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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

अमृता फडणवीस फसवणूक प्रकरण, आरोपी महिलेला अटक

आजाराबाबत जनजागृती करावी
 त्यांनी शहरात एच३एन२ संसर्ग वाढू नये यासाठी वैद्यकीय 

आणि आरोग्य ववभाराला सतक्ग  राहण्ाचे आदेश ददले. तसेच 
महापाललकेच्ा सव्ग रुग्ालययांमध्े एच३एन२ संसरगाच्ा रुग्यांवर 
उपचारासाठी सव्ग व्यवस्ा उभारण्ास सयांगरतले. कोिाच्ाही 
आदेशाची वाट न पाहता तातडीने उपचार व्यवस्ा वनमगाि 
करण्ास त्यांनी सयांगरतले. त्ाचबरोबर महापाललकेने केलेल्ा 
उपाययोजनयांचा आढावा घेण्ासाठी त्यांनी बैठक वनयोलजत 
करण्ाची सूचनाही आयुक्त शेखर लसहं ययांना केली आहे. तसेच 
या आजाराबाबत नारररकयांमध्े भभतीचे वातावरि पसरू नये 
यासाठी कोिती काळजी घेण्ात यावी याबाबत जनजारृती 
करण्ासही त्यांनी आयुक्तयांना सयांगरतले आहे.

2005 नतंरचे कम्मचारीिी कामावर िजर
 महापालिकेचे सर्व कामकाज बंद झािे होते. दद. 1 नोव्हेंबर 2005 पूरवी 

महापालिका सेरेत रुजू झािेल्ा अधिकारी, कम्वचाऱ्यांना जुनी पेन्शन 
्योजना िागू आहे. अशा अधिकारी आणि कम्वचाऱ्यांनी तत्ाळ कामारर 
रुजू व्ारे. अन्यथा लशस्तभंगाची कारराई करण्ाचा इशारा प्रशासनाने 
ददिा होता. त्ानुसार पेन्शन िागू असिेिे कम्वचारी आज सकाळी 
कामारर रुजू झािे. त्ानंतर 2005 नंतरचे कम्वचारीही कामारर हजर 
झािे. त्ामुळे महापालिकेतति कामकाज पुर्व पदारर सुरु झािे आहे.

।पििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधती।

पपपंरी-चचचंवड महापाललका 
आयकु्त शखेर लसहं ययांच्ा 
आदेशानंतर आज महापाललकेतील 
कम्गचारी तात्ाळ कामावर रुजू 
झाले आहेत. कामावर रुज ून 
झाल्ास कम्गचाऱययांवर लशस्त 
भरंाची कारवाई करण्ाचा इशारा 
आयकु्तयांनी ददला होता.जनुी पने्शन 
योजनेच्ा मारिीसाठी सरुु 
असलेला संप पपपंरी-चचचंवड 
महापाललकेच्ा कम्गचा-ययांनी मारे 
घतेला आहे. पि कामरारयांनी 
काळ्ा पिती लावनू सकाळपासनू 
कामकाज सरुु केले.

आयुक्तांच््त फर्तमान्तनांतर करमाच्तरी ‘वठणीवर'!
जुनी पेन्शन योजना आंदोलन : कामकाज पूर्वपदारर, महापाललकेतील रद्वळ पुन्ा राढली

शहरात एच३एनट२ संसगगाचा 
पदहिा बळी गेिा आहे. एका ७३ 
रर्वी्य रृद्ाचा ्या संसगगाने मृतू् 
झाल्ाचे समोर आहे. त्ानंतर 
शहरात अधिक काळजी घेण्ाची 
पररस्थिती तनमगाि झािी आहे.  

्य ा  सं स ग गा र र  म ा त 
करण्ासाठी पप ंपरी -चचंचरड 
महापालिकेमार्व त सक्षम ्यंत्रिा र 
सुतरिा उभारण्ाची आरश्यकता 
आहे. 

्या पार््वभूमीरर आमदार 
अ ल र् न ी  ि क्ष्म ि  ज ग त ा प 
्यांनी मुंबईत सुरू असिेल्ा 
अथ्वसंकल्ी्य अधिरेशनातून 
महापालिका आ्ुयक्त शेखर लसहं 

्यांच्ाशी मोबाईिरर संपक्व  सािून 
मादहती घेतिी. तसेच रैद्यकी्य 
तरभागातीि अधिकाऱ्यांसोबतही 
चचगा केिी.

एच३एन२ आजारावर उपचारासाठी 
सव्व रुग्ालयांत सवुवधा उभारा

 आ. अश्विनी जगताप यांची अधिरे्शनातनू आयकुानंा सचूना

आज पुन्ा एकदा पपपंरी-
चचचंरड महापालिका गजबजिेिी 
पहा्यिा तमळािी.जुनी पेन्शन 
्योजनेसह तरतरि मागण्ांसाठी 
महाराष्ट् ातुन 18 िाख कम्वचारी 
संपारर गेिे होते. पपपंरी-चचचंरड 
महापालिकेतीि कम्वचाऱ्यांनी 
सिग दोन ददरस संप केिा. काि 

मंगळरारी मागण्ांबाबत तोडगा 
तनघािा नसल्ाने बुिरारीही 
बेमुदत संप सुरू होता. पपपंरी 
चचचंरड महापालिकेत शुकशुकाट 
होता. 

जुनी  पेन्शन ्योजनेच्ा 
मागिीसाठी सुरु असिेल्ा 
संपािा उतू्सत्व प्रततसाद तमळािा.

 अिघािांर ेप्रमाण घटले

 "H3N2" र ेसकंट रोखण्ासाठी प्रशासि 
'सिक्ष '!

  शिेकऱ्यांच्ा लाँगमार्षला ्यश

आतील पानांत

।पििंरी ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधती।

पपपंरी-चचचंवडमध्े एच३एन२ संसरगाने एका 
नारररकाचा मृतू् झाल्ाचे समोर आल्ानंतर 

अभिवेशनासाठी मुंबईत असलेल्ा आमदार अलविनी 
लक्ष्मि जरताप ययांनी महापाललका आयुक्त शेखर लसहं 

तसेच वैद्यकीय ववभाराच्ा संबंभित अभिकाऱययांशी 
मोबाईलवरून संपक्ग  करत मादहती घेतली. तसेच 

या संसरगाचे प्रमाि वाढू नये यासाठी अभिक दक्षता 
घेण्ाची व सव्ग रुग्ालययांमधे् उपचाराची सक्षम 

सुवविा उभारण्ाची सूचना आयुक्तयांना केली. 
त्ाचप्रमािे त्ा अभिवेशनातून तातडीने पपपंरी-

चचचंवडकडे रवाना झाल्ा असून, महापाललकेच्ा 
अभिकाऱययांसोबत बैठक वनयोलजत करण्ात आली आहे.
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 । िुणे।  महाईन्यूज । 
                                           

मुंबई-पुिे एक्स्ेस-
वे व जुन्ा पुिे-मुंबई 
महामारगावर बेलशस्त 
वाहनचालकयांवर कारवाईचा 
बडरा उरारल्ानंतर 
वाहनचालकयांना लशस्त 
लारल्ाचे ददसून येत आहे. 
रेल्ा दोन मदहन्यांत दोन्ी 
मारगांवर अपघातयांमधे् ३० 
टक्क्यांनी, तर त्ामध्े 
मृत्ू व जखमी होिाऱया 
व्यक्ततींमध्े ४७ टक्क्यांनी 
घट झाली असल्ाचे ददसून 
आले आहे. मुंबई-पुिे 
द्तुरती मार्ग आणि जुन्ा 
मुंबई-पुिे महामारगावरील 
अपघात कमी करण्ासाठी 
पररवहन ववभाराने बेलशस्त 
वाहनचालकयांवर एक 
पडसेंबरपासून कारवाईला 
सुरुवात केली आहे.

्यासाठी मुंबई, पुिे, पनरेि, 
पप ंपरी -चचंचरड ्या प्रादेलशक 
प र र र ह न  क ा ्य गा ि ्य ा त ी ि 
अधिकाऱ्यांची १२ पथकांकडून 
कारराई केिी जात आहे. ्या 
पथकांकडून रेगाचे उलं्घन, सीट 
बेल्ट न घाििे, रस्तारर पापकिं ग 
करिे, चुकीच्ा पद्तीने ‘िेन 
कपटगं’ करिे, मोबाइि बोििे, 

परटनेस तपासिी न करिे, 
तररुद् ददशेिा राहन िारिे अशा 
प्रकारच्ा कारराई भर ददिा जात 
आहे.

गेल्ा रर्वी जानेरारी र 
रेबु्रारी मदहन्यात द्तुगती र 
जुन्या मुंबई-पुिे महामागगारर एकूि 
४३ अपघात झािे होते. त्ामध्े 
प्रािांततक अपघातांची संख्ा २१ 

असून, ३१ नागररकांचा मृतू् झािा 
होता. गंभीर स्वरूपाचे १६ अपघात 
होऊन त्ामधे् ४१ जि गंभीर 
जखमी झािे होते. ्या रर्वी कारराई 
सुरू झाल्ानंतर गेल्ा दोन 
मदहन्यांत एकूि ३० अपघात झािे 
होते. त्ामधे् प्रािांततक अपघात 
१४ असून, त्ामध्े १४ नागररकांचा 
मूत्ू झािा आहे. गंभीर स्वरूपाचे १३ 

अपघात झािे असून, त्ामधे् २२ 
जि गंभीर जखमी झाल्ाचे ददसून 
आिे आहे. गेल्ा दोन मदहन्यांतीि 
कारराईमुळे एकूि अपघातांमध्े 
मृत्ू र जखमी होण्ाचे प्रमाि ४७ 

टक्क्ांनी घटिे आहे. प्रािांततक 
अपघात ३३ टक्क्ांनी कमी झािे 
असून, नागररकांचे मृतू् होण्ाचे 
प्रमाि ५५ टक्क्ांनी घटल्ाचे 
ददसून आिे आहे.

अपघाताचं ेप्रर्तण घटल!े
द्तुगती र जुन्ा मुंबई-पुणे मागा्वरर  बेश््शस्त राहनचालकांना श््शस्त

। िुणे। महाईन्यूज । 

प्रतितिधती।
एकात्मिक ववकास वनयंत्रि 

वनयमावलीमध् े(युडीसीपीआर) 
ग्ीन बले्टमधे् परवानरी असलले्ा 
बयांिकामयांना १५ टके् ‘एिएसआय’ 
(चटई क्षते्र वनददेशयांक) वापरण्ास 
परवानरी देण्ाबाबत नररववकास 
ववभारात चचगा सरुू आहे. सध्ा 
सरुू असलले्ा अर्गसकंल्ीय 
अभिवशेनानतंर याबाबत वनि्गय 
होिार असल्ाचा दावा उच्चपदस् 
अभिकाऱययांनी केला. या वनि्गयामळेु 
पिु ेआणि पपपंरी-चचचंवडमिील 
नदीलरतच्ा जवमनींना मोठा 
िायदा होिार आहे.

