होिार आहे.

मदंर्राि ेकाम मखु्त् ेर्गडांत 
केििे ेआहे. त्ामळेु जीण्व झाििेे 

र्गड बर्िण्ात येणार आहेत. 
तसेि सुस्स्तीत असिेल्ा 
र्गडांना िमकर्ार करण्ात यणेार 
आहे. गडावर िवूवी १५० र्ीिमाळा 
असल्ािे वनर्श्वनास आिे आहे. 
या सव्व र्ीिमाळा सध्ा िनुस्भापित 
करता येण ेशक्य नसिे, तरी त्ातीि 
अनके र्ीिमाळा िनु्ा उभारण्ात 
यणेार आहेत. सध्ाच्ा र्ीिमाळांिे 
संवि्वन र्गडांना बर्िून िमकर्ार 
केि ेजाणार आहे. हे काम मुख्त्े 
िनु्ात केि ेजाणार आहे. जजेरुी 
गडावरीि मंदर्राच्ा ववकासािे, 
तसिे संवि्वनाि ेकाम या टप्प्ात 
होणार आहे. मंदर्र संवि्वनािा 
िदहिा टप्ा आहे. र्सुऱया टप्प्ात 
शहरािा ववकास, रस्ते, िाणी, 
वनवासी व्वस्ा यािा आराखडा 
तयार केिा जात आहे. िवकरि 
त्ािा अवंतम स्वरूि रे्ण्ात येईि, 
अस ेिणु ेलजल्ा वनयोजन अधिकारी 
पकरण इंर्िकर म्हणािे.

जेजुरी गड पिुर्विकयासयासयाठी १०९ कोटींचया निधी िंजूर
            जेजुरी गडाचा तीथ्थके्त्र ववकास आराखड्ातून पुनववविकास 

मदंदर व्यरस््वपन्वकडून त्वतु्रती ड्वगडुिी
मंदिरािा गडावरीि िररसर १२४० िौरस मीटरिा असून िदहल्ा 

टप्प्ातीि कामात मदंिरािे सवंि्मन आहे त्ा स्स्तीत केि ेजािार आहे. 
त्ासाठी १७ कोटी रुियांिी नननविा प्रलसद्ध करण्ात आिी आहे. गडािे 
ऐनतहालसक, िानम्मक महत्त्व िक्षात घेता हे काम राज्य िरुातत्त्व नवभागामार्म त 
केिे जािार आहे. याि कामासाठीिी िसुरी १८ कोटींिी नननविाही 
िवकरि प्रलसद्ध करण्ात यिेार आहे. मदंिर व्वस्ािनाकडून तातु्रती 
डागडुजी करण्ात यतेे. ती िररस्स्तीनुसार असिी तरी अभ्ासििू्म नसते. 
त्ामळेु अिा डागडुजीिा आता नव ेस्वरूि नमळिार आहे. 

। िुणे । महाईन्यूज । 

िीएमिी बसिा मोटारीिा 
िक्ा िागल्ाने झािेल्ा 
वार्ावार्ीतनू िौघांनी िीएमिी बस 
िािकाि ेडोके फोडल्ािी घटना 
पटळक रस्तावरीि िरूम िौकात 
घडिी. याप्रकरणी स्वारगटे िोिीस 
ठाण्ात भारतीय जनता िक्षाच्ा 
माजी नगरसेववका प्रवतभा ढमािे 
यांच्ा िौघांववरुद्ध गुन्ा र्ाखि 
करण्ात आिा आहे.  या प्रकरणी 
भाजिच्ा माजी नगरसेववका प्रवतभा 
ढमाि,े मकेुश िायगडेु, महेश बरगडेु 
आणण ढमािे यांिा नातवेाईक यांच्ा 
ववरुद्ध गुन््ा र्ाखि करण्ात आिा 
आहे. याबाबत िीएमिी बसिािक 
शशांक यार्वराव रे्शमाने यांनी 
पफयभार् स्वारगटे िोिीस ठाण्ात 
पफयभार् दर्िी आहे. रे्शमाने स्वारगटे 
आगारात वनयुक्तीस आहेत.

पटळक रस्तावरीि िूरम 
िौकातून (अधभनव िाैक) वळून 
िीएमिी बस बाजीराव रस्ताने 

शवनवारवाड्ाकडे वनघािी होती. 
िूरम िौकात मोटारीिा बसिा 
िाठीमागून िक्ा िागिा. त्ा 
वेळी मोटारीत भाजिच्ा माजी 
नगरसवेवक प्रवतभा ढमािे, मकेुश 
िायगडेु, महेश बरगडेु आणखी एक 
जण होता. बसिा िक्ा मोटारीिा 
िागल्ाने िीएमिी िािक 
रे्शमान ेयांच्ाशी ढमाि,े िायगडेु, 
बरगडेु आणण एका साथीर्ारान ेवार् 
घािण्ास सरुुवात केिी. त्ा वळेी 
एकान ेरस्तावर िडििेा लसमेंटिा 
गट्टू  उििून रे्शमाने यांच्ा डोक्यात 
घातिा. रे्शमान ेगंभीर जखमी झािे. 
त्ांना नागररकांनी तातडीन ेससनू 
रुग्ाियात र्ाखि केिे. ससून 
रुग्ाियात त्ांच्ावर उििार 
करण्ात आिे. त्ानतंर रे्शमाने 
सायंकाळी स्वारगेट िोिीस 
ठाण्ात गिे ेआणण त्ांनी पफयभार् 
दर्िी. र्रम्ान, ढमाि ेयांनी िरस्पर 
ववरोिी तक्रार दर्िी असनू िीएमिी 
िािकान ेहुज्जत घातल्ाि ेढमािे 
यांनी पफयभार्ीत म्हटिे आहे.

पीएिपी बसचया धक्या लयागल्यािे 
चयालकयाचे डोके फोडले
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।िुणे।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधती।

केळगाव, राजगुरुनगर 
यथेीि महार वतनाच्ा 
वपडिोिालज्मत ितेजमीनवर 
महसिू अधिकाऱयांना 
हातािी िरून काही 
गुडं प्रवृत्ीच्ा िोकांनी 
बकेायिा कब्ा केिा 
आहे. याबाबत उिनवभागीय 
अधिकारी खडे, 
तहसीििार यांच्ाकडे 
वारंवार तरिार करूनही 
प्रिासन सोयीस्करििे 
ििु्मक्ष करत आहे. त्ामळेु 
आिि सहा एपप्रि २०२३ 
रोजी तीथ्मक्षते्र आळंिी 
यथेे इंद्रायिी निी िात्रात 
सहकुटुबं जिसमािी 
घिेार आहोत, असा इिारा 
सिुीर िक्ष्मि जगताि 

यांनी लजल्ाधिकाऱयांना 
दििले्ा ननविेनात दििा 
आहे.

सुिीर जगताि हे अंि असून 
त्ािा गैरफायर्ा घेतिा जातो. 
जगताि यांिी मौजे केळगाव, 
आळंर्ी, राजगुरुनगर येथे गट नं. 
५१, ५२, ५३, ५४, ५५ व ४०४, ४०८ 
जमीन वपडिोिालज्वत शेतजमीन 

आहे. ही जमीन महार वतनािी आहे. 
स्ावनक महसूि अधिकाऱयांना 
हाताशी िरून अब्िु अब्ास 
अिी शकूर िौिरी, अमन रे्वीिंर् 
अग्रवाि, गजानन रामप्रभू तराळे, 
जावेर् शकूर िौिरी तसेि महारे्व 
िव्ाण व इतरांनी जबरर्स्तीने 
कब्ा करून तारेिे कंुिण घातिे 
आहे.

तसेि केळगाव कामगार 

तिाठी व मंडि अधिकारी आळंर्ी 
यांनी जवमनीतीि काही क्षेत्र 
ऑनिाईन सातबारा व ८अ च्ा 
उता-यावर कमी केिे असून मूळ 
गट नं. ५१ च्ा सातबारा ित्रकी 
दहस्ा एक आणा सहा ि.ै असताना 
जाणीविूव्वक गट नं. ५१/२/१ 
मिीि ऑनिाईन सातबारा व ८अ 
िा उतारा रे्त नाही. मूळ गट नं. ५१ 
िवूवी अधिकार अधभिखेामध् ेसिुीर 

जगताि यांि ेसख् ेििुत आजोबा 
गणा मारुती महार जगताि यांच्ा 
नावे गट नं. ५१ मधे् व ५१/२/१ 

मध्े एक आणा सहा िै. दहस्ा 
र्ाखि आहे, असे जगताि यांनी 
ित्रात नमूर् केिे आहे.

