
।पििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

अवॉर्ड्स आणि डरफेन्स फो्सड 
लीगच्या वतीने शननवयार दि.५ मयारड 
रोजी चररंवर यथेील ्सयायन्स पयारड  यथेे 
पोली्स गौरव पुरस्यारांरे आयोजन 
ररण्यात आले होते. पोली्स, मयाजी 
्सनैनर, शयास्त्रज्ञ, शशक्षितज्ज्ञ एरयार 
व्या्सपीठयावर अ्सण्यारी शहरयातील 
ही पदहलीर वळे होती. भयारतयार ेपदहले 
परॅयाशलम्पिर ्सवुिडपिर नवजेतया पद्मश्ी 

मुरलीरांत पेटरर, नरिगेडरयर हेमंत 
िधीर – VSM , इस्ोर ेशयास्त्रज्ञ रॉ. 
अरुिरुमयार श्सन्या, भयारतीय तांडरिर 
्ससं्रे ेअध्यक्ष प्याध्ययापर निंडरशोर 
जगियाळे  प्मुख पयाहुि ेहोते.

सगंणक शास्त्रज्ञ पद्मश्री पद्मभषूण 
डॉ. विजय भटकर यांनरी पोलरीस पुरस्ार 
विजेत्ांना शुभेच्ा दिल्ा. स्ागत 
सभुिेार मजेर यशितं महाडडक यांनरी 
केले. नो युिर आममी आणण नो युिर 

पोलरीस मोदहमचेा पररचय डरीएफएलचे 
संस्ापक नरेश गोल्ा यांनरी केला.

डरीिायएसपरी आररफा मुल्ा, 
एसरीपरी रुक्मिणरी गलांडे, परीआय िषषाराणरी 
पाटरील, परीआय रुपालरी बोबडे, परीआय 

रेणकुा किम, परीएसआय दिलरीप पालांडे, 
पोलरीस नाईक आवतश खराडे (ज्ांनरी 
िेशभक्तीपर गरीते गायलरी), पोलरीस 

नाईक धनंजय पाटरील, कॉने्सबल अक्षय 
इंगिल,े हेड कॉने्सबल  रमरीजा गोलिंाज 
यांना परुस्ार प्रिान करण्ात आला. 
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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

“आमच्या ममतयाांनया कुणीतरी खोटां सयाांगून भयाांग पयाजली…”: देवेंद्र फडणवीस

प्रॉपटटी कयाड्ड’ अभयावी महसलुी उत्पन्न वयाढीबयाबत गैरसोय…
 सध्ा डपपंरी-चचचंिड निनगर विकास प्राधधकरणाच्ा काय्यक्षेत्ातरील क्षेत् मूळ 

नगर भमूापण हक्क चौकशरी िळेी विकससत झालले ेनव्हत.े त्ामळेु मळू आलखेािर 
स.नं. बसिून संपूण्य स.नं. डकंिा त्ांचे पोट दहस्स्ास नगर भूमापन क्रमांक िेिून 
वमळकत पडत्का सलदहलेल्ा आहेत. त्ानंतर डपपंरी-चचचंिड महापासलका विकास 
आराखडा मंजूर करुन सुवनयोसजत नागरी क्षेत् विकससत केले आहे. मात्, भूवम 
अधभलेख अध्याित न केल्ामुळे जमरीनधारकांना अधधकार अधभलेखाचा हक्क 
नोंि, हद्रीचे िाि, िारस नोंिरी करणे, िािाचे वनरसन, शासकतीय प्राधधकरणाच्ा 
जागेिरील अवतक्रमण वनसचित करणे अशा अडचणींचा सामना करािा लागतो. 
तसेच, महसुलरी अधभलेख उपलब्ध नसल्ामुळे महसुलरी उत्पन्निाढीबाबत गैरसोय 
होत आहे, याकडे आमिार लांडगे यांनरी लक्ष िेधले आहे.

कयाय्डक्रम यशस्ीततसेयाठी ययाांच ेयोगदयान
 आशशष गौंर, ्सुनील मयाऊ्सरर, मदहलया शरीर्सौष्ठवपटू तन्ीर हर, 

अननल जगतयाप, स्वप्ील रांबळे, रंद्ररांत आल्याट, नीलेश नेवयाळे यांनया 
महयारयाष्ट्र  गौरव पुरस्यार प्ियान ररण्यात आलया. रयायडक्रमयारे ्सूरि्संरयालन 
रीएफएल टके्ॉलॉजीर े्सरंयालर नीलेश नव्सपुते, रतेनया रंठयाळे यांनी रेले. 
रयायडक्रमयारे आयोजर रीएफएलरे ्ससं्यापर नरेश गोल्या, ्सनुील वरमयारे, 
मयाजी परॅया रमांरो रघनुयाथ ्सयावंत, रयाजेंद्र जयाधव, श्सद्धरयाम नबरयाजियार, मजुीब 
खयान, अजय खोमिे, नम्स दृष्ी जैन, ्संिीप जयाधव, रुतुरयाज अपरयाशजत, 
ननखखल अग्रवयाल यांनी रेले.

।पििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

डपपंरी-चररंवर नवनगर नवरया्स 
प्याधधररि हद्ीतील ‘प्ॉपटटी 
रयारड’ रया नवषय आतया मयागटी 
लयागण्यारी शक्यतया आहे. रयाज्य 
नवधीमंरळयाच्या अथड्संरल्ीय 
अधधवेशनयात आमियार महेश 
लांरगे यांनी ययाबयाबत लक्षवेधी 
मांरली आहे. त्यामुळे शशिें-
फरिवी्स ्सररयारररून 
्सरयारयात्मर ननिडययारी अपेक्षया 
आहे.

डपपंरी-चचचंिड निनगर विकास 
प्राधधकरणाचे विलरीनरीकरण पुणे 
महानगर प्रिेश विकास प्राधधकरण 
(परीएमआरडरीए) मधे् करण्ात आले 
आहे. मात्, प्राधधकरणाच्ा सुमारे ३० 
हजार भखूंडाच ेप्रॉपटमी काड्य बनिण्ाचे 

काम प्रलंवबत आहे. २०१८ मध्े सेक्टर 
२ मधरील वमळकतधारकांना प्रायोगगक 
तत्ािर प्रॉपटमी काड्य िेण्ात आले 
होते. मात्, त्ानंतरच्ा काळात हे काम 
प्रशासकतीय अनासे्मुळे तसेच िप्तर 
दिरंगाईमुळे जैसे थे आहे. प्राधधकरण 
हद्रीचे नकाशे तयार नाहरीत. त्ामुळे 
प्राधधकरणाचरी हद् नमेकती काय आहेत? 
याबाबतहरी संभ्रम आहे. 