‘्यडूीसीपीआर’मधे् कुठल्ा 
प्रकारची बांिकामे (रापर) 
असारीत, ्याबाबत स्पष्ता असिी 
तरी पकती टके् ‘एरएसआ्य’ ्या 

बांिकामांसाठी अनुज्े्य असारा, 
्याबाबत तनि्व्य घेण्ात आिेिा 
नाही. त्ामुळे पुिे शहरातीि 
‘ग्ीन बेल्ट’मिीि अनेक प्रकल् 
गेल्ा दोन रर्षांपासून रखडिेिे 
आहेत. महापालिका प्रशासनाने 
मे २०२१मध्े ्याबाबत राज्य 
सरकारकडे खुिासा मागतरिा 

होता. मात्र, त्ारर अद्यापप्यिंत 
कुठिाही तनि्व्य झािेिा नाही. 
थिातनकांकडून ्याबाबत तनि्व्य 
घेण्ात ्यारा, अशी मागिी होत 
असनू, ्यते्ा अधिरेशनानंतर त्ारर 
तनि्व्य अपलेक्षत आहे.

महापालिका प्रशासनाने ्या 
प्रकरिी राज्य सरकारिा प्रस्तार 

पाठतरिा असून, महापालिकेच्ा 
२०१७च्ा तरकास आराखड्ानुसार 
्या दठकािी १० टके् ‘एरएसआ्य’ 
रापरण्ास पररानगी द्यारी, अशी 
मागिी केिी आहे. सध्ाच्ा 
तन्यमानुसार ओपन से्पसमध्े 
तळमजल्ारर दहा टके्, तर 
पदहल्ा मजल्ासाठी पाच टके् 

‘एरएसआ्य’ रापरण्ास पररानगी 
आहे. महापालिकेमध् े१९९७ सािी 
समातरष् झािेल्ा २३ गारांच्ा 
मंजूर तरकास आराखड्ामध्े 
‘ररव्र प्रोटेक्शन बेल्ट’ हे आरक्षि 
दश्वतरिेि ेआहे. राज्य सरकारच्ा 
आदेशांनुसार ररव्र प्रोटेक्शन 
बले्ट/नािा गाड्वन ्या आरक्षिास 
‘टीडीआर’ अनुजे््य असेि, असे 
तनलचित करण्ात आिे आहे. 

महापालिकेच्ा २०१७ च्ा मजंरू 
आराखड्ानुसार स्स्वतमगं पूि, 
क्लब हाऊस आदी रापरासाठी १० 
टके् ‘एरएसआ्य’ रापरण्ास 
पररानगी देण्ात आिी आहे. 
‘्यडूीसीपीआर’मधे् जागतेा रापर 
कशासाठी करारा, ्याबाबत 
तनलचिती असिी तरी त्ासाठी पकती 
‘एरएसआ्य’ असारा ्याचा तनि्व्य 
घणे्ात आिेिा नाही.

पणु,े वपपंरी-चचचंवडमधील नदीलगतच्ा जममनींना मोठा फायदा होणार
                 ग्ीनबेल्टचा प्रश्न सुटणार? सध्ा सुरू असलेल्ा अर्वसंकल्ीय अधिरे्शनानंतर याबाबत लनण्वय होणार

प्रकलांबाबत ननण्मय िोणार
 पिु ेशहराच्ा मध्वस्तीतील डीपी रस्ता, बािरे, बालवेाडी, खराडी, 

कल्ािीनरर, मयांजरी, मुढंवा, सरंमवाडी, शासकीय अभभययांपत्रकी 
महाववद्यालयाच्ा पाठीमारचा पररसर या दठकािी ‘ग्ीन बेल्ट’चे 
आरक्षि आहे. या दठकािच ेअनके प्रकल् बयांिकाम ववभाराकडे 
मजंरुीसाठी असून त्ाबाबत वनि्गय घणे्ात आललेा नाही. दरम्ान, 
महापाललका प्रशासनान े२०१७च्ा ववकास आराखड्ानसुार प्रलवंबत 
असलले्ा प्रकल्यांना दहा टके् एिएसआय वापरण्ास परवानरी 
देत हे प्रकल् मजंरू करण्ाचा वनि्गय घ्ावा, अशी मारिी करण्ात 
यते आहे. मात्र, राज्य सरकारकडे याबाबत ववचारिा केल्ाने या 
वनि्गयानतंरच या प्रकल्यांबाबत वनि्गय होिार असल्ाच ेउच्चपदस् 
सूत्रयांनी सयांगरतल.े

जानेवारी व फेब्रुवारी २०२२  २०२३ अपघात व मृत्ू माहिती
अपघाताचा प्रकार २०२२    २०२३
प्रािांततक अपघात २१   १४
गंभीर अपघात १६   १३
पकरकोळ अपघात ०७   ०३
एकूि अपघात ४१    ३०
प्रािांततक अपघातामधे् मृतू् ३१  १४
गंभीर अपघातामधे् जखमी... ४१  १२
पकरकोळ अपघातामधे् जखमी ०९ ०७

गेल्ा तीन मदहन्यांत द्तुगती र जुन्या मंुबई-पुिे मागगारर 
कारराईमधे् राखिेिे सातत्, राहनचािकांचे सतत केिेिे 
समुपदेशन, राहनाच्ा रेगारर तन्ंयत्रि राखण्ाचे प्र्यत्न आणि 

अपघातानंतर तातडीने मदत देण्ासाठी ‘आरटीओ’ पथकांची मदत होत 
आहे. त्ामुळे राहनचािकांनी सुरक्षा मोदहमेस सकारात्मक प्रततसाद 
ददल्ामुळेच अपघात कमी होण्ास मदत झािी आहे. ्यापुढे घाटातीि 
रात्रीची राहतूक सुरळीत करिे आणि घाटातीि अपघात आिखी कमी 
करण्ाचे प्र्यत्न करण्ात ्येत आहेत.

- भरि कळसकर, उपा्युक्त रस्ता सुरक्षा कक्ष, महाराष्ट्  राज्य
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सहा्यक रैद्यकी्य अधिकारी 
डॉ . िक्ष्मि गोरने  म्हिािे 
की,  H3N2 चा राढता संसग्व 

रोखण्ासाठी प्रभारी उपा्य्योजना 
कराव्ा. शहरातीि प्रत्ेक 
हॉस्स्पटिमध्े ्यासाठी १० बेड 

राखीर ठेरारेत. ऑक्सिजन बेडची 
व्रथिा करारी. नागररकांना 
कोित्ाही पररस्थितीत प्रशासनाने 
सरवोत्तम आरोग्य सुतरिा द्यारी. 
तसेच, संबंधित रुग्ाचा मृत्ू 
कशामुळे  झािा ? ्याबाबत 
नागररकांमध्े जागृती करारी, 
अशा सूचना आमदार िांडगे 
्यांनी ददल्ा आहेत. ्यासंदभगात 
महापालिका प्रशासनाच्ा रतीने 
उद्या पत्रकार पररर्द घेऊन 
सतरस्तर मादहती देण्ात ्येिार 
आहे.

'त्ा' रुग्ाचा मृत्ू एकाच 
रेळी अनेक आजारामुळे!

H3N2 चा संसग्व झाल्ामुळे 
एका रृद् रुग्ाचा मृतू् झाल्ाचे 
रृत्त समोर आिे. त्ामुळे शहरातीि 
नागररकांमधे् भीतीचे राताररि 
तनमगाि होण्ाची शक्ता आहे. 
मात्र, संबंधित रृद् नागररक ्यांचे 

र्योमान आणि एकाचरेळी अनेक 
व्ािी ्यामुळे रोगप्रततकारक 
शक्ती कमी असल्ामुळे मृत्ू 
झािा आहे. ्याबाबत अहराि 
आल्ानंतर सतरस्तर मादहती 
देिार आहोत. त्ामुळे नागररकांनी 
काळजी घ्ारी. पि, भ्यभीत होऊ 
न्ये, असे आराहन डॉ. गोरने ्यांनी 
केिे आहे.

 आ. महे्श लांडगे-आयुक ्शेखर श्संह यांची बैठक, पपंपरी-धचंचरड ्शहरातील आरोग्य यंत्रणेनेबाबत केल्ा सूचना

।पििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधती।

भाजपा मदहला मोचगा 
भोसरी च-होली मंडलाच्ा 
वतीने शहरातील 
सामालजक, राजकीय, 
आभर्गक, लशक्षि व 
सयांसृ्वतक क्षेत्रात कतृ्गत्व 
राजविाऱया मदहलयांना 
"सुषमा स्वराज पुरस्ार" 
देवून रौरववण्ात आले. 
यंदाचा “मदहला ददन” 
सुषमा स्वराज ययांना 
समपप्गत करत भाजपा 
मदहला मोचगा सरचचटिीस 
कववता भोंरळे- कडू 
आणि भोसरी च-होली 
मंडलाध्क्षा रीता महेंद् ु
ययांच्ावतीने हा काय्गक्रम 
घेण्ात आला.

प्रदेशाध्क्षा चचत्रा राघ 
्यांच्ा सूचनेनुसार तसेच भाजपा 
शहराध्क्ष तथा भोसरी तरिानसभा 
आमदार महेशदादा  िांडगे 
्यांच्ा माग्वदश्वनाखािी "सुर्मा 
स्वराज पुरस्ार" सोहळ्याचे 
आ्योजन करण्ात आिे होते. 
्यारेळी मदहिांसाठी तरतरि 
मनोरंजनात्मक खेळ र का्य्वक्रम 
पार पडिे. प्रास्तातरक मदहिा 
मोचगा सरचचटिीस कतरता भोंगळे 
-कडू ्यांनी केिे. त्ा म्हिाल्ा की, 
सार्वजतनक जीरनात पुरुर्ांप्रमािे 
मदहिा देखीि आपापल्ा क्षेत्रात 
नारिौपकक तमळतरत आहे. 

पुरुर्ांच्ा खांद्यािा खांदा 
िारून  मदहिांनी आपिी क्षमता 
जगािा दाखरनू ददििेी आहे. अशा 
मदहिांना ्योग्य व्ासपीठ तमळारे, 
त्ांचा गौरर व्ारा, ्या उदे्शाने 
का्य्वक्रम घेण्ात आल्ाचे त्ांनी 
सांगगतिे.

भाजपा महहला मोचचा भोसरी चऱहोली मडंलातफफे  
“सषुमा स्वराज” परुस्ाराच ेववतरण

महहला मोचा्व सरधचटणीस कपरता भोंगाळे- कडू यांचा पुढाकार, 
परपरि क्ेत्रात कत््वत्व गाजरणाऱ्ा महहलांचा सत्ार

अश्भनते्री पप्रयद्श्वनी इंदलकर हहच ेप्रधतपादन

"H3N2" च ेसकंट रोखण्ासाठी प्रश्तसन 'सतकमा '!
।पििंरी ।

 । महाईन्यूज । प्रतितिधती।
                                                                                            

पपपंरी-चचचंवडमिील H3N2 च्ा संसरगाचे प्रमाि वनयतं्रिात 
ठेवण्ासाठी महापाललका आरोग्य यतं्रिा सतक्ग  करा.  