 छोट््व-मोठ््व व्य्वरस्वयिक्वनं्व उत्न््वच्व स्तोत
बािगोिाळांसह सव्मि वयोगटासाठी एक व्ासिीठ उििब्ध 

झाल्ान ेसववांना या जत्रेत सहभागी होऊन मनमुराि आनंि घतेा 
आिा. सव्म ताितिाव नवसरून सववांनी मनसोक्त िमाि केिी. नवनवि 
खाद्यििाथवांच्ा स्टॉि, िापॅिगं स्ालॅ्स आिि दििले्ा प्रनतसािामळेु 
छोट्ा-मोठ्ा व्ावसाययकांना िेखीि उत्न्ािा स्त्रोत उििब्ध 
झािा.

पुिे शजल्ह्ातील धक्ादायक प्रकार: इंद्ायिी नदीत सहकुटंुब जलसमाधी घेण्ाचा इिारा

।पििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधती।

युवानेततृ्व ऋपषकेि 
सजंोग वाघरेे-िाटीि युवा 
मिं आयोलजत वतीन े‘‘पििंरी 
रेस्ीवि’’ या काय्मरिमा 
अतंग्मत पििंरीत बाि जत्रा, 
मदहिांसाठी नवनवि खळे 
िापॅिगं, खाऊ गल्ी तसिे 
मनोरंजन नगरीिे िोन 
दिवसीय आयोजन करण्ात 
आि.े तसिे, मदहिा दिनािे 

औचित् सािून आिि्म 
मदहिा िरुस्काराि ेमदहिांना 
सन्ानीत करण्ात आि.े 
छोट्ा-मोठ्ा व्ावसाययकांना 
िेखीि उत्न्ािा स्त्रोत 
उििब्ध झािा. 

यामध् ेलशक्षण क्षते्रातीि सौ. 
ज्योती मसंर्, इवतहास संशोिन 
सादहत्त्क क्षते्र, डाकॅ्टर सौ. सीमा 
सागर काळभोर, मदहिा शरीर सौष्ठव 
स्पिदेत उले्खनीय कायभाबद्दि 
श्ीमती नीत ूआडवाणी, गगयभारोहण 

स्पिदेत व मोदहमांमध्े अतुिनीय 
कामगगरी श्ीमती अफसाना अत्तार, 
सामालजक सांस्कृ वतक शैक्षणणक 
क्षेत्रात अतुिनीय कायभाबद्दि 

ब्रम्हकुमारी बी. के. सुरेखा र्ीर्ी, 
ित्रकारीता क्षेत्रामध्े उले्खनीय 
कायभाबद्दि सौ. अलविनी सातव-डोके, 
राज्यस्तरीय ऍथिेपटक्स स्पिदेमधे् 

उल्खेनीय कामगगरी केल्ाबद्दि 
कु. ज्ानेविरी शखेर कुर्ळे या मदहिा 

भगगनींना मान्वरांच्ा शुभहस्ते 
िरुस्ार रे्ण्ात आिे.

ऋनिकेश ् याघरेे-पयाटील यांच्या पढुयाकयारयािे “पििंरी फेस्टीवल” उत्याहयात!
वपंपरीत बाल जत्रा, मठहलासंािी ववववध खळे िावॅपंग, खाऊ गल्ी तसेच मनोरजंन नगरीचे आयोजन

सधंीस्वधूचं्व महार वतनाच््व िममनीरर ‘डल्ा’!
आम्ही िलसम्वधीच््व मनण्णि घते आहोत ः िगत्वप

 या संिूि्म प्रकरिािी लजल्ाधिकाऱयांनी सखोि िौकिी करून 
िोषी अधिकाऱयांवर कारवाई करावी. िुकीिे िेरे काढून माझ्ा व 
कुटुंनबयांिी नावे आिेवारी प्रमािे क्षेत्र ऑनिाईन सातबारा उता-
यावर िावावे. अन्यथा तीथ्मक्षेत्र आळंिी येथे इंद्रायिी निी िात्रात ६ 
एपप्रि (गुरुवार) २०२३ रोजी सहकुटुबं जिसमािी घेण्ािा इिारा 
सुिीर जगताि यांनी लजल्ाधिकाऱयांना दििेल्ा ित्रात दििा आहे. 
याबाबत जगताि यांनी िुिे लजल्ाधिकारी, खेड तहसीििार, 
उिनवभागीय अधिकारी जुन्र, भुमी अधभिेख काययािय खेड, 
िोलिस उिायुक्त पििंरी चििंवड यांना वेळोवेळी ननवेिन दििे 
आहे. या नवषयावर माध्म प्रनतननिीिी बोिताना सुिीर जगताि 
म्हिािे की, महसूि नवभागातीि कम्मिारी, अधिकारी तसेि 
भूमापरया आणि िोिीस प्रिासन यांिी अभद्र युती झाल्ामुळे 
माझ्ासारख्या मागासवगवीय नागररकांवर अन्याय अत्ािार होत 
आहेत. मिा न्याय नमळावा म्हिून मी िासन िरबारी व मसूर 
काययाियात अनेक कल्पटी मारून प्रयत्न केिे आहेत आता माझी 
व माझ्ा कुटुबंीयांिी सहनिीिता संििी आहे त्ामुळे आम्ही 
आता जिसमािीच्ा ननि्मय घेत आहोत, असेही जगताि यांनी 
सांयगतिे आहे.
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महाईन्यूज हे डिजिटल वृत्तपत्र संस्ािक संिािक अधधकराव दिवे- िाितील 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.  काय्षकारी 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.)

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

                     वेगळा दोहीं पासुनी 
 - संि िुकाराम

संिादकीय

यदु्धारती झळ थेि अमरेरकेस अथवा िाश्ात्य 
िेशांिा बसलती िाहती. जगाच्ा कुठल्ािरी 
कोिऱयाि घडणाऱया घडामोडती आिण िसैे 
आणण सामगु्तीच्ा जोरावर हवे िस ेवळवयू 
शकयू  इिकी त्यांरती ियारी िक्ी असिे. 
िेशा-िेशांमधतील यदु्धाि ेशस्तास्त तिममात्यांरे 
उखळ िांढरे होिे. राजकारणती त्यांच्ा 
िबावाला बळी िडिाि. याि भरडला जािो 
िो सव्षसामान् िागररक.

काही मदहन्ांत युके्रनिा घास घेतिा जाईि 
अथवा रलशयािा आधथ्वकदृष्टा कमजोर करून या 
यदु्धािा वनकाि िागिे अशा वविारात असणाऱया 
सगळ्ांिा अरं्ाज िकुल्ािे एव्ाना आिल्ािा 
समजि ेआहे. कोणतीही एक बाज ूमाघार घ्ायिा 
तयार नसताना हे यदु्ध वनणभायक टप्प्ािासनू बरेि 
र्रू आहे. सांप्रत काळात सुरू झाििे ेप्रत्के 
यदु्ध िांबल्ािे दर्सत.े अशा िांबिले्ा यदु्धािे 
िररणाम जगािा भोगाव ेिागत असताना त्ािे 
ववविेन आवश्यक ठरत.े
‘राष्टट्र ािा सोव्व्एत रलशयािे गतवैभव िरत 
वमळवनू रे्ऊ’ असा एल्ार िकुारून यकेु्रनिा 
ताबा घेऊ िाहणाऱया व्ादर्मीर िुतीन यांना 
यकेु्रनच्ा फौजांनी कडवा ववरोि केिा. त्ांच्ा 
वनिभारािा िाश्ात् रे्शांनी िरुविले्ा रसर्िी 
जोड वमळािी आहे. इतके असनूही कोणताही 
गट ववजयी होताना दर्सत नाही. युद्धाच्ा 
वर््वितूवीच्ा िवू्वसधं्िेा अमेररकी अध्क्ष ज्यो 
बायडेन यांनी यदु्धग्रस्त यकेु्रनिा र्ौरा करून ितुीन 
यांच्ावर र्बाव आणायिा प्रयत्न केिा. बायडेन 
युके्रनमधे् असतानाि रलशयाने आंतरखंडीय 
क्षिेणास्त्रािी िािणी करून अमरेरकेस काय तो 
सरें्श दर्िा. त्ानतंरच्ा वातभािािात अमरेरका 
यकेु्रनसोबति राहीि, अस ेत्ांनी जाहीर केि.े 
वरकरणी यात अमेररकेिे भक्म िाठबळ 
वगरेै दर्सत असि ेतरी त्ात स्वाथ्व र्डिा आहे. 
२०२४मध्े अमेररकेत अध्क्षीय वनवडणूक 
असनू त्ांिे िडघम वाज ूिागि ेआहेत. घरच्ा 
आघाडीवर बायडेन आणण उिाध्क्षा कमिा 
हॅररस यांिी िोकपप्रयता सातत्ान ेघटते आहे. 
त्ांच्ा िार वर्षांच्ा कारपकर्वीत अमेररकी 
अध्क्ष म्हणनू त्ांनी िरराष्टट्र  िोरणववर्यक एकही 
िररणामकारक वनण्वय घतेिा नाही. उिटिक्षी, 
अफगाणणस्तानातून िळ काढून टीकेिी झोड 
ओढवून घेतिी. अशावेळी, रलशया-युके्रनच्ा 
वाहत्ा गंगेत हात िुवून घेत, जमेि वततके 
प्रवतमासवंि्वन करण्ािा त्ांिा प्रयत्न स्पष्टिणे 
दर्सतो. युके्रनिा िष्करी, आधथ्वक स्वरूिात 
वमळािले्ा िाळीस अब् डॉिरमिीि तीस 
अब् एकट्ा अमरेरकेन ेदर्ििे ेआहेत. अमरेरका 
अजनू खिभािी तयारी र्ाखवत आहे. रलशयानसेदु्धा 
िार्िेल्ा वनबयंिांवर मात करीत आििी बाजू 
शाबतू ठेविी आहे. २०२४ मधे् रलशयातरे्खीि 
अध्क्षीय वनवडणूक असनू, राष्टट्र गवभािी ततुारी 
वाजत राहीि, अशी काळजी ितुीन घतेीि.

