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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

“…तर देवेंद्र फडणवीसांनी राजीनामा द्ायलाच हवा”ः सुषमा अंधारे

 जनु्ा िने्शिच्ा मागणतीसाठी 
     झडेिती कम्षरारी एकवटले

 वाशतीम जजल्हाततील काहती भागात 
गारपिटतीरा तडाखा

  ममता-अखखलेश यािव यांिती स्ािि केलती 
िवती आघाडती

आतील पानांत

शास्तीकरसदु्ा होणार माफ...
 पििंरी चििंवड महानगरिालिका क्षेत्ातीि अनाधिकृत बांिकामांना 

िागू असिषेिा शास्ीकर माफ करण्ािा  ननर्णय काही दिवसांिूववी 
राज्य शासनानषे घषेतिा होता. मात्, पििंरी चििंवड प्रमारषे िुरषे मनिा 
क्षेत्ातही अनाधिकृत बांिकामषे असल्ानषे िुरषे मनिा क्षेत्ासही 
शास्ीकर माफ व्ावा, अशी मागरी वारंवार होत होती. त्ािा  
मुख्यमंत्ी आणर उिमुख्यमंत्रांनी तत्वतः मान्यता दििी असून, 
यासिंर्भातीि ननर्णय आगामी मंपत्मंडळ बैठकीत घषेण्ात यषेरार आहषे.

 । िुणे।  महाईन्यूज । 
                                            

िुण्ातीि 
िीएमिीएमएििी 

बससषेवा ही अनतशय 
महत्तािी आहषे. ही 

बससषेवा कषे वळ िुरषेि 
नव्षे तर पििंरी चििंवड 

आणर िीएमआरडीए 
क्षेत्ातही काय्णरत 

आहषे. २००४ िासून 
िीएमिीएमएििी 

र्ाडषेवाढ न झाल्ानषे 
मोठा आध््णक र्ुिदंड 

िीएमिीएमएिा  सहन 
करावा िागत होता. 
मात्, तरीही सामान्य 

प्रवाशांसाठी र्ाडषेवाढ 
न करण्ािा ननर्णय 

राज्यातीि लशिंषे-

फडरवीस सरकारनषे 
घषेतिा आहषे.  

पीएमपपीएमएलचा आर्थिक 
ताण कमी करण्ासाठी पुणे 
महापाललका आणण पपपंरी चचचंवड 
महानगरपाललका आपल्ा के्त्ातील 
बससेवेनुसार तूट देत होती. पण 
तरीही पीएमपीएमएलवरील 
ताण कमी होत नाही. त्ामुळे 
आता यापुढे पीएमआरडीएने 
देखील यात आपला भाग उचलून 

पीएमपीएमएलवरील ताण कमी 
करण्ाचा ननणथिय घेण्ात आला. 
त्ासाठी पीएमआरडीएच ेआयकु्त हे 
पीएमपीएमएलचे संचालक म्हणून 
काम पाहणार आहेत.

पुणे  महापा ललकेमारथि त 
स्वतःच्ा मालकीच्ा घरात 
राहत असल्ास घरपट्ीमध्े ४० 
टके् सवलत नमळत होती. ही 
सवलत पुन्ा सुरू करण्ाबाबत 
पुणेकर नागररकांची असलेली 
मागणी लक्ात घेऊन मुख्यमंत्ी 

एकना् लिदें, उपमुख्यमंत्ी देवेंद्र 
रडणवीस यांच्ा उपस्थितीत 
आज नवधान भवन ये्े बैठकीचे 
आयोजन करण्ात आले.  या 
बैठकीत सकारात्मक चचचा झाली 
असून पुढील मंपत्मंडळ बैठकीत 
सनवस्तर प्रस्ताव सादर करण्ाचा 
सूचना देण्ात आल्ा.

यावेळी आमदार माधुरी 
नमसाळ,आमदार भीमराव तापकीर, 
आमदार लसद्ा्थि लिरोळे, पुणे 
महानगरपाललका माजी महापौर 

शशंदे- फडणवतीस सरकारचा मोठा निण्णय

पीएमएपी भाडेवाढ नाही !
पुणे, पपंपरी-चिंिवडमधील सामान्य प्रवशांना दिलासा : ‘पीएमआरडीए’सुद्ा उिलणार भार

मुरलीधर मोहोळ  उपस्थित होते
राज्य िासनाने सन २०१९ 

मध्े महानगरपाललकेचा ठराव 
नवखंडन करुन घरपट्ीमध्े देत 
असलेली ४० टके् सवलत 
रद्द करण्ाबाबत ननददेि ददलेले 
आहेत. सदर ननददेि रद्द करून 
पुणे महापाललका हद्दीत नमळकत 
करात पुणेकरांना यापूववी देण्ात 
येणारी ४० टके् सवलत पुन्ा 
सुरू करण्ात यावी, अिी पुणेकर 
नागररकांची मागणी आहे. याबाबत 
पालकमंत्ी चंद्रकांतदादा पाटील 
यांनी पुढाकार घेऊन याबाबत 
सातत्ाने पाठपुरावा केला. त्ांच्ा 

प्रयत्ांना यि आले आहे. 
पुणेकर नागररकांचा हा  प्रश्न 

सोडनवण्ाबाबत राज्य िासन 
सकारात्मक आहे. लवकरच 
यावर अंनतम ननणथिय होईल आणण 
पुणेकर नागररकांना मोठा ददलासा 
नमळेल, असे पालकमंत्ी चंद्रकांत 
पाटील यांनी यावेळी सांगगतले. 
त्ांनी या प्रश्नाबाबत सकारात्मक 
भूनमका घेतल्ाने मुख्यमंत्ी आणण 
उपमुख्यमंत्ी यांचे आभार मानले 
आहेत.
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पणु्यातील बांधकयाम व्यावसयायिकयाच्या 
कयाियालियावर ईडीच्या पथकयाचे छयापे!

पणुकेराचं े२०० कोटती वाचणार
 या मोिभात लिल्ा लशक्क संघािषे लिल्ा अध्यक् बाळासाहषेब 

माररषे, कषे शव िािव, कास्ट् ाईब लशक्क सघंटनषेिषे राज्य अध्यक् गौतम 
कांबळषे, लशक्क सनमतीिषे लिल्ा अध्यक् नंिकुमार होळकर, संतोष 
गिािषे, लशक्कषे त्तर कम्णिारी संघटनषेिषे राज्य सह काय्णवाहक लशवािी 
खांडषेकर,लिपिक वगवीय कम्णिारी संघटनषेिषे कोशाध्यक् उमाकांत 
सूय्णवंशी, नससेस संघटनषेच्ा राज्य अध्यक्ा  नमनाक्ी मुिगूि, वैशािी 
िगुभाडषे, आरोग्य कम्णिारी सघंटनषेिषे अध्यक् दििीि िगताि, ग्ामसषेवक 
संघटनषेिषे अध्यक् श्ीकांत वाव्ळ, शाखा अधर्यंता संघटनषेिषे अध्यक् 
बाळासाहषेब मखरषे, िररिर सघंटनषेिषे अध्यक् मयरू यषेक्षे , िषेखा सघंटनषेिषे 
अध्यक् प्रकाश िामिार, रषेखाचित् संघटनषेिषे अध्यक् बंडोिंत लशतोळषे, 
वाहनिािक संघटनषेिषे अध्यक् प्रकाश सरस, औषि ननमभार अधिकारी 
संघटनषेिषे अध्यक् प्रिीि गोिांडषे आणर नवस्ार अधिकारी संघटनषेिषे 
अध्यक् सुहास मोरषे आिी सहर्ागी झािषे होतषे.

 । िुणे।  महाईन्यूज । 
                                            

लिल्ा िररषि व िंिायत 
सनमत्ांमध्यषे काय्णरत 

असिषेल्ा सव्ण कम्णिाऱयांना 
सरसकट िुनी िषेन्शन योिना 
िागू करावी, या मागरीसाठी 

लिल्ा िररषिषेशी संबंधित 
सव्ण कम्णिारी संघटना यंिा 

िदहल्ांिाि एकवटल्ा. 
यानुसार या सव्ण संघटनांनी 

एकपत्त यषेऊन शुक्रवारी 
(ता.१७) लिल्ाधिकारी 

कायभाियावर संयुक्त मोिभा 
काढिा. या मोिभात लिल्ा 

िररषिषेच्ा नवनवि नवर्ागात 
काय्णरत असिषेल्ा १८ 

संघटनांनी एकपत्त यषेत एक 
वज्रमूठ बांििी. या मोिभात 

शहर व लिल्हातीि नमळून 
सुमारषे १६ हिार कम्णिारी 

सहर्ागी झािषे होतषे.
पुणे लजल्ा पररषदेच्ा नवनवध 

नवभागात नमळून अठरा कमथिचारी 
संघटना कायथिरत आहेत. यामधे् 
ललपीकवगवीय कमथिचारी संघटना, 

ग्ामसेवक, लिक्क, लिक्केत्तर 
कमथिचारी, पररचाररका (नसदेस), 
आरोग्य कमथिचारी, िाखा अरभयंता, 
पररचर (लिपाई), लेखा संघटना, 
रेखाचचत् संघटना, वाहनचालक, 
औषध ननमचाण अरधकारी, नवस्तार 
अरधकारी आदींसह नवनवध 

संघटनांचा समावेि आहे. या सवथि 
संघटनांचे पदारधकारी आणण 
कमथिचारी आजच्ा मोचचात सहभागी 
झाले होते.

