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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

देशाची वाटचाल हुकूमशाहीकडे!, ववरोधी पकाांच्ा 9 नेताांचे मोदींना पत्र

मंगळवारी अंक नाहती...
महाईन्यूज या डिजिटल इपेपरच्ा काययालयास सोमवार, 
दिनांक 6 मार्च 2023 रोिी होलीकोत्सवानननमत्त सटुी असल्ाने 
मंगळवार, दिनांक 7 मार्च 2023रोिीरा अंक प्रकाजित होणार 
नाही. यारी आमरे वारक, नवके्ते, िादहरातिार, दहतचरतंक 
यांनी नोंि घ्ावी.  - संपािक
सुटीच्ा दिविीही महाईन्यूजिी कनेक्ट राहण्ासाठी खालील 
जलकंवर क्लिक करावे.

https://mahaenews.com/

।पििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रतितनधती।

‘शिस्तप्रिय पक्ष’ असा 
लौकीक असलले्ा भारतीय 

जनता पार्टीत   माजी नगरसेवक, 
पदाधिकाऱयांनी चििंवड 

पोर्ननवडणकुीत गाफीलपणा 
केल्ाि ेसमोर आल ेआहे. त्ामळेु 

काही रिभागांमध् ेमहानवकास 
आघाडी आणण अपक्ष उमदेवाराला 

महायुतीच्ा उमदेवारापके्षा 
जास्त मत ेनमळाली आहेत. 

काही रिभागांमध् ेभाजपािे 
िार, काहींमधे् दोन नगरसवेक 

असतानाही अशविनी जगताप 
यांना मत ेकमी किी? असा रिश्न 

उपस्थित केला जात आहे. 
अपवाि वगळता उव्चररत सव्च 

प्रभागांमधे् तसेर, राष्ट्र वािीरा 
प्रभाव असलले्ा प्रभागांमध्सेदु्ा 
भािपाला मताधिक्य नमळते, मग 
भािपाकिून रार नगरसेवक 
आणण मोठा फौिफाटा असतानाही 

चुकीला माफी नकोच..!
समझने वालों को इशारा काफी है...

 कसबा नविानसभा पोटनननविणूक ननकालारा अर्च म्हणिे 
काम करणाऱया लोकप्रनतननिींना सिंी असा ननघला आहे. ‘‘ काम 
न करता िो बािी केली, तर नागररक िळू रारतात हे दिसनू आलं 
आहे.’’  त्ात महानवकास आघािीवर िनतेरा वाढत असललेा नवश्ास 
ननव्वळ िो बािी करणाऱया माननीय लोकप्रनतननिींना िोक्यारी घटंा 
िाखवत आहे. ही बाब आता भािपा पक्षशे्ष्ींच्ा लक्षात आली आहे. 
वास्तनवक, पोटननविणकू िाहीर झाल्ानतंर भािपाच्ा पक्षश्षे्ींनी 
ज्ा-ज्ावळेी आढावा बठैक घतेली. त्ावळेी ही ननविणूक म्हणिे 
आगामी महापाजलका ननविणकुीरी ‘जलटमस टेस्ट’ आहे, असा िावा 
केला होता. त्ामुळे आता पोटननविणकुीत ज्ा प्रभागांमध् ेकमी 
मतिान झाल ेआहे. त्ांच्ावर पक्षांतग्चत कारवाई होव ूिकते, असे 
सांगगतल ेिात आहे. 

पोटनिवडणुकीतील मतदािाचे होणार ‘पोस्टमाटटेम’ समुार कामनिरी अि्   
पक्षववरोधी भमूमका  

घणेाऱाांच ेततकीट कापणार का?

सबंधंित नगरसवेक, माननीयांच्ा 
प्रभागात मतांरा टक्ा कमी का? 
हा चरतंनारा नवषय झाला असून, 
‘‘रुकीला माफी नकोर..’’ असा 
नारािीरा सरू पक्षश्षे्ींमध् ेपहायला 
नमळत आहे.

चररंवि मतिार संघातील 
पोटननविणुकीमधे् महानवकास 
आघािी नवरुद् महायुती असा 
ररुिीरा सामना पहायला नमळाला. 
या ननविणुकीत ‘िगताप पटॅन्च’मळेुर 
भािपाला तारले, अन्यरा भािपाला 
नविय अवघि होता, असे ननरीक्षण 
रािकीय िाणकारांनी नोंिवल ेआहे. 

चररंवि नविानसभा मतिार सघंारा 
नवरार करता रावते, डकवळे, मामुिडी, 
चररंविेनगर, चररंवि गाव, प्रमेलोक 
पाक्च , भोईरनगर, वाले्कर वािी, नवी 
सांगवी, िनुी सांगवी, डपपंळे गरुव 
या भागात भािपाला राष्ट्रवािीपके्षा 
िास्तीर ेमतिान आहे. मात्र, डपपंळे 
सौिागर , तापकीरनगर, रहाटणी, 
श्ीनगर, काळेवािी, वाकि, पनुावळे 
या भागात भािपाला अपेक्षीत 
मतिान झालेले नाही. या भागात 
काही प्रभागांमध् ेगत महापाजलका 
ननविणुकीत भािपाच्ा नतकीटावर 
रार, तर काही प्रभागांमधे् िोन 

नगरसेवक ननविून आले होते. 
तसेर, स्ीकृत नगरसेवक आणण 
पिाधिकारीही होते. मात्र, तरीही 
भािपारी कामगगरी या प्रभागात 
समुार दिसत आहे.

भाजपामध्सेदु्ा घरभदेी...
वास्तनवक, महा नवकास 

आघािीतील काही मािी नगरसवेक, 
पिाधिकारी नेत्ांनी अपक्ष अरवा 
भािपाच्ा उमिेवारारे अप्रत्क्ष काम 
केले आहे. असा िावा केला िातो. 
मात्र, भािपामधे्सदु्ा काही घरभिेी 
आहेत. काहीिणांनी अप्रत्क्षपणे 
महानवकास आघािी आणण अपक्ष 

उमिेवाराला मित केली आहे. 
ि ेमाननीय ननविणूक काळात 

प्ररार यतं्रणतेील िबाबिारी घवूेन 
पुन्ा ऐनवळी तटस्थ रादहले. 
त्ांच्ामळेुर अजश्नी िगताप यांच्ा 

मताधिक्यावर पररणाम झाला आहे. 
अन्यरा िगताप या डकमान १ लाख 
५० हिार मतांच्ा सारीन ेनवियी 
झाल्ा असत्ा असा िावा केला 
िात आहे. 

रिभागननहाय मतांिी आकडेवारी
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 । िुणे।  महाईन्यूज । 
                                         

पराभवामुळे खिून न 
जाता सववांनी पुन्ा नव्ा 
जोमाने कामाला लागावे, 
आगामी काळात नवजय 
आपलाि आहे, असा नवविास 
पालकमंत्ी िंद्रकांत पार्ील 
यांनी व्क्त केला. त्ानंतर 
आता शजकेंपययंत लढायिेि, 
असा ननिधार काय्यकतते आणण 
पदाधिकाऱयांनी व्क्त केला.

क स ब ा  न व ि ा न स भ ा 
पोटननविणुकीच्ा ननकालानंतर 

पालकमंत्री रंद्रकांत पाटील यांनी 
िननवारी रात्री उजिरा खासिार 
गगरीि बापट आणण भािप-
जिवसेना महायुतीरे उमेिवार 
हेमंत रासने यांरी भेट घेतली. 
हेमतं रासन ेयांच्ा भटेीवळेी त्ांनी 
काय्चकत््यांबरोबर संवाि सािला. 
खरून न िाता पुन्ा िोमाने 
कामाला लागण्ारी सूरना 
रदं्रकांत पाटील यांनी केली.कसबा 
नविानसभा पोटननविणुकीत 
भािप जिवसेना महायुतीरे 
उमेिवार हेमंत रासने यांरा 
पराभव झाला. या पाश््चभूमीवर 
िननवारी पालकमंत्री रंद्रकांत 
पाटील यांनी हेमंत रासने यांच्ा 

घरी सदिच्ा भेट दिली. भेटीवेळी 
रासने यांच्ा घरी कसबा मंिलारे 
सव्च पिाधिकारी आणण काय्चकतते 
मोठ्ा संख्ेने उपस्स्थत होते. 

पालकमंत्री पाटील यांनी 

काय्चकत््यांिी संवाि सािला. 
भािप काय्चकत््यांरा पक्ष आहे. 
पोट ननविणुकीत भािपच्ा 
सव्च काय्चकत््यांनी कठोर पररश्म 
घेतले. संघष्च भािपरा स्थायीभाव 

आहे . संघषयाच्ा बळावरर 
अनेक आव्ानांरा अनतिय 
समर्चपणे सामना करुन आव्ाने 
परतवून लावली आहेत. पक्ष सव्च 
काय्चकत््यांच्ा सिैव पाठीिी आहे. 
त्ामळेु खरून न िाता सव्यांनी पनु्ा 
नव्ा िोमाने कामाला लागावे, 
आगामी काळात नविय आपलार 

आहे,” असा नवश्ास दिला. यानंतर 
सव्यांनी आता जिकेंपययंत लढायरं, 
असा ननियार व्क्त केला.िरम्ान, 
रासने यांच्ा भेटीपूवडी रंद्रकांत 
पाटील यांनी खासिार गगरीि 
बापट यांरीही सदिच्ा भटे घतेली . 
पाटील यांनी खासिार बापट यांच्ा 
तब्ेरी नवरारपूस केली.