युद्धतवरोधती आघाडतीवर 
सारे शांि शांि!

सदा तळमळ । 
चचत्ताचचये हळहळ ॥१॥
त्ाचें दश्वन न व्ावें ।

 शव असतां तो जिवे ॥ध्ु.॥
 - संि िुकाराम

झारखडं, ओपडशा, छत्तीसगड आणण 
िलश्म बगंािमधे् िांगिे जीवन, 

अधिक िसैा आणण लशक्षणाि ेआवमर् र्ाखवून 
आदर्वासी मुिींना जाळ्ात ओढि ेजात.े या 
मिुी िढेु रे्शाच्ा महानगरांमिल्ा श्ीमतं 
कुटंुबांमध् े‘कामासाठी’ िाठवल्ा जातात. ही 
एक प्रकारिी मानवी तस्रीि आहे. दर्ल्ीत 
सटुका झािले्ा मिुींिकैी बहुतकेजणी बारा 
त ेििंरा वयोगटातीि होत्ा. स्वततं्र बंगिे, 
गगनिुबंी अिाट्वमेंट्स, र्कुान ेआणण स्पा अशा 
दठकाणी त्ांना कामािा िावि ेजात.े ही नवी 
जीवनशिैी त्ांना भिूवणारी असत.े आिल्ा 
आयुष्ािे कल्ाण झािे, अशा भावनेने 
श्ीमतं घरांमध् ेकामािा िागणाऱया या मिुी 
िढेु आिोआि शोर्णाच्ा सािळ्ात अडकत 
जातात. त्ांच्ाकडून अठरा-अठरा तास काम 
करून घतेिे जात.े िरेुस ेअन्न, किडे न रे्ता 
पकत्के मदहने ववनावेतन राबविे जात ेआणण 
काही वेळा तर मािकांच्ा बिात्ारातून या 
मिुी गभ्ववतीही होतात.

नोएडातीि  एक उर्ाहरण िाहू. गले्ा 
सात वर्षांिासून घरकाम करणाऱया सतरा 

वर्षांच्ा मुिीिे िैंगगक शोर्ण केल्ाच्ा 
प्रकरणात एका ८१ वर्षांच्ा माणसािा नकुतीि 
अटक करण्ात आिी. ‘िोक्सो’ कायद्ाखािी 
त्ाच्ाववरुद्ध गनु्ा नोंर्वण्ात आिा. २०२० 
मध् ेउत्तर प्ररे्शच्ा गोरखिरूमिनू असेि एक 
प्रकरण िढेु आि ेहोत.े तथे ेसोळा वर्षांच्ा 
मोिकरणीवर मािक सातत्ान ेबिात्ार 
करत होता. त्ा मिुीिा त्ाच्ािासून झािेिे 
मिूही त्ान ेमारून टाकि ेहोत.े पकत्के मदहने 
तो वतिा वतेनही रे्त नव्ता. आिल्ािा खलु्ा 
बाजारात एखाद्ा वस्तपू्रमाण ेववकि ेजात आहे, 
यािी कल्पना या अलशलक्षत मुिींना नसते. 
तुम्हािा आज आहे त्ािेक्षा िांगिे जीवन 
जगता येईि, असे आवमर् र्ाखवून त्ांना 

घराबाहेर काढि ेजाते. घराबाहेर काढल्ानतंर 
त्ांिा ‘जगण्ािा नैसगग्वक हक्’ दहराविा 
जातो, हे त्ांना समजत नाही. िती-ित्नी नोकरी 
करत असिेल्ा िौकोनी कुटंुबात घरकाम 
करण्ासाठी अशा मिुींिी मोठ्ा प्रमाणावर 
गरज असल्ाने त्ांिी तस्री करणाऱया 
ठेकेर्ारांना आयती बाजारिठे उििब्ध झािी 
आहे. िसैवेाल्ा, िनाढ्य कुटंुबांच्ा सवेसेाठी 
अतं्त स्वस्तात त ेया मिुींिी सवेा उििब्ध 
करून रे्तात. वाढत्ा शहरीकरणाबरोबरि हा 
प्रश्न वगेान ेवाढतो आहे आणण त्ा तुिनते तो 
सोडवण्ासाठी होणारे प्रयत्न अिरेु आहेत. त्ात 
वगेवगेळया जाती आणण त्ांच्ा आिारावर 
केि ंजाणारं सामालजक ववभाजन, असमानता 
याबद्दि मादहती होती. उर्ा. ‘जाती व्वस्ा के 
वनयमों को कुछ इस तरह से बनाया गया था 
की तथाकधथत अछूत अिन ेलिए वनिभाररत 
काम स ेइतर कोई और काम नही कर सकते 
थे। कुछ समूहों को किरा और गांव स ेमकृत 
जानवरों को उठान ेके लिए मजबरू पकया गया। 
उने् उंिी जाती के िोगां के घरों मे जान ेऔर 
गांव के कुए से िानी िने ेकी इजाजत नही 

उिाशती राबणारे स्वस्तािले घरकामगार
दिल्ीतीि एका प्ेसमेंट एजन्ीच्ा तावडीतून िहा अल्पवयीन आदिवासी मुिींना सोडवण्ात 

आल्ाच्ा ताज्या बातमीने महानगरातीि िोकांना िक्ाि बसिा असेि; िरंतु महानगरांमध्े नवनािरवाना 
िािवल्ा जािाऱया प्ेसमेंट एजन्ीजमुळे ननमयाि झािेल्ा उिद्रवािे हे केवळ दहमनगािे टोक आहे. 

।। अभंगवाणती ।।

आिंिती सकाळ

अज्ानी लजवास जीवनािे साथ्वक 
करून रे्ण्ासाठी अंिारातल्ा 

र्ीिज्योतीप्रमाणे प्रेरणा द्ावी, हाि समस्त 
सेवेकऱयांना श्ीस्वामी समथषांिा संरे्श आहे. 
स्तब्ध िाण्ात छोटासा खडा टाकिा, की 
तरंग उठावेत व ते पकनाऱयािययंत येत-येत 
िुन्ा स्तब्धतेत वविीन व्ावे, तसा श्ीस्वामी 
समथ्व महाराजांिा रे्हावतार होता. िाण्ात 
तरंग सामाविेिे असतात; तसेि श्ीस्वामी 
महाराज भक्तांच्ा हृर्यात, सेवेकऱयांच्ा 
समाजसेवेत, मानवतेत, या जगताच्ा 
िैतन्ात वनत्, अववनाशी रूिाने सामाविे 
आहेत. 'मैं गया नहीं, लजरं्ा हँू' या कथनानुसार, 
ते चिरंतन, वनरंजन ब्रह्मस्वरूिात आहेत. 
त्ांच्ाि ववभूती वबडकर महाराज, 
गुळवणी महाराज, वासुरे्वानंर् सरस्वती, 
बाबामहाराज सहस्रबुदे्ध, शंकर महाराज, 
साईबाबा, गजानन महाराज, दर्गंबरर्ास 
महाराज, पिठिे महाराज, मोरेर्ार्ा इ. 

तविम्रिणे, सेवाभावािे 
लाभ घ्ावा...

भयूतमका

जत्ा सुरू आहेि, िण...

गावागावांतीि जत्रेिे स्वरूि 
आता बर्ििेिे आहे. बैिगाडीतून 
यात्रिेा जाण्ात ज ेवभैव होत ेत ेआज 
नाही. बिैगाडीतून कोणीही जात नाही. 
अवघ्ा काही वमवनटांवर गावं आिी 
आहेत. एकेकाळी वभैवशािी ठरणारं 
हे वाहन आज अडगळीत गेिे आहे. 
आमच्ाकडेही आता बिै नाहीत, गाडी 
आहे िण मोडून गिेिेी... त्ामळेु जत्रा 
सरुू आहेत; िण स्वरूि बर्ििे आहे. 
किी कुठे यात्रा िादहिी की आमिे बिै 
आठवतात. ज्या गाडीन ेआम्ही जायिो ते 
सगळे प्रसगं आठवतात. त्ा आठवणी 
मागच्ा पिढीच्ा समकृद्ध जगण्ािी 
ससं्कृ ती अिोरेव्खत करणाऱया आहेत.