कोित्ाही पररस्स्तीत नारररकयांमध् ेभीतीचे वातावरि 
वनमगाि होता कामा नय,े अशा सूचना भाजपा शहराध्क्ष तरा 
आमदार महेश लयांडर ेययांनी ददल्ा आहेत. शहरात H3N2 च्ा 
ससंरगामुळे वदृ्ध रुग्ाचा मतूृ् झाला, असे वतृ्त कळल्ानंतर 

आमदार लयांडरे    मुबंई यरेील अभिवशेनातून तातडीन ेशहरात 
दाखल झाल.े त्ानतंर महापाललका आयकु्त तरा प्रशासक 

शखेर लसहं ययांच्ाचीशी सायंकाळी महत्वपूि्ग बैठक घणे्ात 
आली. यावळेी सहायक वदै्यकीय अभिकारी डॉ. लक्ष्मि रोिन,े  

स्व. यशवतंराव चव्ाि सृ्वत रुग्ालयाचे 'डीन' डॉ. राजेंद् 
वाबळे उपस्स्त होते.

महापालिका प्रशासनाचे आवाहन…ः जगताप
 H3N2  संसरगाबाबत महापाललका प्रशासनाने राज्य सरकारच्ा 

वनददेशानुसार तयारी केली आहे. प्रत्ेक रुग्ालयात राखीव बेड 
आहेत. प्रसंरी एक रुग्ालय पूि्ग याच उपचारासाठी उपलब्ध 
केले जाईल. कोववड सारखी पररस्स्ती होिार नाही. रुग् संख्ा 
वाढल्ास वायसीएमसुद्धा H3N2 च्ा उपचारासाठी खुले करण्ात 
येईल. नारररकयांनी आपल्ा कुटुबंाची काळजी घ्ावी. रददीच्ा 
दठकािी जािे टाळावे. काही लक्षिे ददसल्ास तात्ाळ तपासिी 
करावी, असे आवाहन  महापाललका प्रशासनाने केले आहे. .

काय्मक्रम यशस्ीततसेाठी याचं ेयोगदान
काय्गक्रमाला प्रमखु पाहुण्ा म्हिनू पपपंरी चचचंवड शहर मदहला मोचगाच्ा 

शहराध्क्षा उज्वला रावडे उपस्स्त होत्ा. काय्गक्रमाला भाजपा कामरार आघाडी 
पलचिम महाराष्ट्र  अध्क्षा राजश्ी जायभाय, पपपंरी चचचंवड शहर सरचचटिीस 
ददपाली िनोकार, शहर उपाध्क्षा रोदहिी मयांढरे, उपाध्क्ष जयश्ी खरमाडे, वनरडी 
चचखली मंडलाध्क्ष कववता दहरं,े सोशल मीपडया प्रमखु हीना मलुानी, भोसरी 
च-होली मडंल सरचचटिीस सरेुखा पयांचाळ, चचत्रा अभरं, उपाध्क्ष कल्ना 
पाटील, स्वाती लशकदे , मनीषा ररंि ेययांच्ासह सव्ग मडंल पदाभिकारी, प्रभार 
अध्क्ष, प्रभार काय्गकारिी सदस्य आदी मान्वर व मदहला मोठ्ा संख्नेे 
उपस्स्त होत्ा. आभार भोसरी च-होरी मडंल अध्क्षा रीता महेंद् ुययांनी मानल.े

। पििंरी । महाईन्यूज । 

चचत्रपट, नाटक, मालिकांमधे् 
गुिरत्तेच्ा जोरारर नक्ीच कामे 
तमळतात. त्ासाठी कोित्ाही 
चुकीच्ा गोष्ी करण्ाची आरश्यकता 
नसते, असे स्पष् मत हास्यजत्रा रेम 
अधभनेत्री पप्र्यदश्वनी इंदिकर दहने 
गुरूरारी चचचंरड ्येथे बोिताना व्क्त 
केिे.

गुडीपाडव्ाच्ा महुतगारर (२२ 
माच्व) रुिरािी हा मराठी चचत्रपट 
प्रदलश्वत होत आहे. ्यातनतमत्ताने ददशा 
सोशि राऊंडेशनच्ा पुढाकाराने 
आकुडवी र चचचंरड ्येथीि आ्योलजत 
का्य्वक्रमात पप्र्यदश्वनी दहन ेतरद्यार्थषांशी 
सरंाद साििा. ददग्दश्वक तरर्ास जोशी, 
माजी महापौर अपिगा डोके, ददशाचे 
अध्क्ष जगन्ाथ (नाना) लशरिे, 

उपाध्क्ष संतोर् बाबर, माजी अध्क्ष 
गोरख भािेकर, सचचन साठे, अतरनाश 
ररिे, एनआ्यबीआरच्ा प्राचा्यगा मदृिुा 
गा्यकराड, ब्ॉसम शाळेच्ा प्राचा्यगा 
शारदा भूर्ि आदी उपस्थित होते. 
पप्र्यदश्वनी म्हिािी की, आपल्ा मनात 
नाकारिे जाण्ाची (ररजेक्शन) भीती 
असता कामा न्ेय. गुिरत्ता असिीच 
पादहजे र त्ासोबत आत्मतरर्ासही 
असिा पादहजे. तुमच्ातीि तरर्ास 
ददसिा की गुिरत्ताही ददसून ्येते. 
चचत्रपटसृष्ीतीि राईट अनुभरांतरर््यी 
अनेकदा बोििे जाते. पि प्रत्क्षात 
मिा असा कोिताही अनुभर आिा 
नाही.  आपल्ा हातात असते की 
आपि कोिती भूतमका घ्ा्यची. 
गुिरत्तेच्ा जीरारर कामे तमळतात. 
तुमच्ा गुिरत्तेरर तरर्ास ठेरिारी 
मंडळी आहेत.

गणुवत्चे्ा जोरावर कामे 
ममळतात, तडजोडींची गरजच नाही 
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महाईन्यूज हे डिजिटल वृत्तपत्र संस्ािक संिािक अधधकराव दिवे- िाटतील 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.  का्य्षकारी 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.)

।। अभंगवाणती ।।

भयूतमका

संपादकीय

िढुील काळाि सशंोधिारा कल वगेवगेळ्ा 
सने्सस्षद्ारे खडक, मािती, िाणती इत्ािींरती 
केवळ उिलब्धिार िवे्, िर भौतिक आणण 
रासा्यतिक गणुधममांच्ा िोंिती, िकाशे व 
िक्तांच्ा सहाय्ािे आकडेवारीरे िथृ:करण 
आणण त्ाियूि तिष्कर्ष काढण े्याकडे राहतील. 
त्ासाठी सगंणकर िवे् िर मोबाईल पकंवा 
ित्सम ्यतं्रहती िरेु होईल. 

कृपत्रम बणुद्िारक आभासी मानर 
करण्ाचीही चाहूि िागिी 

आहे.तबगबँग नामक महास्ोटातून तनमगाि 
झािेल्ा अथांग तरर्ाच्ा रचनेतीि 
मोहम्यी पृथ्ीचे र्य तब्बि साडेचार 
अब्ज रर्षे! ्या दीघ्व कािखडंात पथृ्ीररीि 
खडक-मातीने बनिेल्ा लशिाररिाचे 
स्वरूप बदित गेिे, त्ाचबरोबर 
त्ािा िपटिेल्ा राताररि आणि 
जिाररिाचहेी! सागरतळ तरस्तारण्ाच्ा 
प्रपक्र्यतेनू खडं दरुारत गिे.े भकंूप, त्नुामी, 
ज्ािामुखीच्ा उदे्कातनू आणि खडकांची 
झीज होण्ातून भूरुपे बदित गेिी. ्या 
नसैगग्वक आपत्ततींमधे् भर पडत गिेी, केरळ 
साठ हजार रर्षांपरूवी अस्स्तत्ात आिले्ा 
मानराच्ा करिीची आणि त्ातनू होिाऱ्या 
प्यगाररिाच्ा अपररतमत हानीची!

तरसाव्ा शतकाच्ा मध्ारर 
मानराने साििेिी प्रगती संथ गतीने, 
तनसग्व तन्यमांना िरून होती. मात्र आज 
िोकसखं्चे्ा तरस्ोटात, औद्योगीकरि- 
शहरीकरि- व्रसाग्यकरिाच्ा रेट्ात 
जेसीबी, बुिडोझर, टनेि मेपकंग अशा 
तंत्रज्ानाधिपठित ्यंत्रांच्ा सहाय्ाने 
लशिाररिाचे िचके तोडिे जात 
आहेत. भमूातचे्ा पृठिारर, उदरात आणि 
सभोरतािी उपिब्ध असिेल्ा प्रते्क 
घटकारर- खडक, मृदा, राळू, इंिन, 
खतनज,े िात,ू जि आणि रा्यरुर- ताबा 
तमळतरण्ाची मानरी रतृ्ती बळारत जात 
आहे. त्ात भर पडिार जि, रा्य ूआणि मदृा 
प्रदरू्िाची. त्ातनू त्ांची उपिब्धता कमी 
होत जािार आणि शतेाच्ा बांिापासनू 
ते देशांच्ा सीमांप्यिंत संघर््व आणि 
त्ातनू सभोरतािच्ा आररिांरर ताबा 
तमळतरण्ाची रृत्ती बळारिार. त्ातून 
सौर ऊजगा पॅनल्स, परनचक्ा, अिुऊजगा 
क्षपेिासे्त, सागरी खारे पािी गोडे करण्ाचे 
प्रकल् दठकदठकािी आकार घेिार. 
त्ाचबरोबर ''टुडेज रेस्ट इज टुमॉरोज 
ररसोस्व’ ही संकल्ना तरकलसत होत 
पनुरगापराररही मानराच ेिक्ष कहें दद्त होिार. 
कुतहुिाचा रिे घिेे ही मानरी प्ररृत्ती.

एकेकाळी अशक् राटिारे मानराचे 
पाऊि चदं्ारर पडि.े 

िृथ्तीतवज्ािारे 
वाढिे मोल

सुवण्षमध्य कसा साधेल?

 

एकेकाळी मध्मरग्व हा समाजामधे् 
मूल्े जपिारा रग्व म्हिून 

ओळखिा जा्यचा. आता मात्र ही ओळखही 
पसुिी जात आहे की का्य, अशी स्थिती ्यतेे 
आहे. उत्पन् राढतरण्ाच्ा नादात सामालजक 
आणि कौटंुतबक मूल्ांना मठूमाती ददिी जात 
आहे की का्य, अस ेचचत्र आहे. समाजािा 
्या दोन्तींचा सुरि्वमध् गाठण्ासाठी 
प्रामाणिक प्र्यत्न करार ेिागतीि. अन्यथा, 
पसै ेअसिाऱ्यांचा मुदगाड समाज ्या स्थितीकडे 
आपि रगेान ेप्ररास करू...