जजंकेपर्यंत लढार्चां…भाजप कार््यकतायंचा ननधा्यर!
जोमािे कामाला लािण्ाची चांद्रकाांत पाटील याांच्ा सूचिा  सवायंनी पनु्ा नव्ा जोमान ेकामाला लागावे

 पालकमंत्ी पार्ील यांनी काय्यकत्वांिी संवाद सािला. भाजप 
काय्यकत्वांिा पक्ष आहे. पोर् ननवडणकुीत भाजपच्ा सव्य काय्यकत्वांनी 
कठोर पररश्रम घेतले. संघर्य भाजपिा थिायीभाव आहे. संघरधाच्ा 
बळावरि अनके आव्ानांिा अनतिय समर्यपण ेसामना करुन आव्ाने 
परतवून लावली आहेत. पक्ष सव्य काय्यकत्वांच्ा सदैव पाठीिी आहे. 
त्ामुळे खिून न जाता सववांनी पुन्ा नव्ा जोमाने कामाला लागावे, 
आगामी काळात नवजय आपलाि आहे,” असा नवविास ददला. यानंतर 
सववांनी आता शजकेंपययंत लढायिं, असा ननिधार व्क्त केला.

। िुणे । महाईन्यूज । 

प्रतितनधती।

 नविानसभिेी ददिाभलू 
करणाऱया आणण ितेकऱयांिी 
खखल्ी उडवणाऱया मुख्यमतं्ी आणण 
उपमखु्यमंत्ी यांच्ा नवरोिाति 
हक्कभगं मांडावा, अिी मागणी  
काँग्से राज्य रिवके्त गोपाळ 
नतवारी यांनी केली आहे.  कांदा 
उत्ादक ितेकरी पडत्ा भावामळेु 
मेर्ाकुर्ीस आला असतांना, कें द्र 
सरकार बरोबर राज्य सरकार  
बघ्ािी भनूमका घेत आहे.

 ितेी नवषयक नविेयक मागे 

घ्ावयास लागल्ान ेितेकऱयांवर 
एक प्रकारे सिू उगवण्ारे कारस्थान 
सरकार करत असल्ारा आरोपही 
नतवारी यांनी केला.त ेम्हणाल ेकी, 
गले्ा वषडी नाफेि माफ्च त २.३८,००० 
टन कांद्ारी खरेिी मार्च – एप्रील 
िरम्ान सरकारने केली.  मात्र नफा 
कमावण्ाच्ा हेतनेू  ८ मदहन्यांनतर  
िेिातील प्रमुख बािार पेठांमधे् 

तो नवक्ीस आणण्ात आला. 
त्ामुळे तीस टन कांिा नासला 
आणण विनात घट होऊन  पययायाने 
सरकारला मोठे नुकसान सोसावे 
लागल.े  तसेर बािारभाव पिल.े 
त्ामळेुर किाचरत नाफेि माफ्च त 
कांिा खरेिी कें दे्र सरुू करणसास 
सरकार टाळाटाळ करत असल्ारा 
सिंय यतेो. सरकार नविानसभते 

कांिा ननययात सुरू असल्ारे 
सांगते. मात्र ननययाती करीता 
कांिा नविेिातील बािारपेठेत 
पोहोरवण्ासाठी आवश्यक 
असणाऱया वाहतकू कंटेनस्चर ेभािे 
सरकारन ेतीन पट वाढवले आहे. 
हा प्रकार ननिंनीय आहे, असे नतवारी 
यांनी सांगगतल.े काँग्से – राष्ट्रवािी 
काँग्से सरकारन े सन २००१-०२ 
मध् ेकांिा सकंट हस्तके्षप आणण 
सहाय्यक योिना राबवल्ा.
महाराष्ट्र  राज् माकते टींग फेिरेिन 
द्ारे कांद्ारी वग्चवारी न करता २० ते 
७० मीमी आकाराच्ा सव्च प्रकारच्ा 
कांद्ांरी सरसकट खरेिी करून 
काही वेळा नाफेि माफ्च त कांिा 
ननययात िेखील करण्ात आली.  

‘नाफेड कांदा-खरेदी’प्रश्ी 
सरकारचा खोटारडेपणा उघड!

      काँगे्स राज्य प्रवके् िोपाळ ततवारी याांचा आरोप

। बारामिती । महाईन्यूज 

 ज्ांनी मला मोठ केल त्ा 
बारामतीकरांना आपल्ापेक्षा मोठ 
करायर ही माझी िबाबिारी आहे, 
बारामतीकरांच्ा आजिवयािावर गलेी 
56 वषते मी यिस्ी समािकारण 
करीत आहे, त्ा मळेु बारामतीकरांप्रती 
माझीही िबाबिारी आहे, अिा िब्ात 
ज्षे् नेत ेिरि पवार यांनी बारामती व 
बारामतीकरांनवषयी त्ांच्ा मनातील 
भावबिं उलगिून िाखनवल.े

बारामतीत आयोजित एका 
काय्चक्मात बोलताना त्ांनी अनके 
िनु्या सिंभयारा उले्ख केला. कलिंर 
गुरुिींरा नामोले्ख करत मला 
अिरणीच्ा काळात कलिंर गरुुिींनी 
प्ररिं सार दिली अस ेसांगत त्ांच्ा 
प्रती पवार यांनी कृतज्ञता व्क्त केली.

सन 1967 मधे् बारामतीकरांनी 
मला ननविून दिल्ानतंर अखिंपणे 
56 वषते माझा प्रवास सुरु आहे. 
बारामती एक जिक्षणार कें द्र बनाव 

अिी माझी इच्ा होती आणण ती 
इच्ा आता पूण्चत्ाच्ा दििने ेिात 
असल्ारे मला समािान आहे, असे 
िरि पवार या वळेी म्हणाल.े स्ताः 
मी, अजित पवार, सडुप्रया सुळे अनेक 
जिक्षण संस्थांवर काय्चरत असून या 
सव्चर ससं्थांतनू लाखो मलु ेजिक्षण 
घते आहेत, त्ा सव्यांना उत्तम िियारे 
जिक्षण िेण्ासाठी सव्चतोपरी मित 
करण्ारीर आमरी भूनमका आहे. 
बारामती म्हणि ेकतृ्चत्वान लोकांरी 
खाण असनू त्ांना िोिून काढून त्ांना 
योग्य आकार द्ायला हवा, त्ा नतंर तो 
दहरा म्हणून ननजचितपणे रमकेल अिा 
िब्ात त्ांनी बारामतीकरांनवषयी 
गौरविोगार काढल.े

बारामतीकरांनी मोठ व्ावं....
शरद पवार यांची अपके्ा!

दौंड : िौंि रेले् याियात लोहमागयावर 
मालगािी घसरल्ाने वाहतूक नवस्कळीत 
झाली आहे. िौंि रेले् उड्ाण पुलािवळ 
आि (ता. ५) सायंकाळी मालगािी घसरली. 
मनमाि - नगर - िौंि लोहमागयावरून एक 
ररकामी मालगािी िौंि रेले् याि्च मध्े प्रवेि 
करताना हा प्रकार घिला.

मालगािीच्ा एका िब्ारे िोन राक 
लोहमागयावरून घसरले. त्ामुळे िौंि 

- पुणे , िौंि- मनमाि व िौंि - सोलापूर 
लोहमागयावरील वाहतूक नवस्कळीत झाली. 
रेले् प्रिासनाकिून तातिीने आपत्ालीन 
पररस्स्थतीत वािनवले िाणवणारे भोंगे 
वािनवले िाणारे भोंगे वािल्ानंतर यंत्रणा 
सतक्च  झाल्ा. 

सि र  िब्ारी  र ा के  पूव्चवत 
लोहमागयावर आणण्ासाठी रेले् किून 
उपाययोिना सुरू आहेत.

दौंड रेल् ेउड्ाण 
पलुाजवळ 
मालगाडी 

घसरली; वाहतकू 
ववस्कळीत
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।पििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रतितनधती।

चििंवड नविानसभा 
पोर्ननवडणकू नुकतीि पार 

पडली. या ननवडणकुीत  
महानवकास आघाडीिे उमदेवार 

नाना कार् ेयांनी लाखभर मते 
घवेनू सत्ािारी भाजपा-शिवसनेा 

महायतुीला आव्ान ददले होते. 
या ननवडणुकीत  पराभव झाला 

असला तरी, राष्ट्रवादी काँगे्स 
आणण पदाधिकाऱयांनी रििडं 

महेनत घतेली आहे. पराभवाने 
खिनू न जाता आगामी काळात 

नवी राजकीय भरारी घणे्ािा 
सकंल्प नाना कार् ेयांनी केला 

असनू, ‘‘पेर्न उद्ा नव्ाने हे 
सामर््य नािवंत नाही..’’ असा 
ननिधार कार् ेसमर्यकांनी केला 

आहे. 
चरंरवि नविानसभेच्ा 

पोटननविणुकीत मतिारांनी 
आपल्ाला रांगला कौल दिला 
आहे. आपल्ासाठी सिंी असतानाही 
त्ार ेनवियात रुपांतर झाल ेनसले 
तरी खरून न िाता या ननविणकुीत 
झालले्ा रकुांमधे् सुिारणा करून 
पढुील ननविणकुीच्ा तयारी लागा, 
अिा सूरना राष्ट्र वािीरे सवतेसवया 

पेटेन उद्ा नव्ाने, हे सामर्थ्य नाशवंत नाही!
राष्ट्रवादीचे िेते िािा काटे याांचा सांकल्प : पक्षाध्यक्ष शरद पवार याांची घेतली भेट

।पििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रतितनधती।

कें द्र सरकारच्ा भांडवल 
िाशज्यण्ा िोरणाच्ा नवरोिात 

देिातील पन्ास कोर्ी असघंप्र्त 
कामगार कष्करी जनता त्स्त 

आहेत. यासाठी जनतचे्ा मनातील 
रोर व्क्त करण्ासाठी ६ माि्य 

२०२३ रोजी ददल्ीत ऑर्ो र्कॅ्ी, 
बस, र्ट्रक र्ट्र ान्सपोर््य फेडरेिनतफते  
आदंोलन करण्ात यणेार आहे. 

भाजप सरकारच्ा नवरोिात 
हे आदंोलन असनू, सरकार हे 
आदंोलन मोडीत काढण्ािे 

रियत्न करत असल्ािा आरोप, 
फेडरेिनि ेराष्ट्र ीय अध्क्ष बाबा 

कांबळे यांनी रिशसद्ीपत्ाद्ारे केला.