हा मोचचा नवीन लजल्ा 
पररषदेच्ा मुख्यालयापासून 
नवधान भवन, साधू वासवानी 

चौक, सेंट्र ल नबल्ींग मागदे 
लजल्ारधकारी कायचालयावर 
ने ण् ा त  आ ल ा . क मथि च ा र ी 
संघटनांच्ा लिष्टमंडळाच्ा वतीने 
लजल्ारधकारी डॉ. राजेि देिमुख 
यांना ननवेदन देण्ात आले. या 

मोचचाचे ननयोजन ग्ामसेवक 
संघटनेचे राज्य कायचाध्क् अननल 
कंुभार आणण लजल्ा पररषद ललपपक 
वगवीय कमथिचारी संघटनेचे लजल्ा 
अध्क् िेखर गायकवाड यांनी 
केले.

जनु्ा पनेशिच्ा मागणतीसाठती 
झडेपी कम्मचारी एकवटल!े

सुमार े१६ हजार कम्मिारी सहभागी, शशक्षकांच्ा आंिोलनामुळे मनपा शाळेवर पररणाम

। िुणे। महाईन्यूज । 

प्रनतनिधती।

शहर िोलिस ििामध्यषे 
र्रती प्रपक्रया सरुू असनू, इचु्क 

उमषेिवारांिी मैिानी िािरी 
शकु्रवारी िरू्ण झािी. त्ानंतर 
िोलिस लशिाई ििासाठी िोन 

एपप्रि रोिी िषेखी िरीक्ा होरार 
असल्ािी मादहती िोलिस 

ििाकडून िषेण्ात आिी. 
िरम्ान, या र्रती प्रपक्रयषेत 

िदहल्ांिाि िाि तृतीयिं्ीयांनी 
सहर्ाग नोंिनविा आहषे.

पुणे िहर पोललस दलासाठी 
‘पोललस भरती-२०२१’ प्रपरियेस 
तीन पडसेंबर रोजी प्रारंभ झाला. 
इचु्क उमेदवारांच्ा िैक्णणक 
कागदपत्ांची पडताळणी पूणथि 
करण्ात आली. त्ानतंर िारीररक 

चाचणीसाठी मदैानी परीक्ा घणे्ात 
आली.  यामध्े उत्तीणथि झालेल्ा 
उमेदवारांची मेरीट यादी पाच-
सहा ददवसांत जाहीर करण्ात 
यणेार आहे, अिी मादहती पोललस 
मखु्यालयातील अरधकारी दिर् 

हटकर यांनी ददली. दरम्ान, गृह 
नवभागाच्ा पररपत्कानसुार पोललस 
चालकपदाची लखेी परीक्ा २६ माचथि 
रोजी होणार आहे. तर, पोललस लिपाई 
पदाची लखेी २ एपप्रल रोजी घतेली 
जाणार आहे.

मदैयानी चयाचणी सपंली, 
लखेी परीक्या दोन एप्रिललया

पोलिस भरततीसाठती 5 ततृतीयपथंतीयाचंा सहभाग
 मुबंई उच्च न्यायाियानषे ९ पडसेंबर २०२२ रोिी दििषेल्ा आिषेशानतंर 

ततृीयिं्ीयांना िोलिस र्रतीमध्यषे ियभाय उििब्ध करून िषेण्ात आिा. िरुषे 
शहर िोलिस ििामध्यषे लशिाई आणर िािक र्रतीसाठी नऊ तृतीयिं्ीयांिषे 
अि्ण प्राप्त झािषे आहषेत. िरंत ुत्ािकैी एका मदहिा उमषेिवारानषे िकूुन अि्ण र्रिा 
होता. तर, उव्णररत आठिकैी िाि ततृीयिं् ीयांनी शकु्रवारी (ता. १७) मिैानी 
िरीक्षेत सहर्ाग घषेतल्ािी मादहती िोलिस मखु्याियाकडून िषेण्ात आिी.

। िुणे। महाईन्यूज । 

प्रनतनिधती।

िुण्ातीि एका 
नामांपकत बांिकाम 

व्ावसाययकाच्ा 
कायभाियावर सक्त वसुिी 
संिािनाियाकडून (ईडी) 
शुक्रवारी छािषे टाकण्ात 

आिषे.कल्ारीनगर र्ागात 
एका बड्ा बांिकाम 

व्ावसाययकािषे कायभािय 
आहषे. बांिकाम कंिनीच्ा 

कायभाियावर ईडीच्ा 
ि्कानषे शुक्रवारी छािषे 
टाकिषे. कायभाियातून 

ईडीच्ा ि्कानषे काही 
कागिित्षे ताब्ात घषेतिी. 

ईडीच्ा ि्काकडून 
बांिकाम व्ावसाययकािी 
िौकशी करण्ात आिी.

 हडपसर पररसरातील 

महंमदवाडी भागात बांधकाम 
व्ावसागयकाकडून बांधण्ात 
आलेल्ा सोसायटीच्ा पररसरात 
ही कारवाई करण्ात आली.ईडीच्ा 
मुंबई प्काने ही कारवाई केली.  
आर्थिक गैरव्वहार प्रकरणात 
बांधकाम व्ावसागयकाची चौकिी 
करण्ात आली. सायंकाळपययंत 
बांधकाम व्ावसागयकाची चौकिी 
सरुू होती. बांधकाम व्ावसागयकाने 
पुण्ात येरवडा, कल्ाणीनगर, 
एनआयबीएम रस्ता, वानवडी आदी 

भागात मोठे गृहप्रकल्प साकारले 
आहेत. दरम्ान, १० माचथि रोजी 
ईडीकडून पुण्ातील रोझरी सू्लचे 
संचालक नवनय आरहाना अटक 
करण्ात आली. काॅसमाॅस बँकेची 
२० काेटी रुपयांची रसवणूक 
केल्ा प्रकरणी आरहाना यांना 
अटक करण्ात आली होती. 
मुंबईतील नविेष न्ायालयाने 
आरहाना यांना २० माचथिपययंत ईडी 
कोठडीत ठेवण्ाचे आदेि ददले 
आहेत.
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पपंपरी-चचंचवड 3

उत्पन्न नमळणार
  कोल्ड स्ोरषेि – 120 रुियषे प्रनत दिवस, मषेपडकि कॉिषेि – 1 

िाख 25 हिार पडिॉझझट आणर 20 तषे 40 हिार रुियषे वापष्णक फी, 
हॉि, िननदंग सेंटर र्ाडषे तत्वावर दििषे िारार

 । पििंरी।  महाईन्यूज । 

 पपपंरी-चचचंवड 
महापाललकेच्ा वायसीएम 
रुग्ालयात केवळ पपपंरी-

चचचंवड िहर नाही तर आसपासचे 
चाकण, मावळ पररसरातूनही 

िवनवचे्दनासाठी मतृदेह यते 
असतात. त्ामळेु मरणानतंरही 

िवनवचे्दन अहवालासाठी 
मतृदेहांना वेटींग करावे लागत 

होते. ज्याचा मनस्ताप नातेवाईक 
तसेच पोललसांनाही तपास 

नवलबं होत होता. यावर अखरे 
तोडगा ननघाला असनू वायसीएम 

रुग्ालयातील िवनवचे्दन 
नवभागाचा नवस्तार होत असनू 

नवीन िवनवचे्दन नवभागात एका 
वळेी नऊ मृतदेहांचे िवनवचे्दन 

िक्य होणार आहे. म े2023 पासनू 
नवीन इमारत कायथिरत होणार आहे.

केवळ िवनवचे्दनच नाही 
तर या बरोबरच कोल् स्ोरेज 
आणण वैद्यकीय अभ्ासरिमाच्ा 
नवद्यार्थ्यांसाठी गॅलरी, ग्ं्ालय, 
सनेमनार हॉल, सगं्हालय अिा नवनवध 

सुनवधा देखील नव्ा इमारतीत 
असणार आहेत. िवनवचे्दन गहृात 
न्ायवैद्यक िास्ताचे प्राध्ापक, 
सहायक प्राध्ापक आणण इतर 
स्ार देण्ाची प्रपकया सरुु आहे. 
त्ांच्ासाठी नव्ा इमारतीमध्े 
स्वतंत् दालने असणार आहेत. 
न्ायवदै्यक िास्तातील तज्ज्ञ देखील 
नेमले जाणार आहेत. कोल् स्ोरेज 
ची क्मता 20 पटे्ांतून वाढवनू ती 

60 पटे्ा एवढी केली जाणार आहे.
नव्ा इमारतीत सहा डॉक्टर 

आणण 16 कमथिचारी असावते. तसेच 
सध्ा एक रॉरेन्सिक एक्सपटथि 
असून चार रॉरेन्सिक एक्सपटथि 
असावते, अिी मागणी केली आहे. 
रोटोग्ारी, िस्त, नवषबाधा या 
सबंरंधत सखोल मादहती असणारे 
संग्हालय असेल. हे संग्हालय 
सवथिसामान् नागररकांसाठी देखील 

खलु ेराहील. 60 नवद्या्वी क्मतचेा 
सनेमनार हॉल असले. नत् ेवदै्यकीय 
महानवद्यालयाच्ा नवद्यार्थ्यांचे 
सनेमनार होऊ िकतील.

सवथि अत्ाधुननक सुनवधांनी 
सुसज्ज असलेले नमनी ऑपरेिन 
र्एटर असेल. या ऍडव्ासि 
लननयंग सेंटर मधे् नवद्या्वी इन 
कॅमरेा आपल्ा नवषयािी सबंरंधत 
िस्तपरिया करू िकतील.