जागामालकांचे सातबारे डकंिा 
खरेिरीखतािर केिळ ‘प्राधधकरण 

पपंपरी-चचंचवड नवनगर प्याधिकरण हद्ीतील 

‘प्रॉपर्टी कार्ड’चया पवषय लयागणयार मयागटी!
आ. महेश लांडगे यांनी मांडली लक्षवेधी सूचना: अधधवेशनात सरकारच्ा ननर्णयाकडे लक्ष

सायन्स पार्क  यथे े“पोलीस गौरव” परुस्ार सोहळा उत्ाहात
डीएफएल अवॉरस्ण, डडफेन्स फोस्ण लीग एक्स आममीमने संस्चे्ा वतीन ेकाय्णक्रमाच ेआयोजन

संपादित’ असा उल्ेख आढळतो. 
पररणामरी, प्राधधकरणच्ा जागेत 
अवतक्रमण आणण बकेायिा बांधकामांचे 
प्रमाण िाढले आहे. महापासलकेत 
याबाबत कोणताहरी लेखाजोखा नाहरी. 
याचा पररणाम महसलुरी उत्पन्नािर होतो. 
तसेच, मा. जमाबंिरी आयुक् आणण 
संचालक भूवम अधभलेख (महाराष्ट्र  
राज्) पुणे यांचेकडरील दि. २२ माच्य 
१९७६ च्ा महाराष्ट्र  जमरीन महसूल 
अधधवनयम १९६६ चे कलम १२२ 

च्ा अधधसूचनेनुसार डपपंरी-चचचंिड 
महापासलका समाविष् गािांचरी नगर 
भूमापन करण्ाचरी अधधसूचना मंजूर 
होिून नगर भूमापानाच्ा कामाला 
प्रारंभ करण्ात आला होता. मूळ नगर 
भमूापनासाठी सविस्तर मोजणरी ि हक्क 
चौकशरी कामकाज सन १९७६ ते १९८० 
च्ा िरम्ान करण्ात येिून त्ाप्रमाणे 
नकाशा ि वमळकत प्रडत्का तयार 
करण्ात आल्ा आहेत, असे आमिार 
लांडगे यांनरी लक्षिेधरी म्हटले आहे.

स्ावनक लोकप्रवतवनधींना विश्ासात न घेता तत्ालरीन महाविकास 
आघाडरी सरकारने प्राधधकरणाच े‘परीएमआरडरीए’त विलरीनरीकरण केले. 

त्ािळेी समुारे १ लाख नागररकांशरी सबंंधधत आणण ४५ त े५० हजार जागा मालकांच्ा 
‘प्रॉपटमी काड्य’चा प्रश्न ‘जसै ेथे’ आहे. महाविकास आघाडरीच्ा अडरीच िषषांच्ा काळात 
याकडे िलु्यक्ष झाल.े १४ िषषांपासनू प्रलवंबत असललेा शास्तरीकर सरसकट माफतीच्ा 
वनण्ययाप्रमाणे आता सशिें-फडणिरीस सरकारच्ा माध्मातून महापासलका, 
परीएमआरडरीए आणण भूवम अधभलेख विभागाच्ा एकडत्त सहयोगातून ‘प्रॉपटमी 
काड्य’ चा विषय मागमी लािण्ासाठी आम्हरी पुढाकार घेतला आहे. या अधधिेशनात 
लक्षिेधरी सूचना मांडलरी असून, सकारात्मक वनण्यय होईल, अशरी अपेक्षा आहे. 
- महेश लांडगे, शहराध्क्ष तथा आमिार, भाजपा, डपपंरी-चचचंिड.डपपंरी-चचचंिड 
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ऐन होळी-धुळवर ्सियाच्या 
दिवशी वयािळी वयाऱयया्सह 
झयालेलया अवरयाळी पयाऊ्स 
आणि गयारडपटीमुळे 
रयाज्ययाच्या अनेर भयागांतील 
रब्ी हंगयामयात रयाढिीलया 
आलेल्या गहू, हरभरया, ज्यारी, 
रांिया डपरां्सह भयाजीपयालया 
आणि द्रयाक्षे, रयाचळंब, रेळी, 
पपई फळबयागांरे मोठयया 
प्मयाियावर नुर्सयान झयाले 
आहे. नयाशशर्सह खयाने्श, 
मरयाठवयारययात ्सववाधधर 
नुर्सयान झयाले आहे. 

जळगाि, धुळे, नंिरुबारसह 
मराठिाडा आणण नासशक सजल्हात 
बहुतांश दठकाणरी अचानक 
मुसळधार पाऊस झाला. रब्री 
हंगामातरील गहू, ज्ारी, कांिा, 

मक्ाचरी काढणरी सुरू झालरी 
आहे. अखेरच्ा टप्प्ात पाऊस 
झाल्ामुळे िाळलेलरी डपके 
धभजलरी आहेत. िािळी िाऱयांमुळे 
शेतातरील उभरी डपके आडिरी 
झालरी आहेत. गहू धभजल्ामुळे 
िजषा खालािणार आहे. ठाणे 
सजल्हातरील शहापूर तालुक्ातरील 
भेंडरीसह अन्य भाजरीपाल्ाचे 
नुकसान झाले. भेंडरीचरी फुले 
गळणे, करपा,  बुरशरीचा प्रािभुषाि 
िाढला आहे.

नासशक, जळगाि, धुळे, 
नंिरुबारमध्े द्ाक्ष, डाचळंब, केळी, 
पपईचे परीक िािळी िारा, गारपरीट 
आणण पािसामुळे मातरीमोल झाले 
आहे. खाने्शसह सोलापूरच्ा 
क र म ा ळ ा  त ा लु क् ा त री ल 
केळीच्ा बागा िािळी िाऱयामुळे 
जमरीनिोस्त झाल्ा आहेत. 
वनयषातरीसाठी चांगला िर वमळत 
असतानाच केळीचे परीक हातचे 
गेले आहे. नासशकमधरील ससन्नर, 

वनफाड तसेच नगर येथरील द्ाक्षांचरी 
काढणरी सुरू आहे. अशा अिस्ेत 
मुसळधार पाऊस झाल्ामुळे 
द्ाक्षाचे मणरी फुटून गळून पडू 
लागले आहे. िातािरणात बाष्ाचे 
प्रमाण जास्त असल्ामुळे द्ाक्षाचे 
घड कुजू लागले आहेत. मणरी 
फुटल्ामुळे एका रात्रीतच काळी 
बुरशरी िाढलरी आहे. द्ाक्षांतरील 
साखरेचे प्रमाण कमरी झाल्ामुळे 
िजषा आणण उत्पािनांिरहरी 
पररणाम होणार आहे. पररसरातरील 
पपईच्ा बागाहरी िािळी िाऱयामुळे 

कोलमडून पडल्ा आहेत. िाशरीम 
सजल्हातरील िाशरीम, कारंजा, 
मानोरा, ररसोड पररसरांत संत्ा 
बागांचे नुकसान झाले आहे.
मोसमरी पाऊस परत डफरल्ानंतर 
पडणाऱया प्रते्क पािसाला 
अिकाळी पाऊस म्हटले जाते. 
होळी-धुळिडरीच्ा दििशरी पडलेला 
पाऊस यंिाच्ा हंगामातरील 
पदहलाच अिकाळी पाऊस आहे.

आजही हलक्यया ्सरी, 
गयारांरया अंियाज

पुणे : भारतरीय हिामानशास्त्र 

व ि भ ा ग ा क डू न  ि त्य ि ण् ा त 
आलेल्ा अंिाजानुसार आज, 
बुधिारीहरी राज्ाच्ा विविध 
भागांमध्े पािसाचरी शक्ता 
आहे. ८ माच्यपययंत काहरी दठकाणरी 
मेघगज्यनेसह पािसाच्ा हलक्ा 
सरींचरी  शक्ता यापूि मीच 
ित्यिण्ात आलरी आहे. बुधिारी 

कोकण आणण गोव्ात कोरडया 
हिामानाचरी शक्ता ित्यिण्ात 
आलरी आहे. मध् महाराष्ट्र , वििभ्य 
आणण मराठिाडयाच्ा काहरी 
भागांमध्े पािसाच्ा हलक्ा 
सरींचरी, तर काहरी भागांमध्े 
मेघगज्यनेसह पाऊस होण्ाचरी 
शक्ता आहे.