ररक्ाचालकांच्ा आंदोलनाला ‘ख्ाडा’
बाबा काांबळे याांचा आरोप : कें द्र सरकारवर टीका

िरि पवार यांनी नाना काटे 
यांच्ासह डपपंरी-चररंवि िहरातील 
राष्ट्रवािीच्ा प्रमुख नेत्ांना दिल्ा.

चरंरवि नविानसभेच्ा 
पोटननविणुकीतील महानवकास 
आघािीरे उमेिवार नाना काटे 
यांच्ासह राष्ट्र वािीरे िहराध्क्ष 
अजित गव्ाणे, ज्षे् नेत ेभाऊसाहेब 
भोईर, राष्ट्रवािीरे प्रिेि समन्वयक 
सुहास उभे, राष्ट्र वािी नवद्ारडीरे 
प्रिेिाध्क्ष सुनील गव्ाणे, मािी 
नगरसेवक प्रभाकर वाघेरे, मािी 
आमिार उल्ास पवार यांनी 

िरि पवार यांरी भेट घेऊन 
ननविणुकीसंिभयात ररया केली. 

य ा वे ळ ी  ि रि  प व ा र 
यांनी चररंवि नविानसभेच्ा 
पोटननविणुकीत प्रभाग ननहाय 
मादहती घेतली. कोणत्ा प्रभागात 
डकती मते पिली, कोणी-कोणी 
काम केल,े आपल्ासाठी पररस्स्थती 
सकारात्मक असतानाही आपण कोठे 
कमी पिलो यासह ननविणकुीतील 
प्रते्क  बारकाव्ांबाबत मादहती 
घतेली. यावळेी नाना काटे यांच्ासह 

उपस्स्थत प्रमखु मान्यवरांनी सपंणू्च 
मादहती दिली. भािपच्ा नेत्ांनी 
िेवटच्ा टप्प्ात प्रिासकीय 
यतं्रणेरा केललेा गरैवापर, पैिांरा 
वापर, काय्चकत््यांना पोजलसांनी 
दिललेा त्रास यासह सव्च मादहती दिली. 
सव्च बाबींरी मादहती घेतल्ानंतर 
िरि पवार यांनी उपस्स्थतांना 
माग्चिि्चन केले.

 ते म्हणाले, महानवकास 
आघािीसाठी सध्ा अत्ंत 
सकारात्मक स्स्थती आहे. यणेार् या 
प्रत्ेक ननविणुकीत आपण योग्य 

पद्तीने ननयोिन करून काम 
केल्ास नविय आपलार असणार 
आहे. लोकांनाही आता बिल हवा 
असल्ाने आपल्ाला अत्ंत 
िबाबिारीन ेकाम कराव ेलागणार 
आहे. चररंवि नविानसभेच्ा 
पोटननविणुकीमध्े झालेल्ा 

रकुांमध् ेिरुुस्ती करून यणेार् या 
महापाजलका ननविणकुींच्ा तयारीला 
आतापासून लागा. येत्ा काही 
दिवसांत नवरोिी पक्षनेते अजित 
पवार यांच्ा उपस्स्थतीत एक आढावा 
बठैक घऊेयात, असहेी िरि पवार 
यावळेी म्हणाल.े

प्रभागातील कामगगरीवर वतकीटाच ेगणित
 आगामी महापाजलका ननविणुकीत आता 

झालेल्ा पोटननविणुकीत महानवकास 
आघािीच्ा उमिेवाराला डकती मतिान झाले. 
नवरोिी उमेिवाराला डकती मतिान झाले. 
कोणत्ा प्रभागात मतिान कमी झाल.े कोणत्ा 
मािी नगरसवेकान ेपक्षार ेकाम केल ेनाही. यारा 

लखेािोखा राष्ट्रवािी काँग्से पाटडीन ेठेवला आहे. या कामगगरीच्ा िोरावर 
आगामी ननविणकुीत नगरसेवकपिासाठी उमिेवारी ननजचित केली िाईल, 
त्ामळेु ज्ा प्रभागात पोटननविणकुीत समुार कामगगरी झाली. त्ांरे नतकीट 
िोक्यात आले आहे, अिी ररया आहे. 

ररकाचालकाांचा सांप मागे...
पणु्ासह डपपंरी चररंविमधे् पकुारण्ात आललेा ररक्षा रालकांरा सपं 
सधं्ाकाळी माग ेघणे्ात आला. जिल्ाधिकारी यांच्ा अध्क्षतेखाली 
सनमती स्थापन होणार असून, बेकायिा टॅक्ी रालकांवर कारवाई होणार 
आहे. ‘बघतोय ररक्षावाला’ सघंटनरेे अध्क्ष िॉ. केिव क्षीरसागर यांनी 
दिलले्ा मादहतीनसुार, हवलेीच्ा तहसीलिार तृप्ी कोलत ेयांनी आंिोलन 
करणाऱया ररक्षा रालकांसमोर आि याबद्दल घोषणा केली. पालकमंत्री 
रदं्रकांत पाटील यांच्ा आिेिानतंर यते्ा १० दिवसात पुण ेजिल्ाधिकारी 
िॉ. रािेि िेिमुख यांच्ा नेतृत्ाखाली एक सनमती नेमण्ात येईल. या 
सनमतीत जिल्ाधिकारी यांच्ासह आरटीओरे अधिकारी तसेर टट्र डॅफक 
पोजलस नवभागार ेअधिकारी असतील. या सनमतीकिून यते्ा १० दिवसात 
बकेायिा बाईक टॅक्ीवर किक कारवाई केली िाईल.

‘‘नवझलो आि िरी मी, हा माझा अतं नाही…
पटेेन उद्ा नव्ान,े हे सामर््च नािवतं नाही...’’

 अिा आियाच्ा कनववय्च सरेुि भट यांच्ा कनवततेील ओळींरी प्रचरती 
यावी. असार आत्मनवश्ास सध्ा राष्ट्रवािी काँगे्स पाटडी आणण नाना काटे 
समर्चकांमध् ेदिसत आहे. त्ामुळे यापुढील काळात िरि पवार यांच्ा 
सरूनपे्रमाण ेराष्ट्रवािीर ेस्थाननक पिाधिकारी नव्ा िोमान ेकामाला लागललेे 
पहायला नमळतील, असे चरत्र आहे.

बाबा कांबळे म्हणाले की, आम्ही 
कोणत्ाही पररस्स्थतीत आिंोलन मागे 
घेणार नाही. भारतातील २५ कोटी 
रालक-मालक आपल्ा हक्ासाठी 
मैिानात उतरले आहेत, िेिातील 

पन्ास कोटी असंघडटत कामगार 
मिूर ऑटो टॅक्ी बस टट्रकरालक 
सरकारच्ा िोरणांमळेु त्रस्त आहेत, 
पण कें द्र आणण राज् सरकार लक्ष 
िेत नाही.

त्ामुळे  सव्यांच्ा मनात 
सरकारनवरोिात रोष आहे. ज्ाप्रमाणे 
िेिातील ितेकऱयांनी दिल्ीत कें द्र 
सरकारच्ा िोरणांना किािून नवरोि 
केला. त्ार पद्तीने िेिभरातील 

ऑटो टॅक्ी बस टेम्ोरालक-मालक 
प्रनतननिी सरकाररा ननषेि करत 
आहेत. यारी सरकारला िास्ती आहे.

त्ामळेु आंिोलनारी दििाभूल 
करण्ार ेप्रयत्न सरुू आहेत! काही 
सघंटना आिी आमच्ा आिंोलनाला 

पादठंबा िेत होत्ा. परंतु त्ांनी 
सध्ा पाठींबा िाहीर केला नाही. 
तरीही आपण सव्चिण एकिुटीने 
आिंोलनाच्ा माध्मातनू आपल्ा 
मागण्ा िाहीर करत आहोत, अिी 
मादहती कांबळे यांनी दिली.
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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.  कार्षकारी 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.)

आनंिती सकाळ

भागवत िमयार ेआिारस्तभं असलले्ा 
नारांच्ा घराण्ात ित्तभक्ती होती. 

श्ीिनाि्चन स्ामींनी एकनारांच्ा बालवयातर, 
प्रामाणणक सवेाभावावर प्रसन् होऊन, ित्तात्रयेांरे 
तीन जिरे, सहा हात अस ेसगणु िि्चन घिनवल.े 
ित्तात्रयेांच्ा सगणु रूपाकिे पाहून, या सपं्रिायाला 
सगुण म्हणावे, की डत्रगुणात्मक त्रैमूतडी ित्ताला 
ननगु्चण म्हणावे? सत्-रि-तम, उत्पत्ती-स्स्थती-
लय याला कारक असलले्ा ब्रह्ा, नवष्,ू महेि 
या नतन्ी िेवता ित्तावतारात एकरूप आहेत. या 
तीन िेवता काय्चरूपान ेसगणु आहेत व आचिय्च 
अस,े की ित्तरूपात हे डत्रगणु एकडत्रत आहेत. ती 
डत्रगुणांरी साम्ावस्था आहे, म्हणिे, िगतारे 
अस्स्तत् नसलेली गुणातीत स्स्थती. असा हा 
सगुण-ननगु्चणारा एकार वेळी, एकार रूपात 
िि्चन घिनवणारा, स्मतु्चगामी ित्त सगणु-ननगु्चणारे 
मोठे नवलक्षण रूप आहे. सतं एकनार म्हणतात, 
'नेनत नेनत िब् न य ेअनुमाना।' काय्च व कारण या 
िब्ांनीही ित्तात्रयेांर ेअनुमान करता यते नाही.

गुरुित्त्व िरावाणतीच्ा 
अितीि...

संपादकीय

राष्ट् तीर सुरक्ा िरररिेने आजिासयून 
(िा.४) सरुू होणाऱरा राष्ट् तीर सरुक्क्ििा 

दिनातनतमत्ाने रावरषी दिलेले घोरवाक्य 
आहे- आिल ेधे्र- शयून् िखुािि! हे धे्र 
जतीवनाि तनरंिर आररणाि आणण्ारती 
गरज आहे. िस ेझाल्ास जतीतवि हानतीसह 
तवतवध आघाड्यांवरील नुकसान टाळिा 
रेईल.