आमच्ा गावािासून िार 

मिैांवर सागरोबािे मंदर्र आहे. वतथे 
र्रवर्वी श्ावण मदहन्ाच्ा शेवटच्ा 
सोमवारी यात्रा असते. त्ा यात्रेिा 
आम्ही िहानिणी जायिो. त्ा काळात 
आमच्ा गावातून रे्वराष्टट्र  गावाकडे 
जाणारा रस्ता मुरुमािा, खडबडीत 
होता. मोठ्ा वाहनांिी रहर्ारी कमी 
होती. सागरोबाच्ा यात्रेच्ा दर्वशी 
मात्र या रस्तावरून िहान टेम्ो, 
सायकिी आणण बिैगाड्ांिी वर््वळ 
असायिी. आमिे आप्ा सकाळी 
िवकर उठून बैि िूत. त्ांिी लशगें 
रंगवत. त्ांच्ा लशगंािा ररवबन बांित. 
गाडीत बसायिा मोठे घोंगडे अथंरत. 
आमिी सगळ्ांिी जवेण ंझािी, की 
गाडी जुिंनू सागरोबाच्ा दर्शने ेआमिा 
प्रवास सरुू होई.

या याते्रसाठी माझ्ा मावश्या, 
त्ांिी मुिं, माझा र्ोस्त असे सगळे 
िोक सोबत असायिो. रस्ावरून 
जाताना आम्हािा अनेक बैिगाड्ा 
दर्सत. त्ाही सजविेल्ा असत. 
एखार्ा खोडकर गाडीवािा र्सुऱया 
गाडीवाल्ािा शय्वतीिं आव्ान 
द्ायिा. र्सुराही त ेस्वीकारायिा. मग 
रस्तावरून या र्ोन गाड्ा फुफाट्ातनू 
उिळत वनघायच्ा. त्ा गाडीत बसििेी 

बायका, िहान मिु ंआरडाओरडा करत, 
िण इर्देिा िटेििेे गाडीवाि ेगाड्ा 
थांबवत नसत. िांगि ेमिैभर गले्ावर 
त्ा गाड्ा थांबत. त्ा शय्वतीकडे 
इतर गाडीवािे गमतीन ेिाहत, काही 
ओरडून त्ांना प्रवतसार् रे्त. ही शय्वत 
थांबल्ावर मात्र त ेगाडीवािे गप्ा मारत 
वाट िार करत असत.

आमिी बैिगाडी रे्वराष्टट्र  ेगावात 
गेल्ावर याते्रिी गर्वी दर्सायिा 
सरुुवात व्ायिी. सागरोबाकडे जाणाऱया 
रस्तावर सगळीकडे माणसिं माणसं 
दर्सायिी. सागरोबाकडून यणेारे आठ-
र्हा सायकिस्वार एका सरुात िोऽऽऽ... 
िोऽऽऽ असा पििाणीिा आवाज काढत 
सगळ्ा िोकांिे िक्ष वेिून घेत. 
पििाणीि ेआवाज, माणसांिी गर्वी आणण 
या गर्वीतनू वाट काढताना बजुणारे बिै, 
बुजून थांबिेल्ा बैिाच्ा िाठीवर 
िाबकाि ेफटकारे मारणारे गाडीवान, 
आडव्ा आिेल्ा बैिगाडीिा वतैागनू 
जोरान ेहॉन्व वाजवणारे वाहनिािक, 
अस ेचित्र दर्सायि.े
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प्वच रर्व्णनंतर न्वशिक त ेमुबंई ल्ँवग म्वच्ण
. िाि वर्षांिूववी शतेकऱयांनी नालशकमिून िाँग माि्व काढिा होता. ववववि 

मागण्ांसाठी हजारो शतेकरी मदहिा भगगनी िायिीट करत नालशकहून 
मुबंईिा िोहोििे होत.े कुणािे िाय रक्तबबंाळ झािे होत ेतर कुणािे 
िाय सुजिेिे होत.े

।  सािारा । महाईन्यूज । 

पकसाि मोरमारे शशष्टमंडळ 
मंुबईि जाणार िाहती िर मुख्यमतं्ती, 
उिमुख्यमंत्ती आणण सबधंधि 
मंत्रांिती मोच्माच्ा दठकाणती याव,ं 
अशती भयूतमका माजती आमिार जे िती 
गातवि यांिती मांडलती आहे. सरकार 
सन्ािािे वागणयूक िेि िाहती, आम्हती 
ररचेसाठी जाणार िाहती, सामान् 
माणयूस सरकारला झुकावयू शकिो 
हे िाखवयूि िेणार असा इशाराहती 
गातवि यांिती दिला आहे. 

प क स ा न  म ो ि भा च् ा 
लशष्टमंडळािी बैठक काि होणार 
होती. मात्र, कम्विाऱयांच्ा संिामुळे 
ही बैठक रद्द करण्ात आिी. 
र्रम्ान, आता आंर्ोिकांनी 
बैठकीत जाण्ास नकार दर्िा 
आहे. मोिभा घेऊन मंुबईत जाणार 
मात्र ििदेसाठी मंत्रांनी यावे, असे 
गाववत म्हणािे आहेत.

सं ि क र ी  स र क ा र ी 
क म्व ि ा ऱ य ां च् ा  बै ठ क ी ि ा 
सरकारने प्रािान् दर्िं, मात्र 
शेतकऱयांच्ा वेर्नेकडे बघायिा 

सरकारिा वेळ नाही, असं म्हणत, 
आंर्ोिक शेतकऱयांनी तीव्र 
नाराजी व्क्त केिी आहे.पकसान 
सभेच्ा शेतकरी िाँग माि्विा 
आज िौथा दर्वस आहे. हा मोि्व 
मुंबईच्ा दर्शेने येत आहे. सध्ा 
हा मोिभा इगतिुरी तािुक्यातीि 
घाटन रे्वी गावात र्ाखि झािा 

आहे. घाटन रे्वीतून हा माि्व आज 
कसारा बायिासमागदे िुढे प्रवास 
सुरु करणार आहे.

र्रम्ान, आज र्ुि ार ी 
पकसान सभेच्ा लशष्टमंडळािी 
मुख्मंत्री एकनाथ लशरें् आणण 
उिमुख्मंत्री रे्वेंद् फडणवीस 
यांच्ासोबत बैठक होणार आहे.

एवढं करुन काहीही उियोग 
झािा का? असं वविारण्ािी वेळ 
आिी आहे. कारण िुन्ा त्ाि 
मागण्ांसाठी हे सव्व शेतकरी 
मजूर आणण आदर्वासीबांिव 
िुन्ा एकर्ा डांबरी रस्तावरुन 
उन्ािा िटका सहन करत 
मुंबईिा वनघािे आहेत.

CM शिंदे-फडणरीस्वचंी डोकेदखुी र्वढली
आदंोलकांचा बिैकीला जाण्ास नकार

िदं्पू-सोलयापरू त ेिुबंई शतेकऱयांचया बलैगयाडी िोचचा
सोलापरुात दोन ददवस धरिे

।सोलाियूर। महाईन्यूज । 
 िशक्ण सोलाियूर िालकु्याितील मंद्यूि यथेे तियोशजि 

एमआयडतीसतीसाठी स्ातिक शेिकऱयांच्ा जतमिती तविासमंिती 
संिादिि होि असयूि शेिजतमिींच्ा साि-बारा उिा-यांवर 

एमआयडतीसतीच्ा िावारती िोंि झालती आहे. त्याच्ा तवरोधाि 
शिेकऱयांर ेसहा मदहन्ांिासयूि आंिोलि सरुू आहे. मात् 

शासिाकि िाखल घिेलती जाि िसल्ामळेु सिंप्त शिेकऱयांिती 
मंद्यूि ि ेसोलाियूरमागचे मुबंईला बलैगाडती मोरमा सरुू केला. बधुवारी 

हा बोलगाडती मोरमा सोलािुराि शजल्ाधधकारी कायमालयावर 
धाडकला. शजल्ाधधकारी तमशलिं शभंरकर यांच्ाशती झाललेती ररमा 

पफसकिल्ामळेु आिंोलक शिेकरी बलैगाड्ांसह िथेरे िोि 
दिवसांरती धरण ेआंिोलि हािती घिेल ेआहे.