अवकाळीन ेदयाणयादयाण!
रब्ी पिकांसह द्ाक्ष, डाळिंब, केिी, ििई पिकांचे नुकसान

। िुणे । महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।

 होळी त्याबरोबर येियारी 
धळुवर अन ्रंगपंरमी म्हिजे 
जीवनयातील आनंियारया रयाळ. 
रुठल्याही वययातल्या, रुठल्याही 
वगवातल्या बचे् रंपनी्सयाठी हया 
उत्सव आनंियारया ठेवयार जिू! 
पि बयालपियातलया हया रयाळ 
प्त्रेयालया अनुभवयायलया नमळतोर 
अ्स ंनयाही. अनयाथ, अपंग, गभंीर 
आरयाजयान ंग्रस्त, रस्तयावर 
भटरियारी अशी अ्सखं्य वंचरत 
मलु ंययाबयाबत रमनशशबीर! पि 
यया मलुांच्या रहेऱययावर आनंि 
फुलण्यार ंरयाम अनेर वषषांपया्सनू 
भोई प्नतष्ठयानच्यावतीनं रेलं जयात 
आहे. यिंया प्नतष्ठयाननं आयोशजत 
रेलले्या रंग महोत्सवयात तब्ल 

१७०० वचंरत मुलांनी ्सहभयाग 
नोंिवलया.

भोई प्रवतष्ानच्ा 'रंग बरसे' 
या महोत्सिाचं यंिाचं 27 िं िष्य 
आहे. यामध्े अनाथ, एचआयव्हरी 
बाधधत, अंध, अपंग मुलं, रेले् 
प्लॅटफॉम्यिर पॉलरीश करणारी 
मुलं, िेििासरी भगगनींचरी मुलं, 
रस्तािर डोंबाऱयांचा खेळ करणारी 
मुलं, मवतमंि मुलं, ऊस तोडणरी 

कामगारांचरी मुलं अशरी िंचचत 
घटकातरील मुलं सहभागरी होतात 
आणण आनंि लुटतात. अशा १७०० 
मुलांनरी या महोत्सिाचा आनंि 
लुटला. रास्ता पेठेतरील क्ाट्यर 
गेटजिळील डटळक आयुिवेि 
महाविद्ालयाच्ा मैिानािर हा 
रंग महोत्सि पार पडला.

भोई प्रवतष्ानचे संस्ापक 
अध्क्ष डॉ . वम सलंि  भ ो ई 
म्हणाले, "यंि प्रवतष्ानच्ा रंग 

महोत्सिात आयोजन करण्ात 
आलं होतं. त्ात १,७०० विशेष 
मुलांनरी सहभाग घेतला. खरं तर 
कोरोनाच्ा काळात या मुलांना 
उत्सिाचा आनंि घेता आला 
नाहरी. यंिाच्ा रंग महोत्सिाला 
खूप मोठ्ा प्रमाणात प्रवतसाि 
वमळाला. यामधे् सि्य घटकातरील 
मुलं सहभागरी झाले होते. 

तरीन िषषानंतर झालेल्ा या 
रंग सोहळ्ात मुलं रंगात न्ाऊन 
गेलरी होतरी. त्ांच्ा चेहऱयािरील 
आनंि हा अिण्यनरीय असाच होता. 
रंग खेळताना ते हरखून गेल्ाचे 
दिसून आले. 

डॉ. ज्ञानेश्र मुळे यांच्ा 
च ां गु ल प ण ा च री  च ळ ि ळ 
उपक्रमांतग्यत िेखरील मुलांशरी 
संिाि साधण्ात आला. त्ांचा 
सहभाग हरी एक महत्ाचरी गोष् 
होतरी"

आनदंाच ेरंग, आनदं तरंग! 
      वंधचत धचमुकलांची रगंली धुिवड

िुळययालया गयारपपटीचया तडयाखया
 धुळे शजल्हयातील खोरी डटटयाने भयागयात आणि जळगयाव शजल्हयातील 

रयाही भयागांत ्समुयारे तया्सभर गयारपीट झयाली. रस्त,े शतेशशवयारांत गयारांरया 
्सरया परलया होतया. ्सवडरि पयाढऱयया रंगयारी रयािर प्सरल्यारे चररि होते. 
गयारपीट झयालेल्या परर्सरयात रब्ी हंगयामयातील रयाढिीलया आलेली 
डपरे वयायया गेली आहेत.

तयातडीन ेपांचनयाम्याच ेआदेश
 रयाज्ययातील अवरयाळी पयाव्सयाने झयालेल्या नुर्सयानीरे तयातरीने 

पंरनयामे ररयावेत, अ्से आिेश मुख्यमंरिी एरनयाथ शशिें यांनी दिले. 
रयाज्ययात झयालेल्या अवरयाळी पयाव्सयाच्या पयार्डभूमीवर मुख्यमंत्रांनी 
मगंळवयारी मखु्य ्सचरव मनरुुमयार श्ीवयास्तव त्सरे शजल्याधधरयाऱयांशी 
्संपरड  ्सयाधून पररस्स्तीरी मयादहती घेतली. शेतरऱयांनया तयातरीने 
दिलया्सया नमळयालया पयादहजे. ्संरटग्रस्त शेतरऱयांच्या पयाठीशी ्सररयार 
आहे. यया दृष्ीने मह्सूल यंरििेने लगेर रयामयालया लयागयावे, अ्से आिेश 
मुख्यमंत्रांनी दिले आहेत.

।  िुणे । महाईन्यूज । 

प्रतितिधी।

जनतेला बिल हिा आहे, 
बिलासाठी सिषानरी एकत् यािे, असे 
आिाहन राष्ट्र िािरी काँगे्सचे अध्क्ष 
शरि पिारांनरी केले. भाजपच्ा 
विरोधात विरोधरी पक्षांनरी एकजूट 
करताना काँगे्सला सोबत घेणे 
आिश्यक आहे. काँग्से हा या िेशातरील 
महत्ताचा पक्ष असून प्रते्क गािात 
या पक्षाचा काय्यकतषा आहे, याकडे 
पिार यांनरी लक्ष िेधले.पुण्ातरील 
कसबा पोटवनिडणुकतीत भाजपच्ा 
हेमतं रासनेंचा पराभि करून वनिडून 
आलेल्ा रिींद् धंगेकरांनरी सोमिारी 
राष्ट्रिािरीच ेसिवेसिषा शरि पिारांचरी यांचरी 
पणु्ात भटे घतेलरी. त्ानतंर ते माध्म 
प्रवतवनधींशरी बोलत होत.े

पिार म्हणाले, कसब्ात 
मविआचरी एकजटू दिसलरी. भाजपचा 

गड ढासळला. भाजपने कसब्ात 
बापट, डटळकांना डािलनू वनण्यय घेतल,े 
त्ासोबतच जनतेला बिल हिा आहे, 
त्ासाठी सिषानरी एकत् यणे्ाचरी गरज 
आहे. ते करताना काँगे्सला सोबत 
घेणे आिश्यक आहे. नारायणपेठ, 
सिासशिपेठ आणण शवनिारपेठ हा 
भाजपचा गड आहे. त्ामळेु कसब्ात 
विजय होईल कती नाहरी, याचरी खात्री 
नव्हतरी. कसब्ात गगरीश बापट यांनरी 
अनेक िषवे प्रवतवनधधत् केले होते. ते 
लोकांमधे् असायच.े त्ांच ेभाजप आणण 
त्ांच्ा पररिाराशरी घवनष् संबधं होत.े 
पण भाजपशरी संबंध नसलेल्ांशरीहरी 
त्ांच ेमैत्रीच ेसबंधं होते. 