गेल्ा रीस रर्षांत भारतातीि 
मध्मरगवी्यांची सखं्ा दपु्पट झाल्ाची 
बातमी ्याच आठरड्ात आिी. दररर्वी 
तमळिाऱ्या कौटंुतबक आकडेरारीरर ही सखं्ा 
ठरत.े रीस रर्षांपरूवी म्हिज ेसन २००४ मधे् 
भारतात पाच त ेतीस िाख रुप्ेय रापर््वक 
उत्पन् असिाऱ्या कुटंुबांची सखं्ा १४ टके् 

होती. आता ती ३१ टके् झािी आहे. दपुटीहून 
थोडी अधिकच राढ आहे ही. त्ाचबरोबर 
अजून २५ रर्षांनी म्हिजे स्वातंत्राच्ा 
शताब्ीत भारतामधे् समुारे ६३ टके् कुटंुबे 
मध्मरगगात मोडतीि, असा अदंाज आहे. 
सरासरी सव्ा िाख रुप्य ेपकंरा त्ापेक्षा कमी 
उत्पन् असिेि ेगरीब गटात, सव्ा त ेपाच 
िाख रुप्यांच्ामधे् उत्पन् असिारे कतनठि 
मध्मरगवी्य, पाच त ेतीस िाख रुप्य ेउत्पन् 
असिारे मध्मरगवी्य आणि तीस िाखांपेक्षा 
अधिक उत्पन् असिारे हे श्ीमंत रगगात मोजिे 
जातात. त्ाच्ाबरोबर जाहीर झािेि ेइतर 
तनष्कर््वही बरेच काही सांगतात. गले्ा २६ 
रर्षांत अततश्ीमतंांच्ा सखें्त अठरापट राढ 
झािी. त्ा तिुनेत मध्मरगवी्यांमिीि राढ 
कमी आहे. श्ीमतं आणि अततश्ीमतंांची सखं्ा 
सरगाधिक असििे ेराज्य आहे त ेम्हिजे 
महाराष्ट् . समुारे साडेसहा िाख श्ीमतं िोक 
महाराष्ट् ात राहतात. त्ांच ेसरासरी रापर््वक 
उत्पन् हे दोन कोटी रुप्यांच्ा रर आहे. 
ददल्ीत एक िाख ८० हजार तर गुजरातमधे् 
एक िाख ४१ हजार अततश्ीमतं राहतात. ्या 
अततश्ीमतंांची सखं्ा राढिाऱ्या शहरांत सरुत 
आणि नागपरू ही दोन आघाडीची शहरे आहेत. 
ही आकडेरारी नोंदतरतानाच त्ांच्ा सर्यतींची 
आकडेरारीही नोंदतरिी गेिी आहे. त्ानसुार, 

३० िाख रुप्य ेउत्पन् असिाऱ्यांकडे प्रत्के 
घरात मोटार आणि रातानकूुिन ्यतं्रिा आहेच. 
उच्च मध्मरगवी्यांपकैी तीस टके् जिांकडे 
मोटारी आहेत. भारतान ेआधथ्वक उदारीकरिाचे 
िोरि स्वीकारल्ानंतर मोठ्ा प्रमािात 
मध्मरगगामधे् झािेिी राढ आता स्पष् ददसू 
िागिी आहे. अथगात, ही सगळी आकडेरारी 
ही ढोबळमानाने र कर भरिाऱ्यांच्ा पकंरा 
आपि ेउत्पन् काही ना काही कारिान ेजाहीर 
करिाऱ्यांच्ा आकडेरारीररून त्यार केििेी 
आहे. त्ामधे् मोठे उत्पन् तमळतरिाऱ्या पि 
करप्रिािीपासनू िपनू राहिाऱ्यांचा समारेश 
नाही. त्ाचप्रमािे खूपच गरीब असल्ान े्या 
सर्वच गोष्तींपासून िांब असिाऱ्यांची नोंद 
त्ामधे् झाििेी नसिार. अस ेअसि ेतरीही 
उत्पनामध् ेहोत असिेिी राढ ही ठळकपिे 

नोंदिी गिेी आहे. आत्ता जे उच्च पकंरा 
मध्मरगवी्य आहेत; त्ांची ३०-४० रर्षांपरूवीची 
स्थिती आपल्ातीि बहुतकेांना मादहती आहे. 
अनेक बाबतीत आपि सगळे सरकाररर 
अरिबंनू होतो. रेशनच ेिान्य, रेशनच ेकापड 
्याच्ाबरोबरच सरकारी शाळेत लशक्षि, 
शक्तो सरकारीच नोकरी ्यथेप्यिंतचा तो 
प्ररास होता. मात्र, नव्ा शतकात ते चचत्र 
बदििेि ेददसत.े आता रर नमदू केिले्ा 
चारही गोष्ी जरळपास संपषु्ात आल्ा 
आहेत. रेशनररीि िान्य, कापड हे आता 
मध्मरगवीचांच्ा नव्ा पपढीिा मादहतीही 
नाही. इतकेच नवे्, तर सरकारी शाळेत लशक्षि 
र सरकारी नोकरीसाठी प्र्यत्न हेदेखीि त्ांच्ा 
कक्षबेाहेरच ेतरर््य आहेत. गले्ा २५ रर्षांमध्े 
झाििेा हा ठळक प्ररास आहे.

आणि म्हिूनच प्रत्ेक मदहिेिा 
(उद्योलजकेिा) ्येिाऱ्या अडचिी; तसेच 
आव्ाने नीट समजून घेतल्ास त्ािा 
खंबीरपिे सामोरे जाण्ाची क्षमता 
तरकलसत करता ्येईि. नेहमीचेच 
उद्योग म्हिजे ब्ुटीपाि्वर, खाद्यपदाथ्व; 
तसेच साड्ा, आपट्वपरलश्यि ज्ेिरी 
अथरा एखादे बुटीक ्यांच्ा पिीकडे 
जाऊनही तरचार करता ्येईि. जरा 
सा हटके!

1) लिगंभारतरर््यक पूर्वग्ह
तरुि मदहिा उद्योलजकेिा 

लिगंभारतरर््यक पूर्वग्हांना तोंड 
द्यारे िागते. त्ांना गंभीरपिे घेतिे 
जात नाही. गुंतरिूकदार, ग्ाहक 
पकंरा त्ांचे स्वतःचेच कामगारही, 
‘ही स्ती आहे, व्रसा्यास िागिारे 
कष् दहिा झेपतीि का? व्रसा्य 
राढरत असताना ठीकदठकािी करारा 
िागिारा प्ररास, अतन्यतमत ददनक्रम; 
तसेच भरपूर रेळ देता ्येईि का?’ ्या 
प्रकारचे संश्य व्क्त करतात.

2) नेटरपकिं ग
तरतरि संथिा, व्रसा्यास 

आरश्यक तज्ज्ञ माग्वदश्वक; तसेच 
सरकारी ्योजनांचे पाठबळ ्या सरषांचे 
नेटरक्व  आपिा व्रसा्य राढतरण्ास 
आरश्यक आहे. हे व्रसाग्यक जाळे 
समृद् नसल्ास आरश्यक ररसोसषेस 
उपिब्ध करिे कठीि होते.

3) कौटंुतबक जबाबदाऱ्या
मदहिा उद्योलजका एकाच रेळी 

अनेक भूतमका पार पाडत असते. 
घरातीि िहान मुिे, रडीििारी मंडळी 
्यांचे शारीररक; तसेच मानलसक संतुिन 
साित ततिा रोजच तारेररची कसरत 
करारी िागते. अनेक दठकािी तरशेर्तः 

ग्ामीि भागात समाजाचा स्तीकडे 
बघण्ाचा दृपष्कोन संकुचचत प्ररृत्तीचा 
असतो. स्तीने कसे जगारे, का्य करारे, 
का्य करू न्ये ्या सरषांचे ठोकताळे 
पपढ्ान् पपढ्ा ठरिेिे आहेत.

४) असमान संिी
अनेक क्षेत्रांमधे् एखादी संिी 

मदहिेिा द्यारी की नाही, हे ततच्ा 
सद्य पररस्थितीररून ठरतरिे जाते. 
उदाहरिाथ्व, नुकतेच िग्न झािे 
असल्ास, िगेच रर्गा-दोन रर्षांत 
गरोदरपि आणि मग बाळाचा जन्म, 
त्ातून तनमगाि होिाऱ्या पुढीि 
जबाबदाऱ्या ्या सरषांमुळे व्रसा्याकडे 
दिु्वक्ष होण्ाची शक्ता; तसेच मोठी गॅप 
तनमगाि होण्ाची भीती, अशा प्रकारच्ा 
कारिांमुळे ततच्ा व्रसा्यात गुंतरिूक 
करारी की नाही ्याररही तरचार केिा 
जातो. सरषांत महत्ताचा तो आत्मतरर्ास! 
किी तो मदहिा उद्योलजकेिा कमी 
असतो, तर किी उगाचच जास्त 
रुगिेिा.

शेिकऱ्यासाठी हवा आहे उमेितीरा िेरा..
मदहला उद्योलजका होताना येतात ते काही अडरळे आणि पेलावी लारतात काही आव्ाने. दहलरी क्लटंन 
म्हितात, की ‘कोितीही टीका रयांभीयगाने घ्ा; पि वैयगक्तक नको- कारि टीकेमिील सत्ता आणि 

अचूकपिा तपासिे ररजेचे आहे, अन्रा वतच्ाकडे दलु्गक्ष करिेच बरे!

तीळ िाळळले तांदळु । 
काम क्ररोधे तैसे ळच खळ ॥१॥

कां रे जसणलासी वाउगा । 
न भितां पांिुरंगा ॥ध्ु.॥

 - संि िुकाराम
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लाँगमाच्म आंदोलन थाबंववण्ाचे  याचें आवािन
. राज्यातीि शेतकरी, आददरासी बांिरांच्ा मागण्ांसंदभगात राज्य 

शासन सकारात्मक असनू आज शतेकरी िाँग माच्वच्ा लशष्मडंळाबरोबर 
सर्व मुद्ांरर सकारात्मक चचगा झािी आहे. ्यासंदभगात तरिीमंडळाच्ा 
सभागृहात तनरदनाद्ारे मादहती देण्ात ्येईि. िाँगमाच्व आंदोिन 
थांबतरण्ात ्यारे, असे आराहन मुख्मंत्री एकनाथ लशदें ्यांनी आज 
्येथे केिे.