यशवतंराव चव्ाण स्तृती रुग्ाियाततीि

शवववचे्दन ववभागाचा ववस्ार
नऊ मृतिेहांिे शवपवचे्िन शक्य : मे २०२३ पासून नवीन इमारत होणार कारा्मन्ीत

नव्ा इमारतीत कामकाज सुरु 
झाल्ानंतर जुन्ा इमारतीमध्े 
डी कंपोज बॉडी रूम बननवली 

जाणार आहे.रुग्वादहका आणण 
नातेवाईकांच्ा वाहनांसाठी नव्ा 
इमारतीत पापकयं गची सोय असले.

। पििंरी। महाईन्यूज । 

प्रनतनिधती।
पििंरी-चििंवड महािालिका 

हद्ीत बोऱहाडषेवाडीिा समावषेश 
१९९७ मध्यषे करण्ात आिा. 

मात्, अद्ाि यष्े ीि िमीनी 
शषेती क्षेत् (ॲयग्कल्चरि झोन) 

म्हरनू कागिोित्ी नोंिीत आहषेत. 
शहरािा नवकास झिाट्ानषे होत 
असनू, वाढत्ा िोकसंख्यषेनुसार 
शषेती क्षेत्ािषे ननवासी क्षेत्ात (आर 

झोन) मध्यषे रुिांतर करण्ािी 
आवश्यकता आहषे, अशी मागरी 

र्ाििा शहराध्यक् त्ा आमिार 
महषेश िांडगषे यांनी कषे िी आहषे. 
राज्याचे मुख्यमंत्ी एकना् 

लिदें आणण उपमुख्यमंत्ी देवेंद्र 
रडणवीस यांना याबाबत ननवदेन 
देण्ात आल ेआहे. 

त्ामध्े म्हटले आहे की, 
पपपंरी-चचचंवड नवनगर नवकास 
प्रारधकरणाच्ा मंजूर नवकास 
योजनेत आणण पपपंरी-चचचंवड 
म ह ा प ा ल ल के च् ा  न न य ो ज न 
ननयतं्णाखाली यणेाऱया बोऱहाडेवाडी 
ये्ील दोनिे एकर के्त् िेती 
नवभागातील जमीन ननवास के्त्ात 
समानवष्ट करण्ाचा प्रस्ताव 
महापाललका सवथिसाधारण सभेत 
सभा ठराव रि. ५३३ दद.  दद. २० 
ऑक्टोबर २००८ रोजी मंजूर 
करण्ात आला. त्ानंतर तसेच, 
सवथिसाधारण सभते दद. २० नोव्ेंबर 

२०१९ रोजी ठराव आणण उपसचूना 
मजंरू करण्ात आली. तसचे, दद. 
४ म े२०२० रोजीच्ा सवथिसाधारण 
सभेतील ठरावानुसार रेरबदल  
प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मजंरुीसाठी 
पाठवला आहे. गले्ा १६ वष्यांपासनू 
हा प्रस्ताव राज्याच्ा नगरनवकास 
नवभागाकडे प्रलंनबत आहे .  

बोऱहाडेवाडीच्ा सभोवताली 
मोठ्ा प्रमाणात नागररकरण झाले 
असताना मात्, या भागाचा नवकास 
झाललेा नाही. कारण, ितेी क्ते्ात 
नवनवध नवकास योजना राबवण्ात 
तांपत्क अडचणी यते आहेत. हररत 
क्ेत् असल्ामुळे या गावातील 

बोऱ् याडेवयाडीतील प्नवयास क्ते्याच्या रिस्यावयालया अखरे गती

शशंदे-फडणवतीस सरकार प्रश्न सोडवणार...
र्ोसरी नविानसर्ा मतिार सघंािा नविार करता, महािालिका हद्ीत समानवष्ट 
झािषेिी गावषे २० वषसे नवकासािासनू वचंित रादहिी आहषेत. तष्े ीि िायार्तू 
सोयी-सनुविा सक्म करण्ासाठी तत्ािीन सत्तािाऱयांनी ििु्णक् कषे िषे आहषे. 
२०१७ मध्यषे महािालिकषे त र्ारतीय िनता िाटवीिी सत्ता आिी. त्ानतंर समानवष्ट 
गावांच्ा नवकासािा िािना िषेण्ात आिी. आगामी काळात समानवष्ट गावांना 
न्याय िषेण्ाच्ा हषेतनूषे राज्य सरकारनषे बोऱहाडषेवाडीतीि हररत क्षेत् ननवासी 
करण्ाबाबतिा गषेल्ा १६ वषषांिासून प्रिंनबत असिषेिा प्रश्न मागवी िावावा, अशी 
मागरी आम्ही मखु्यमतं्ी आणर उिमखु्यमंत्ी यांच्ाकडषे कषे िी आहषे. ननलचितिरषे 
हा नवषय मागवी िागषेि, असा नवश्ास वाटतो,  अशी प्रनतपक्रया  आमिार महषेश 
िांडगषे यांनी दििी.

आमिार महेश लांडगे रांिी शशंिे-फडणवीस सरकारकडे मागगी : लवकरि ननण्मर होण्ािी शक्यता

ितेकऱयांना बांधकाम करण्ासाठी 
महापाललका बांधकाम नवभाग 
परवानगी देत नाही. मात्, लिदें-

रडणवीस सरकारकडून थिाननक 
भूनमपुत्ांना अपेक्ा आहेत, असेही 
आमदार लांडग ेयांनी म्हटल ेआहे. 
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 पवशेष 4

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.  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.)

।। अभंगवाणती ।।

भयूनमका

संपादकीय

मतीठ आणण आिला जतीविव्यवहार 
यांरा अन्योन् सबंधं आहे. समाजव्यवहारात 
नमठावरूि म्हणती, वाक्प्ररारहती रुढ आहेत. 
‘खाल्ला नमठाला जागणे’ असे आिण 
म्हणतयो. नमठावरील कर कमती करावा या 
मागणतीसाठी नरिपटश आमिितीत महात्ा 
गांधींिती प्रजसद्ध िांडतीयात्ा काढलती.

त्ावेळी ‘उचललेस तू मीठ 
मठूभर, साम्ाज्याचा खचला 

पाया’ या ओळी सवथितोमखुी झाल्ा. पण 
आधनुनक काळात जास्त मीठ ररचवल्ाने 
आरोग्याचा खचला पाया अस ेम्हणण्ाची 
वळे आली आहे. नमठालिवाय माणसाचं 
जगण ंआळणी आणण नमळनमळीत आहे, 
सगळं बेचव आहे, हे तर खरेच.पण ते 
प्रमाणाबाहेर गलेे की धोकादायक ठरत.े 
नमठाच ेहे आख्यान मांडायच ेकारण म्हणजे, 
जागनतक आरोग्य संघटनेने (डब्लएूचओ) 
जगातील तमाम जनतलेा ‘मीठ जरा जपनूच 
खा’, जवेणातनू त ेिक्य नततके कमीच 
करा, असा धोिा लावला आहे.

दैनंददन आहारातील मीठ तीस 
टक्क्यांनी कमी करण्ाचा ननधचार 
२०१३मध् ेकरण्ात आला होता. हे उपद्दष्ट 
२०२५पययंत पूणथि व्ाव,े अस ेठरल ेहोत.े 
त्ापप, त्ा ददिने ेजगभरातील हाताच्ा 
बोटावर मोजता यतेील एवढ्ाच देिांनी 
पावले उचलली. यामध् ेब्ाझील, चचली, चके 
प्रजासत्ताक, उरुगे्, सौदी अरेनबया, से्न, 
मके्क्सको अिा ननवडक देिांचा समाविे 
होतो.मात्, भारतासह बहुतांि देिांनी त्ा 
दृष्टीन ेभरीव आणण ठोस पावल ेउचलली 
नाहीत. नमठाच्ा वापराबाबत जनजागृती 
आणण त्ासाठी अन्नपदा्थि उत्ादकांना 
मागथिदिथिक सूचना करण्ाबाबत या 
देिांच्ा िासनसंथिांनी नमठाची 
गुळणीच घेतलेली आहे. धोरणात्मक 
ठोस कायथिवाही केललेी नाही, ही खदेाची 
बाब आहे.काही दिकांमधील वेगवान 
औद्योगगकीकरण, अन्नप्रपरिया उद्योगांचा 
नवस्तार, जागनतकीकरण, पोटापाण्ासाठी 
घरदार सोडून इतरत् जाणे आणण अन् 
स्थित्ंतरांमुळे आपल्ा जीवनिैलीत 
आणण खानपान पद्तीत आमलूाग् बदल 
झाला आहे. बठैी जीवनिैली वाढल्ाने 
आरोग्यनवषयक नवनव्ा समस्ांना तोंड 
द्याव ेलागत आहे.आहारातील वाढलले्ा 
नमठामुळे हृदयनवकार, रक्तवादहन्ांचे 
नवकार, आजार, पक्घात, मतू्पपडं तसचे 
इतर आरोग्यनवषयक समस्ांना तोंड द्यावे 
लागत आहे. प्रदषुणापासनू इतरही कारणे 
यामागे आहेत. पण याचे मुख्य कारण 
घरच्ा रुचकर, ताज्या अन्नापके्ा पकेॅज्ड, 
प्रोसेसड रूडची नको इतकी लागललेी गोडी 
आणण असललेी रेिझ. रास्रूडची भुरळ 
सातत्ाने वाढतच आहे.