जनतेला बदल हवा, 
सववानी एरत्र यावे
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रुग्ांना मबुलक प्रमाणात औषध,े मदहलांच्ा प्रसतुरीगहृात 
विविध सवुिधा, डायसलससस यवुनट तसचे नव्ान ेसरुू करण्ात 

यणेाऱया िहा डायसलससस बडे तातडरीने रुग्ांना उपलब्ध करून िेण्ाचे 
आिेश सजल्ा शल्चचडकत्सक डॉ. नागनाथ यमपल् ेि इतर डॉक्टरांना 
दिल ेआहेत. सांगिरीतरील औधं ऊरो सजल्ा रुग्ालयात सजल्ाभरातनू रुग् 
उपचारासाठी येत असतात. रुग्ांना चांगला िदै्कतीय सवुिधा वमळाव्ात 
यासाठी दििगंत आमिार लक्ष्मणभाऊ जगताप यांनरी नहेमरीच प्रयत्न केले 
होते. मरी सदु्ा त्ाचा पाठपरुािा करून रुग्ांना चांगल्ा सवुिधा उपलब्ध 
करून िेण्ासाठी नहेमरी प्रयत्नशरील राहणार आहे.

 - आमिार अश्वििी जगिाि, आमिार चचचंिड विधानसभा

।पििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

डपपंरी चररंवर महयापयाशलरेरी 
शलटमल टसे्ट म्हिनू पयादहले 
जयाियारे चररंवर नवधयान्सभरेी 
पोट ननवरिरू नुरतीर ्सपंन्न 
झयाली. ययामध्य े्सत्याधयारी 
भयाजपलया महयानवरया्स 
आघयारी्सोबत ररुशीरया 
्सयामनया ररयावया लयागलया. रेवळ 
स्वगटीय लक्ष्मि जगतयाप 
यांच्या ननधनयारी ्सहयानभुतूी 
आणि “जगतयाप पॅटनड”मळेुर 
चररंवरमध्य ेभयाजपलया 
यश नमळयाले. त्यारबरोबर 
महयानवरया्स आघयारीतील 
फुटीरया थेट फयायिया भयाजपलया 
झयालया आहे. महयापयाशलरेरे 
ननवरिूर रधीही लयागू 
शरत ेत्या अनषुगंयाने चररंवर 
नवधयान्सभया मतियार्ंसघयात 
भयाजपलया यश नमळवण्या्सयाठी 
मोठ्या ्समस्ांनया तोंर 

द्याव ेलयागियार आहे हे यया 
ननरयालयातनू ्समोर आल ेआहे.

िास्तविक, महाविकास 
आघाड रीत रील काह री  म ाजरी 
नगरसेिक ि पिाधधकारी यांनरी 
अपक्ष उमेििाराच्ा पाठीमागे 
ताकि लािलरी. त्ामुळे अनेक 
प्रभागात भाजपला डकंचचतसे 

मताधधक् वमळाले तर भाजपचे 
प्रभािके्षत् असणाऱया अनेक 
प्रभागात राष्ट्र िािरी काँग्ेसचे 
उमेििार विठ्ठल उफ्य  नाना काटे 
यांनरी लक्षिेधरी मतिान घेतले 
याकडे िलु्यक्ष करून चालणार 
नाहरी. यामधे् अपक्ष उमेििार 
राहुल कलाटे यांना वमळालेले 

मतिान महाविकास आघाडरी सोबत 
आले असते तर वनकाल िेगळा 
दिसला असता. कसबा विधानसभा 
पोटवनिडणुकतीच्ा वनकालातून 
स्ावनक महाविकास आघाडरीतरील 
ए क जू ट  म ह ा प ा स ल के स ा ठ ी 
भाजपला धोक्ाचरी घंटा मानलरी 
जात आहे.

राज्ात सते्िर असणारे 
भाजप महानगरपासलकेत मूळच्ा 
चार प्रभाग पद्तरीने वनिडणूक 
लढिण्ाचा विचार करत आहे. तर 
२०१७ मधरील प्रभाग क्रमांक – 16 
हा िाले्करिाडरी, सशिेंिस्तरी, रािेत, 
डकिळे, मामुडमी, विकासनगर या 
भागात समाविष् आहे. या भागात 
भाजपचे नगरसेिक संगरीता भोंडिे 
ि बाळासाहेब ओव्हाळ प्रवतवनधधत् 
करतात तर राष्ट्र िािरी काँग्ेसकडून 
मोरेश्र भोंडिे ि प्रज्ञा खानोलकर 
प्रवतवनधधत् करतात प्रभागाचे 
एकूण मतिान एकूण ५२ हजार 

८७८ मतिान आहे. यामधरील पोट 
वनिडणुकतीत २६,०३७ लोकांनरी 
मतिान केले. एकूण ४८.३०% 
मतिान झाले.

विधानसभा पोटवनिडणुकतीत 
मतिानाचरी आकडेिारी पाहता 
भाजपच्ा उमेििार असश्नरीताई 
जगताप यांना ११,६३७ मतिान 
वमळाले. राष्ट्र िािरी काँग्ेसचे नाना 
काटे यांना ९,६१४ तर अपक्ष 
राहुल कलाटे यांना ३६९४ मतिान 
वमळाले. सोबत इतर अपक्षांना 
८०३ ि नोटा यांना २८९ मतिान 
झाले.

महयापवकयास आघयाडीची "रोकेदुखी"!
भाजिाला आत्मधचंतनाची गरज: प्रभाग १६ मधील आकडेवारी बोलकी!

।पििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधी।

डपपंरी-चररंवर 
शहरयातील पदहल्या 
लोरननयुक्त व चररंवर 
नवधयान्सभया मतियार्ंसघयाच्या 
आमियार अशर्नी लक्ष्मि 
जगतयाप यांनी ननवरून 
आल्यानंतर रौथ्यार 
दिवशी ्सोमवयारी (दि. ६) 
्सांगवी येथील औधं ऊरो 
शजल्या रुग्यालययालया भेट 
दिली. रुग्यालययाच्या ्सवड 
नवभयागांरी पयाहिी ररून 
त्ांनी अनेर रुग्ांशी 
्संवयाि ्सयाधलया. रुग्ांनया 
दिल्या जयाियाऱयया वैद्रीय 
्सोयी्सुनवधांरया आढयावया 
घेतलया. त्यानंतर शजल्या 

शल् चरडरत्सरां्सह 
रुग्यालययाच्या 
प्शया्सनयातील अन्य वैद्रीय 
अधधरयाऱयां्सोबत ररवा 
ररून रुग्ांनया नवनवध 
्सोयी्सुनवधया उपलब्ध ररून 
िेण्यारे आिेश दिले.

चचचंिड मतिारसंघाचे भाजप 
आमिार दििगंत लक्ष्मणभाऊ जगताप 
यांच्ा वनधनामुळे या मतिारसंघात 
नकुतरीच वनिडणकू पार पडलरी. त्ामध्े 
दििगंत लक्ष्मणभाऊ जगताप यांच्ा 
पत्नरी असश्नरी लक्ष्मण जगताप यांचा 
विजय झाला. चचचंिड मतिारसघंातरील 
जनतने ेत्ांना भरघोस मतांनरी वनिडून 
दिले. आमिार झाल्ानंतर त्ांनरी 
चौथ्ाच दििशरी सांगिरी येथरील औधं 
ऊरो सजल्ा रुग्ालयाला भटे दिलरी. 
दििगंत आमिार लक्ष्मणभाऊ जगताप 
हे िेखरील औधं ऊरो सजल्ा रुग्ालयात 

रुग्ांना उत्म प्रकारच्ा सुविधा 
उपलब्ध करून िेण्ासाठी कायम 
आग्हरी असायच.े त्ांनरी या रुग्ालयात 
आमिार वनधरीतून अनेक चांगल्ा 
सवुिधाहरी उपलब्ध केल्ा होत्ा.