उद्ा मरुख्यमतं्ी ननवदेन देणार
 लाँर माच्ग बाबत मुख्मंत्री एकनार लशदें उपमुख्मंत्री देवेंद् 

िडिवीस ययांनी शतेकऱययांच्ा लशष्ठमडंळाची भटे घतेली. या भटेीनतंर 
शतेकऱययांशी त्यांच्ा मारण्यांवर सकारामिक चचगा झाली असल्ाच ेया 
भेटीनंतर एकनार लशदें ययांनी सयांगरतल.े

तोपययंत माघार नािी
 शेतकऱययांचा मोचगा तू्तगास वालशदं येरेच रयांबिार आहे. जोपययंत 

मारण्यांवर अंमलबजाविी होत नाही, तोपययंत मोचगातून माघारी 
जािार नाही. मारील मोचगाचा अनुभव आहे, आविासन ददले जाते. 
मात्र अंमलबजाविी केली जात नाही.  यावेळी आविासनाची 
अंमलबजाविी होत नाही तोपययंत माघार नाही. अभिवेशन होईपययंत 
आम्ही सरकारला मुदत ददली आहे, असे पकसान सभेचे राववत 
म्हिाले.

।  मुंबई । महाईन्यूज । 

  अखखल भारिती्य पकसाि 
सभरे ेशेिकरी शशष्टमंडळ 
आणण मुख्यमतं्रती एकिाथ शशिें, 
उिमुख्यमंत्रती िेवेंद्र फडणवतीस 
्यांच्ाितील बठैक ्यशस्ती ठरलती 
आहे. शेिकऱ्यांच्ा सव्ष मागण्ा 
मान् झाल्ारती मादहिती आहे. उद्ा 
शेिकरी मोरचा माघारी घणे्ारती 
शक्यिा आहे. िोि ि ेितीि िासांच्ा 
बठैकीििंर िोडगा तिघाला आहे. 
काहती मागण्ा तवरारधतीि आहेि. 
जोि्ययंि अमंलबजावणती सरुू 
होि िाहती िोि्ययंि मोरचा ियूिचास 
त्ार दठकाणती मकु्ामती राहणार 
असल्ार ेकॉमे्ड जतीवा िांडयू  
गातवि ्यांिती मखु्यमतं्रांसोबिच्ा 
बठैकीििंर सांगगिल.ं मखु्यमतं्रती 
एकिाथ शशिें ्यांिती बठैकीिंिर 
शेिकऱ्यांिती लाँग मार्ष आिंोलि 
मागे घणे्ारे आवाहि केल ेआहे. 

 शतेकऱ्यांच्ा लशष्मडंळामधे् 
अखखि भारती्य पकसान सभचे ेराष्ट् ी्य 
अध्क्ष अशोक ढरळे, माजी आमदार 
कॉम्डे ज.े पी. गातरत, पकसान सभचेे 
राज्य सरचचटिीस अलजत नरिे, 

माकपचे आमदार तरनोद तनकोिे, 
पकसान सभचे ेनते ेआणि माकपचे 
राज्य सचचर कॉम्डे उद्य नारकर, 
'सीटू'चे राष्ट् ी्य उपाध्क्ष डॉ. डी. 
एि कराड हे प्रमुख नेत ेबठैकीिा 
उपस्थित होते

शतेकऱ्यांच्ा बहुतके मागण्ा 
मान्य झाल्ा आहेत, अशी मादहती 
कृपर्मंत्री अब्िु सत्तार ्यांनी 
एबीपी माझािा ददिी. शुक्ररारी 
स्वतः मुख्मंत्री एकनाथ लशदें 
शेतकऱ्यांच्ा मोचगाबाबत आणि 
त्ांच्ा मागण्ांबाबत तरिानसभा 
आणि तरिान पररर्देत तनरेदन 
करिार आहेत, असहेी सत्तार ्यांनी 
सांगगतिं. शेतकऱ्यांच्ा सर्व मागण्ा 

मान्य झाल्ा असल्ाच्ा मादहतीिा 
आमदार तरनोद तनकोि े्यांनी दजुोरा 
ददिा. पकसान सभचे्ा लशष्मडंळाची 
आज मखु्मंत्री एकनाथ लशदें आणि 
उपमुख्मंत्री देरहेंद् रडिरीस 
्यांच्ासोबत बैठक झािी. 
लशष्मडंळामध् े14 जिांचा समारशे 
करण्ात आिा होता. आपल्ा 
तरतरि मागण्ांसाठी अखखि भारती्य 
पकसान सभा आणि मासि्वरादी 
कम्ुतनस्ट पक्षाच्ा नेतृत्ात 
हजारो शेतकऱ्यांनी नालशकपासून 
िाँग माच्व काढत मुंबईकडे आिे 
होते. सध्ा शेतकऱ्यांचा हा मोचगा 
ठाण्ात आििेा आहे. मागण्ा मान्य 
झाल्ामुळे उद्या मोचगा माघारी घणे्ात 

्यिेार असल्ाच ेसमजत्ेय.  
माजी आमदार जीरा पांडू गातरत 

्यांच्ा नेतृत्ाखािीि शेतकरी 
लशष्मंडळाने आज तरिानभरनात 
मखु्मतं्री लशदें आणि उपमखु्मतं्री 
देरहेंद् रडिरीस ्यांची भेट घतेिी. 
्यारेळी महसूि मंत्री रािाकृष्ण 
तरखे-पाटीि, कृर्ीमंत्री अब्िु 
सत्तार, आददरासी तरकास मंत्री डॉ. 
तरज्यकुमार गातरत, ग्ामतरकास मतं्री 
गगरीश महाजन, बदंरे र खनीकम्व मतं्री 
दादा भसेु, सहकार मतं्री अतिु सारे, 
मखु् सचचर मनकुुमार श्ीरास्तर, 
शतेकरी लशष्मडंळातीि डॉ. अशोक 
ढरळे, तरनोद तनकोिे, इंद्जीत 
गातरत, अलजत नरिे, उमशे देशमखु, 

डी. एि. कराड ्यांच्ासह तरतरि 
तरभागांच ेअपर मखु् सचचर, प्रिान 
सचचर, सचचर उपस्थित होत.े 

समुारे तीन तास चाििले्ा 
्या बैठकीत परंपरागत पद्तीने 
आददरासी कसत असिेल्ा 

जतमनी, रनहक् दारे, कांद्याचा 
प्रश्न, रनांमिीि अततक्रमिे, 
गा्यरान जतमनी, शेतकऱ्यांना 
बारा तास रीज, शेती तरर््यक 
कज्व आदी तरतरि मुद्यांरर ्यारेळी 
सकारात्मक चचगा झािी. 

शतेकऱाचं्ा ल्ँतगर्तचमाल्त यश!
आदंोलनकांच्ा सर्व मागण्ा सरकारकडून मान्

सत्ासघंषचाचा वनकाल ठेवला राखून
सरवोच्च' न्ायालयातील श््ंशदे - ठाकर ेगटाचा यधुकराद सपंला

। मुंबई । महाईन्यूज । 

राज्ाच्ा सत्ासघंरचावरील गि िऊ मदहण्ांिासयूि सववोच्च 
न्ा्याल्याि सरुू असलेल्ा िोन्ती गटारा ्यगुतिवाि आज 

संिला. आिा सववोच्च न्ा्याल्याच्ा तिकालारती प्रितीक्ा असयूि 
हा तिकाल घटिाितीठािे राखयूि ठेवला आहे.

अ ॅड. कवपल ससब्बल यांचा यरुवतिवाद
 वविानसभा अध्क्षयांच्ा अनुपस्स्त उपाध्क्ष काम 

करतात. त्यांचे काम घटनाबाह्य होते, असे म्हििे चुकीचे.
आमदारयांववरोिातील अपात्रतेची कारवाई आणि अववविास प्रस्ताव 
या वेरवेरळ्ा रोष्ी आहेत. कोित्ाही स्स्तीत अपात्रतेची 
कारवाई रयांबवता येत नाही. राज्यपाल िक्त राजकीय पक्षयांशी चचगा 
करू शकतात. रटाशी नाही. राज्यपालयांनी चुकीच्ा पद्धतीने बहुमत 
चाचिी बोलावली.
बंडखोर 34 आमदारयांनाच राज्यपालयांनी लशवसेना रृहीत िरले. 
राज्यपालयांनी कोित्ा घटनामिक अभिकारात बहुमत चाचिी 
बोलावली?
िुटलेला एक रट म्हिजे राजकीय पक्ष नाही. तरीही राज्यपालयांनी 
त्यांना बहुमत चाचिीसाठी बोलावले. त्ामुळेच नबाम रेवबया केस 
चुकीची.
राजकीय पक्ष कोि, हे वनवडिूक आयोर ठरवते. रट स्वत:ला पक्ष 
म्हिू शकत नाही. राजकीय पक्ष हा मूळ राभा
राजकीय पक्षाच्ा चचन्ावर आमदार वनवडून येतात. वैयगक्तक 
क्षमतेवर नाही.
घटनेत रटाला मान्ता नाही. िुटलेला एक रट म्हिजे राजकीय 
पक्ष नाही. राजकीय पक्ष हाच मूळ राभा.
राजकीय आणि ववभिमंडळ पक्षामध्े राजकीय पक्षालाच प्रािान्. 
राज्यपाल पक्षालाच चचदेसाठी बोलावू शकतात.

। मुंबई। महाईन्यूज । 

उपमुख्मंत्री देरहेंद् रडिरीस 
्यांच्ा पत्नी अमतृा रडिरीस ्या पशेाने 
बँकर असून उत्तम गाग्यकाही आहेत.

मुंबई पोलिसांनी गुरूरारी अक्षन 
ज्यलसघंानीिा अटक केिी आहे. 
अक्षन ज्यलसघंानी हा बुकी अतनि 
ज्यलसघंानतींचा मुिगा आहे. महाराष्ट् ाचे 
उपमुख्मंत्री देरहेंद् रडिरीस ्यांच्ा 
पत्नी अमतृा रडिरीस ्यांना रसरिकू 
प्रकरिात अक्षनिा ताब्ात घेण्ात 
आिं आहे. िाच देण्ाचा प्र्यत्न 
केल्ाप्रकरिी पडझा्यनर अतनक्षाच्ा 
तररोिात गुन्ा दाखि करण्ात आिा 
आहे. ्याबाबत देरहेंद् रडिरीस ्यांनी 
सभागृहात प्रततपक्र्या ददिी आहे. मिा 
अडचिीत आिण्ासाठी हा टट् ॅप होता 
अस ंदेरहेंद् रडिरीस ्यांनी म्हटि ंआहे.