। मुंबई। महाईन्यूज । 

जुन्ा िेन्शन योजना िागू 
करण्ाच्ा मागणीसाठी राज्य 
सरकारी-वनमसरकारी, लशक्षक आणण 
लशक्षकेतर कम्विारी सवमतीने बंर् 
िुकारिा आहे. त्ामुळे प्रशासन, 
लशक्षण आणण आरोग्य सवेा ठप् झािी 
आहे. त्ामुळे शासन आणण लजल्ा 
िररर्र्ांच्ा िातळीवर वमळणाऱया 
सेवासुवविा बंर् िडल्ा आहेत. 
कम्विाऱयांनी संि मागे घ्ावा, असे 

आवाहन मखु्मंत्री एकनाथ लशरं्ेंनी 
केिं आहे. तर, काही कम्विाऱयांनी 
आमर्ार-खासर्ारांना वाढीव िगाव 
आणण िेन्शन का? असा सवाि 
उिस्स्त केिा आहे. त्ावर आता 
आमर्ार बचू् कडू यांनी भाष् केिं 
आहे.“काही आमर्ार सोडिे, तर 
अन् िोकांिी आधथ्वक िररस्स्ती 
कमकुवत असते. आमर्ारांच्ा वाढीव 
िगारािाही ववरोि केिा होता. जे 
आमर्ार आयकर भरतात, कोट्विी 
रूियांिी सिंत्ती आहे, त्ांना अधिक 

आिदयार-खयासदयारांियाच 
पने्शि कया? : बच्च कडंू

रै्न दर्वसांत न्ाय न वमळाल्ास 
बिैागाडी मोिभा िढेु मंुबईिा मखु्मतं्री 
एकनाथ लशरें् यांच्ा वर्भा बंगल्ाकडे 
रवाना होणार असल्ाि ेआरं्ोिकांिे 
नेते महारे्व गुरप्ा कंुभार यांनी 
जाहीर केिे. र्रम्ान, शासनाच्ा 
उद्ोग ववभागािे सहसचिव संजय 
रे्गावकर यांनी महारे्व कंुभार यांना 

ित्र िाठवून उद्ोगमंत्री उर्य सावंत 
यांच्ा आरे्शानसुार मदं्िू औद्ोगगक 
क्षेत्राच्ा ववनाअधिसूिनेिा प्रस्ताव 
िुढीि १५ दर्वसांत उच्ाधिकार 
सवमतीच्ा बठैकीसमोर सार्र करून 
ववर्य मागवी िावण्ािे आविासन दर्िे. 
त्ा अनुरं्गाने लजल्ाधिकारी शभंरकर 
यांनी आंर्ोिक शेतकऱयांशी ििभा 

केिी. िरंतु ही ििभा पफसकटिी. तवे्ा 
शतेकऱयांनी लजल्ाधिकारी कायभाियात 
घोर्णाबाजी करून िरणे आंर्ोिन सुरू 
केि.ेयेत्ा र्ोन दर्वसांत शासनाि ेन्ाय 
न दर्ल्ास शतेकऱयांिा बिैागाडी मोिभा 
मुंबईकडे रवाना होणार असल्ािे 
महारे्व कंुभार यांनी स्पष्ट केिे. या 
आंर्ोिनात मदहिांसह ८० शेतकरी 
सहभागी आहेत. त्ांच्ा सोबत िाि 
बिैगाड्ा आहेत. 

बिैांना िारा उििब्ध करण्ासाठी 
सोबत टेम्ो भरून िारा आणण िाण्ािा 
टँकर घणे्ात आिा आहे, र्ररोज २५ 

पकिोमीटर अतंर कािनू १५ दर्वसांत 
बिैगाडी मोिभा मंुबईत मुख्मंत्री लशरें् 
यांच्ा वर्भा बगंल्ावर िडक मारणार 
असल्ािे महारे्व कंुभार यांनी 
सांगगति.े 

या आंर्ोिनात प्रवीण कंुभार, 
बाबू मेंडगुर्िे, मिकारी जोडमोटे, 
गजानन शेंडगे, राम कंुभार, र्यानंर् 
मे्हत्र,े बसवराज कंुभार, बाब ूशेंडग ेआर्ी 
शतेकऱयांिा समावशे आहे. सोिािुरात 
झािले्ा आरं्ोिनात प्रहार संघटनिेे 
नते ेजमीर शखे, अलजत कुिकणवी हेही 
सहभागी झािे होत.े

 ितेकऱ्वनं्व ददल्वस्व न्वहीच-बठैक पढेु 
 ितेकरी नते ेव मुख्यमतं्री एकनाथ लििें उिमखु्यमतं्री िेवेंद्र रडिवीस 

यांच्ात िटॉगं मोच्यावर तोडगा काढण्ासाठी आज बैठक होिार होती. 
मात्र ही बठैक आज रद्द करण्ात आिी आहे. त्ामळेु ितेकऱयांच्ा 
मागण्ांवर आजही तोडगा नाही. यतुी सरकारच्ा काळात म्हिज े
२०१७ सािी ितेकऱयांनी आिल्ा नवनवि मागण्ासाठी अभतूिूव्म मोिया 
काढिा होता. या मोच्यात राज्यातीि ितेकऱयांनी सहभाग घतेिा होता. 
या घटनेिा आता िाि ते सहा वष्म होत झाि ेआहेत.आता िनु्ा एकिा 
बळीराजा आरिमक झािा असनू, िाि वािळ िनु्ा एकिा मुबंईत 
िडकिार आहे. कांद्यािा भाव, वीज मारी, अवकाळी िावसामळेु 
(RAIN) नकुसान या सगळ्ा त्रासामळेु ितेकरी त्रस्त झािा आहे. 
त्ामळेु वारंवार ितेकऱयांकडे ििु्मक्ष करत असिाऱया सरकारिा जाग े
करण्ासाठी मोिया काढण्ात यिेार आहे.



www.mahaenews.com

ePaper epaper.mahaenews.com  । गुरुवार   । 
दि. 16 मार्ष 2023 देश-पवदेश 6

।  िवती दिल्ती ।
महाईन्यूज । प्रतितिधती।

िेिातीि अनेक राज्यांमधे् 
उष्णतेिी िाट कायम असिी 
तरी तािमानात सरासरीिेक्षा 
जास्त वाढ झािी आहे. िरम्ान, 
हवामान खात्ाने िुढीि िाि दिवस 
वेगवेगळ्ा राज्यात िाऊस िडिार 
असल्ािी िक्ता वत्मनविी आहे. 
त्ामुळे उष्णतेिा सामना करिाऱया 
राज्यांसाठी आनंिािी बातमी आहे.

महाराष्टट्र , तेिंगणा, छत्तीसगड, 
झारखंड, मध् प्ररे्शमध्े १६ ते १९ 
माि्वर्रम्ान िाऊस आणण वार्ळािा 
इशारा रे्ण्ात हवामान खात्ाकडून 
रे्ण्ात आिा आहे. यालशवाय ईशान् 
भारतातीि राज्यांमध् ेिढुीि िार दर्वस 
िावसािा इशारा रे्ण्ात आिा आहे. 

िवू्व भारतात 16 ते 20, िलश्म दहमािि 
आसिासच्ा िररसरात 17-19 माि्व 
र्रम्ान िाऊस आणण वार्ळािा इशारा 
हवामान खात्ाकडून रे्ण्ात आिा 
आहे. गेल्ा 24 तासांच्ा हवामानाबद्दि 
बोिायि ेझाि ेतर, रे्शातीि बहुतांश 
भागात कमाि तािमान 35-38 अशं 
सले्सिअसच्ा र्रम्ान नोंर्वि ेगिेे 
आहे. िजंाब, हररयाणा, िरं्ीगड, दर्ल्ी, 
उत्तर प्ररे्श, वबहार आणण ईशान्केडीि 
राज्यांमध् ेआज 30-34 अशं सले्सिअस 
होते, तर जम् ूआणण काश्ीर, दहमािि 

प्ररे्श आणण उत्तराखंडमधे् तािमान 
25-29 अशं सेल्सिअस र्रम्ान रादहिे.

अरुणािि प्ररे्श, आसाम, 
मेघािय, िलश्म बंगाि, लसक्ीम, 
उत्तराखंड, अंर्मान आणण वनकोबार, 
िलश्म बंगाि, ओपडशा, नागािँड, 
मणणिूर, वमझोराम, पत्रिुरा, दहमािि 
प्ररे्श, मध् प्ररे्श, गुजरात, मध् 
महाराष्टट्र , मराठवाडा, ववर्भ्व, तिेगंणा, 
पकनारिट्ी आणण र्लक्षण कनभाटक आणण 
केरळमध् ेकाही दठकाणी मघेगज्वनसेह 
िाऊस झािा आहे.