नमठारा हट्ाग्रह!
गणणत नबघडवणारा िाऊस

 

मासिूनचा मोसम संपला असा 
सावथिपत्क समज झाला असताना सप्ेंबरच्ा 
नतसऱया आठवड्ातील संततधार पावसाने 
बड्ा िहरांतील पायाभूत सुनवधांना आणण 
पावसाअभावी लसचंनाच्ा आधाराने उभ्ा 
रादहलेल्ा पपकांना तडाखा देत उत्तर 
भारताचे आर्थिक गणणत नबघडवले आहे.

यंदा उत्तर भारतातील लोकांच्ा 
वाट्ाला पावसाळ्ातील ‘अचे् ददन’ आलचे 
नाहीत. जूनपासून सप्ेंबरच्ा मध्ापययंत 
उन्ाळा आणण उकाड्ाने िहरी भागातील 
जनतेला त्स्त केले. सप्ेंबरच्ा मध्ापययंत 
पावसाने दडी मारल्ामुळे पंजाब, हररयाणा, 
उत्तर प्रदेि, नबहार, राजथिान या राज्यांतील 
अनेक लजल्हांमध्े दषु्ाळसदृि स्थिती 
ननमचाण झाली. मासिनूचा मोसम संपला असा 
सावथिपत्क समज झाला असताना सप्ेंबरच्ा 
नतसऱया आठवड्ातील संततधार पावसाने 

बड्ा िहरांतील पायाभूत सुनवधांना आणण 
पावसाअभावी लसचंनाच्ा आधाराने उभ्ा 
रादहलेल्ा पपकांना तडाखा देत उत्तर 
भारताचे आर्थिक गणणत नबघडवले आहे.

हवामानाचा अचूक अंदाज ग्ामीण 
भागात जेवढा िेतकऱयांसाठी उपयुक्त 
ठरतो, तवेढाच तो िहरी भागात महापाललका 
प्रिासनातील भ्रष्टांसाठीही मागथिदिथिक ठरत 
असतो. पाऊस पडणार नसेल तर त्ांना 
नालसेराईसारखी काम ेकागदोपत्ी उरकून 
आपल ेउखळ पांढरे करून घतेा यते.े अवघ्ा 
काही तासांच्ा पावसामुळे बड्ा-बड्ा 
िहरांची लाज ननघणे हा आता ननसगचाचा 
इव्ेंट झाला आहे. वरकरणी चकाचक 
ददसणाऱया पायाभूत सुनवधांच्ा अंतरंगात 
काय दडले आहे, हे दाखनवण्ासाठी 
काही तासांचा मुसळधार पाऊस 
पुरेसा ठरतो. बंगळुरूपाठोपाठ राष्ट्र ीय 
राजधानी पररसरातील ददल्ी, गुरुग्ाम, 
नोइडा, गाझझयाबाद, रररदाबादसह 
प्रमुख िहरांमध्े बेमोसमी पावसाने 
िहरी ननयोजनाचे वस्तहरण केले. पण 
महापाललकांमधील भ्रष्ट अरधकाऱयांची 
िरम ओसरलेल्ा पावसाच्ा पाण्ासोबत 
एक-दोन ददवसांतच नवरून गेली. करोना 
संकटाच्ा काळात रूढ झालेली ‘वकथि  फ्ॉम 
होम’ची सकंल्पना उपयकु्त ठरल्ामळेु अिा 

आकन्मिक नैसगगथिक संकटांचा सरकारी 
वा खासगी क्ेत्ाच्ा कामकाजावर 
रारसा प्रनतकूल पररणाम होत नाही. 
त्ामुळे नागरी सुनवधांच्ा व्वथिापनाची 
जबाबदारी असलेले महापाललकांच्ा 
प्रिासन आणखीच सोकावत.े त्ाची पकंमत 
सवथिसामान्ांना चकुवावी लागत.े इंपडया गटे 
त ेराष्ट्र पती भवनादरम्ानच्ा ‘कतथिव्प्ा‘ची 
जाणीव पावसामुळे भ्रष्टाचाराचे पपतळ 
उघडे करणाऱया रस्तांनाही करून देणे 
रिमप्राप्त ठरले आहे. सप्ेंबर मदहन्ात उत्तर 
भारतात मारक प्रमाणात होणारा पाऊस 
हा पपकांसाठी पोषक आणण दहवाळ्ाची 
चाहूल देणारा असतो. पण यंदा परतीच्ा 
मासिूनने ननमचाण केलेला क्णणक गारवा 
रसवा आणण मोठी पकंमत वसूल करणारा 
ठरणार आहे. ददल्ीसह उत्तर भारताला 
पावसाळाभर असह्य अिा उष्ण आणण 
दमट हवामानाचा सामना करावा लागला. 

मग इतक्या मदहन्ांची पजथिन्वृष्टीची तूट 
काही ददवसांत भरुन ननघाली. त्ामुळे 
तापमान १० अंि सेल्सिअसने घटले 
असले तरी ऑक्टोबर मदहन्ात ननसगचाचा 
जीएसटी लागून तापमान पुन्ा ३२-३३ 
अंि सेल्सिअसवर जाणार आहे. लिवाय 
कापणीस तयार झालेल्ा उभ्ा पपकांचे 
नुकसान झाल्ाने िेतकऱयांच्ा मेहनतीवर 
पाणी रेरले गेले आहे.

या बेमोसमी पावसापूववीच खररपाच्ा 
मोसमातील धान् उत्ादनात सुमारे ७० 
लाख टनांची घट अपेलक्त होती. खरीपाच्ा 
धान् उत्ादनात लसहंाचा वाटा उचलणाऱया 
धानाच्ा पेरणीखालचे के्त्रळ यंदा ५.६ 
टक्क्यांनी घटले. त्ापाठोपाठ जून ते 
सप्ेंबरच्ा मध्ापययंत पंजाब, हररयाणा, 
उत्तर प्रदेिसारख्या राज्यांमधे् पावसान ेदडी 
मारल्ामुळे गेल्ा वषवी खररपात झालेल्ा 
१५.६ कोटी टन धान् उत्ादनात ६१ लाख 
टनांची घट होईल; तसेच मागच्ा खरीप 
मोसमात झालेले ११.१७ कोटी टन धानाचे 
उत्ादन १०.५० कोटी टनांवर येईल, असा 
सुधाररत अंदाज मोदी सरकारला जाहीर 
करावा लागला. आता त्ात उत्तर भारतातील 
अनेक लजल्हांमधे् कापणीसाठी तयार 
झालले ेधानाचे पीक झोपनवणाऱया पावसाची 
भर पडली आहे.

सकाळी चालायला जाऊन 
येताना दधू आणण्ासाठी 

पकटली सांभाळत चालून झाल्ावर 
आम्ही दकुानात लिरलो. नत्े मंडळी 
प्ास्स्कच्ा पपिवीमधून दधू, दही 
घेऊन जात होती. एक िाळकरी 
मुलगा सायकलवरून आला होता. 
त्ाला म्हटले, 'दूध प्ास्स्कच्ा 
पपिवीतून नेणार? काही आणलं का 
नाहीस?' त्ावर त्ानं झखिातून पपिवी 
काढून दाखवली आणण म्हणाला ही 
कापडी पपिवी आणली आहे ना! मग 
प्ास्स्कची पपिवी त्ा पपिवीत टाकून 
हसत ननघून गेला. दधूवाल्ाकडे त्ाचा 
घरोघर दधुाचा रतीब घालणारा माणूस 
मोठी पकटली घेऊन ननघत होता. त्ा 
पकटलीतही नुसते दधू आणण माप नव्ते 
तर प्ास्स्कच्ा पपिवीत ग्ाहकाच्ा 
रतीबानुसार दधू मोजून त्ा पपिव्ाच 
भरलेल्ा होत्ा. म्हणजे घरपोच दधू 
देऊनही प्ास्स्क वाचणार नव्तेच. 
भाजी, रळवाल्ाकडे गेल्ावर एका 
हातान ंप्सॅ्स्कची पपिवी बाहेर काढूनच 

भाव सांगतात. किाला देता पपिवी, 
असे नवचारल्ावर 'पपिवी ददली नाही 
तर गगऱहाईक जाते,' असे उत्तर नमळते. 
प्ास्स्क टाळण्ाचे उपाय करण्ाचा 
आळस आहे तोपययंत यात बदल होणार 
नाही. देिामधे् प्ास्स्क बंदीसाठी 
सरकारकडून पावले उचलली जात 
आहेत. पण अजूनही प्ास्स्कचा वापर 
होतो. अिामधे् कें द्र सरकारने देिात 
लसगंल यूज प्ास्स्कनवरोधात कृती 
आराखडा तयार केला. कें द्रीय प्रदषूण 
ननयंत्ण मंडळाने एकेरी वापराच्ा 
प्ास्स्कवर बंदी घालण्ासाठी कठोर 
ननयम केले आहेत. एक जुलैपासून जर 

कोणी लसगंल-युज प्ास्स्क नवकले 
पकंवा या प्ास्स्कचा वापर केला तर 
कठोर कारवाई होणार आहे. अ्चात, 
नुसता ननयम करून अनेकदा दंड वसूल 
करणाऱयांना रायदा होतो. पळवाटा 
काढल्ा जातात. खरं तर हा वापर 
टाळता येऊ िकतो. भाजी, दधू, दही, 
तूप हे पदा्थि काही अचानक आठवून 
आणले जात नाहीत. मग सोबत बरणी, 
पकटली, डबा, भाजीसाठी कापडी पपिवी 
ठेवायला काय हरकत आहे?खरे तर 
प्ास्स्कमधून दधू पकंवा दही वा इतर 
काही आणण्ाची लाज वाटायला 
हवी. प्ास्स्कचा पयचावरणावर अननष्ट 
पररणाम होतो. वन्जीव, समुद्रीजीव 
धोक्यात येत आहेत. खराब न होणारे, 
नवघटन न होणारे प्ास्स्क आता त्ाच्ा 
याच वैलिष्टांमळेुच वरदान न ठरता िाप 
ठरत आहे. प्ास्स्क टाकायचे कुठे 
आणण त्ाची नवले्वाट लावायची किी, 
ही समस्ा जगभर चचचथिली जात आहे. 
प्ास्स्क उद्योगातून लक्ावधी लोकांना 
रोजगार नमळाला.