आता त्ांच्ानंतर आमिार 
झालेल्ा त्ांच्ा पत्नरी असश्नरी लक्ष्मण 
जगताप यांनरीहरी औधं ऊरो सजल्ा 
रुग्ालयाला भेट िेत रुग्ांसाठी 
असलेल्ा सुविधांचा आढािा घतेला. 
यािेळी सजल्ा शल्चचडकत्सक डॉ. 
नागनाथ यमपले्, सजल्ा आरोग्य 

अधधकारी डॉ. भगिान पिार आिरी 
उपस्स्त होत.े आमिार असश्नरी लक्ष्मण 
जगताप यांनरी रुग्ालयातरील प्रत्के 
विभागात जाऊन तथेरील पररस्स्तरीचरी 
पाहणरी केलरी. रुग्ांना दिल्ा जाणाऱया 
औषधांबाबत मादहतरी घेतलरी. अनेक 
रुग्ांशरी संिाि साधून रुग्ालयात 
यणेाऱया अनभुिाबाबत मादहतरी घतेलरी. 
काहरी मदहला रुग्ांनरी आमिार असश्नरी 
लक्ष्मण जगताप यांच्ा गळ्ात पडून 
हंबरडा फोडला. त्ांना धरीर िेत त्ांनरी 
काहरीहरी काळजरी न करण्ाच ेआिाहन 

केले. रुग्ालयात येणाऱया रुग्ांना 
उपचार वमळतात का, याचरी तेथरील 
डॉक्टरांकडेहरी त्ांनरी विचारणा केलरी. 
रुग्ालयातनू नागररक परत गेल ेनाहरी 
पादहजेत, अन्यथा तुमच्ािर ऍक्शन 
घेईल. मरी उद्ा पुन्ा रुगणालयाला 
भटे िेईल, असे म्हणत त्ांनरी डॉक्टरांना 
सज्जड िम भरला.

त्ानतंर त्ांनरी याच रुग्ालयात 
आयोसजत केलले्ा जनऔषधरी सप्ताह 
काय्यक्रमाला उपस्स्त राहून माग्यिश्यन 
केले. यािेळी आरोग्य विभागाचे 

उपसचंालक डॉ. राधाडकशन पिार, अन्न 
ि औषध प्रशासनाचे सहआयुक् एस. 
व्हरी. प्रतापिार, सजल्ा शल्चचडकत्सक 
डॉ. नागनाथ यमपले्, सजल्ा आरोग्य 
अधधकारी डॉ. भगिान पिार आिरी 
उपस्स्त होते. गोरगरीब रुग्ांना 
स्स्त जेने ररक औषधे उपलब्ध 
करून िेणे काळाजरी गरज असल्ाचे 
सांगगतले. त्ासाठी या रुग्ालयात 
जेनेररक औषध कें द् सुरू करण्ासाठी 
प्रस्ताि तयार करण्ाचरी सूचना त्ांनरी 
प्रशासनाला केलरी.

आ. अश्विनी लक्ष्मण जगताप यांनी औधं जजल्ा रुग्ालयाला ददली भटे
रुगानंा सपुवधा उिलब्ध करून देण्ाच ेददले आदेश

महयापयाललकेतील रयाजकीय गलणते
ययामध्य ेभयाजपलया नमळयालेल्या मतयापके्षया महयानवरया्स आघयारी मधील 

नवभयागलेल्या मतांरी बेरीज १६७१ मतांनी अधधर आहे. यया ननवरिुरीत 
भयाजपलया रयाष्ट्रवयािी रांग्रे्सररून लढलेले नवनयाथ लोखंरे व मयाजी 
नगर्सवेर गिशे भोंरव ेयांनीही भयाजपलया मित रेली आहे. पक्ष नवरहीत 
१०९२ भयाजप नवरोधयात मतियान आहे. ही ्सवड एरूि २७६३ मतियान हे 
्सत्याधयारी भयाजप नवरोधी आहे. त्यामळेु हे मतियान रोियाररे जयाियार आणि 
महयापयाशलरया ननवरिरुयात महयानवरया्स आघयारी एररि येियार रया? ययावरती 
महयापयाशलरेतील रयाजरीय गणित ेठरियार आहेत. त्यामळेु महयापयाशलरेरी 
शलडटल टसे्ट अ्सियाऱयया पोटननवरिरुीतून महयानवरया्स आघयारी्सयाठी 
फयायद्यारी तर भयाजप्सयाठी रोरेिखुी वयाढियारी आहे हेर दि्सनू येत.े
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आिंिी सकाळ

एकिा एका व्क्तीिर लक्ष्मरी रुसलरी 
आणण जाता जाता त्ाला म्हणालरी.... 

आता माझ्ा जागरी तुझ्ा घरात िाररद्र्य येणार 
अाहे. परंत ुमरी तलुा एक िरिान मागण्ाचरी सधंरी 
िेत अाहे. तझुरी इच्ा असेल त ेमाग. माणसू खपू 
समजूतिार होता, तो म्हणाला जर िाररद्र्य येणारंच 
असले तर त्ाला कोणरी थांबि ूशकत नाहरी, बस्स 
फक् त्ाला म्हणािं माझ्ा पररिारात एकमकेांत 
प्रमे आणण सजव्हाळा राहू िे. लक्ष्मरी तथास्त ुम्हणालरी 
आणण वनघनू गलेरी. काहरी दििसानंतर - धाकटरी सून 
स्यपंाक बनित होतरी, वतन ंभाजरीला मरीठमसाला 
टाकला आणण िसुरं काम करायला वनघून गलेरी. 
त्ानंतर मोठी सनू आलरी, न चाखताच मरीठ टाकल,ं 
आणण कामाला वनघनू गलेरी. त्ाचप्रमाण ेआणखरी िोन 
सनुांनरी न चाखताच भाजरीत मरीठ टाकल ंआणण वनघनू 
गले्ा. जेव्हा माणूस आला आणण जिेायला बसला 
तर भाजरी खारट लागल्ािर तो समजनू गलेा कती 
िाररद्र्य आलेल ंआहे. 

ज्ा घराि प्रेम, शांिी, आणण 
आिुलकी असिे तिथं 
लक्षी िेहमी िांििे...

महाईन्यूज हे डिजिटल वृत्तपत्र संस्ािक संिािक अधधकराव दिवे- िाटील यांनी ववशाल थिएटर, डपपंरीच्ा बािूला 'महाईन्यूज'च्ा पुणे ववभागीय काययालयामधून प्रकाजशत केले आहे. या वृत्तपत्रात डिजिटल स्वरुपात मुद्ीत केलेले लेख, 
बातम्ा तसेच लेखनाशी डकंवा ववचारांशी संस्ापक संपादक सहमत असतीलच असे नाही.  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.)

संपादकीय

सव्षप्रथम िमु्ाला होश्लकोत्सवाच्ा अिके 
शभेुच्ा. होळीच्ा शुभचे्ा वगेळ्ा शब्ाि 
द्ारच्ा असिाि, हे मला ठाऊक आहे. िरंि,ु 
गले ेकाही मदहिे महाराष्ट् ाि जो राजकीर 
श्शमगा सुरु आहे िो िाहिा वगेळ्ा शुभचे्ा 
िेण्ारी गरज िाही, अस ेमला वाटिे.