अतनि ज्यलसघंानी ्यांची मुिगी 
अतनक्षाच्ा तररोिातही मिबार दहि 
पोिीस ठाण्ात गनु्ा दाखि करण्ात 

आिा आहे. अमृता रडिरीस ्यांचा 
तरर्ास संपादन करून अतनक्षाने 
त्ांना िाच देण्ाचा प्र्यत्न केिा. त्ाच 
प्रकरिी ही कारराई करण्ात आिी 
आहे. अतनक्षा सुमारे १६ मदहने अमृता 
रडिरीस ्यांच्ा सपंकगात होती तसचं 
अतनक्षा अमतृा रडिरीस ्यांच्ा घरीही 
गेिी होती. अतनक्षा आणि माझी पदहिी 
भेट नोव्हेंबर २०२१ मधे् झाल्ाचं 
अमृता रडिरीस ्यांनी म्हटिं आहे. 
अमृता रडिरीस ्यांच्ारर दबार 
आिून माझ्ा माध्मातून काही 
कामे करण्ासाठी प्र्यत्न झािा आहे. 
पदहल्ांदा पैशांची ऑरर देण्ात 
आिी. त्ानंतर बॅ्कमेि करण्ाचा 
प्र्यत्न केिा. 

अमतृा फडणवीस फसवणूक प्रकरण: अवनल 
जयससघंानींच्ा मलुाला पोललसांनी घेतल ंताब्ात

तत्पूरवी आज लशदें आणि 
ठाकरे गटाच्ा रकीिांचे ्यगुक्तराद 
पिू्व झाि ेआहेत. आता राज्याच्ा 
राजकी्य भतरतव् का्य असेि 
्याचीच उतु्कता सरषांना िागिी 
आहे. बिुरारी झािले्ा सनुारिीत 
सत्तासघंर्गात राज्यपािांनी घतेिले्ा 
भूतमकेरर सरन्या्यािीश िनंज्य 
चदं्चडू ्यांनी कडक शब्ांत ताशरेे 
ओढि ेहोत.े तसचे, कपपि लसब्बि 
्यांनीही राज्यपािांच्ा भूतमकेरर 
प्रश्नचचन् उपस्थित केि ेहोते.

केरळ एका पक्षातनू आमदार 

रुटि ेम्हिनू राज्यपाि थेट बहुमत 
चाचिीच ेआदेश देऊ शकत नाही. 
पक्षातून केरळ एक गट रेगळा 
झािा म्हिून राज्यपाि बहुमत 
चाचिीच ेआदेश देऊ शकत नाही. 
कारि आघाडी ही पक्षांमधे् होती. 
महाराष्ट् ात आघाडीच ेसरकार होते. 
गटांचे नवे्.
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।  िािोलती ।
महाईन्यूज । प्रतितिधती।

 येरील साई ररसोट्ग प्रकरिी 
कडक कारवाई सुरुच आहे. या 
प्रकरिी ईडीने अवनल परब ययांचे 
वनकटवतदीय सदानंद कदम ययांना 
अटक केली त्ापाठोपाठ दापोली 
साई ररसॉट्ग प्रकरिात तत्ालीन 
प्रयांताभिकारी जयराम देशपयांडे ययांना 
ईडीकडून अटक करण्ात आली 
होती.

साई ररसॉट्वच्ा कामासाठी 
बेका्यदेशीर पररानगी ददल्ाचा 
ठपका ज्यराम देशपांडे ्यांच्ारर 
ठेरण्ात आिा. त्ानंतर आज ्या 
प्रकरिातीि ततसरी अटक करण्ात 
आिी आहे. बीडीओने ददिेल्ा 
तक्रारीनुसार सुिीर पारदिुे ्यांना 
अटक करण्ात आिी आहे.

सुिीर पारदुिे  हे  मंडळ 
अधिकारी आहेत. तर त्ांना दापोिी 
पोलिसांकडून अटक करण्ात आिी 

आहे.  ्याप्रकरिात अतनि परब 
्यांच्ारर देखीि अटकेची टांगती 
तिरार असल्ान ेत्ांनी मुबंई उच्च 
न्या्याि्यात िार घतेििेी.

दापोिीतीि साई ररसॉट्व 
प्रकरिात ईडीने कारराईचा िडाका 
िारिा आहे. रत्नागगरी लजल्हातीि 
दापोिीमिीि साई ररसॉट्वचा मुद्ा 
पनु्ा चचषेत आिा आहे. साई ररसॉट्व 
हे अतनि परब ्यांच ंनसनू रामदास 
कदम ्यांच ेभाऊ सदानंद कदम ्यांचं 
असल्ाचा गौप्यस्ोट जानेरारी 
मदहन्यात एका राजकी्य पक्षाच्ा 

माजी आमदारान ेकेिा होता.
साई ररसॉट्वच्ा बेका्यदा 

बांिकामाचं प्रकरि राज्यातीि 
राजकी्य रतु्वळात गेल्ा अनेक 
ददरसांपासून गाजत आहे. ्या 
प्रकरिात ्याआिी अतनि परब ्यांचहंी 
नार आिं होत.ं पकरीट सोमय्ा ्यांनी हे 
प्रकरि उचिनू िरत अनके दठकािी 
तक्रारी केल्ा होत्ा. ्यात अतनि परब 
्यांची चौकशीही करण्ात आिी होती.

साई ररसॉट्व  प्रक रिात 
सदानदं कदम ्यांनी ्याआिीच उच्च 
न्या्याि्यात िार घतेिी आहे.

। िवती दिल्ती  । महाईन्यूज । 

 िेशाितील हवामािामध्य े
सध्या मोठा बिल झाल्ारं 
चरत्र आहे. कुठे ऊि िर 
कुठे िाऊस अशती िररस्स्िती 
आहे. काहती दठकाणती उन्ारा 
िारा घसरला आहे. हवामाि 
खात्ाच्ा अंिाजािुसार, िढुील 
िार दिवसांि िेशाितील अिेक 
भागांि तवजांच्ा कडकडाटासह 
िावसारा अिंाज वि्षवण्ाि 
आला आहे. अिके भागांि 20 
मार्षि्ययंि िरुळक िावसाच्ा 
सरी िर काहती भागांि मुसळधार 
िावसारा अंिाज हवामाि 
तवभागाि ेवि्षवला आहे. िरम्ाि, 
अवकाळी िावसामुळे अिेक 
भागांि पिकांरं िकुसाि झालं 
आहे. शिेकऱ्यांवर मोठं संकट 
कोसळल ंआहे.

परुढील पाच हदवस  
पावसाची शक्यता

आजपासनू पढुीि पाच ददरस 

म्हिजचे 16 त े20 माच्व ्या काळात 
परू्व भारत, रा्यव् भारतासह पलचिम 
दहमाि्यीन प्रदेशात हिका ते 
मध्म पाऊस, ढगांचा गडगडाट 
आणि गारपीट होण्ाची शक्ता 
आहे. भारती्य हरामान खात्ाने 
ददिेल्ा इशाऱ्यानुसार, पुढीि 10 
ददरसांत मध्, उत्तर आणि पलचिम 
भागात मुसळिार पाऊस आणि 
गारपीट होण्ाची शक्ता आहे. 

त्ामुळे पपकांचं नुकसान होऊन 
उत्पादनांररदेखीि पररिाम होईि.

अवकाळी पावसाची 
शेतीला फटका

हरामानात सातत्ाने बदि 
होत आहेत. दपुारी कुठे उन्ाचा 
चटका जािरत आहे तर कुठे 
ढगाळ राताररि पाहा्यिा तमळत 
आहे. ्याचा शेती पपकांना रटका 
बसत आहे. अनेक राज्यांमधे् 

हाती आिेल्ा पपकांची नासाडी 
झािी आहे. हरामान तरभागाने 
ददिेल्ा अंदाजामुळे राज्यातीि 
शेतकरी चचतेंत आहेत. सध्ा 
शेतीपपकांची काढिी सुरु आहे. 
अशातच पाऊस पकंरा गारपीट 
झाल्ास पपकांचं  नुकसान 
होण्ाची शक्ता आहे. त्ामुळे 
शेतकऱ्यांरर अरकाळी पारसाचं 
संकट घोंघारत आहे.

्शतेकऱ्ांरर मोठं सकंट कोसळलं, ्शतेकरी धचंतते

आजपासून परुढील पाच हदवस 
ववजांच्ा कडकडाटासि पावसाचा इशारा

साई ररसॉर्व प्रकरणी मोठी कारवाई!

डोंगराळ भागातं वादळी वाऱासंि पाऊस
 तेलंरिा, छत्तीसरड, झारखंड आणि मध् प्रदेशमधे् 16 ते 19 

माच्ग दरम्ान पाऊस पडण्ाची शक्ता हवामान खात्ाने वत्गवली 
आहे. जम्ू-काश्ीर, लडाख, गरलगरट, दहमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 
या पव्गतीय भारयांमध्े पावसासह जोरदार वादळी वारे वाहण्ाची 
शक्ता आहे. दरम्ान, 17 ते 19 माच्ग दरम्ान पंजाब, उत्तर प्रदेश 
आणि राजस्ानमध्े पाऊस ववजयांच्ा कडकडाटासह पाऊस 
पडण्ाची शक्ता आहे.

ईडीने  लावला कारवाईचा धडाका
 दापोलीतील साई ररसॉट्ग प्रकरिात 

आहे. रत्ागररी लजल्हातील दापोलीमिील 
साई ररसॉट्गचा मुद्ा पुन्ा चचदेत आला 
आहे. साई ररसॉट्ग हे अवनल परब ययांचं 
नसून रामदास कदम ययांचे भाऊ सदानंद 

कदम ययांचं असल्ाचा रौप्यस्ोट जानेवारी मदहन्ात एका 
राजकीय पक्षाच्ा माजी आमदाराने केला होता.

 'या' राजामंध् ेपावसाची शक्यता
हवामान खात्ाने वत्गवलेल्ा अंदाजानुसार, पुढील पाच 

ददवस पाऊस पडण्ाची शक्ता आहे. 16 ते 19 माच्ग 2023 या 
कालाविीत ववववि भारात वादळी वाऱययांसह पावसाची शक्ता 
आहे. हवामान ववभाराने अनेक दठकािी येलो आणि ऑरेंज अलट्ग 
जारी केला आहे. महाराष्ट्र  आणि कनगाटकच्ा अनेक भारयांसाठी 
ऑरेंज अलट्ग जारी करण्ात आला आहे. तसेच पंजाब, हररयािा, 
ददल्ी आणि पव्गतीय प्रदेशासह अनेक भारयांसाठी येलो अलट्ग 
जारी करण्ात आला आहे.

।  मुंबई ।
महाईन्यूज । प्रतितिधती।

राज्यातला कोरोनाचा 
प्रादभुगाव कमी होत असतानाच 
आता H3N2 ववषािचूा िोका 
वाढला आहे. या ववषािमूळेु 
दोघयांचा मतूृ्ही झाला आहे. 
त्ामळेु मखु्मतं्रयांची आज 
आरोग्य ववभाराची बैठक 
बोलावली आहे. यामध्े 
मास्सक्ती ववषयीचाही वनि्गय 
होण्ाची शक्ता आहे.