प्ास्टिकबंिती हयोणार कशती?
प्रिषूर ननयंत्र मंडळानषे एक िुिैिासून लसगंि-युि प्ास्स्कच्ा नवक्री व वािरावर बंिी घातिी 

आहषे. कठोर कारवाईिा इशाराही दििा आहषे. िरंतु िोियदंत सामान्य नागररक िागषे होत नाहीत, तोवर ही 
मोहीम यशस्ी कशी होरार?

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

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

 - संत तुकाराम
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।  वाशतीम । महाईन्यूज । 

वाशतीम काल सायकंाळिासयूि 
जजल्हाततील बहुतांश भागात 
हलका आणण मध्यम स्वरूिारा 
िाऊस झाला. मात्, १७ मार्ष 
रयोजती सायकंाळी वाशतीम 
तालुक्ाततील वाई वारला तर 
मालेगाव तालुक्ाततील िांगरा 
बिंती शेतजशवारात नवजचे्ा 
कडकडाटासह गारितीट झालती. तर 
काहती भागात कमती जास्त प्रमाणात 
िावसािे हजेरी लावलती. अरािक 
आलले्ा वािळी िावसामळेु 
जजल्हाततील फळबागांरे मयोठ्ा 
प्रमाणावर िकुसाि झाल्ारा 
अिंाज व्यक्त केला जात आहे. 

मालेगाव तालुक्यातील 
पांगराबंदी िेत लिवारात जोरदार 
गारपीट झाली. या वादळी वाऱयामळेु 
रळबागांचे मोठ्ा प्रमाणावर 
नुकसान झाले आहे तसेच इतर 
पपकांचे देखील नुकसान झाल्ाचा 
प्रा्नमक अदंाज वतथिवला जात आहे. 

गत दोन ददवसापासून लजल्हातील 
बहुतांि भागात ढगाळ वातावरण 
आणण पावसाची ररपररप सरुू असनू 
आज लजल्हातील बहुतांि भागात 
नवजेच्ा कडकडाटासह गारपीट 
झाल्ाने नवनवध भागातील नवनवध 
पुरवठाही खंपडत झाला होता. 
मालेगाव तालुक्यातील पांगराबंदी 
िेत लिवारात अचानक झालेल्ा 

गारपीट आणण वादळी पावसामुळे 
िेतातील गहू, कांदा, टोमॅटो, ललबंू, 

तसेच रळबागाचे मोठे नुकसान 
झाले.

गारवपटीचा तडाखा!
फळबागािं ेनकुसान, अनके रिकाणी वीजपरुविा खरंडत

शतेकरी रिश्ांवरुन प्वरोधक आक्रमक
पवधीमंडळाच्ा पारऱ्ावर सरकारपवरोधात घोषणाबाजी 

। मुंबई । महाईन्यूज । 

 सध्या राज्ार ंअर्षसकंल्तीय अधधवशेि (सरुू आहे. या 
अधधवशेिारा नतसऱया आठवड्ाततील आज (17 मार्ष) शवेटरा 

दिवस आहे. आजच्ा दिवशतीहती नवरयोधक आक्रमक झाले 
आहेत. शतेकऱयांच्ा प्रश्ावरुि नवरयोधकांिती नवधतीमडंळाच्ा 

िायऱयावर आजहती आिंयोलि सरुु केलं आहे. 'खयोके सरकाररा 
उिययोग काय शतेकऱयांिा न्ाय िाय' अशा घयोरणा नवरयोधक िेत 

आहेत.

अ व क ा ळ ी  प ा व स ा मु ळं 
ितेकऱयांच्ा पपकांच ंमोठं नकुसान 
झाल ंआहे. ितेकऱयांची उभी पपकं 
वाया गलेी आहेत. या नकुसानग्स्त 
ितेकऱयांना सरकारन ंतात्ाळ मदत 
करावी अिी मागणी नवरोधकांनी 
केली आहे. हवामान नवभागाने  
ददलेल्ा अंदाजानुसार राज्याच्ा 
नवनवध भागात अवकाळी पाऊस 
पडत आहे. तर काही दठकाणी गारपीट 

देखील झाली आहे. या पावसामळेु 
िेतकऱयांची  चचतंा वाढली आहे. 
यासंदभचात नवधानसभेत अलजत 
पवारांनी प्रश्न उपस्थित केला. 

अ्थिसकंल्पीय अरधविेनचा नतसरा 
आठवडा सरुु आहे. आजही नवरोधक 
आरिमक झाल्ाचे चचत् पाहायला 

नमळाले. िेतकऱयांच्ा मुद्यावरुन 
नवरोधकांनी सभागहृाच्ा पायऱयावर 
घोषणाबाजी केली. 

। मुंबई। महाईन्यूज । 

 राज्य सरकार कोट्वधी 
रुपयांच्ा योजना महापाललकांवर 
लादत असून जनतेच्ा करातून 
नमळालेल्ा पैिाची सुिोभीकरण 
आणण जादहरातींवर उधळपट्ी 
सुरू असल्ाचा आरोप करीत 
नवधानसभतेील नवरोधी पक्नते ेअलजत 
पवार यांनी िरुिवारी राज्य सरकारच्ा 
कारभारावर िरसधंान साधले.

ननवडणुकीच्ा तोंड ावर 
मंुबई महानगरपाललकेच्ा पैिांवर 
पकतीही कामे सुरु करा. मुंबईकर 
ननवडणुकीत एक -एक पैिाचा 
दहिेब तमुच्ाकडून घेतील, हे 
मात् नवसरू नका, असा इिाराही 
अलजत पवार यांनी ददला.

नवरोधी पक्ांच्ा 
ननयम २९३ अन्वये 
अलजत पवार यांनी, 
न ग र न व क ा स , 

गृहननमचाण, सावथिजननक आरोग्य, 
वदै्यकीय लिक्ण या नवभागांसदंभचात 
नवधानसभते प्रस्ताव मांडला. अलजत 
पवारांनी नगरनवकास नवभागाला लक् 
केल ेहोत.े

न व िे ष  क रू न  मुं ब ई 
महापाललकेमध्े प्रिासकांच्ा 
माध्मातून सुरू असलेल्ा 
हस्तक्पेावरून त्ांनी ्टे मखु्यमतं्ी 
एकना् लिदें यांना लक्ष्य केले. 
प्रिासकांच्ा माध्मातून सुरु 
असललेा राज्य सरकारचा हस्तक्पे 
तत्ाळ ्ांबला पादहजे.थिाननक 
स्वराज्य सथंिांच्ा नवकासननधीतनू 

मखु्यमतं्रांच्ा जादहरातींवर होत 
असलेली उधळपट्ी ्ांबली 
पादहज.े आम्ही केलले्ा कामांचे 

श्ेय लाटण्ाचा प्रयत् करून 
काहीही ररक पडणार 

नसल्ाचा टोला 
त्ांनी सरकारला 
मारला.

सरकयारवर अजित पवयारांच ेशरसंधयान

। मुंबई । महाईन्यूज । 

ितेकरी, कष्टकरी, अंगणवाडी 
सेनवका यांचा एक लाँगमाचथि 
मुंबईच्ा ददिेने येत आहे. त्ांच्ा 
लिष्टमंडळाने नुकतंच मुख्यमंत्ी 
एकना् लिदें यांची भेट घेतली. 
आज सभागृहात बोलतांना 
मुख्यमंत्रांनी सवथि मागण्ा मान् 
असल्ाचं म्हटलं असून माचथि मागे 
घेण्ाची नवनंती केली आहे.

िे त क ऱ य ां च ा  म ा चथि 
ठाण्ामधे् दाखल झालेला आहे. 
लिष्टमंडळासमोब मुख्यमंत्रांनी 
चचचादेखील केली. मुख्यमंत्ी 
सभागृहात बोलतांना 
म्ह ण ा ले  क ी , 
कांद्याला ३०० 
ऐ व ज ी  ३ ५ ० 
रु प ये  अ नु द ा न 
दे ण् ा त  ये ई ल . 
तसेच आंदोलकांच्ा 
बहूतांि मागण्ा मान् 
आहेत. त्ामुळे गानवत 
यांनी लाँग माचथि ् ांबवावा, 
अिी नवनंती एकना् 
लिदें यांनी केली. 
द र म् ा न , 
िेतकरी, 

कामगार, अंगणवाडी सेनवका 
यांच्ा मागण्ांसाबबत एक सनमती 
गठीत करण्ात आलेली असून 
मदहन्ाभरात सनमतीने अहवाल 
द्यावा, असं मुख्यमंत्ी म्हणाले. 
िेतकऱयांच्ा मागण्ा मान् 
असून माचथि ्ांबवण्ाचं आवाहन 
मुख्यमंत्रांनी केलं आहे.