महाराष्ट्र ातरील राजकतीय िातािरण सध्ा 
अवतशय गढूळ झाल ेआहे. हिते विखार 

भरुन रादहला आहे. मोटारीतून जाताना 
नुसतरी काच खालरी केलरी तरी या राज्ात 
सशमगा सुरु असल्ाच ेसहज कळते! असो. 
राजकतीय कटुता कमरी करण्ासाठी मरी, 
म्हणज ेनानासाहेबांनरी पढुाकार घ्ािा, अशरी 
मागणरी मध्तंरी होत होतरी. होसलकोत्सिाच्ा 
वनवमत्ान ेत्ा दिशने ेकाहरी करता यतेे का, हे 
पाहण्ासाठी हे पत् सलहरीत आहे.
हल्री जो उठतो तो िणािण तोंडाला येईल 
त्ा लाखोल्ा (आम्हाला) िाहताना दिसतो. 
कुठल्ाहरी राजकतीय पढुाऱयान ेतोंड उघडल ेकती 
सशमगा सरुु होतो. त्ाच ेतोंड वमटल ेकती िसुरा 
सरुु करतो, आणण त्ाचा सशमगा आटोपपेययंत 
वतसरा सुरु होतो! गले ेकाहरी मदहन ेहे असचे 
चालू आहे. रेडा काय, खोकती काय, गद्ार 
काय…
आमचे माजरी वमत् मा.राऊतसाहेब तर बारमाहरी 
सशमगा करत दहडंत आहेत. त्ांनरी तर अगिरी 
हद्च केलरी आहे. रात्रीच्ा समुारास होळ्ा 
पेटिण्ाचरी प्रथा आहे. हे राऊतमहाशय 
सकाळी नऊ-िहा िाजताच होळी पटेितात! 
अस ेडकतरी दििस चालणार?
आपण साऱया पक्षाच्ा नते्ांनरी वमळून वनिान 
एक दििस तरी सौजन्य दििस पाळािा, आणण 
तो होळीचा असािा, अस ेिाटत.े त्ा दििशरी 
एकमेकांशरी सौहािषाने बोलािे, मग िष्यभर 
सशमगा सुरु ठेिता येईल! हे सहज शक् 
होईल, पण तमुच ेनि ेवमत् मा. उधोजरीसाहेब 
आणण त्ांच ेसशलिेार राऊतसाहेब यांना कोणरी 
पटिनू द्ािे? त ेमाझा (अजनूहरी) फोन घते 
नाहरीत. तमु्हरी हे काम कराल का? या कामाचे 
थोडे के्रडडट तुम्हालाहरी वमळेल. नाहरीतरी 
हल्री तमु्हरी त्ांच ेप्रिके् असल्ासारखचे 
बोलत असता. कळिा!मा. उधोजरीसाहेब, 
सि्यपक्षरीय कटुता टाळण्ासाठी तुमचे माजरी 
वमत् नानासाहेबांनरी पुढाकार घतेल्ाचे दिसनू 
यते आहे. गले ेकाहरी दििस तमु्हरी त्ांना आणण 
त्ांच्ा नते्ांना ज्ा लाखोल्ा िाहात आहात, 
त्ा बिं व्हाव्ात म्हणनू त्ांनरी हरी निरी खळेी 
केलरी असािरी, असा अिंाज आहे. होळीचा 
एक दििस आपण साऱयांनरी मौनव्रत पाळून 
बारमाहरी सशमगा सरुु ठेिािा, अशरी त्ांचरी 
सचूना आहे. तमुच ेमत काय? कळािे. तमुच्ा 
मताला महाविकास आघाडरीचा विरोध असणार 
नाहरी. खात्री बाळगा.

श्शमग्ाच्ा 
िावािं...!

आजलगंनें घि े।
 मोक्ष सायुज्यता िोि े॥१॥

ऐसा संताचा महहमा । 
िाली बोलायाची सीमा ॥ध्ु.॥

 - संि िुकाराम

साम थ््य ि ा न ,  स् तं त् , 
यशस्री स्त्ररी आकष्यक 

िाटते? तुम्हाला अशरी स्त्ररी जोडरीिार 
डकंिा जरीिनसाथरी म्हणून हिरी आहे? 
सािधान! कारण काय आहे... पोळं आहे 
म्हटल्ािर माश्या तर घोंघािणारच... पण 
अशा स्तंत्, सामथ््यिान, कत्यव्तत्पर, 
काव्शास्त्र विनोि पारंगत, सभंाषणकला 
प्रिरीण स्त्ररीशरी सहजरीिन तुम्हाला झपेणार 
आहे? तुमच्ा मनाचरी तरी तयारी आहे? 
वतचा बाणेिार स्भाि आणण वतचं यश 
तुम्हरी पचिू शकणार आहात?

हे सलखाण िाचून जर राग येणार 
असेल, चलवबचल होणार असेल, तर 
परत एकिा विचार करा. जोडरीिार माझरी 
सशक् बरी कती हिरी मला अबला नारी, 
मात् एक लक्षात घ्ा, समथ्य असो िा 
अबला- चांगुलपणा ऑप्शनल नसतो. 
आणण हो, सामथ््यिान मदहलांना तुमचरी 
गरज नसते. तुम्हाला जर एखाद्ा स्तंत् 
िृत्रीच्ा सामथ््यिान मदहलेचं मन 

सजकंायचं असेल, तर पदहलरी गोष् लक्षात 
घ्ा कती त्ांना तुमचरी ‘कशाहरीसाठी’ गरज 
नसते. ना तुमच्ा पैशांचरी, ना तारणहार 
म्हणून, ना संरक्षणकतषा म्हणून, ना तमुच्ा 
भेट िस्तूंचरी, ना तुमच्ा कौतुकाचरी.

वतला तुमचरी गरज नसते; पण हो, 
तुम्हरी खरंच छान माणूस असाल, तर 
तुमच्ात वतला रुचरी मात् नक्कती असू 
शकेल. वतला छान जोडरीिार असािा अशरी 
वतचरी इच्ा असते, पण तरी वतचरी गरज 
नसत.े उगरीच वतचा रक्षणकतषा, पालनकतषा 
बनण्ाच्ा भानगडरीत पडू नका. कारण 
‘तसं’ बनणं हरी तुमचरी भािवनक गरज 

असू शकेल, वतचरी नाहरी. त्ामुळे उगरीच 
‘मोठेपणा’चा आि आणण्ाऐिजरी त्ांना 
‘बरोबरी’चरी जागा दिलरीत, तर तुमच्ा 
स्प्ाचरी सुंिरी तुम्हाला वमळण्ाचरी 
शक्ता जास्त असत.े ‘समथ्य आणण स्ततं्’ 
स्त्ररीला तोडरीस तोड भागरीिार पादहजे 
असतो, त्ांच्ािर वनयंत्ण ठेिणारा 
कुणरी पोसलस नाहरी. लक्षात घ्ा, वतला 
तुम्हरी ‘हिे’ आहात म्हणून हे नातं असतं, 
तुमचरी ‘गरज’ आहे म्हणून नाहरी. आणण 
जर प्रत्ेक बारीकसारीक गोष्रीत जर 
वतला तुमचरी गरज पडत असेल तर एक 
गोष् लक्षात घ्ा- प्रॉब्ेम तुमच्ात आहे, 
वतच्ात नाहरीस्तंत् आणण सामथ््यिान 
स्तस्त्रयांनरी तुम्हाला सुधारण्ाचा आणण 
तुमचं बेबरी ससडटगं करण्ाचा मक्ा 
घेतलेला नाहरी. त्ांना तुमच्ात लहान 
मूल नको आहे, त्ांना हिा आहे तोडरीस 
तोड भागरीिार. हातातल्ा सगळ्ा गोष्री 
टाकून त्ांनरी आयुष्यभर तुमचं संगोपन 
करािं हरी अपेक्षाच मुळात गैर आहे. 