िेिभर आिरा (ता. ४) दिवस राष्ट्र ीय सरुजक्षतता 
दिन म्हणून सािरा होतो. यानननमत्तान ेनवनवि 
आस्थापनांमधे् राष्ट्र ीय सुरजक्षतता सप्ाह 
पाळला िातो. राष्ट्र ीय सुरक्षा पररषि उफ्च  
नॅिनल सेफ्ी कौस्सिलतफते , या नननमत्ताने 
सरुजक्षततसेबंिंी िरवषडी एक नवषय िाहीर केला 
िातो. तो िोळ्ासमोर ठेऊन आस्थापन ेसरुक्षा 
सप्ाहात त्ाला प्रािान्य िेतात. या नवषयाबाबत 
िनिागृतीसाठी कम्चराऱयांमधे् ननबंि, 
घोषावाक्य, रॅडपि फायर प्रश्नमिुंषा, धभत्तीपत्र 
उफ्च  पोस्टर यांच्ा स्पिया घतेात. याबरोबरर 
सुरजक्षतता उपकरणे, सुरजक्षतता पद्ती, 
त्ाबाबतरे ननयम, कायिेकानून यासंबंिी 
प्रिि्चन, ररयासत्र, तज्ज्ञ व्क्तींरी व्ाख्ानहेी 
घतेात. यावषडी राष्ट्र ीय सुरक्षा पररषिेन ेदिलेले 
घोषवाक्य आहे- आपल ेध्ये- िनू्य िखुापत! 
यारा अर्च आस्थापनेतील कोणालाही इिा 
होऊ न िेणे, हेर सव्यांरे ध्ेय आहे. त्ारी 
काय्चवाही त्ा आस्थापनांसह त्ांच्ा गावात, 
मोठ्ा आस्थापनांच्ा परिेिातील िाखा 
अरवा सेवाकें दे्र, काययालये, गोिामे इत्ािी 
दठकाणी करता येते. िेरे कायमस्रूपी 
अरवा हंगामी कम्चरारी काम करतात, काही 
दहतसंबंिी व्क्ती, कारणपरत्े नतरे येत-
िात असतात, त्ा पररसरातील ननसगयातही 
त्ारी काय्चवाही करता येईल. या सव्यांवर 
आस्थापनांच्ा ध्येिोरणांरा, प्रत्क्ष अरवा 
अप्रत्क्ष पररणाम होऊ िकतो. त्ामुळे ‘आपले’ 
यारा अर्च त्ा आस्थापनांरा सपंणू्च नवस्तार, 
त्ातील कम्चरारी आणण दहतसबंिंी, यारबरोबर 
भवतालरा ननसग्च आणण पिुपक्षी असा घ्ावा. 
ध्येाबाबतही त्ा आस्थापनांना आपण आणण 
आपले कम्चरारी यांरी सुरजक्षततानवषयक 
काळिी घणे्ासाठी ठरनवललेी बाब अरवा 
गोष् इतकार घऊेन उपयोग नाही, तर त ेध्ये 
आिी सांगगतल्ाप्रमाण ेसव्चसमाविेक असावे. 
िनू्यारा अर्च अनतिय स्पष् असल्ान ेत्ारा 
नवस्तार करण्ारी आवश्यकता नाही. िखुापत 
ही अपघातामळेुर होत.े अपघात म्हणि ेएक 
अननयोजित घटना, जिच्ामुळे इिा अरवा 
िखुापत होते. इिमेध् ेकापण,े भािणे, मोठी 
िखम होणे, स्ायू मुरगळणे, वसू्त अरवा 
मोठा बोिा अंगावर पिण,े तीक्ण वस्त ूिरीरात 
घसुण ेयाबरोबरर रस्तावरील वाहतकू नवषयक 
अपघात असे अनके प्रकार यतेात. 

एकर ध्ेर
 ‘शयून् िखुािि’...

आजलगंनें घि े।
 मोक्ष सायुज्यता िोि े॥१॥

ऐसा संताचा महहमा । 
िाली बोलायाची सीमा ॥ध्ु.॥

 - संि िुकाराम

आपण असंही म्हणू िकतो 
की, ‘आपल्ा उद्ोगाला 

एका गौरवास्पि उंरीवर पोहोरनवण्ारं 
सयुोग्य स्प्न म्हणि ेव्व्िन होय.’ अरयात, 
अस ंस्प्न प्रत्क्षात यणेारं असायला हवं.

आपल्ा महत्ताकांक्षेरं मूत्च 
स्रूप ठरनवताना स्तःरी व आपल्ा 
टीमरी योग्यता, सािनांरी व संिीरी 
उपलब्धता आणण बािारारं स्रूप या 
प्रारनमक गोष्ींरी खातरिमा करावी 
लागते. ‘व्व्िन’ ठरनवण्ारं काम 
काळिीपूव्चक करावं लागतं. असं 
व्व्िन एका नविानाद्ारे डकंवा छोट्ा 
पररचे्िाद्ारे सोप्ा भाषेत व्क्त 
करता यते.ं यास ‘व्व्िन से्टटमेंट’ असं 
म्हणतात. उद्ोगाच्ा मुख् काययालयात, 
कारखान्यात, सव्च नवभागांमध् ेहे से्टटमेंट 
स्थाननक भाषते व इंग्िीतही ठळकपणे 
दिसेल असं लावावयास हवं, कारण 
हे से्टटमेंट म्हणिे आपल्ा उद्ोगारी 
व िरूगामी ध्ेयारी ओळख असतं. 

अगिी कननष् कामगारालाही हे से्टटमेंट 
समिायला हव,ं िणेकेरून तो अधभमानाने 
आपल्ा कंपनीच्ा उडद्दष्ारी ओळख 
इतरांना करून िेऊ िकेल. ‘व्व्िन 
से्टटमेंट’ बननवण्ारे अनेक फायिे 
असतात. आपल्ा उद्ोिकीय िगण्ारी 
ही स्तःलार दिललेी ग्ाही असत.े पार 
वष्यांच्ा िीघ्च मिुतीरा व्हूात्मक सकंल्प 
आपण नवस्तारान ेबनव ूिकतो. प्रत्के 
टप्प्ासाठी लागणारी सािनसामग्ी, 

टीम, नवे प्रॉिक््टस इ. बाबतीतली स्पष्ता 
यते.े सव्च कम्चराऱयांसाठी, परुवठािार व 
नवतरकांसाठी हे एक सू्नत्चिायक नविान 
असत.ं बाहेरील िगासाठी व ग्ाहकांसाठी 
आपल्ा उद्ोगारी ही ठसठिीत ओळख 
असत.े‘व्व्िन से्टटमेंट’ हे सखं्ात्मक 
डकंवा गणुात्मक अस ूिकत.ं उिाहरणार्च 
- ‘आमरी कंपनी पार वष्यांनी एक हिार 
कोटींरी नवक्ी गाठेल’ हे संख्ात्मक 
व्व्िन आहे, तर ‘आमरी कंपनी ही 
भारतातील पार अग्गण् कंपन्यांपकैी 
एक होईल’ हे व्व्िन गणुात्मक आहे. 
संख्ात्मक व्व्िन हे अधिक स्पष् 
असल्ान ेत ेिास्त माग्चिि्चक ठरत.ं परंत,ु 
यासाठी नवक्ीतील वाढीरा वाडष्चक िर 
हा खपू काळिीपवू्चक ठरवावा लागतो, 
तो अनतमहत्ताकांक्षी असू नये. तो 
नमळनमळीतही नसावा. अनके घटकांरा 
साकल्ाने नवरार करून हा वाडष्चक 
वदृ्ीरा िर ठरवायला हवा. 

उद्ोगासाठीरं व्हिजन आणण तमशन...
तुमिी मंखझल ननशचित असेल तर नतरं पोहोिण्ासाठीिा रिवास हा वेळेवर, योग्य ददिेने व नीर्पणे होतो. 

‘खव्जन’ म्हणजे ही मंखझल. सािारणपणे दर पाि वरवांनी आपल्ा उद्ोगाला कोणत्ा थिानी पोहोिायला हवं, 
यािी स्पष्ता म्हणजे ‘खव्जन’. 

।। अभंगवाणती ।।

भयूतमका

कयांद्ारा वयांिा! रयांिा िे बयांिा!

भािीपाला डपकातील तसेर 
आहारातील महत्तारा घटक म्हणून 
आपण कांिा या डपकाकिे पाहतो. हार 
कांिा आपल्ा अनतिास्त तसरे अनतकमी 
बािारभावामुळे प्रजसद् आहे. कांिा 
डपकाच्ा समस्ा कमी होऊन त्ातनू 
माग्च ननघण्ासाठी िासकीय पातळीवर 
कांिा सनमतीरी नननम्चती होण ेमहत्तारे 
आहे. यापवूडी अिा कांिा सनमतीरी नननम्चती 
िासनान ेकेली होती, परंतु त्ातनू फारसे 
काही ननष्पन् झाले नाही. यासाठी त्ा 
सनमतीत सिस्ांरी ननवि काळिीपूव्चक 
करावी. त्ावर फक्त रािकीय व्क्तींरी 
वणडी न लावता त्ात कांिा िेतकरी, 
कांिा प्रडक्या उद्ोग, िासनातील तज्ज्ञ, 

कांिातज्ज्ञ यांरा समाविे असावा. कांिा 
िेती नवकासासाठी सरकारने त्ांना 
जिफारसी सुरनवण्ास सांगाव्ात. 
कांद्ारा हा वांिा राज्ातील रांिा ते 
बांिा सगळ्ांनार त्रासिायक ठरत आहे. 
कांद्ािी सबंधंित अनके मदु्ांरा केललेा 
हा ऊहापोह.