सोमवारपययंत लज् ेआहे नत्चे 
्ांबू, असा ननणथिय मोचदेकऱयांनी 
घेतला होता. मुख्यमंत्रांनी 
सभागृहात ननवेदन सादर करावं, 
अिीही मागणी िेतकऱयांच्ा 
वतीने करण्ात आली होती. आता 

मुख्यमंत्रांनी ननवेदन 
सादर केलं असून 

मोचदेकरी काय 
ननणथिय घेतात, हे 

पाहावं लागेल.

 सव्व मयागण्या मयान्य करतो, 
आतया लाँगमयाच्व थांबवया!
मखु्यमतं्रांचं गयाप्वतांनया आवया्न

वाशतीम जजल्ह्ाततीि काहती भागात

 िव�ुत पुरवठाहती खडंडत 
 िोन दिवसािासून लिल्हातीि बहुतांश र्ागात ढगाळ वातावरर 

आणर िावसािी ररिररि सरुू असनू आि लिल्हातीि बहुतांश र्ागात 
नविषेच्ा कडकडाटासह गारिीट झाल्ानषे नवनवि र्ागातीि नवनवि 
िरुवठाही खंपडत झािा होता. 

 अवकाळतीमुळं शतेती पपकाचं ंमोठं िकुसाि
 नांिषेड लिल्हातीि अिभािूर, मुिखषेड तािुक्ात सायंकाळी 

िोरिार गारिीट झािी. गारपिटीमुळषे  रब्ी पिकांिं मोठ्ा 
प्रमारात नुकसान झािं आहषे. बारड यषे्षे घर कोसळून एकािा 
मृत्ू झािा आहषे. अिभािूर तािुक्ातीि आंबषेगाव, िनािूर, 
िाटरूर िररसरात वािळी वाऱयासह गारिीट झािी. वािळी 
वाऱयामुळषे  झाडषे उन्मळून िडिी आहषेत. कषे ळीच्ा बागांना मोठा 
फटाका बसिा. वीिनवतरर कंिनीिषे नवद्ुत खांब, तारा तुटल्ानषे 
वीि िुरवठा खंपडत झािा. हरर्रा, गहू आंबा आिी पिकांना 
फटका बसल्ानषे शषेतकऱयांिं मोठं नुकसान झािं आहषे. मुिखषेड 
तािुक्ात वािळी िाऊस आणर गारिीट झािी. यामध्यषे शषेतीिं 
मोठ्ा प्रमारात नुकसान झािं. नांिषेड-मुिखषेड मागभावर काही 
दठकारी झाडषे िडिी आहषेत. हिगाव तािुक्ािाही वािळी 
िावसािा तडाखा बसिा. नुकसानीिषे िंिनामषे करण्ािषे आिषेश 
लिल्ाधिकाऱयांनी दििषे आहषेत. त्ािबरोबर सोिािूर, दहगंोिी, 
िािना, रयगड या लिल्हांमध्यषे िषेखीि अवकाळी िाऊस, झािा 
आहषे. या िावसात शषेती पिकांिं मोठं नुकसान झािं आहषे. 
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। िवती दिल्ती  । महाईन्यूज । 

कें द्ाततील ततीि प्रमुख नवरयोधती 
िक्ांिती भाजि आणण काँग्रसे या ियोन्ती 
िक्ांिासयूि स्वत:ला ियूर ठेवण्ारा 
निण्षय घतेला आहे. तसरे कें द्ाततील 
ियोन्ती राजकीय िक् आिल्ाला 
समाि वागणयूक िेततील अस ेसकेंत 
दिले आहेत.

स म ा ज व ा द ी  प क् ा चे 
सवदेसवचा अझखलेि यादव यांनी 
कोलकात्ात तृणमूल काँगे्सच्ा 
अध्क् ममता बॅनजवी यांची भेट 
घेतल्ानंतर हा ननणथिय घेण्ात 
आला. पलचिम बंगालच्ा मुख्यमंत्ी 
ममता बॅनजवी पुढील आठवड्ात 
ओपडिाचे मुख्यमंत्ी आणण नबजू 
जनता दलाचे प्रमुख नवीन 
पटनायक यांची ही भेट घेणार 
आहेत.

दसुरीकडे तृणमूल काँग्ेसचे 
खासदार सुदीप बंदोपाध्ाय यांनी 
म्हटलं की, "राहुल गांधी यांनी 

परदेिात केलेल्ा वक्तव्ावरून 
भाजप आरिमक आहे. जोपययंत 
राहुल मारी मागत नाहीत तोपययंत 
भाजप संसदेचे कामकाज चालू 
देणार नाही. याचा अ्थि त्ांना 
काँग्ेसचा वापर करून संसद चालू 
द्यायची नाही. 

राहुल गांधी यांनी नवरोधी 

पक्ाचा चेहरा व्ावा, अिी 
भाजपची इच्ा आहे. जेणेकरून 
त्ाचा रायदा भाजपला होईल, 
असंही ते म्हणाले.काँगे्स हा 
नवरोधकांचा 'नबग बॉस' आहे, 
असे वाटणे हा भाजपचा भ्रम आहे. 
मुख्यमंत्ी ममता बनजवी 23 माचथिला 
नवीन पटनायक यांची भेट घेणार 

आहेत. आम्ही इतर नवरोधी पक्ांिी 
(भाजप आणण काँग्ेसपासून समान 
अंतर ठेवण्ाच्ा योजनेवर) चचचा 
करू. ही नतसरी आघाडी आहे असे 
आम्ही म्हणत नाही, पण भाजपला 
टक्र देण्ाची ताकद प्रादेलिक 
पक्ांमधे् आहे, असही बंदोपाध्ाय 
म्हणाले.

कें द्ातील 3 प्रमखु पवरोधी पक्षानंी कागँ्सेपासनू िेवला िरुावा

ममता-अखखलशे यादव यानंी
स्ापन केली नवी आघाडी !

 भाजप, काँग्ेस एका माळेचे मणती; 
अखखिेश यादव

  र्ारतीय िनता िक् आणर काँग्षेस हषे एका माळषेिषे मरी आहषेत. 
आमच्ा िक्ािी नविारसररी मात् वषेगळी आहषे, असषे वक्तव् 
समािवािी िक्ािषे प्रमुख अझखिषेश यािव यांनी कषे िषे.

काँग्षेस नषेतषे राहुि गांिी यांच्ा र्ारत िोडो यात्षेिा िुन्ा प्रारंर् 
होत आहषे. तीन िानषेवारी रोिी दिल्ीनंतर उत्तर प्रिषेशिा टप्ा 
सुरु होरार आहषे. त्ासाठी आमंत्र नमळािषे आहषे का, या प्रश्नावर 
अझखिषेश म्हरािषे की, ‘नवरोिी िक्ांच्ा युतीिा िािना िषेरारा 
नबिं ूठरण्ािी शक्ता काँग्षेसच्ा यात्षेनषे संिुष्टात आरिी आहषे.‘

‘तुमच्ा फोनवर आमंत्र आिषे असषेि तर कृिया मिा तषे िाठवा,‘ 
अशी पटप्रीही त्ांनी ित्कारांना उद्षेशून कषे िी. यात्षेसाठी आमच्ा 
र्ावना आहषेत, िर मिा आमंत्र नमळािषे नसल्ािषेही त्ांनी 
नमूि कषे िषे.

काँग्षेसच्ा सूत्ांनी मात् अझखिषेशि नव्षे तर युत्तर प्रिषेशमिीि 
बसिच्ा प्रमुख मायावती यांनाही आमंत्र दिल्ािा िावा कषे िा 
आहषे. अझखिषेश, मायावती यांच्ासह सििा नमत्िक् राष्टट् ीय िोक 
ििािषे (रािोि) प्रमुख ियंत िौिरी यांनीही यात्षेत सहर्ागी 
होण्ािी शक्ता फषे टाळून िाविी आहषे.

सि आणर काँग्षेस यांच्ा युतीिा २०१७ मध्यषे िारुर अियश 
आिषे. त्ानंतर ही युती या वषभातीि ननवडरुकीिूववी संिुष्टात 
आिी. काँग्षेसिा कषे वळ िोन िागांवर समािान मानावषे िागिषे, 
तर सिनषे १११ िागांियदंत मिि मारिी. २०२४ च्ा िोकसर्ा 
ननवडरुकीत नरेंद्र मोिी यांच्ानवरुद्ध र्क्म आव्ान ननमभार 
करायिषे असल्ास काँग्षेसिा नमत्िक्ािी गरि िागू शकतषे. 

सभागहृाततीि ‘आवाज बदं’
 िोकसर्षेत िोन्ी बािूच्ा सिस्ांच्ा आरोि-प्रत्ारोिामुळषे  

कांठळया बसत असताना, संसि टीव्ीवरीि ्षेट प्रक्षेिरािा ध्वनी 
मात् बंि कषे िा गषेिा. फक्त िोकसर्ाध्यक्ांिषे तहकुबीिूववीिषे नविान 
प्रषेक्कांना ऐकता आिषे. िोकसर्ा सचिवाियाच्ा या कृतीिा 
काँग्षेसनषे तीव्र शब्ांत ननषषेि कषे िा. ‘आिी माइक बंि कषे िा िात 
होता, आता सिनातीि करवाईिा आवािही बंि होऊ िागिा 
आहषे. िंतप्रिान मोिींच्ा नमत्ासाठी सिनातीि प्रक्षेिरािा ध्वनी 
गायब कषे िा गषेिा’, अशी उिरोधिक पटप्री काँग्षेसनषे ट्ीटद्ारषे कषे िी.