‘स्ती’ ििीसारखी असिे... ‘प्रवाही’!
‘्सयामथ्डवयान स्त्रीशी ्सहजीवन हवे अ्सले तर एरमरेांनवषयी आिर ठेवया. एरमरेांत भयावननर गंुतविूर जरूर ररया, 

पि ‘एरमरेांच्या व्याव्सयाययर जीवनयाआर आपि यते नयाही नया’ ययारी रयाळजी नक्ी घ्या. स्वयातंत्र महत्तयारं. तमुरंही आणि 
त्ांरहंी. स्वयातंत्र म्हिज ेव्धभरयार नवे्. तमु्ही तमुच्या नमरिांबरोबर-मडैरििींबरोबर ब्ूसन तया्सन् तया्स गप्या मयारू शरतया. तशया 
त्याही! पि त्यारया अथड अ्सया नयाही री, तमु्ही डरंवया त्या व्धभरयारी आहेत. त्ांरी तुमच्यातली भयावननर गंुतविूर, पे्म, आिर 

आणि नतलया नतच्या नमरि-मडैरििींबरोबर वेगळ्या आयषु्यारया पूिड अधधरयार आहे.

।। अभंगवाणी ।।

भयूतमका

िैराश्ावर माि व्ारामािे

जगभरात सि्यत् िेश मानससक 
आरोग्याच्ा समस्ांशरी 

झुंजत आहेत. लक्षािधरी लोक 
नैराश्य, चचतंा आणण अन्य मानससक 
आजारांना तोंड िेत असताना, िरीघ्यकाळ 
रेंगाळलले्ा करोनासाथरीन ेयात भरच 
घातलरी आहे. औषध ेआणण समपुिेशन 
यांसारख ेपारंपररक उपचार मानससक 
आरोग्यासाठी केले जातात. मात् या 
पारंपररक उपचारांपके्षा व्ायामासारखा 
उपाय अधधक प्रभािरी ठरतो, असे 
असलकडेच झालले्ा सशंोधनात समोर 
आल ेआहे.

नरैाश्य आणण चचतंा या महत्ताच्ा 
आरोग्य समस्ा आहेत. मानससक 

आरोग्याच्ा समस्ांमुळे िैयगक्क 
तसेच सामासजक पातळीिर मोठा 
फटका बसतो. मात् आठिड्ातून १५० 
वमवनटे िगेान ेचालण,े िजन उचलण,े 
योग यांसारखा शारीररक व्ायाम 
केल्ास नैराश्य, चचतंा आणण अन्य 
मानससक समस्ा लक्षणरीयरीत्ा कमरी 
होतात, अस ेया अभ्ासात आढळल.े 
नरैाश्य, एचआयव्हरी, मतू्डपडंाच ेआजार 
असलेल्ा व्क्ती, गभ्यितरी तसेच 
प्रसतूरीपचिात सिषाधधक फरक दिसनू 
आल्ाचेहरी संशोधकांनरी नोंििले. 
व्ायामाचरी तरीव्रता जिेढी अधधक तिेढा 
त्ाचा लाभहरी अधधक असतो, थोडक्ा 
कालािधरीसाठी केलले्ा व्ायामापके्षा 

सहा ते १२ आठिडे सातत्ान ेव्ायाम 
करणे अधधक लाभिायक ठरत,े असहेरी 
या अभ्ासात आढळल.े

मानससक आरोग्यासाठी अन्य 
उपचारपद्तींच्ा तुलनेत व्ायाम 
डकतपत अधधक प्रभािरी ठरतो, याचे 
मोजमापहरी सशंोधकांनरी केल.े यामध्े 
औषधे डकंिा अन्य उपचारांच्ा 
तुलनेत व्ायाम हा िरीड पट अधधक 
प्रभािरी असल्ाचे आढळले. एिढेच 
नवे्ह, तर कमरी खच्य, कमरी िषु्ररणाम 
याच्ा जोडरीलाच योग्य िजन, हृिय 
आणण हाडांच्ा आरोग्यात सधुारणा हे 
शारीररक लाभ आणण बौणद्क लाभहरी 
व्ायामामळेु प्राप्त होतात.
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अजित पवारांचा मखु्यमंत्ानंा इशारा

महयारयाष्टयासह 'यया' भयागयात पयावसयाचया अांदयाज
 IMD नु्सयार, 6 ते 9 मयारड िरम्यान महयारयाष्ट्र , 6 ते 7 मयारड रोजी 

रयाजस्यान आणि गुजरयातमध्ये मेघगजडने्सह हलरया पयाऊ्स परण्यारी 
शक्यतया आहे. त्ेसर 6 ते 7 मयारड रोजी तयाशी 30 ते 40 डरलोमीटर 
वेगयाने वयारे वयाहण्यारी शक्यतया आहे आणि पूवड रयाजस्यान, पशचिम 
मध्य प्िेश, गुजरयात आणि मध्य महयारयाष्ट्र यातील रयाही दठरयािी 
गयारपीट होण्यारया अंियाजही वतडवण्यात आलया आहे. ि्ुसरीररे, 
7 मयारड रोजी पशचिम रयाजस्यान, मरयाठवयारया आणि नविभवात अ्ेसर 
हवयामयान रयाहील.

तयात्याळ मदत पोहोचपवण्यात येईल 
 धुळे शजल्हयातील ्सयाक्री तयालुक्ययातील खोरे टीटयाने भयागयात 

रयाल गयारपीटी ्सह अवरयाळी पयाव्सयाने मोठ्या प्मयाियात हजर 
लयावल्याने डपरांरे लयाखो रुपयांरे नुर्सयान झयाले आहे ययात 
रांिया हरभरया यया डपरांरे मोठ्या प्मयाियावर नुर्सयान झयाले 
अ्सून त्यामुळे शेतरऱयांनया मोठया फटरया ब्सलया आहे, ्सयाक्री 
तयालुक्ययात झयालेल्या गयारडपटीमुळे नतथे अक्षरशः ्सरून गेली 
अ्सेल यया नुर्सयानग्रस्त भयागयारी आज शजल्हयारी पयालरमंरिी 
नयामियार यगरीश महयाजन यांनी ्सयाक्री तयालुक्ययात भेट िेऊन पयाहिी 
रेली... ययावेळी मयाजी मंरिी जयरुमयार रयावल खया्सियार रॉक्टर दहनया 
गयानवत धुळे लोर्सभया मतियार्संघयारे खया्सियार रॉक्टर ्सुभयाष 
भयामरे यांच्या्सह प्शया्सरीय अधधरयारी उपस्स्त होते पुढील 
िोन दिव्सयात पंरनयामे पूिड ररून त्यारया अहवयाल शया्सनया्स 
्सयािर ररण्यात येईल त्ेसर नुर्सयान व्वस्या शेतरऱयांपययंत 
तयात्याळ मित पोहोरनवण्यात येईल अ्ेस आर्या्सन पयालरमंरिी 
यगरीश महयाजन यांनी ययावेळी दिले...

।  िाश्शक । महाईन्यूज । 
 अवकाळी िाऊस आणण 

गारपिटीरा राज्ािल्ा अिके 
भागांिा फटका बसला आहे. 
कांिा, हरभरा, आंबा, द्ाक्ष 
मािीमोल होण्ारी वळे आली 
आहे, त्ामुळे शिेकऱरांिा मोठा 
फटका बसला आहे.

 न ा सशकमध्े  वतसऱया 
दििशरीहरी अिकाळी पािसाच्ा 
सरी  कोसळल्ा. कळिण 
तालुक्ाला सायंकाळी अिकाळी 
पािसाने  झोडपले. कळिण 
तालुक्ातरील एकलहरे, नाकोडे, 
सशरसमणरी, ओतूर पररसरात 
गारांचा पाऊस पडला. 