िगातील अनके िेिात कांिा लागवि 
केली िाते. िगात कांिा लागविीखालील 
क्षते्र ३००० हेक्टरपेक्षा िास्त आहे. रीन, 
भारत, तुक्च स्तान, अमरेरका, पाडकस्तान या 
िेिांमध् ेकांिा उत्पािन मोठ्ा प्रमाणावर 
होते. भारतातील कांिा उत्पािनारा 
राज्वार नवरार करता महाराष्ट्र ारा प्ररम 
क्मांक लागतो आणण महाराष्ट्र ातील कांिा 
उत्पािनारा जिल्ावार नवरार करता 
नाजिक जिल्हारा प्ररम क्मांक लागतो. 
म्हणिरे नाजिक जिल्ा हा भारतातील 
कांिा उत्पािनासाठी महत्तारा आहे. 
वष्चभरात नवनवि हंगामात हा कांिा 
बािारपेठेत येतो, परंतु हार कांिा 
आपल्ा अनतिास्त तसेर अनतकमी 
बािारभावामुळे प्रजसद् आहे. गेल्ा 
काही दिवसांपासून कांद्ार ेभाव मोठ्ा 
प्रमाणावर कमी झाललेे दिसतात.

कांद्ाच्ा पुरवठ्ात अरानक 

झालेल्ा वाढीमुळे अनेकिा भाव 
गिगिण्ारी इनतहासात अनके उिाहरणे 
आहेत. भाव डकमान पातळीवर येऊन 
ितेकर् यांरा उत्पािन खर्चिेखील भरून 
ननघत नसले तर ितेकरी उत्पादित केललेा 
कांिा रस्ताच्ा किेला, बािारपठेेच्ा 
बािलूा टाकून डकंवा फेकून िेतात. सध्ा 
अनके दठकाणी अिी पररस्स्थती दिसत 
आहे. यापवूडी अिा घटना अनेक दठकाणी 
झालले्ा आहेत. ितेकर् यांनी उत्पादित 
केललेा उन्ाळी कांिा हा साठवणकुीच्ा 
पुरेिा व काय्चक्षम सोयीअभावी वाया 
िातो. तसरे कांिा साठवणकुीत कांिा 
सिणे, कुिणे, वाया िाणे, कोंब येणे, 
विन कमी होण ेया प्रकारांमळेु कांिा 
वाया िातो. 
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घोडा मदैान जवळ आहे- शरद पवार

 “ तमुची वांशावळ कोिती”- उद्व ठाकरे
 मेघालयात नविानसभेच्ा ननवडणुका झाल्ा. नतकडे अनमत िाहा 

जाऊन मुख्यमंत्ी कॉनराड संगमा यांच्ा भ्रष्ािारािे आरोप केले. 
ननवडणूका झाल्ावर पंतरििानांनी ट्ीर् केलं, आपण दोघं नमळून 
सरकार थिापन करु. ननवडणुकीत भ्रष्ािारािे आरोप करायिे 
आणण लोकांनी उताणं केल्ावर सते्साठी गोंडा घोळायिा. पुण्ात 
अनमत िाह म्हणाले होते, उद्व ठाकरेंनी मुख्यमंत्पदासाठी काँगे्स-
राष्ट्रवादीिे तळवे िार्ले. मग तुम्ही संगमािं काय िार्त आहात?, 
असा घणाघात शिवसेना (ठाकरे गर्) उद्व ठाकरेंनी केला आहे.
खेडमिील गोळीबार मैदानात बोलता उद्व ठाकरेंनी म्हर्लं, “अनमत 
िाह कुरु्बं आणण पररवाद वाद यावर बोलतात. मी उद्व बाळासाहेब 
ठाकरे अधभमाने सांगतो, बाळासाहेबांिा पुत् आहे. माझे वडील 
अधभमानाने सांगायिे, होय मी रिबोिकारांिा पुत् आहे. ठाकरेंिी ६ वी 
प्पढी महाराष्ट्र ातील जनतेसाठी राबत आहे. आमच्ावर घराणेिाहीिा 
आरोप करताना तुमिा आगाप्पच्ा काय आहे? तुमिी वंिावळ 
कोणती ते आम्हाला सांगा,” असा सवाल उद्व ठाकरेंनी उपस्थित 
केला.

सदसाांच्ा कार्ा्यचा गौरव 
 नानासाहेब िमधाधिकारी यांनी संत वाङ्मयाच्ा माध्मातून 

समाज रिबोिनाला सुरुवात केली. त्ािे आज मोठ्ा वर्वृक्षात 
रूपांतर झाले आहे. त्ांिे काय्य जगासमोर आले म्हणूनि याि 
कायधािा अनेक दठकाणी गौरव होत आहे. सचिनदादा िमधाधिकारी 
यांना नमळालेला पुरस्ार हा श्री सदस्ांच्ा कायधािा गौरव 
करणारा असल्ािे पद्मश्री अप्ासाहेब तरा दत्ात्य नारायण 
िमधाधिकारी यांनी सांगगतले.

। नवती मुंबई । महाईन्यूज । 

िेशान ेमला कार दिल,े 
रािके्ा मती िेशाला कार िेऊ 
शकिो, हे तवरार आररणाि 
आणल्ास िेशाला कोणत्ाहती 
गोष्टींरती कमिरिा भासणार नाहती, 
अस ेप्रतििािन डॉक्टर सचरनिािा 
धममाधधकारी रयांनती श्ती जगितीश 
प्रसाि झयांबरमाल पटबरेवाल 
तवद्ाितीठाच्ा ितीक्यांि सोहळ्ाि 
केले.

वािी येरील प्रिि्चन कें द्रात 
रनववारी आयोजित एका नविेष 
दिमाखिार काय्चक्मात श्ी िगिीि 
प्रसाि झांबरमाल डटबरेवाल 
नवद्ापीठान ेसचरनिािा िमयाधिकारी 
यांना िॉक्टरेट ही पिवी बहाल 
करून त्ांरा सन्ान केला. यावळेी 
व्ासपीठावर राज्ारे मुख्मंत्री 
एकनार जििें, नानासाहेब िमयाधिकारी 
प्रनतष्ानरे अध्क्ष पद्मश्ी आप्ासाहेब 
तरा ित्तात्रय नारायण िमयाधिकारी, 

कें द्रीय राज्मंत्री कडपल पाटील, 
राज्ारे पय्चटनमंत्री मंगलप्रभात 
लोढा, खासिार िॉ. पनूम महािन, 
नवद्ापीठारे कुलगुरू िॉ. नवनोि 
डटबरेवाल तसेर या नवद्ापीठरे 
संरालक मंिळ, आप्ासाहेब 
िमयाधिकारी यांरे कुटंुबीय तसेर 
लाखो श्ी सिस् उपस्स्थत होते.

नानासाहेब व आप्ासाहेब 
िमयाधिकारी यांच्ा नवरार अनमोल 
आहेत. त्ांच्ा नवरारांरी व ज्ञानारी 
खरी युननव्जस्चटी रेविंिा येरे 
असल्ारे मखु्मतं्री एकनार जििें 
यांनी सांगगतल,े तसेर नवद्ापीठाने 
सचरनिािा िमयाधिकारी यांना 
िॉक्टरेट ही पिवी बहाल केल्ामळेु 
खऱया अरयान ेत्ा पिवीरा मानसन्ान 
वाढल्ारहेी मखु्मतं्री म्हणाले.

नानासाहेब िमयाधिकारी यांनी 
सतं वाङ्मयाच्ा माध्मातनू समाि 
प्रबोिनाला सरुुवात केली. त्ार ेआि 
मोठ्ा वटवृक्षात रूपांतर झाले आहे. 
त्ांर ेकाय्च िगासमोर आले म्हणूनर 

यार काययारा अनके दठकाणी गौरव 
होत आहे. सचरनिािा िमयाधिकारी 
यांना नमळालेला पुरस्कार हा श्ी 
सिस्ांच्ा काययारा गौरव करणारा 
असल्ार ेपद्मश्ी अप्ासाहेब तरा 
ित्तात्रय नारायण िमयाधिकारी यांनी 
सांगगतल.े

आप्ासाहेब िमयाधिकारी हे 

ज्ञानार ेनवद्ापीठ आहे आणण आि 
आपल्ाला नमळालेली िॉक्टरेट ही 
पिवी नानासाहेब िमयाधिकारी यांच्ा 
काययामुळे नमळाली. नानासाहेब 
िमयाधिकारी, अप्ासाहेब िमयाधिकारी 
यांच्ामुळेर हा परुस्कार आपल्ाला 
नमळाल्ार ेसचरनिािा िमयाधिकारी 
यांनी सांगगतले. 

सचचनदादा धममाचधकारी  
यांना डॉक्टरेट पदवी बहाल!
 लाखों श्ीसदस्य उपस्थित

।  मुंबई । महाईन्यूज । 

मती शयून् आहे. माझ्ामागे 
बाळासाहेब आहेि, म्हणयून मला 
पकंमि आहे. िण, गजुरािला 
सरिार वल्लभभाई िटेल, 
बंगालमधे् सभुाररंद्र बोस आणण 
इकडे बाळासाहेब रोरले. रा रोर 
वतृ्तीला मििान करणार का? 
२०२४ सालती स्ाितं्र्य लढ्ाशती 
सबंधं नसललेा िक् गाडयून 
टाकाररा आहे, हा तनश्चर करा. 
नाहतीिर २०२४ निंर आिल्ा 
िेशाि लोकशाहती क्शल्लक राहणार 
नाहती, असा इशारा क्शवसेना 
(ठाकरे गट ) िक्प्रमखु उद्धव 
बाळासाहेब ठाकरे रयांनती दिला आहे. 
ि ेखेडमधतील गोळीबार मिैानाि 
बोलि होिे.

उद्व ठाकरे म्हणाले, “मी 
घरात बसून महाराष्ट्र  सांभाळला, 

पण तमु्ही दिल्ीसमोर मुिरे करत 
बसलात. माझ्ाबरोबर महाराष्ट्र  
होता. आपलं िागनतक कौतकु झालं, 
ते माझं नाही महाराष्ट्र ारं कौतुक 
होत.ं गिुरातच्ा ननविणकुांसाठी 
महाराष्ट्र ातील उद्ोग पळवले. 