सध्ा राज्यातच नवे्, तर 
देशभरात H3N2 चा संसग्व 
राढताना ददसत आहे. मुबंई पणु्ासह 
राज्यातल्ा काही मोठ्ा शहरांमध्े 
्या तरर्ािूचे रुग् राढत आहेत. 
माच्व मदहन्यातल्ा पदहल्ा १५ 
ददरसांमध्े मुंबईत ्या तरर्ािूचे 
५३ रुग् आढळि ेआहेत. तर दोन 
रुग्ांचा मतूृ्ही झािा आहे. ्यातिा 

एक रुग् अहमदनगरचा तर दसुरा 
नागपूर इथिा आहे.

त्ामुळे मुख्मंत्री एकनाथ 
लशदें ्यांनी आज आरोग्य तरभागाची 
तातडीची बठैक बोिारिी 
आहे. ्या बैठकीमध्े 
मास्सक्तीबद्िचा 
तनि्व्य होण्ाची 
श क् त ा  आ हे . 
आ र ो ग्य मं त्र ी 

तानाजी सारतं ्यांनी ्या पार््वभमूीरर 
नागररकांना काळजी घेण्ाचं 
आराहन केिं  आहे . आपि 
राज्यातल्ा पररस्थितीरर िक्ष ठेरनू 
आहोत. आरोग्य ्यतं्रिा अिट्व मोडरर 
आहेत, अशी मादहतीही सारंत 

्यांनी ददिी आहे. तसंच 
आजार अंगारर काढू 
नका, खबरदारी 
घ्ा, मास् रापरा, 

असं आराहनही 
त् ां न ी 
नागररकांना 
केिं आहे.

राज्ात पनु्ा मास्सक्ती होणार? राज्ात पनु्ा मास्सक्ती होणार? 
सदानदं कदमानंंतर धतसरी अटक मखु्यमंत्ांनी बोलारली तातडीची बठैक
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मािसू हा असा प्रािी आहे की, 
सामान्यपि ेतो कोित्ाही मानरी 
तन्यमांत बसत नाही. कािचा 
मािूस आज रेगळा भासतो. 
कोित्ा प्रसगंी आपि कस ेरागू 
हे तनश ्चचतपि ेसांगता ्यते नाही. 
त्ामळेु सांगि ेआणि स्वतः रागिे 
्यात ररक पडतो. थोडक्ात का्य 
तर तन्यम र अटतींच्ा बाबतीत 
तरचाराच्ा, रागण्ाच्ा बाबतीत 

ठामच असार,े असा हट्ट अनकेदा 
चकुीचा ठरतो.

सो्यीनुसार तन्यमातनू पळराट 
काढताना अटतींचा भगं होऊ शकतो. 
हे माहीत असनूही तन्यम र अटी 
िाग ूकेल्ा जातात. त्ात जर ्या 
तन्यम र अटी नररा र बा्यकोच्ा 
नात्ािा िाग ूकरा्यच्ा असतीि 
तर का्य? हाच भन्ाट तरर््य 
घऊेन प्रश्नात दामि ेतनतम्वत ‘तन्यम 

र अटी िागू’ हे आजच्ा पपढीचं 
खसुखशुीत नाटक रंगभमूीरर ्यते 
आहे.गौरी धथएटर तनतम्वत र प्रशांत 
दामिे रॅन राऊंडेशन प्रकालशत 
‘तन्यम र अटी िागू’ ्या नव्ा 
नाटकाचा शुभारंभ शतनरार १८ 
माच्व सातरत्रीबाई रुिे नाट्गृह 
डोंतबरिी रात्रौ ८.३० रा. होिार 
आहे.

नाटकातीि तन्यम र अटतींच्ा 

बाबतीत सदैर जागरूक असिारे 
तनमगाते प्रशांत दामिे, ददग्दश्वक 
चदं्कांत कुिकिवी आणि आपल्ा 
खुमासदार िेखिीने तन्यम र 
अटतींचा िखेाजोगा मांडिारे ्यरुा 
िखेक सकंर््वि कऱहाडे ्या त्र्यीच ंहे 
नाटक आहे. स्वत: सकंर््वि कऱहाडे 
अधभनेत्री अमृता देशमुख आणि 
अधभनतेा प्रसाद बरषे ्यांच्ा प्रमखु 
भतूमका ्या नाटकात आहेत.

प्रशांत दामले आणण संकर्मण कऱ्ाडे परुन्ा गाजवणार! 

टॉलिरूड आणि बॉलिरूडमध्े आपल्ा 
अधभन्याची छाप उमटरिारी अधभनेत्री 

तमन्ा भापट्याच्ा अधभन्याचे आणि 
सौंद्यगाचे िाखो चाहते आहेत. 

तमन्ा चचत्रपटांव्ततररक्त सोशि 
मीपड्यारर देखीि सपक्र्य 
असते. सोशि मीपड्यारर 

तमन्ा ततचे तरतरि िूक शेअर 
करत असते. नुकतंच तमन्ाने 

एक सुंदर रोटोशूट केिं्य. 
ज्यामध्े खूप सुंदर ददसत आहे.

अधभनेत्री लशरानी 
र ांगोळे  ही  छोट्ा 

पडद्याररीि एक 
िोकपप्र्य अधभनेत्री 
म्हिून ओळखिे 
जाते. मध्ंतरीच्ा 
काळात ती छोट्ा 
पडद्यापासून दूर 

होती. पि आता 
ती नुकत्ाच सुरू 

झ ा िे ल् ा  ‘ तु ि ा 
लशकरीन चांगिाच िडा’ 
्या मालिकेत लशरानी 
प्रमुख भूतमकेत ददसत 
आहे. अक्षरा अस ंततच्ा 
व्क्तीरेखेचं नार आहे. 
सध्ा ्या मालिकेची आणि 

ततच्ा भतूमकेची खपू चचगा 
आहे. ्यातनतमत्तान ेसध्ा ती 

अनके मिुाखती देत आहे. 
तर आता ततने आणि ततचा 
नररा तरराजस कुिकिवीने 

एक मुिाखत ददिी त्ात 
ल श र ा न ी ने 

तरराजसिा कोिता 
िडा लशकरिा आहे ्याचं 
लशरानीन ेउत्तर ददि ंआहे.लशरानी रांगोळे 
आणि तरराजस कुिकिवी हे मराठी मनोरंजन 
सषृ्ीतीि एक िोकपप्र्य कपि आहे. गले्ा रर्वी ३ मे 
रोजी अक्ष्य ततृी्यचे्ा महूुतगारर त्ांनी िग्नगाठ बांििी. 
त्ांच्ाति ंबॉण्डगं आणि त्ांची केतमस्टट् ी सरषांनाच खपू 
आरडत.े आता “लशरानीने तिुा आताप्यिंत कोिता िडा 
लशकरिा का?” असा प्रश्न तरराजसिा ‘मज्ा’ ्यटू्बू चनॅििा 
ददिले्ा मिुाखतीत तरचारण्ात आल्ारर लशरानी र तरराजस 
्यांनी तमळून ्याचं उत्तर ददि.ंतरराजस म्हिािा, “मी म्हिूनच ततिा 
म्हटि ंकी त ूही भतूमका स्वीकार म्हिजे जे काही िडे लशकरा्यचे ते 
त ूमालिकेतल्ा नरऱ्यािा लशकरशीि आणि घरी आल्ारर रक्त 
िाड करता ्यतेीि.” तर लशरानी गमतीत म्हिािी, “मी अख्ख िग्न 
केि ंआहे त्ाच्ाबरोबर.. आता ्याहून मोठा का्य िडा असिार.” 
तर त्ारर तरराजस म्हिािा, “जोप्यिंत ती िडे लशकरत आहे 
तोप्यिंत मिा काहीही प्रॉब्मे नाही. कारि एकमकेांना 
लशकरि ंहे कुठल्ाही नात्ात महत्ताचं असतं. पि 
जोप्यिंत ती अद्ि घडरत नाही तोप्यिंत मिा काही 
प्रॉब्मे नाही.” आता ततच ंहे बोिि ंखपू चचषेत 
आिं असून त्ा तनतमत्ताने पुन्ा एकदा 
त्ांची केतमस्टट् ी आणि त्ांच्ात 
असिेिी मैत्री प्रेक्षकांना 
प ा ह ा ्य ि ा 

सशवानीने ववराजसला कोणता धडा सशकवला

तू ब्हांड सरुंदरी… तमन्ा तू ब्हांड सरुंदरी… तमन्ा 
भाटटयाच्ा फोटोंवर भाटटयाच्ा फोटोंवर 

कमेंटसचा पाऊसकमेंटसचा पाऊस

अधभनेत्री सोनािी कुिकिवी सोशि मीपड्यारर खूप 
सपक्र्य आहे. ती अनेक का्य्वक्रमांना हजेरी िारत असते. 
ती ततची मतं स्पष्पिे मांडत असते. सोनािी कुिकिवीने 
अिीकडेच एका का्य्वक्रमात हजरेी िारिी. ्या का्य्वक्रमातीि 
ततचा एक खव्डीओ व्ा्यरि झािा आहे. त्ामध्े िग्नासाठी 
मुिगा शोिताना मुितींच्ा अपेक्षा पकती जास्त र अराजरी 
असतात, ्याबद्ि ती बोित आहे.सोनािी कुिकिवी ततच्ा 
खव्डीओमध्े म्हिते, “भारतात खूप साऱ्या मुिी आळशी 
आहेत. त्ांना असा पती पकंरा बॉ्यफ्हें ड हरा असतो, 
ज्याच्ाकडे चांगिी नोकरी, घर असेि, पगार राढण्ाची 
खात्री असेि. पि त्ा मुिीत इतकी दहमंत नसते की ती 
एखाद्या मुिािा म्हिू शकेि की तू माझ्ाशी िग्न केल्ारर 
मी का्य करेन.”

पुढे ती सरषांना आराहन करत म्हिािी, “तुमच्ा घरात 

अशी स्ती तनमगाि करा, जी स्वतःसाठी कमरू 
शकेि. जी घरात सामान घ्ा्यचं असेि तर 
पतीिा अिषे पैसे देऊ शकेि. मिा त्ांनी 
घरात भांडिं करारीत असं म्हिा्यचं 
नाही, पि मदहिा तततकी सक्षम असारी.” 
्यारळेी ततन ेएका मैपत्रिीचा पकस्ा 
सांगगतिा. मैत्रीि िग्नासाठी 
मुिगा शोित होती आणि ५० 
हजारांपेक्षा कमी पगाराचा 
मुिगा नकोच, एकटा राहत 
असेि तर खूपच उत्तम, 
सासू सासरेही नको आणि 
त्ाच्ाकडे कार असारी, 
असं ततचं म्हििं होतं. मी ततिा 

म्हटिं की तू का्य मॉिमध्े आिी आहेस का? तुिा 
मुिगा हरा्य की ऑरर हरी आहे. हे खरंच खूप 
अपमानास्पद आहे,” असं मत सोनािीने मांडिं.