।  िवती दिल्ती  ।
महाईन्यूज । प्रनतनिधती।

राहुि गांिींनी माफी 
मायगतल्ालशवाय त्ांना 
सर्ागृहात बोिू न िषेण्ािी 
ररननती आखत र्ाििनषे 
शुक्रवारी काँग्षेसिा संसिषेच्ा 
िोन्ी सिनांमध्यषे घषेरिषे. 
िोकसर्षेत राहुि गांिींच्ा 
उिस्थितीत सत्तािारी िक्ािषे 
सिस् अत्ंत आक्रमक होऊन 
घोषराबािी करत होतषे. 
राज्यसर्षेतही हाि गिारोळ 
सुरू रादहिा. र्ाििच्ा उग् 
‘आंिोिना’मुळषे  अवघ्ा २० 
नमननटांमध्यषे िोन्ी सिनांिषे 
कामकाि दिवसर्रासाठी 
तहकूब कषे िषे गषेिषे.

लंडनमध्े देिनवरोधी नवधाने 

केल्ाबद्दल काँगे्सचे माजी अध्क् 
राहुल गांधींचे लोकसभेतील 
सदस्त्व रद्द करण्ाची मागणी 
भाजपचे लोकसभेतील खासदार 
ननलिकांत दबुे यांनी केली आहे. 
परदेिात जाऊन ्ेट पंतप्रधान 
नरेंद्र मोदी यांच्ावर राहुल गांधी 
यांनी हल्ाबोल केल्ाने संतप्त 
झालेल्ा भाजपने वायनाडच्ा 
खासदाराच्ा हकालपट्ीसाठी 
हालचाली सुरू केल्ा आहेत. 
त्ामुळे िुरिवारी संसदेमध्े 
रणकंदन माजणार हे स्ष्ट झाले 
होते. लोकसभेमधे् भाजपच्ा 
सदस्ांनी रा हुल गांधींच्ा 
मारीच्ा मागणीसाठी तर, 
काँग्ेसच्ा खासदारांनी अदानींच्ा 
च ौ क ि ी च ी  म ा ग ण ी स ा ठ ी 
सभागृहात पटपेचा आवाज लावला. 
लोकसभाध्क् ओम नबलचा यांनी 
दोन्ी बाजूच्ा सदस्ांना िांत 

होण्ासाठी वेळ देऊनही गदारोळ 
्ांबला नाही. ‘सभागृहातील 
आरडाआरडा ्ांबला तर मी 
प्रत्ेकाला बोलण्ाची संधी देईन’, 
असे नबलचा म्हणाले.

मंत्रांच्ा मूक िादठंबा
काँग्ेसचे सदस् अध्क्ांच्ा 

समोरील मोकळया जागेत 
येऊन घोषणा देत होते. यावेळी 
राहुल गांधी व सोननया गांधी हे 
दोघेही सभागृहात उपस्थित होते. 
सत्ताधाऱयांकडून कें द्रीय मंत्रांची 
रौज सदनात तैनात केली 
गेली होती. सभागृहाचे उपनेते 

राजना् लसहं, ननतीन गडकरी, 
एस. जयिंकर, अनुराग ठाकूर, 
प्रल्ाद जोिींसह बहुतांि कें द्रीय 

मंत्ी भाजपच्ा सदस्ांच्ा 
घोषणाबाजीला मूक पादठंबा देत 
होते.

रया्ुलप्वरोधी घोषणयाबयािीमळेु संसदेच ेकयामकयाि ठप्प रया्ुलप्वरोधी घोषणयाबयािीमळेु संसदेच ेकयामकयाि ठप्प 
भाजपन ेशकु्रवारी कागँ्सेला ससंिेच्ा िोन्ी सिनामंध् ेघरेले

 ववरोधकाचं ेधरणे
कामकाि तहकूब झाल्ानंतर काँग्षेससह नवरोिी िक्ांच्ा 

खासिारांनी संसिषेच्ा आवारातीि महात्ा गांिींच्ा िुतळयासमोर 
दठय्ा आंिोिन कषे िषे. अिानी समूहाच्ा कध्त गैरव्वहारांिी 
संयुक्त संसिीय सनमतीकडून िौकशी झािीि िादहिषे, अशी 
घोषराबािी नवरोिक करत होतषे. काँग्षेसिषे िक्ाध्यक् मल्ल्कािु्णन 
खरगषे, िक्ाच्ा संसिीय िक्ाच्ा अध्यक् सोननया गांिी तसषेि, 
राहुि गांिीही आंिोिनात सामीि झािषे. अिानीच्ा मुद्यावरून 
तृरमूि काँग्षेसनषे वषेगळी िूि कषे िी असिी तरी, या िक्ािषे 
खासिारही इतर नषेत्ांसह घोषराबािीत सहर्ागी झािषेिषे दिसिषे.
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 मलायकाच्ा बाबत कधी काय होईल हे सांगता येत 
नाही. बॉलीवूडमधील सगळ्ात जास्तवेळ सोिलमीपडयावर 
चचदेत राहणारी ती सेललबे्टी आहे. भलेही मलायका कोणत्ा 

चचत्पटांमध्े प्रमुख अरभनेत्ी म्हणून ददसली नसली तरी सोिल 
मीपडयावर मात् ती नेहमीच स्ार रादहली आहे.

मलायकाचा चाहतावगथि मोठा आहे. नतला इंस्ावर 
रॉलो करणाऱयांची संख्याही मोठी आहे. मलायकानं 

नतची चाळीिी केव्ाच पार केली आहे. पण नतच्ा 
सौंदयचात नतचं वय कधीच आड येत नाही. हे नतच्ा 

बोल् रोटोंकडे पादहल्ावर आणण त्ाला 
चाहत्ांनी ददलेल्ा कमेंटसवरुन ददसून 

येते. मलायकाचा एक ददवस असा 
जात नसेल की ती कोणत्ा 

ना कोणत्ा 

कारणावरुन चचदेत येत नाही... आताही नतच्ा एका झव्पडओनं 
नेटकऱयांचे लक् वेधून घेतले आहे.पापाराझझी हे नेहमीच मलायकाचे 
रोटो आणण झव्पडओ घेण्ासाठी उतु्क असल्ाचे ददसून आले 
आहे. त्ामुळे अनेकदा मलायकाचा संताप होत असतो. काही 
ददवसांपूववी मलायकाच्ा आयुष्ावर आधाररत मुझव्गं नव् 
मलायकाचा नावाची माललका प्रदलिथित झाली होती. त्ामधे् 
मलायकानं पापाराझझी आणण नतच्ाबाबत होणारं ट्र ोललगं यानवषयी 
सांगगतलं होतं. आता नवमानतळावर जे काही घडलं त्ाचा झव्पडओ 
सोिल मीपडयावर नेटकऱयांचे लक् वेधून घेताना ददसतो आहे.

मलायका मुंबई नवमानतळावर आली. त्ानंतर नतला 
पाहण्ासाठी चाहत्ांनी एकच गदवी केली. त्ातील अनेकांना 
मलायकासोबत रोटो काढायचा होता. मात् त्ाला मलायकानं 
हरकत घेतली. याचवेळी नतच्ा काही चाहत्ांचा गु्प रोटो 
काढण्ासाठी गेला. त्ांच्ात ्ोडी धक्ाबुक्ी झाली.आणण 
मलायकानं चाहत्ांना जरा संयमानं वागण्ास सांगगतले. 
त्ानंतर नतच्ा त्ा झव्पडओवर आलेल्ा प्रनतपरिया भन्नाट आहे.

अय जरा दमानं...!' ववमानतळावर जे घडलं त्ावरुन मलायका चाहत्ावर चचडली

िग्ािा १० वर्षे 
उिटल्ािंतर 
डरतेश देशमुखिे 
केिा खुिासा

अरभनेत्ी सोनाली कुलकणवीने नतचे खास अंदाजातले रोटो 
पोस् केले आहेत. या रोटोंची चचचा सोिल मीपडयावर चांगलीच 

रंगली आहे. (सवथि रोटो सौजन्-सोनाली 
कुलकणवी-इंस्ाग्ाम पेज)

सोनाली कायमच 
नतचे खास रोटो इंस्ाग्ाम पेजवर पोस् 

करत असते. सोनालीचे हे खास अंदाजातले 
रोटो चांगलेच व्ायरल होत आहेत. सोिल मीपडयावर सध्ा 

सोनालीच्ा या रोटोंची चचचा आहे.

भारताला यदंाच्ा ऑस्र सोहळ्ामधे् 
दोन पुरस्ार नमळाल.े ‘नाटू नाटू’ व ‘द एललरंट 
झव्स्रसथि’ यासाठी भारतान ेऑस्र लजकंल.े ‘द 
एललरंट झव्स्रसथि’ला बसे् डॉक्यमुेंटरी 
िॉटथि परल्मचा ऑस्र पुरस्ार नमळाला 
आहे. या लघपुटाच्ा ननमचात्ा गुनीत 
मोंगा यांची सध्ा चांगलीच चचचा आहे. 
नुकत्ाच गुनीत मोंगा या ऑस्र 

ल जं क ल् ा व र भारतात 
परतल्ा. तेव्ा ्ाटात त्ांचं 
स्वागत केलं गले ंआणण ते 
र ो ट ो सु द् ा चांगलेच 
व् ा य र ल झाल.े

गनुीत यांनी ऑस्र 
लजकंल्ाने साऱया 
भारतीयांच ंउर 
अरभमानान ेभरून 

आल.ं 

 ‘ि एलिफंट झव्स्परस्ण’च्ा ननमभात्ा  ‘ि एलिफंट झव्स्परस्ण’च्ा ननमभात्ा 
गनुीत मोंगा यांनी व्क्ती कषे िी नारािीगनुीत मोंगा यांनी व्क्ती कषे िी नारािी

गुलाबी है समां..!गुलाबी है समां..!  सोनालीसोनाली  कुलकणणीकुलकणणी
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हाडददिक पडं्ा भारततीय सघंाचा कण्णधार
नालशकिा आिर ६० तषे ६५ वषषांिूववीिा काळ आठविा तर 

खषेळािा फारसषे महत्त दििषे िात नव्तषे. खषेळािी आवड असिी 
तरीही फारशा सुनविा नसल्ामुळषे  नागररकांिा खषेळाकडषे 
िाहाण्ािा दृपष्टकोन ियु्म होता. तरीही नालशकच्ा खषेळाडंूनी 
राष्टट् ीयस्रावर आििषे कौशल् लसद्ध करून आिािल्ा िरीनषे 
नालशकच्ा िौपककात र्र घािण्ािा प्रयत्न कषे िा.