फक्त तटुलेल्ा एसटीवर गनतमान 
महाराष्ट्र ारी िाहीरात करतात. यांना 
िरम नाही.”“त्ांना भगव्ारे तिे 
सपंवायरे आहे. मी हवा की नको 
हे िनता ठरवले ननविणूक आयोग 
नाही. नमिंेंच्ा हातात िनुष्यबाण 

तरीही रहेरा पिललेा आहे. पण, ‘मरेा 
खानिान रोर है,’ हे किीर पुसलं 
िाणार नाही,” अिी घणाघाती टीका 
उद्व ठाकरेंनी एकनार जििंेंवर 
केली. “यांच्ात अस ेअनके आहेत, 
ज्ांनी बाळासाहेबांना पादहल ंनाही. 

मात्र, आम्हाला बाळासाहेबांरे नवरार 
सांगतात. बाळासाहेबांरे नवरार 
नोकरी, उद्ोग बाहेर िाऊ िेण्ारे 
नव्ते. एक काळी टोपी वाला 
होता, आता गेला. छत्रपती जिवािी 

महाराि, सानवत्रीबाई फुलेंरा 
अपमान केला. तरीही गद्दारांच्ा 
िेपट्ा आतर. हे बाळासाहेबांरे 
नवरार नव्ते,” असा हल्ाबोल 
उद्व ठाकरेंनी जििें गटावर केला 

चोर वतृ्ीला मतदाि करणार का? उद्धव ठाकरेंचां एकिाथ मशंदेंवर टीकास्र

“मी घरात बसनू महाराष्ट्र साांभाळला, पि तमु्ी?”

।  मुंबई  । महाईन्यूज । 

काही दिवसांपूवडी वचंरत बहुिन 
आघािी आणण ठाकरे गटारी युती 
झाली आहे. प्रकाि आंबिेकर आणण 
उद्व ठाकरे एकत्र आल्ानंतर, 
वचंरत बहुिन आघािीरा लवकरर 
महानवकास आघािीत समाविे होईल, 
असे तक्च -नवतक्च  लावल ेिात होत.े पण 
वचंरत बहुिन आघािीला महानवकास 
आघािीत घणे्ास राष्ट्रवािी काँगे्सरा 
नवरोि असल्ारीही ररया होती.

या ररतेनतंर राष्ट्रवािी काँगे्सरे 
अध्क्ष िरि पवार यांनी आगामी 
काळात वबंआ आणण मनवआ यांच्ात 
युती होणार का? यावर भाष्य केलं 
आहे. याबाबत प्रश्न नवरारला असता 

िरि पवार म्हणाले, “मला याबद्दल 
माहीत नाही. कारण मी त्ा ररतेत 
नसतो. ननविणकुीला सामोरं िाताना 
राष्ट्र वािी काँग्ेस, काँग्ेस आणण 
उद्व ठाकरे यांच्ा नतेतृ्ाखालील 
जिवसेना यांनी एकडत्रत ननविणूक 
लढावी, अिी आमरी नवरारिारा 
आहे.” िरि पवारांच्ा या नविानानतंर 
रािकीय वतु्चळात तक्च -नवतक्च  
लावले िात आहेत.िरि पवारांच्ा 
या प्रनतडक्येनंतर वंचरत बहुिन 
आघािीरे प्रमुख प्रकाि आंबेिकर 
यांनीही प्रनतडक्या दिली आहे. िरि 
पवारांच्ा नविानाबाबत नवरारलं 
असता प्रकाि आंबेिकर म्हणाले, 
“घोिा मैिान िवळ आहे. योग्य वळेी 
सव्च पररस्स्थती समोर येईल. 

भववष्ात वचंचत-
मववआची यतुी होणार?
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। नवती दिल्लती।
महाईन्यूज । प्रतितनधती।

आपिे सवतेसवधा अरनवदं 
केजरीवाल यांनी कनधार्क 
नविानसभा ननवडणुकीत ‘आप’ 
पक्ष ताकदीने लढणार असल्ािे 
संकेत ददले आहेत. िननवारी (दद. 
४ माि्य) आपिी पदहली सभा 
दावणगेरे येरे संपन् झाली.

 या सभते भािपावर भ्रष्ारारारा 
आरोप करताना केिरीवाल म्हणाले 
की, कनयाटकच्ा िबल इंजिन 
सरकारने केवळ भ्रष्ारार िबल 
केला, पण नवकास काही केला 
नाही. कनयाटकला आता आपसारख्ा 
अनतिय प्रामाणणक पक्षारे मोनो 
इंजिन सरकार हवे आहे. या िाहीर 
सभेत आपरे पंिाबमिील मुख्मंत्री 
भगवंत मान िेखील उपस्स्थत होते. 
केिरीवाल यांनी सभेला संबोधित 
करत असताना, िनू्य भ्रष्ारार, मोफत 
वीि, सरकारी िाळांमिून िागनतक 
िियारे मोफत जिक्षण आणण रांगल्ा 
िियाच्ा आरोग्यसुनविा, ३ हिारांरा 
जििा, िेतकऱयांरी कि्चमाफी आणण 
डकमान आिारभूत डकंमत िेऊ, अिी 
आश्ासने दिली.

केिरीवाल यांनी पंतप्रिान 
नरेंद्र मोिी यांच्ावर िेखील यावेळी 
टीका केली. ते म्हणाले, २०१८ च्ा 
नविानसभा ननविणुकीत पंतप्रिान 
म्हणाले होते की, कनयाटक राज्ात 
२० टक्क्यांवाल्ांरे सरकार आहे. 

मला (भािपाला) मतिान करा मी 
भ्रष्ारारारे उत्ान करेल. त्ांनी 
िबल इंजिन सरकारला मतिान 
करण्ारे आवाहन केले. केिरीवाल 
पुढे म्हणाले, “लोकांना वाटले मोिी 
खरे बोलत आहेत, त्ामुळे लोकांनी 

िबल इंजिन सरकारला ननविून दिल.े 
पण िबल इंजिन सरकारने २० टके् 
कनमिनला ४० टक्क्यांवर नेऊन 
भ्रष्ारार िबल करुन िाखनवला आहे.

केिरीवाल यांनी यावेळी 
भािपा आमिारपुत्राच्ा भ्रष्ारार 
प्रकरणातील अटकेराही सिंभ्च दिला. 
ते म्हणाले, भािपा भ्रष्ाराराच्ा 
प्रकरणांवर कारवाई करण्ासाठी 
समर्च नाही. मागच्ावळेी अनमत िहा 
कनयाटकात आले होते. ते म्हणाले 
की, आम्ही भ्रष्ारारारे कंबरिे मोिू. 
तेवढ्ात कुणीतरी त्ांना आठवण 
करुन दिली की राज्ात आपलीर 
सत्ता आहे. मागच्ा पार वष्यांपासून 
भािपारी यादठकाणी सत्ता आहे.

आता िर ते सांगत असतील 
की भ्रष्ारारारा खात्मा करु, 
मग मागच्ा पार वष्यांपासून ते 
काय करत होते? असा सवालही 
केिरीवाल यांनी नवरारला. अनमत 
िाह हे कनयाटकामिनू िातार भािपा 
आमिाराच्ा पुत्राला आठ कोटींसह 
अटक करण्ात आली. अिूनही 
आमिारांना अटक झालेली नाही. 
पण ते किाचरत त्ांना पुढच्ावषडी 
पद्मभूषण पुरस्कार िेतील, अिी 
उपहासात्मक टीका केिरीवाल 
यांनी केली. 

। नवती दिल्लती  । महाईन्यूज । 

राष्ट् तीर महामाग्ष (NH) 
आणण द्रिुगिती मागगांवरून 
प्रवास करणार् रा वाहन 
रालकयांना िुढील 
मदहन्ािासयून अधधक िैसे 
मोजावे लागितील. कारण 
भारितीर राष्ट् तीर महामाग्ष 
प्राधधकरण (NHAI) कडयून 
1 एपप्रलिासयून टोलरे 
िर वाढवले   जाण्ारती 
शक्यिा आहे. दहिंती िैतनक 
दहिंसु्ानने प्रकाक्शि 
केलेल्ा अहवालानुसार, 
टोलरे िर 5% िे 10% 
िरयंि वाढण्ारती शक्यिा 
आहे.

रस्ते वाहतूक मंत्रालय या 
मदहन्याच्ा िेवटच्ा आठवड्ात 
या प्रस्तावांवर नवरार करेल आणण 
योग्य नवरार केल्ानंतर िरांना 
मंिुरी िेऊ िकेल. अहवालात 
पुढे म्हटले आहे की कार आणण 
हलक्या वाहनांसाठी टोलरे िर 
पार टक्क्यांनी आणण इतर अविि 
वाहनांसाठी 10 टक्क्यांपययंत 
वाढण्ारी िक्यता आहे.

नुकत्ार सुरू झालेल्ा 
दिल्ी-मुंबई एक्स्ेस वेवरही 
टोलरे िर वाढवण्ात येणार 

असल्ारे सांगण्ात येत आहे.
सध्ा नव्ाने सुरू झालेल्ा 

दिल्ी-मुंबई एके्स्स वेच्ा 
सेक्शनवर ₹2.19 प्रनत डकलोमीटर 
टोल आकारला िात आहे, ज्ामध्े 

सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढ केली 
िाईल.

द्रतुगती मागयावर वाहनांरी 
सखं्ा झपाट्ान ेवाढत आहे. सध्ा 
एक्स्ेस वेवर िररोि सुमारे 20 
हिार वाहने ये-िा करत असून, 

येत्ा सहा मदहन्यांत त्ांरी संख्ा 
50 ते 60 हिारांपययंत वाढण्ारी 
िक्यता आहे. 

िसुरीकिे, ईस्टन्च पेररफेरल 
एके्स्स वे आणण दिल्ी-मेरठ 
एक्स्से वरे ेटोल िरही वाढण्ारी 

िक्यता आहे. सािारणतः स्स्त 
असलेल्ा टोल प्ाझाच्ा 20 
डकलोमीटर पररसरात राहणाऱया 
लोकांना माजसक पासरी सुनविाही 
10 टक्क्यांनी वाढण्ारी अपेक्षा 
आहे.