“मुिं १८ रर्षांची झाल्ारर त्ांना पैसे 
कमारण्ाचा दबार असतो. कुटंुबािा हातभार 
िारण्ाची जबाबदारी ्येते. हे पाहून मिा 

माझ्ा ्या भारांसाठी रडा्यिा ्येतं. माझा 
नररा २० व्ा रर्वी नोकरीिा िागिा 

आणि पैसे कमरू िागिा. का? मुिी 
तर २५-२७ रर्षांच्ा होईप्यिंत 

रक्त तरचारच करत असतात. 
तरी हतनमून भारतात नको 
परदेशात हरं, असा त्ांचा 
हट्ट असतो. 

“भारिािल्ा मलुती आळशती” : सोिालती कुलकणणीि ेमांडल ंस्पष्ट मि“भारिािल्ा मलुती आळशती” : सोिालती कुलकणणीि ेमांडल ंस्पष्ट मि
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िाहददिक पडं्ा भारतीय सघंाचा कण्मधार
शुभमन गरल या लढतीद्ारे आपि वनडेसाठीही ताकदवान 

सलामीवीर आहोत, हे दाखवून देण्ाचा प्रयत् करेल. रोदहत शमगाच्ा 
अनुपस्स्तीत अहमदाबाद कसोटीतील कामगररी पुढे सुरु ठेवण्ाचे 
त्ाचे लक्ष्य असेल.ववराट कोहलीला कसोटीतही रवसलेला सूर 
ऑस्ट्र ेललयाचे दडपि नक्ीच वाढविार आहे. कुलदीप यादव आणि 
युझवेंद्लसरं चहल या लेरस्पिनरनी बुिवारी कसून सराव केला 
होता. रोदहत शमगाने आजच्ा सामन्ातून घररुती काय्गक्रमामुळे 
माघार घेतली आहे. त्ाच्ा अनुपस्स्तीत टी-२०साठी नेतृत्त्व 
करिारा हादद्गक पंड्ा भारतीय संघाचा कि्गिार असेल.

    बाबर आझम टी परिकेटच्ा इधतहासात सरा्वत जलद नऊ हजार िारा करणारा फलंदाज 

बाबर आझमचा री-२०  ख्रिस गलेचा ‘हा’ ववक्रम मोडला

।मुंबई ।  
महाईन्यूज । वृत्संस्ा । 

                                                     
ऑक्ोबर-िोव्ेंबरमध्ये 
होणाऱ्या विडे वर््ष कि पक्रकेट 
स्पधधेच्ा ियूव्षि्यारीसाठी 
ऑस्ट् ेशल्यातवरुद्धरती माशलका 
भारिती्य संघासाठी महत्तारती 
मािलती जाि आहे, िण गोलंिाजांरे 

वर्षस् रादहलेलती कसोटती माशलका 
आणण आ्यितीएल ्यांच्ा िरम्ाि 
होणाऱ्या विडे माशलकेकडे 
प्रतिस्पधणी संघ वर््ष किरती 
ियूव्षि्यारी म्हणयूििक्ीर बघि 
आहेि. हादि्षक िंड्ाला आज 
ऑस्ट् ेशल्यातवरुद्ध होणाऱ्या िदहल्ा 
लढितीद्ारे विडे िेिृत्तासाठीहती 
आिण ि्यार आहोि, हे 
िाखवण्ारती संधती आहे.

गारस्र-बॉड्वर मालिकेनंतर 
भारत आणि ऑस्टट् ेलि्या ्या प्रततस्पिवी 
सघंांना कसोटी जगज्तेपेद िढतीचे 
रेि िागिे आहेत. त्ाचबरोबर 
ऑस्टट् ेलि्यासही भारतातीि रर््व 
कपच्ा दृष्ीने आपिी पूर्वत्यारी 
जािून घ्ा्यची आहे. भारती्य 
संघाचा त्ांच्ा घरच्ा मैदानारर 

सामना करण्ासारखी चांगिी 
पूर्वत्यारी नसेि, हे ऑस्टट् ेलि्या 
संघ जािून आहे. आ्यसीसीच्ा 
स्पिगात भारती्य संघ बाद रेरीच्ा 
िढतीत अप्यशी ठरतो, पि थेट 
मालिकांत सरस असतो. श्ीिंका 
आणि न्यूझीिंडतररुद्च्ा रनडे 
मालिकेतीि िरि ्यश का्यम 

ठेरण्ाचा भारती्य संघाचा प्र्यत्न 
असेि. शुभमन गगि ्या िढतीद्ारे 
आपि रनडेसाठीही ताकदरान 
सिामीरीर आहोत, हे दाखरून 
देण्ाचा प्र्यत्न करेि. रोदहत 
शमगाच्ा अनुपस्थितीत अहमदाबाद 
कसोटीतीि कामगगरी पुढे सुरु 
ठेरण्ाचे त्ाचे िक्ष्य असेि.तरराट 
कोहिीिा कसोटीतही गरसिेिा 
सूर ऑस्टट् ेलि्याचे दडपि नक्ीच 
राढरिार आहे. कुिदीप ्यादर 
आणि ्युझरहेंद्लसगं चहि ्या 
िेगस्स्पनरनी बुिरारी कसून सरार 
केिा होता. रोदहत शमगाने आजच्ा 
सामन्यातून घरगुती का्य्वक्रमामुळे 
माघार घेतिी आहे. त्ाच्ा 
अनुपस्थितीत टी-२०साठी नेतृत्त 
करिारा हादद्वक पंड्ा भारती्य 
संघाचा कि्विार असेि.

पॅट कतमन्स आणि जोश 
हेझिरूड सघंात नाहीत. तमशिे माश्व 
केरळ रिंदाज म्हिून खेळिार 
आहे. डेखव्ड रॉन्वर खेळण्ाबाबत 

साशंकता आहे. ्यानंतरही पाचरेळा 
रर््व कप रनडे स्पिगा लजकंिेल्ा 
ऑस्टट् ेलि्यास कमी िेखण्ाची 
चुक करता ्येिार नाही. भारत 
दौऱ्यारर न्यूझीिंडचा दुय्म 
संघच आिा होता, तर श्ीिंकेची 
ताकद कमी झािी आहे. त्ामुळे 
काही मदहन्यांत प्रथमच भारती्य 
संघांची रनडे मालिकेत कस पिास 
िागिार आहे. ऑस्टट् ेलि्यासमोर 
रेगळाच प्रश्न आहे. ते नोव्हेंबरपासून 
एकही रनडे खेळिेिे नाहीत. 
अॅरॉन परंचच्ा तनरृत्तीनंतर त्ांचा 
म्यगाददत र्टकांसाठी संघ अजून 
पूि्व स्थिरारिेिा नाही. टट् ॅखव्स 
हेडने  इंग्ंडतररुद्च्ा रनडे 
मालिकेत दीडशतकी खेळी केिी 
होती. भारतातीि कसोटीतही त्ाने 
सिामीरीरांची जागी चांगिी भरून 
काढिी आहे. आता तो रनडेमध्ेही 
मुख् आिारस्तंभ असेि आणि हो 
ग्ेन मॅसिरेि परतिा आहे, हे कसे 
तरसरता ्येईि.

नव्त नव्त 
गडी,गडी, नवां  नवां 
र्तज्यर्तज्य... ... 

रोहहतच्ा मदैानात हारददिकची रोहहतच्ा मदैानात हारददिकची 
अग्ीपरीक्ा, पहहल्ा अग्ीपरीक्ा, पहहल्ा 

परजयासाठी भारत सज्जपरजयासाठी भारत सज्ज

।  इस्ामाबाि ।  
महाईन्यूज । वृत्संस्ा । 

                                               
सध्ा पापकस्तानमधे् 
पापकस्तान सुपर लीर २०२३ 
या पििदेचा ररार सुरु आहे. या 
पििदेतील पे्ऑिचा सामना 
इस्ामाबाद युनायटेडववरुद्ध 
पेशावर झाल्ी संघात 
खेळला रेला. या सामन्ात 
पापकस्तानचा कि्गिार बाबर 
आझम आपल्ा कारपकददीत 
एकापाठोपाठ एक ववक्रम करत 
आहे. शुक्रवारी त्ाने शानदार 
िलंदाजी करताना आिखी 
एक ववक्रम केला. तो टी-२० 
पक्रकेटच्ा इवतहासात सवगात 
जलद ९००० िावा करिारा 
िलंदाज ठरला आहे.

तरराट कोहिी ततसऱ्या 
थिानारर –

बाबर आणि गिेनंतर तरराट 
कोहिी २७१, डेखव्ड रॉन्वर २७३ 
आणि अरॅॉन परंच हे २८१ डारात 
नऊ हजार िारा पिू्व करिारे 
रिदंाज आहेत. बाबरने २०१९ 
पासून सरगाधिक टी-२० शतके 
झळकारिी आहेत. त्ाच्ा 
नारारर ८ शतके आहेत. ्या 
्यादीतीि पढुचा रिदंाज 
जोस बटिर आहे, ज्याने ६ 
शतके झळकारिी आहेत. 
्यनुा्यटेडतररुद्च्ा ३९ चहेंडंूच्ा 
खळेीत झाल्ीच्ा कि्विाराने 
१० चौकार मारि.े ्यनुा्यटेडचा 
कि्विार शादाब खानने त्ािा 
१३व्ा र्टकात पा्यचचत बाद 
केि.े

्या प्ऑेरच्ा सामन्यात 
पशेारर झाल्ीने २० र्टकात ८ 

गडी गमारनू १८३ िारा केल्ा. 
बाबरच्ा ६४ सोबतच मोहम्मद 
हररसन े३४, सॅम 

अय्बुने 
२३, 

हलसबुल्ा खानन े१५, 
टॉम कॅडमोरन े१६ आणि 
अजमातलु्ाहन े१० िारांचे 

्योगदान ददि.े ्यनुा्यटेडचा 
कि्विार शादाब खानन े४ 

र्टकात ४० िारा देत २ 
बळी घेतिे.

 ख्रिस गेलचा ववक्रम मोडला 
पीएसएल अंतर्गत रुरुवारी इस्ामाबाद युनायटेडववरुद्ध पेशावर 

झाल्ीचा सामना पार पडला. या सामन्ात खेळताना पेशावर 
झल्ीचा कि्गिार बाबर आझमने ६४ िावयांची दमदार खेळी केली. 
त्ाचबरोबर बाबरने एक मोठा ववक्रम रचला आहे. त्ाने सवगात 
जलद नऊ हजार िावा करण्ाच्ा बाबतीत वेस् इंपडजचा अनुभवी 
िलंदाज ख्रिस रेलचा ववक्रम मोडला. वेस् इंपडजचा ददग्गज ख्रिस 
रेलने २४९ डावात ९००० िावा पूि्ग केल्ा. बाबरने केवळ २४५ 
डावात ही कामगररी केली.