    क्ररीडा क्षेत्ातील उले्खनीर कामनगरी करणाऱ्ा खेळाडंूिा शशवछत्पती पुरस्ाराने गौरव 

क्ररीडयाप्वश्यात नयाशशकच्या खळेयाडंूचया डंकया!

।मुंबई ।  
महाईन्यूज । वृत्संस्ा । 

मंुबईच्ा वािखेडे पक्रकेट 
टेिपडयमवर खळेलेल्ा िदहल्ा 
एकदिवसतीय सामन्ात भारतािे 
ऑटिट्जेलयावर िणिणतीत 
नवजय नमळवला. या नवजयासह 
माजलकेत भारतािे 1-0 अशती 
आघाडती घतेलती आहे. या 
सामन्ात के. एल. राहुलरती 
खळेी भारतासाठी महत्वियूण्ष 
खळेी ठरलती आहे. के. एल. 
राहुलिे टतीम इंपडयाला कठीण 
िररस्स्ततीतयूि बाहेर काढयूि 
नवजय नमळवयूि दिला. 

राहुलने 73 चेंडूत आपले 
अधथिितक पूणथि केले आणण रनवदं्र 
जडेजासोबत ननणचायक भागगदारी 
करून भारताला नवजयापययंत 
पोहोचवले. राहुलने 91 चेंडूत 
नाबाद 75 धावांची खेळी केली. 
यात त्ाने सात चौकार आणण 
एक षटकार खेचला. गेल्ा 
काही ददवसांपासून कठीण 
पररस्थितीतून जात असलेल्ा 
राहुलच्ा आजच्ा खेळीचे 
जोरदार कौतुक केले जात आहे. 

के.एल. र ा हुल ब ऱयाच 
ददवसांपासून रॉमचात नाही. तरी 
देखील त्ाला अनेक वेळा संधी 
देण्ात आली. त्ामुळे त्ाच्ासह 
ननवड सनमतीवर देखील जोरदार 
टीका झाली. परंतु, आज भारताचे 

सलामीचे सवथि रलंदाज स्वस्तात 
बाद झाल्ानंतर केएल राहुलने 
संपूणथि मॅच आपल्ा खांद्यावर घेत 
एका बाजूने कडवी झुंज ददली. 
त्ाला कणथिधार हाददथिक पांड्ा 
आणण रनवदं्र जडेजा यांनी मोलाची 
सा् ददली. 

केएल राहुल भारत आणण 
ऑस््र ेललया यांच्ातील बॉडथिर-

गावस्र माललकेतील पदहल्ा 
दोन कसोटी सामन्ांमधे्ही 
अपयिी ठरला. त्ामुळे त्ाला 
उपकणथिधारपदावरून देखील 
हटवण्ात आले. माजी कणथिधार 
सौरव गांगुलीने देखील केएल 
राहुलवर टीका केली होती. "जेव्ा 
तुम्ही भारतात धावा करू िकत 
नाही, तेव्ा तुमच्ावर नक्ीच 

टीका होईल. यापूववीही अनेक 
खेळाडंूना अिा पररस्थितीचा 
सामना करावा लागला आहे. 
खेळाडंूवर खूप दडपण असते 
आणण त्ांच्ाकडे खूप लक् 
ददले जाते. कारण तो संघासाठी 
महत्ताचा खेळाडू असल्ाचे 
संघ व्वथिापनाला वाटते. 
तुमच्ाबद्दल प्रलिक्क आणण 

कणथिधाराचे मतही खूप महत्ताचे 
असते, असे गांगुली यांनी म्हटले 
होते. सोिल मीपडयावरून देखील 
राहुलवर जोरदार टीका झाली 
आहे. परंतु, आजच्ा महत्वपूणथि 
सामन्ात केलेल्ा धडाकेबाज 
खेळीने राहुलवर कौतुकाचा वषचाव 
होत आहे.  

ऑस््र ेललयाने ददलेल्ा 188 

। िाजशक ।  
महाईन्यूज । वृत्संस्ा । 

                                               
"नालशकिा िार्िषेिी 
ननसग्णसंििा आणर आरोग्यिायी 
वातावररामुळषे  खषेळाडंूसाठी 
ननमभार झािषेल्ा िोषक 
वातावररािा नालशकच्ा 
खषेळाडंूनी योग्य वािर करून घषेत 
राष्टट् ीय व आंतरराष्टट् ीय स्रावर 
नाविौपकक नमळनविा आहषे. 
यात अिु्णन िुरस्ारनविषेतषे 
आंतरराष्टट् ीय खषेळाडू कनवता 
राऊत, नवदित गुिरा्ी, 
ित्तू र्ोकनळ, अंिना ठमकषे  
यांसारख्या नामांपकत खषेळाडंूनी 
नालशकिषे नाव अटकषे िार 
िोिविषे. अशा अनषेक खषेळाडंूना 
ज्यांनी घडनविषे असषे ज्यषेष्ठ क्रीडा 

माग्णिश्णक व संघटक (कै.) 
र्ीष्मराि बाम यांना महाराष्टट्  
शासनाच्ा वतीनषे लशवछत्िती 
िीवन गौरव िुरस्ार िषेऊन 
गौरनवण्ात आिषे आहषे. 

त्ाचबरोबर नालिकच्ा १२ 
रिीडा संघटक, पाच मागथिदिथिक, 
तसेच रिीडा क्ेत्ातील उल्ेखनीय 
कामगगरी करणाऱया नवनवध 
खेळाच्ा ५० खेळाडंूचा महाराष्ट्र  
िासनाने आजवर लिवछत्पती 
पुरस्ार देऊन गौरव करण्ात 
आला आहे. रिीडानवश्ाला समृद् 
करणाऱया या खेळाडंूमुळेच 
नालिकची ओळख आता रिीडा 
नगरी म्हणूनही होत आहे."

नालिकचा आपण ६० ते 
६५ वष्यांपूववीचा काळ आठवला 
तर खेळाला रारसे महत्त ददले 
जात नव्ते. खेळाची आवड 

असली तरीही रारिा सुनवधा 
न स ल् ा मु ळे  न ा ग र रक ां च ा 
खेळाकडे पाहाण्ाचा दृपष्टकोन 
दयु्यम होता. तरीही नालिकच्ा 
खेळाडंूनी राष्ट्र ीयस्तरावर आपले 
कौिल् लसद् करून आपापल्ा 
परीने नालिकच्ा लौपककात भर 
घालण्ाचा प्रयत् केला.

या काळात नालिकचा 
भौगोललक नवस्तार कमी असल्ाने 
खेळांचे प्रलिक्ण देणाऱया संथिाही 
बोटावर मोजण्ाइतक्याच होत्ा. 

एखादा खेळाडू चांगली कामगगरी 
करीत असला तरी त्ाला रारिी 

प्रलसद्ी नमळत नव्ती व सरकारी 
पातळीवरदेखील रारिी दखल 

घेतली जात नव्ती.
आज ज्या प्रमाणात खेळाडंूना 

सरकारकडून सुनवधा नमळतात 
तेवढ्ा त्ा काळात नमळत 
नव्त्ा. गुणवत्ता असूनही केवळ 
अ्थिसहाय्य नसल्ाने अनेक 
खेळाडू त्ा काळात मागे पडत 
होते. ठरानवक व्ायामिाळा 
आणण हायसू्ल ग्ाउंड खेळासाठी 
उपलब्ध होते.

अ ि ा  प र र स् थि त ी त ह ी 
नालिकच्ा बापू नाडकणवी यांनी 
परिकेटच्ा इनतहासात नालिकचे 
नाव अजरामर केले . बापू 
नाडकणवीप्रमाणेच लजभाऊ जाधव 
यांनीही परिकेटमध्े आपला ठसा 
उमटनवला. त्ाच काळात बापू 
नाडकणवी यांचे बंधू छोटू नाडकणवी 
यांनी टेबल टेननस खेळात उतृ्ष्ट 
कामगगरी करीत नालिकच्ा 
लौपककात भर टाकली.

 ववराट-सुया्म फ्लॉप ववराट-सुया्म फ्लॉप

राहुिकडूि राहुिकडूि 
ऑस्टे्लियाचती ऑस्टे्लियाचती 

धिुाई!धिुाई!

धावांच्ा आव्ानाचा पाठलाग 
करताना भारताची सुरुवात 
ननरािाजनक झाली. भारताचे 
आघाडीचे रलंदाज एकापाठोपाठ 
एक बाद होत गेले. अवघ्ा 39 
धावांत भारताने आघाडीचे चार 
रलंदाज गमावले होते. त्ानंतर 
हाददथिक पांड्ा आणण केएल राहुल 
यांनी डाव सांभाळला. 