महामािागावरील टोल टॅक्सच्ा दरात वाढ

आप ‘मोनो इंजिन’ सरकार
 “कनधार्क राज्यात भ्रष्ािार २० र्क्क्ांहून ४० र्क्क्ांवर 

गेला. यावेळी डबल इंशजन सरकारवर नवविास ठेवू नका. नाहीतर 
कनमिन आणखी डबल होईल आणण ८० र्क्क्ांपययंत पोहोिेल. 
त्ानंतर ते कदाचित १०० र्के्क देखील होऊ िकते. मी ज्या ज्या 
दठकाणी जातो, नतरे लोकांना एकि गोष् सांगतो. डबल इंशजन 
सरकारवर नवविास ठेवू नका. लोकांना डबल इंशजन नाही तर मोनो 
इंशजन सरकार हवे आहे आणण आम आदमी पार्टी हे ते नवीन इंशजन 
आहे”, अिा िब्ात केजरीवाल यांनी भाजपावर हल्ाबोल केला.

वाहन चालकाांना मोठा धक्ा!

। नवती दिल्लती ।
महाईन्यूज । प्रतितनधती।

कनयाटकमधे् फॉक्कॉनरा 
प्रकल्प येत असल्ारी घोषणा 
मखु्मंत्री बसवराि बोम्मई यांनी 
केली होती. ही घोषणा म्हणिे 
मखु्मंत्रांनी प्रजसद्ीसाठी केललेा 
खटाटोप आहे, अिी टीका काँग्सेने 
केली आहे. कनयाटक सरकारसोबत 
कोणताही करार झाला नाही 
असे फॉक्कॉनकिून िाहीर 
केल्ानतंर सिर टीका होत आहे. 
तसरे िवे्ा गुतंवणकूिार राज्ात 
येतात, तेव्ा त्ांच्ासोबत व्ापार 
करताना िरा सांभाळून व्ापार 
करावा, असा उपरोधिक सल्ा 
िेखील काँगे्सन ेबोम्मई यांना दिला 
आहे. कनयाटक सरकारन ेसांगगतले 

की, फॉक्कॉनसोबत सामंिस् 
करार करण्ात आला आहे आणण 
लवकरर गुतंवणकुीर ेसव्च तपिील 
िाहीर केल ेिातील.

कनयाटकच्ा उद्ोग आणण 
वाणणज् नवभागाच्ा आयकु्त गुिंन 
कृष्ा यांनी इंडियन एक्प्रेसिी 
बोलताना सांगगतल ेकी, फॉक्कॉन 
ही कंपनी साव्चिननकररत्ा सरूीबद् 
कंपनी असल्ामुळे त्ांच्ा 
सरंालक मिंळाच्ा मंिरुीनतंरर 
कंपनीकिून गुंतवणुकीबाबतरी 
अधिकृत घोषणा होईल. यासाठी 
सािारण १२ ते १४ मदहन्यांरा 
काळ िाऊ िकतो, असा अिंाि 
आहे. या सामिंस् कराराला अनंतम 
स्रुप िेण्ासाठी कनयाटक सरकार 
फॉक्कॉन प्रिासनाच्ा संपकयात 
असल्ारेही त्ांनी सांगगतले.

आप’ची कनमाटकमध् ेएंट्ी!
पहहल्ाच जाहीर सभते भाजपावर भ्रष्ाचाराचा आरोप करत हल्ाबोल

कनमाटकचे मुख्यमंत्ी बोम्मई 
ददशाभूल करत आहेत? 

फॉक्सकॉि: कागँ्सेच ेिांभीर आरोप
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अधभनते्री  तिेस्स्नी 
पडंित सोिल मीडियावर कायम 

ररतेत असत.े नकुत्ार झालले्ा 
एका परुस्कार सोहळ्ात एका अधभनते्ाला 

सववोतृ्ष् अधभनतेा म्हणनू परुस्कार नमळाला.
त्ा अधभनते्ाला तिेस्स्नीरे कान पकिल ेआहेत 

आणण अधभनते्ाला िभुचे्ा सदु्ा दिल्ा आहेत. हा 
अधभनतेा अरांग वेबजसरीिमधे् प्रमखु भनूमका साकारललेा 

ियै्च घोलप. बायकोसोबत कोल्ापरुात मराठमोळा अंिाि 
तेिस्स्नीन ेअधभनिंन करताना ियै्चला िभुचे्ा दिल्ा 
आहेत. तेिस्स्नी म्हणाली.."सव्चप्ररम SORRY तझु्ा अतं्त 
महत्ाच्ा क्षणी मी सोबत नव्त.े कुठे आहे तहेी माहीत 

आहेर तलुा, तरी ह्ाला APPRECIATION पोस्ट म्हणू 
का काय मादहत नाही पण अधभमानारी पोस्ट नक्ीर 

आहे. माझ्ा लाइफरी HISTORY REPEAT होतेय 
अस ंवाटून गले.ं" माझ्ा प्रमे करण्ारं कारण 

फक्त तरु  तिेस्स्नी पढेु जलदहत.े." मी 
िेंव्ा इंिस्टट्रीत आल ेमाझी सरुुवात 

पासनू झाली...अनेक 

ROLES केल ेपण 
LEAD ROLE िेण्ासाठी कुणी 
नवश्ास नाही िाखवला...पण पदहली 
वळे किीतरी यावी लागते, यतेेर... अिोक 
समर्च ह्ांनी माझ्ावर नवश्ास ठेऊन मला 
एका जसनमेात LEAD ROLE दिला. जसनमेा 
होता वावटळ...
त्ा जसनमेातल्ा रोल न ेमला माझ्ा 
आयषु्यातल ंपादहल ंBEST ACTRESS 
रा NOMINATION दिलं, AWARD ही 
नमळाल ंBEST ACTRESS रा... पदहलं 
वादहल ंखासरं असतं नाही...?तेिस्स्नी पढेु 
जलदहत.े. "आणण आि ियै्च च्ा बाबतीत सेम 
घिताना बघतये... अरांगसाठी ONSCREEN 
आणण OFFSCREEN िोन्ीसाठी त्ाने प्ररंि 
महेनत घतेली. मला अिूनही आठवतंय 
त्ाला CAST करताना मला आणण 
सतंोषला खपू नवरोि पत्रावा 
लागला....

अवॉड्ड शमळाला म्हणनू हुरळून जाऊ नकोस...

ररया कपरू ही बॉलीविूरा सववोतृ्ष् अधभनतेा अननल कपरूरी िाकटी 
मलुगी आणण सोनम कपरूरी बहीण आहे. ररया आि नतरा 35 वा 
वाढदिवस सािरा करत आहे. नतरा िन् 5 मार्च 1987 रोिी 
मुबंईत झाला. ररया कपूर बॉजलविूच्ा लाइमलाइटपासनू लांब 
राहत.े ती कोणत्ाही काय्चक्म डकंवा अवॉि्च फंक्शनपासनू िरू 
राहत.े ररया कपरून े2010 मध् ेरािश्ी ओझासोबत आयिा या 
चरत्रपटाद्ारे ननमयाती म्हणनू नतच्ा कररअररी सरुुवात केली. 
या चरत्रपटात सोनम कपूर मखु् भनूमकेत असून नतच्ासोबत 
अभय िेओल दिसला होता. आयिा नतंर, ररयान े2014 मध्े 
खूबसूरत चरत्रपटारी नननम्चती केली, ज्ार ेदिग्दि्चन ििांक 
घोष यांनी केल ेहोते.हा चरत्रपट हृडषकेि मुखिडीरा ररमेक होता, 
ज्ार ेिीष्चकही खबूसूरत होते. या चरत्रपटानतंर ररयाने 2017 
मध् ेनतरी बहीण सोनम कपरूसोबत कपड्ांरा ब्ररँि रेसन सरुू 
केला.ररयान े2018 साली रार अधभनते्रींना घऊेन वीरे िी वडेिगं 
हा चरत्रपट बनवला होता. या चरत्रपटात करीना कपूर, सोनम 
कपरू, स्रा भास्कर आणण जिखा दिसल्ा होत्ा. हा चरत्रपट 
सपुरदहट ठरला होता. बॉक् ऑडफसवर या चरत्रपटाला रांगला 
प्रनतसाि नमळाला.ररया लाइमलाइटपासनू िरू राहण ेपसतं करते 
हे सव्यांनार ठाऊक आहे. त्ानतंरही ती प्रजसद्ीच्ा झोतात 
राहते. ररया ही फॅिन डिझायनर आहे. ती चरत्रपट ननमयातीही आहे. 

मीडिया ररपोट््चसनसुार, ररयारी एकूण संपत्ती पार त ेसहा िलक्ष 
िॉलस्चच्ा िवळपास आहे.ररयाने अधभनयाऐविी डफल्ममडेकंग 

आणण फॅिन डिझायननगंला नतर ेकररअर म्हणनू ननविल,े ज्ाद्ारे 
ती आि करोिोंच्ा संपत्तीरी मालक आहे.अवलबंनू आहे, िी ती 

नतरी बहीण सोनमसोबत रालवत.े

अननल कपूरच्ा 
दोन्ी पोरी कमाल! 