। िवती दिल्ती  । महाईन्यूज । 

 अिािती मदु्दावरूि कें द् 
सरकारला कोंडतीि िकडण्ासाठी 
तवरोधक गेल्ा काहती दिवसांिासयूि 
ससंिेि अिाितीशती सबंधंधि 
मुदे् साित्यािे उिस्स्ि करि 
आहेि. मात्, कें द् सरकार अिािती 
प्रकरणावर लक् िेि िसल्ामळेु 
तवरोधती िक्ाच्ा खासिारांिती 
दिल्तीि तिविेि िेण्ासाठी ससंि 
ि ेईडती कायमालयािययंि आज (१५ 
मार्ष) मोरमा काढला आहे. मात्, 
या तिरधे मोरमाि राष्टट्रवािती आणण 
ितीएमसती िक् सहभागती झाला 
िसल्ार ेिाहायला तमळाल.े

ससंर् ते ईडी कायभाियािययंत 
वनघािेिा मोिभा ववजय िौकात 
िोलिसांकडून अडवण्ात आिा 
आहे. दर्ल्ी िोलिसांनी ववरोिी 
िक्षाच्ा खासर्ारांना सांगगतिे 

की, किम 144 सीआरिीसी िागू 
असल्ाने तमु्ही िढेु मोिभा काढू शकत 
नाही, तसिे यादठकाणी कोणत्ाही 
हाििािींना िरवानगी नाही.

ननषेि मोियावळेी 
मल्ल्काजु्मन खगवे वक्तव् करताना

कोटी रुियांिी संित्ती 
असिले्ा व्क्तीिा ितंप्रिानकडून 
प्रोत्ाहन

ज्यांच्ाकडे िवूवी कमी सिंत्ती 
होती, अशा व्क्ततींना सरकारी 
मािमत्ता खरेर्ी करण्ासाठी सरकार 
िसै ेरे्त आहे. िण आता 13 िाख 

कोटी रुियांिी संित्ती असिेल्ा 
व्क्तीिा िंतप्रिान प्रोत्ाहन रे्त 
आहेत. हे कस ेघडिे? यािा कोण 
जबाबर्ार आहे? िैसे कोण रे्त 
आहे? िीएम मोर्ी आणण अर्ानी 
यांच्ात नक्ी काय संबिं? यािी 
िौकशी व्ायिा हवी, अस ेवक्तव् 
मल्ल्काजु्वन खगदे यांनी वनर्ेि 
मोिभावळेी केि.े

मोिया आवश्यक असल्ािे 
सजंय राऊत मत

हा मोिभा आवश्यक असून ईडी 
कायभाियाकडे या मोिभाद्ारे आमिे 

वनवेर्न असेि, असे उद्धव ठाकरे 
गटािे नेते संजय राऊत म्हणािे. 
रे्शातीि भाजि सरकार ज्या प्रकारे 
आिल्ा राज्यातीि ववरोिकांना 
टागदेट करत आहे, हे बगघतल्ावर 
अस ेवाटत ेकी, सत्ततेीि िोक र्िुात 
ितुि ेआहेत. त ेआमच्ा सारख्ा 
प्रश्न वविारणाऱयांनाि टागदेट करतात.

जिेीसीच्ा मागिीवर 
नवरोिक ठाम

अर्ानी प्रकरणािी िौकशी 
करण्ासाठी काँगे्रससह ववरोिी 
िक्ष जिेीसीिी मागणी करत आहेत. 

त्ामुळे सध्ाच्ा अथ्वसंकल्पीय 
अधिवेशनातही ववरोिी िक्ष 
अर्ानींच्ा मदु्दावरून आवाज उठवत 
आहेत. अर्ानी प्रकरणािा काँग्रसेिा 
सपक्रय ववरोि असून या मुद्दावरून 
काँग्रसे सरकारिा घरेण्ािा प्रयत्न 

आहे. अर्ानी प्रकरणाच्ा वनर्िेाथ्व 
ववववि राज्यांतीि काँग्रेस सवमत्ा 
वनर्िे मोिदे काढत आहेत. त्ािवळेी 
काँगे्रस अध्क्ष मल्ल्काजु्वन खगदे 
यांनीही सभागकृहात मोर्ी सरकारवर 
सातत्ान ेवनशाणा साििा आहे.

टीएमसी-राष्ट्रवादी मोचा्थत सहभागी नाही

अद्वनी मुद्द््वररून वररोधक्वचं्व 

ईडी क्वि्व्णलि्वरर मोचाचा!

रयाज्ांिध् ेपढुील पयाच
 दद्स पया्सयाची शक्यतया

बकँ्व उद्ध्वस्त झ्वल््व – मल्लिक्विु्णन खगगे
 काँगे्स अध्क्ष मल्ल्काजु्मन खगवे यांनी ननषेि मोियािरम्ान 

सांयगतिे की, अिानी घोटाळ्ाप्रकरिी आम्ही सववांनी ईडीच्ा 
संिािकांिी भेट घेण्ासाठी मोिया काढिा होता. मात्र सरकार 
अिानी प्रकरि िाबण्ािा प्रयत्न करत असल्ामुळे त्ांनी आम्हािा 
नवजय िौकाजवळ थांबविे आहे. अिानीने िाखो रुियांिा घोटाळा 
केिा आहे. त्ामुळे एिआयसी, एसबीआय आणि इतर बँका 
डबघाईिा आल्ा आहेत, मात्र सरकार याकडे ििु्मक्ष करत आहे.

आमच्व आर्वि द्वबण््वच्व प्रित्न
 आम्ही 17-18 राजकीय िक्षांच्ा सव्म खासिार नमळून आज 

ननषेि मोिया काढिा, िरंतु हा मोिया िोलिसांकडून अडवण्ात आिा 
आहे. आज आम्हािा जािून घ्ायिे आहे की, अिानीने अडीि 
वषवांत िाखो आणि करोडो रुिये कसे कमविे आहेत. आम्ही 200 
आहोत आणि आम्हािा थांबवण्ासाठी या दठकािी 2000 िोिीस 
आहेत, त्ामुळे सरकारकडून आमिा आवाज िाबायिा प्रयत्न होत 
असल्ािेही मल्ल्काजु्मन खगवे म्हिािे.

।  मुंबई ।
महाईन्यूज । प्रतितिधती।

सववोच्च न्यायाियात होळीच्ा 
सटु्ीनंतर सिग आज ( १५ माि्म 
) िसुऱया दिविी राज्यातीि 
सत्ासघंषयावर सनुाविी िार िडिी. 
आजच्ा सनुाविीत राज्यिािांच्ा 
वतीने महाधिवक्ता तषुार महेता 
यांनी जोरिार युक्तीवाि केिा. मात्र, 
सरन्यायािीि िनंजय िदं्रिडू यांनी 
तषुार महेता यांच्ा यकु्तीवािावर 
नाराजी व्क्त केिी आहे.

क्वि झ्वल ंन््वि्वलि्वत?
राज्यिािांच्ा वतीन ेयुक्तीवार् करताना 
तुर्ार मेहता म्हणािे, “तत्ािीन 
राज्यिाि भगतलसहं कोश्यारींनी 
बहुमत िािणी घणे्ासाठी अधिवशेन 
बोिवण्ािी मागणी करण ंही तवे्ािी 
िररस्स्ती होती.” यावर, “राज्यिािांनी 
बहुमताच्ा िािणीसाठी अधिवेशन 
बोिावण ंहे सरकार िाडण्ाि ंिाऊि 
होत,ं” अशी पटप्णी सरन्ायािीशांनी 

केिी आहे.सववोच् न्ायाियाच्ा 
सुनावणीनंतर लशवसेना ( ठाकरे 
गट ) खासर्ार अवनि रे्साई यांनी 
भाष् केिं आहे. अवनि रे्साई 
म्हणािे, “महाधिवक्ता तरु्ार महेतांनी 
राज्यिािांिा सहभाग कसा व्वस्स्त 
होता, ते आिि ंकत्वव् बजावत होत,ं 
याि ंववश्रे्ण केि.ं िण, लजथे ववसगंती 
आढळिी, वतथ ेसववोच् न्ायाियाने 
त्ांच्ा नजरेस आणनू दर्ि.ं”

र ा ज्य ि ा ि ां न ी  ल श व से न ा 
फोडण्ासाठी राज्यिािांनी मर्त 
केिी का? या प्रश्नावर अवनि रे्साईंनी 

सांगगतिं, “अथभात त्ातनू हेि ंदर्सत.ं 
िण, सववोच् न्ायाियातीि सुनावणी 
अवंतम टप्प्ात आिी आहे. राज्यिाि 
हे सवंिैावनक र्जभािं िर् आहे. सध्ा 
न्ायाियाच्ा अधिन हा मदु्दा असल्ाने 
त्ावर पटप्णी करण ंयोग्य नाही.”

‘तीन वर््व सुखी संसार केिा, 
एका रात्री काय घडिं?’ असा प्रश्न 
सरन्ायािीशांनी उिस्स्त केिा होता. 
याबद्दि वविारि ंअसता अवनि रे्साईंनी 
म्हटिं, “२०१९ मधे् उद्धव ठाकरेंच्ा 
नतेकृत्ाखािी लशवसनेा-काँग्रेस आणण 
राष्टट्रवार्ीिी सत्ता आिी. 