 गलेी डकत्के वष्च 'फू बाई फू', 
'हास् ित्रा' अिा काय्चक्मातनू तर 

नाटक आणण चरत्रपटातनू आपल ंमनोरंिन 
करणारी, आपल्ाला हसवणारी अधभनेत्री 
म्हणि ेनविाखा सभुिेार. नविाखा आणण नवनोि हे 

सनमरकरण प्रके्षकांच्ा मनावर कायमर रंुिी घालत.े
काही मदहन्यांपवूडीर नविाखान े'महाराष्ट्र ारी हास्ित्रा' 
या काय्चक्माला रामराम करून एका नव्ा प्रवासाला 
सरुुवात केली. सध्ा ती 'स्टार प्रवाह' वरील 'िभुनववाह' या 
माजलकेत आत्ाबाईच्ा भनूमकेत दिसत आहे. पण प्रके्षक मात्र 
नविाखाला अिूनही हास्िते्रत पाहण्ासाठी आतरु आहेत.
नकुतार नविाखान ेएक व्व्डिओ ियेर केला, िो पाहून 
नविाखा हास्ित्रते परतली की काय असा प्रश्न राहत्ांना 
पिला आहे.नविाखा सभुिेार सोिल मीडियावर बरीर सडक्य 
असत.े इन्साग्ामवर नतच्ा बऱयार रील्स व्ायरल होत 
असतात. आयषु्यातील अनके सुख-िखु, प्रसगं ती ियेर 
करत असत.े आि असार एक व्व्डिओ नतन ेपोस्ट केला 
आहे. िो पाहून, ररतेला उिाण आल ेआहे.
या व्व्डिओ मध् ेनविाखा िॉट्च केस आणण काहीिा 
वगेळ्ा भनूमकेत दिसत आहे. िण ूहे हास् 
ित्रतेील स्स्कटर आहे. सोबत नविाखा 
एक िायलॉग घेऊन म्हणत,े ''मोका 
सबको नमलता है..'' त्ामळेु हा 
व्व्डिओ आता ररतेरा 
नवषय झाला 

    विशाखा पुन्ा हास्य

जत्रेत
?
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 नािेफेक जजंकिारा सांघ हरला 
 आयपीएलच्ा पदहल्ा सामन्ात राहुल द्रनवडच्ा संघ रॉयल 

िॅलेंजस्य बंगळुरूने नाणेफेक शजकूंन गोलंदाजी करण्ािा ननण्यय 
घेतला, पण त्ाच्ा संघाला १४० िावांनी पराभव पत्करावा लागला. 
तसेि नाणेफेक शजकूंन रिरम गोलंदाजी करणार् या बेर मुनीच्ा 
गुजरात जायंर््सला १४३ िावांनी पराभव पत्करावा लागला. हे 
दोन्ी लीगच्ा पदहल्ा सामन्ातील साम्य रादहले.

। भोिाळ ।  
महाईन्यूज । वृत्संस्ा । 

                                            
मध् रिदेि आणण िेर भारत 
यांच्ातील इराणी िरक 
कसोर्ी सामना पार पडला. या 
सामन्ात िेर भारत संघाने 
िमकदार कामगगरी करत 
२३८ िावांच्ा फरकाने मोठा 
नवजय नमळवला. सामन्ात 
िेर भारताने सुरुवातीपासूनि 
वि्यस्व राखत मध् रिदेिच्ा 
युवा संघािा पराभव केला. 
४३७ िावांच्ा नविाल लक्षािा 
पाठलाग करताना मध् रिदेििा 
संघ दसुऱया डावात १९८ िावांत 
आर्ोपला.

िेष भारताने ३०व्ांिा हे 
नविेतेपि पटकावले आहे. या 
सामन्यात यिस्ी िैस्ालने 

दद्ितक आणण एका ितकासह 
िोन्ी िावात एकूण ३५७ िावा 
केल्ा. त्ाला सामनावीर म्हणून 
गौरवण्ात आले. मध् प्रिेि 
सघंान ेदिवसारी सरुुवात २ बाि 
८१ िावांवरुन केली. प्ररमर 
इराणी रषक जिकंण्ासाठी त्ांना 
आणखी ३५६ िावांरी गरि होती. 

पण कालरा नाबाि फलंिाि 
दहमांि ूमतं्री त्ाच्ा ५१ िावांच्ा 
स्कोअरमधे् कोणतीही भर न 
घालता बाि झाला. िषे भारताकिून 
सौरभ कुमारन ेतीन तर मकेुि कुमार 
आणण पलुडकत नारंगन ेप्रते्की िोन 
बळी घेतल.ेततू्पवडी, भारतीय सघंात 
स्थान नमळवण्ासाठी प्रबळ िाविेार 

असलेल्ा यिस्ी िैस्ालने 
आपला उतृ्ष् फॉम्च कायम ठेवला. 
त्ाने िसुऱया िावातही ितक 
झळकावले. पदहल्ा िावात २१३ 
िावा करणाऱया िसै्ालने िसुऱया 
िावात १४४ िावांर ेयोगिान दिले, 
ज्ामुळे िषे भारताला या िावात 
२४६ िावा करता आल्ा.

िेष  भारताने  प दहल्ा 
िावात ४८४ िावा केल्ा होत्ा. 
प्रत्तु्तरात मध् प्रिेि १९४ िावांवर 
सपंषु्ात आला. या सामन्यात स्टार 
फलंिाि िसै्ालने नवा इनतहास 
ररला. आयपीएलमध् ेरािस्थान 
रॉयल्सकिून खळेणाऱया यिस्ीने 
या सामन्यात एकूण ३५७ िावा 
केल्ा. िुसऱया िावात त्ाने 
१३२ रेंिूत १५ रौकार आणण २ 
षटकारांच्ा मितीन ेनाबाि १४४ 
िावा केल्ा. 

      मध्य प्रदेशला २३८ धावाांिी चारली धूळ

यशस्ी जैस्ालच्ा ३५७ धावांच्ा 
जोरावर शेष भारतान ेजजकंला इराणी कप

।   ितीटतीआर। महाईन्यूज । 
 मंुबईत खेळल्ा िाणाऱया 

मदहला प्रीनमयर लीगरी (WPL 
2023) िमाकेिार सरुुवात झाली 
आहे. िीवाय पाटील से्टडियमवर 
झालले्ा पदहल्ा सामन्यात मुबंई 
इंडियसि सघंान ेगिुरात िायट्ंसरा 
१४३ िावांनी पराभव केला. या 
सामन्यान ेसव्यांना इंडियन प्रीनमयर 
लीगच्ा पदहल्ा सामन्यारी 
आठवण करून दिली, ज्ामध्े 
कोलकाता नाइट रायिस्चन ेरॉयल 
रलॅेंिस्च बंगळुरुरा १४० िावांनी 
पराभव केला होता. या िोन 
सामन्यांमध् ेअनके समानता आहेत, 
ज्ान ेतुम्हाला आचिय्च वाटेल..

 पदहल्ाि सामन्ात २०० 
पार िावसखं्या –

२००८ मधे् आयपीएलमधे् 
खेळल्ा गलेेल्ा पदहल्ा सामन्यात 
कोलकाता सघंान ेप्ररम फलंिािी 
करताना २२२ िावा केल्ा होत्ा. 
त्ारबरोबर, िब्लूपीएलच्ा 
पदहल्ा सामन्यात मुबंई इंडियसि 
सघंान ेिेखील २०७ िावा केल्ा. 

आयपीएलप्रमाणचे झाली आयपीएलप्रमाणचे झाली 
डबू्लपीएलची सरुुवात!डबू्लपीएलची सरुुवात!

शफेालीचीशफेालीची झझंावाती झझंावाती खळेी! खळेी!
शफेाली वमागाच्ा WPL मधे्य 14 चेंडूत 64 धावा! 

।इंियूर ।  
महाईन्यूज । वृत्संस्ा । 

                                                
शफेालती वममा हती मदहला 
परिकेटमधतील िाबडिोड 

फलिंाजतीसाठी ओळखलती 
जाि.े िती जहेिा जहेिा खळेिे 
िहेिा गोलिंाजयांच्ा मनाि 
भतीिती असिे. शेफालतीन ेमदहला 
प्रतीतमरर लतीग मध्हेती तिरती 
िफुानती शलैती िाखवलती आहे.

दिल्ीरा संघ पदहला सामना 
रॉयल रॅलेंिस्च बंगळुरूनवरुद् 
खळेल्ा िात आहे, या सामन्यात 
िफेालीने आपल्ा बटॅरी ताकि 
िाखवली आहे. या सामन्यात त्ाने 
झझंावाती अि्चितक झळकावले 
आहे. या सामन्यात िावारी सरुुवात 
करण्ासाठी िफेालीन ेििाकेबाि 
िलैी िाखवून दिली. त्ान ेकण्चिार 
मगे लनॅनगंसह झझंावाती पद्तीने 
िावा केल्ा आणण ितकी भागीिारी 
केली. WPL च्ा इनतहासातील ही 
पदहली ितकी भागीिारी आहे. या 

िोघांनी पदहल्ा नवकेटसाठी 162 
िावांरी भागीिारी केली.

आरसीबीरी कण्चिार स्मृती 
मानिना दहने नाणेफेक जिकूंन 
प्ररम गोलिंािी करण्ारा ननण्चय 
घेतला. त्ांरा हा ननण्चय योग्य 
ठरलेला नाही. दिल्ी कॅडपटल्सने 
20 षटकांत 2 बाि 223 िावा 
केल्ा.

सलामीवीर िेफाली वमया 
आणण मेग लॅननगं यांनी िानिार 
फलिंािी केली. िोघांनी पदहल्ा 
नवकेटसाठी 91 रेंिूत 162 िावांरी 
भागीिारी केली. िफेाली 45 रेंिूत 
84 िावा करून बाि झाली. त्ाने 
आपल्ा खळेीत 10 रौकार आणण 
4 षटकार मारले. कण्चिार मेग 
लनॅनगंन े43 रेंिूत 72 िावांरी खळेी 
केली. यािरम्ान 14 रौकार 
मारले.

शफेाली 45 चेंडूत 84 धावा करून बाद 
 आरसीबीिी कण्यिार स्ृती मानिना दहने नाणेफेक शजकूंन रिरम 

गोलंदाजी करण्ािा ननण्यय घेतला. त्ांिा हा ननण्यय योग्य ठरलेला 
नाही. ददल्ी कॅप्पर्ल्सने 20 रर्कांत 2 बाद 223 िावा केल्ा.
सलामीवीर िेफाली वमधा आणण मेग लॅननगं यांनी िानदार फलंदाजी 
केली. दोघांनी पदहल्ा नवकेर्साठी 91 िेंडूत 162 िावांिी भागीदारी 
केली. िेफाली 45 िेंडूत 84 िावा करून बाद झाली.