िनंरििडंळ न्स्यार रखडल्यािुळे िनंरििडंळ न्स्यार रखडल्यािुळे 

सत्यासघंिचाची सिुया्णी अंमति टप्प्यात?सत्यासघंिचाची सिुया्णी अंमति टप्प्यात?

हवामान खात्ाकडून अलट्थ
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आ ज 
स्वप्नसुंर्री आलिया भटिा 
वाढदर्वस आहे. आिीया आज ३० वर्षांिी 
झािीय. आलियाने आजवर या एक लसनेमांमिनू वतच्ा 
अधभनयािी िणुकू र्ाखविी. कररयरच्ा सरुुवातीच्ा काळात 
आलियािा वतच्ा अधभनयावरून फॅन्सकडून टीकेिा भडीमार 
सहन करावा िागिा. िण आज मात्र आिीया भारतीय मनोरंजन 

ववविातीि िोकपप्रय अधभनते्री म्हणनू ओळखिी जात.े
आलिया भटिा िहानिणािासून अधभनत्री व्ायि ंहोत.ं इतकंि 

नवे् तर अधभनते्री होण्ासाठी आलियान ेलशक्षण अि्ववट सोडि ंहोतं. 
आिीयिं लशक्षण पकती झािंय हे िाहून तुम्ही िपकति व्ाि. 

आलिया भट्न ेवति ेशािये लशक्षण जमनाबाई नरसी सू्िमध्े 
िूण्व केिंय. िहानिणािासून आलियाने बाबा महेश भट 

वनवमत्तान ेघराति पफल्म ववर्यक वातावरण िादहि ंहोत.ं
आलिया िढेु शाळेत लशकायिा िागिी. जमनाबाई 

न र स ी 

सू् ि म ध्े 
आलियान ेर्हावी िययंत लशक्षण 

घे त िं . िण लशक्षणािेक्षा आलियािा कि अधभनयाकडे जास्त 
होता. त्ाति िहानिणािासनू आलियान ेबाबा महेश भट वनवमत्तान ेघराति पफल्म 
ववर्यक वातावरण िादहि ंहोतं. १० वी िणू्व करून आलिया िढुीि लशक्षणासाठी 
कॉिजेमध् ेगेिी. िरंतु आलियाि ंलशक्षणात मन रमत नव्तं.त्ामुळे अधभनते्री 
होण्ासाठी आलियान ेकॉिजे सोडि.ं आलियान े१२ वी सदु्धा िणू्व केिी नाही. 
आलिया फक्त १० वी िास होत.े आलियािा १० वीत ७१ टके् माक्स्व वमळािे 
आहेत.बॉलिवडू अधभनते्री आलिया भट् अखरे मॅटवन्वटी ब्रके नतंर कामावर िरतिी 
आहे. आलिया भट् 'रॉकी और रानी की प्रमे कहानी'च्ा काश्ीर शडूे्िसह   िनु्ा 
कामािा िागिी आहे.आलियान ेवतिा र्ीघ्वकाळिा जोडीर्ार, अधभनतेा रणबीर 
किरू याच्ाशी एपप्रि २०२२ मधे् िग्न केि ेआणण त्ाि वर्वी नोव्ेंबरमधे् या 
जोडप्ान ेत्ांिे िदहि ेबाळ, मिुगी राहािे स्वागत केि.ेआलिया 
भट् िवकरि रणवीर लसगं सोबत 'रॉकी और रानी की प्रेम 
कहानी' लसनेमात दर्सणार आहे. 

अशभनेत्री होण््वस्वठी शिक्षण 
महत््वचं असतं? 

गे ल् ा  क ा ह ी 
दर्वसांिासनू लसनसेकृष्टीत िग्नािे 

वारे वाहत आहेत. अनेक बॉलिवूड 
किाकार वववाहबंिनात अडकताना दर्सत 

आहे. बॉलिवडू किाकारांप्रमाण ेअनेक मराठी 
किाकारही िग्नबंिनात अडकत असल्ािे 

िाहायिा वमळत आहे. आिल्ा गोड आवाजाने 
कानसनेांना मतं्रमगु्ध करणारी गागयका म्हणज ेआयभा 

आबेंकर िवकरि िग्न करणार असल्ािे बोििं जात 
आहे. नकुतिं वतने यावर भाष् केि ेआहे.

आयभा आबंकेर ही झी मराठीवरीि 
‘सारेगमि लिपटि िमॅ्प्स’ या ररअ ॅलिटी 
शो मुळे प्रलसद्धीझोतात आिी. आयभा 
आबंकेर ही आज अनकेांच्ा गळ्ातीि 
ताईत झािी आहे. गायन क्षते्राप्रमाणिे 
आयभाने अधभनय क्षेत्रातरे्खीि वतिं 
नशीब आजमावि ंआहे. आज वतिा 
मोठा िाहतावग्व िाहायिा वमळत आहे. 
नुकतंि एका मुिाखतीत आयभािा 
वतच्ा िग्नाबद्दि प्रश्न वविारण्ात 

आिा. त्ावर वतन ेफारि मजशेीर 
िद्धतीने उत्तर दर्िे.अरे, 

मी यावर्वी िग्न 

क र त 
नाही. या सव्व मागिी 
मोठी गुने्गार व्क्ती म्हणजे 
कावत्वकी गायकवाड. आमच्ा िाि 
लिपटि िमॅ्प्सिकैी कावत्वकी गायकवाड लजने 
िग्न केि.ं वतने िग्न केल्ामुळे आता सव्वजण तू 
िग्न कर, त ूिग्न कर म्हणून माझ्ा माग ेिागिेत. 

त्ांना माझ्ाबद्दि काहीही कळत नाही, 
म्हणून ते अशा अफवा िसरवतात. माझा 
िग्नािा वैगरे आता काहीही वविार 
नाही”, अस ेआयभान ेयावळेी म्हटि.े 
र्रम्ान आयभान ेआतािययंत 
अनेक मराठी आणण 
दहंर्ी भार्ेतीि 
ल्बम्समधे् 
ग ा ण ी 
ग ा य ि ी 
आहे. 

िुलयाखतीदरम्याि आयचा आबंकेर स्पष्टच बोलली

इवतहासातीि अनेक प्रेमकथा 
आिल्ािा िररिीत आहेत. इवतहासाच्ा 
िानांमध्े र्डिेिी अशीि एक अनोखी 
प्रेमकथा मराठी रुिेरी िडद्ावर 
येण्ासाठी सज्ज झािी आहे. ‘मुळशी 
िॅटन्व’मिून आिल्ा र्मर्ार अधभनयाने 
प्रेक्षकांिी मने लजकंणारा अधभनेता ओम 
भूतकर आणण सौंर्यभासोबत अधभनयािा 
सुरेख वमिाफ असिेिी गुणी अधभनेत्री 
मोनालिसा बागि ‘रावरंभा’ चित्रिटातून 
जोडीच्ा रूिाने समोर यणेार आहेत. यते्ा 

१२ मे िा इवतहासातीि हे ‘मोरिंखी िान’ 
िडद्ावर रलसकांसमोर उिगडणार आहे. 
वनमभात ेवनमभाते-शलशकांत शीिा भाऊसाहेब 
िवार आणण दर्ग्दश्वक अनुि जगर्ाळे ही 
प्रेमकहाणी प्रेक्षकांसमोर आणणार आहेत.

आसमंतात फडकणाऱया भगव्ा 
झेंड्ाच्ा िावि्वभूमीवर एकमेंकांसोबत 
दर्सणारे ‘राव’ आणण ‘रंभा’, त्ासोबत 
बभेान होऊन र्ौडणारे घोडेस्वार दर्सताहेत. 
या आकर््वक िोस्टर मधे् ओम आणण 
मोनालिसा यांिी छान जुळून आिेिी 

केवमस्टट्र ी िहायिा वमळतये. एकमकेांसाठी 
काहीही करण्ािी तडफ त्ात दर्सतेय. 
इवतहासाच्ा िानांमधे् ‘रावरंभा’ ही 
सह्ाद्ीच्ा कड्ाकिाऱयांतीि एक 
र्िु्वलक्षत िण अनोखी प्रेमकहाणी र्डिी 
आहे. ही प्रेमकथा नुसतीि प्रेमकथा नाही 
तर वतिा वास्तवािे भरजरी कोंर्ण आहे. 
छत्रिती लशवाजी महाराज, त्ांच्ाप्रती 
आणण स्वराज्याच्ा प्रती असिेिी वनष्ठा, 
शौयभािी, त्ागािी आणण समि्वणािी पकनार 
या कथेिा असल्ािे दर्ग्दश्वक अनुि 

जगर्ाळे सांगतात. चित्रिटात छत्रितींच्ा 
भूवमकेत शंतनू मोघे तर प्रतािराव गुजर 
यांच्ा भूवमकेत अशोक समथ्व दर्सणार 
आहेत. शलशकांत िवार प्रोडक्शन अंतग्वत 
येणाऱया ‘रावरंभा’ चित्रिटािी िटकथा 
आणण संवार् प्रताि गंगावणे यांिे आहेत. 
छायांकन संजय जािव तर संकिन 
फैजि महापडक यांिे आहे. सहवनमभाते 
अलजत भोसिे आणण संजय जगर्ाळे 
आहेत तर काय्वकारी वनमभाते महेश भारांबे, 
अन्वय नायकोडी आहेत. गुरु ठाकूर 

आणण लक्षतीज िटवि्वन यांनी लिदहिेल्ा 
गीतांना अवमतराज यांनी सगंीत दर्ि ेआहे. 
िावि्वसंगीत आदर्त् बेडेकर यांिे आहे. 
वेशभूर्ा िौणण्वमा ओक, रंगभूर्ा प्रताि 
बोऱहाडे, किादर्ग्दश्वन वासू िाटीि यांिे 
आहे. साहसदृशे्य शेवोलिन मिेश यांिी 
आहेत. व्ीएफएक्सिी जबाबर्ारी वॉट 
सु्टपडओ आणण जयेश मिकािूरे यांनी 
सांभाळिी आहे. ध्वनीसंकिन दर्नेश 
उच्ीि , शतंन ूअकेरकर यांि ेआहे. प्रशांत 
निवडे वनवम्वती व्वस्ािक आहेत.

ओम आणण मोन्वणलस्व उलगडण्वर ‘र्वररंभ्व’ची प्रेमकह्वणी
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अक्षर पटेलनहेी क्रमर्वरीत ब्विी म्वरली 
अष्टिैिू खेळाडू अक्षर िटेिसाठी बटॉड्मर-गावसकर करंडक 

खूिि िांगिा होता. या मालिकेत त्ाने एकूि २६४ िावा 
केल्ा. अष्टिैिू खेळाडंूच्ा रिमवारीत अक्षरने िोन स्ानांनी 
झेि घेत िौथ्ा रिमांकावर िोहोििा आहे. त्ािबरोबर 
त्ाने रिंिाजीत ८ स्ानांिी िांब उडी घेतिी आणि 
तो ४४व्ा रिमांकावर आिा.

।  अहमिाबाि।  
महाईन्यूज । वृत्संस्ा । 

                                               
अहमिाबािमध्े खेळल्ा 
गेिेल्ा कसोटी सामन्यात 
नवराट कोहिीिी िानिार 
खेळी िाहायिा नमळािी. 
कोहिीने ३६४ िेंडूत १५ 
िौकारांच्ा मितीने १८६ 
िावांिी खेळी केिी. कोहिीने 
कसोटी परिकेटमध्े प्रिीघ्म 
काळानंतर ितक झळकाविे. 
या ितकासह त्ाने कसोटी 
रिमवारीत ८ स्ानांिी मोठी झेि 
घेतिी आहे. आता तो आयसीसी 
कसोटी रिमवारीत ७०५ 
रेपटगंसह १३व्ा रिमांकावर 
आिा आहे. त्ाच्ा या खेळीतून 
त्ािा ५४ रेपटगं नमळािे.

कोहिीलशवाय कण्विार रोदहत 

शमभािाही कसोटी क्रमवारीत एका 
स्ानािा फायर्ा झािा आहे. आता 
तो ७३९ रेपटगंसह १० व्ा क्रमांकावर 
िोहोििा आहे. र्सुरीकडे, आर अलविन 
गोिंर्ाजीत अव्वि स्ानावर आहे, 
त्ाने जमे्स अँडरसनिा ८६९ रेपटगंसह 
मागे टाकिे आहे. रवींद् जडेजा 
४३१ रेपटगंसह अष्टििै ूखळेाडंूमधे् 
अव्वि आहे.कोहिीने २३ कसोटी 
सामन्ांनंतर शतक झळकाविे –

जागनतक कसोटी 
िमॅ्पियनलिििा अंनतम सामना ७ 

जनूिासनू खेळविा जािार 

ववशेर् म्हणजे 
भारतीय सघं सिग 
र्सुऱयांर्ा जागवतक 
कसोटी अलजकं्यिर् 
स्पिदेच्ा अवंतम 
फेरीसाठी िात्र 
ठरिा आहे. यावेळी 
जागवतक कसोटी 
िॅम्म्यनलशििा 
अंवतम सामना 
िंडनमिीि ओव्ि 
येथे ७ जूनिासून खेळविा 
जाणार आहे. भारतासमोर 
ऑस्टट्र ेलियािे आव्ान असेि.

      तब्बल ‘इतक्ा’ स्ानाचंा झाला फायदा

ऑस्ट्लेलययान्रुद्ध शतक झळकया्त न्रयाटि ेक्रि्यारीत घेतली िोठी झपे 

ग्से-दीप्ीच्ा िानदार भागीदारीन ेयूपी वॉठरयस्थचा डाव सावरला,१९.३ षटकातं सव्थबाद 
।मुंबई ।  

महाईन्यूज । वृत्संस्ा । 
                                                     

रॉयल रलॅेंजस्ष बगंलोर आणण ययूिती 
वॉररयस्ष यांच्ाि मदहला प्रतीतमयर 
लतीगरा १३ वा सामिा खेळला 
जाि आहे. मंुबईितील डतीवाय िाितील 
से्पडयमवर िोन्ती सघं आमिसेामिे 
आहेि. आरसतीबतीरती कण्षधार सृ्िती 
मधंािािे िाणफेेक शजकंयू ि प्रथम 

फलिंाजतीसाठी ययूिती वॉररयस्षला 
आमपंत्ि केल ेहोि.े ययूिती वॉररयस्षिे 
ग्से हॅररस आणण ितीप्तती शममाच्ा 
शाििार भागतीिारी जोरावर 
आरसतीबतीला १३६ धावांरे लक्ष्य 
ठेवल ेआहे.

यूिी वॉररयस्व संघाकडून ग्रेस 
हॅररसने सवभाधिक िावा केल्ा. वतने 
३२ िेंडूत ५ िौकार आणण २ र्टकार 
िगावत ४६ िावांिी खळेी केिी. िरंतु 

अवघ्ा ४ िावांनी वतिे अि्वशतक 
हुकिे. त्ािबरोबर पकर नवगगरे 
आणण र्ीप्ी शमभा यांनी प्रत्केी २२-
२२ िावांि ेयोगर्ान दर्ि.े त्ामळेु 
यूिी वॉररयस्व १२० िावांिा टप्ा 
िार करता आिा. ग्रसे आणण र्ीप्ीने 
केिले्ा ६९ िावांच्ा भागीर्ारीच्ा 
जोरावर यिूी वॉररयस्वन े१९.३ र्टकांत 
सव्वबार् १३५ िावा केल्ा.

आरसीबी सघंाकडून गोिरं्ाजी 
करताना एलिस िेरीने सवभाधिक 
ववकेट्स घतेल्ा. वतन ेिार र्टकांत 
१६ िावा रे्ताना ३ ववकेट्स घतेल्ा. 
त्ािबरोबर अशा शोभना आणण 
सोफी पडव्ाईनने प्रत्ेकी २-२ 
ववकेट्स घतेल्ा. तसिे मगेन शुटने 
एक ववकेट घेतिी. मेगन िुटने 
पडव्ाईन नंतर कहर केिा. 

 आरसीबील्व १३६ ध्वर्ंवच ेलक्ष्य! आरसीबील्व १३६ ध्वर्ंवच ेलक्ष्य!

वरर्वट कोहलीन ेसचचन तेंडुलकरच्व वरक्रम मोडल्व 
 अहमिाबाि कसोटीत ितक झळकावताि, नवराट कोहिीने 

महान रिंिाज सचिन तेंडुिकरिा मोठा नवरिम मोडीत काढिा 
आहे. सवयात कमी डावात ७५ ितके झळकाविारा नवराट जगातीि 
िदहिा रिंिाज ठरिा आहे. त्ाने हा नवरिम ५२२ डावांमधे् 
केिा, तर सचिनने ७५ आंतरराष्टट् ीय ितके करण्ासाठी ५६६ 
डाव घेतिे होते.

 िपूी रॉदरिस्णची सरुुर्वत खर्वब झ्वली
यूिी वटॉररयस्मिी सामन्यािी सुरुवात खूिि खराब झािी. त्ाने 

िदहल्ा िोन षटकांत तीन नवकेट गमावल्ा. िेनवका वैद्य आणि 
अॅलिसा दहिी िदहल्ाि षटकात बाि झाल्ा. डावाच्ा िसुऱया 
िेंडूवर सोरी पडव्ाईनने िेनवकािा एिबीडबू्ल केिे. नतिा खाते 
उघडता आिे नाही. सहाव्ा िेंडूवर डेव्ाईनने एलिसा दहिीिा 
आिा िोबानाकडे झेिबाि केिे.हीिीिा तीन िेंडूत केवळ एक 
िाव करता आिी. 