कळिण पाठोपाठ चांििड 
तालुक्ात हरी अिकाळी पाऊस 

आणण गारपरीट कोसळलरी. 
सायंकाळी कळिण तालुक्ातरील 
काहरी भागात गारपरीट झाल्ानंतर 
चांििड तालुक्ातरील काहरी भागात 
अिकाळी पािसाने हजेरी लािलरी. 
यामुळे डपकांना फटका बसण्ाचरी 
आणण रोगराई िाढण्ाचरी शक्ता 
आहे. 

राज्भरात धुलिड सण 
उत्साहात साजरा होत आहे. त्ातच 
आज राज्भरात पािसाच्ा 
सरी कोसळल्ा. काहरी दठकाणरी 
ररमझझम पाऊस आला तर काहरी 
दठकाणरी गारा पडल्ा.

 यामुळे शेतकऱयांचे मोठ्ा 
प्रमाणात नुकसान झालेय. 
नासशकसह राज्ात काहरी दठकाणरी 
हलक्ा ते मध्म सुरुपाचा पाऊस 

कोसळला. 
त्ासशिाय मुंबई, पुणे, निरी 

मुंबई, ठाणे या दठकाणरीहरी पािसाने 
हजेरी लािलरी. राज्ातरील बहुतांश 
भागात आज ढगाळ िातािरण 

होतं. िरम्ान अिकाळीचा मारा 
झेलणाऱया शेतकऱयाला तातडरीनं 
मित करा, अन्यथा मोठा एल्ार 
पुकारण्ाचा इशारा  डकसान सभेचे 
डॉ. असजत निलेंनरी इशारा दिलाय. 

बळीराजा सरंटात! 
नाशिरमध् ेगारांचा पाऊस

 िढुील काही ददवस राज्ात िावसाची शक्यता

।  मुंबई । महाईन्यूज । 

राज्ािील अिेक भागाि 
ढगाळ वािावरणासह अवकाळी 
िावसारा अिंाज हवामाि तवभागािे 
वि्षवला आहे. अशािर सोमवारी 
रात्ी िणेु, मंुबईसह राज्ािील 
अिके भागाि अवकाळी िावसािे 
हजेरी लावली. रावळेी मोठ्ा 
प्रमाणाि गारिीट झाल्ारंही 
बघारला तमळाल.ं

या गारडपटरीमुळे शेतकऱयांच्ा 

डपकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. 
िरम्ान, अिकाळी पािसाने 
फटका बसलेल्ा शेतकऱयांच्ा 
शेताचे पंचनामे त्ररत करण्ाचे 
वनिवेश राज् सरकारने दिले 
आहेत.मुख्यमंत्री एकनाथ सशिें 
यांनरी आज सकाळी मुख्य सचचि 
तसेच सजल्ाधधकाऱयांशरी बोलून 
त्ांच्ाकडून पररस्स्तरीचरी मादहतरी 
घेतलरी. यािेळी महसूल विभागाने 
तातडरीने नुकसानग्स्त शेतकऱयांच्ा 
शेतरीचे पंचनामे करािे, असे वनिवेश 

त्ांनरी दिले. तसेच शेतकऱयांना 
तातडरीने दिलासा वमळाला पादहजे, 
असे म्हणत संकटग्स्त शेतकऱयांच्ा 
पाठीशरी हे सरकार उभं आहे, 
असा विश्ासहरी त्ांनरी राज्ातरील 
शेतकऱयांना दिला.

िरम्ान, सोमिारी अचानक 
आ ले ल् ा  य ा  प ा ि स ा मु ळे 
शेतकऱयांच्ा डपकांचं मोठ्ा 
प्र म ा ण ा त  नु क स ा न  झ ा लं . 
न ा सशकमधे् द्ाक्षांचरी  झा डं 
कोसळलरी तर येिल्ात काढणरीस 

आलेला गहू जमरीनिोस्त झाला. तर 
तरीन एकर कांिािेखरील धभजल्ाने 
शेतकरी संकटात सापडला 
आहे. जळगािमध्ेहरी िािळी 
िाऱयासह पाऊन झाल्ाने केळी 
आणण गहू या डपकांचं नुकसान 
झाल्ाचं पाहायला वमळालं. तसेच 
पालघरमधे्हरी आंब्ासह इतर रब्री 
डपकांचं मोठं नुकसान झालं. तसेच 
अमराितरीसह वििभषातरील काहरी 
भागातहरी कापसांच्ा डपकाचं मोठं 
नुकसान झालं.

अवकािी िावसामिेु नकुसानग्रस्त भागाचं ेतत्ाि िचंनाम ेकरण्ाच ेमखु्यमतं्ाचें ननददेश!
रयाज्यातील शतेकरी सकंर्ात!

।  िाथडडी   । महाईन्यूज । 

 सशिें-फडणिरीस सरकारला 
विविध मुद्दांिरुन विरोधरीपक्ष 
नेते असजत पिार यांनरी चांगलंच 
ध ा रेिर  धरलं .  मं ड त्मं डळ 
विस्तारािरुनहरी त्ांनरी मुख्यमंत्री 
आणण उपमुख्यमंत्रांना घणाघात 
केला. तर मंडत्पिाच्ा आशेिर 
असलेल्ांना आमिारांना त्ांनरी 
डडिचलं आहे. पिार म्हणाले, 
मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री प्रत्ेक 
आमिाराला मडंत्पिाला िेऊ असं 
सांगत आहेत. पण मडंत्मडंळ विस्तार 
केला नाहरी तर आहेत त ेआमिारहरी 
वनघून जातरील, असा इशाराहरी 
यािळेी त्ांनरी दिला.

अिकाळी पािसानं राज्ाचं 

िाटोळ केलं आहे. वनसग्य कधरी 
कोपलं सांगता येत नाहरी, अशा 
िळेी आपण शेतकऱयाच्ा पादठशरी 
उभ ंरहायला पादहज ेयाबद्ल तर हो 
लोक बोलायला तयार नाहरीत. अशा 
पद्तरीचं सरकार आज सत्ते आललें 
आहे. त्ांनायाबाबत विचारलं ते 
फक् म्हणतात आम्हरी करु, आम्हरी 
िेऊ काहरी काळजरी करु नका. परंतू 
तशा पद्तरीचा वनण्यय काहरी होत 
नाहरी, अशा शब्ांत असजत पिारांनरी 
सरकारला धारेिरहरी धरल.ं

 "मतं्त्रमंडळ त्वस्ार 
रेला नाही तर..."

कराड : पुणे-बंगळुरु महामागषािरील कराडजिळ रस्ताच्ा 
सहापिरीकरणासाठी येथरील उड्ाणपलुांच्ा पाडकामांमुळे तासन् तास 
िाहतकू कोंडरी होऊन िहािरी ि बारािरीच्ा परीक्षाथथींच ेप्रचडं हाल होत 
आहेत. तरी, या परीक्षाथथींचरी हरी गैरसोय, नुकसान टाळण्ासाठी आमिार 
पथृ्रीराज चव्हाण सरसािले आहेत. आमिार चव्हाण यांनरी मगंळिारी 
पोलरीस अधधकाऱयांसमिेत पत्कार बठैकतीत िाहतकू कोंडरी वनमू्यलनाच्ा 
उपाययोजनांचरी मादहतरी दिलरी. चव्हाण म्हणाल,े कती इयत्ा िहािरी ि बारािरीच्ा 
परीक्षांचा कालािधरी २६ माच्यपययंत असनू, या परीक्षांमध्चे कराडजिळ 
महामागषािर िाहतकू कोंडरी होत असल्ान ेपरीक्षाथमी ि पालकांचरी तारांबळ 
उडत आहे. तरी, परीके्षच्ा आधरी चार तास कुठेहरी िाहतूक कोंडरी होऊ नये 
यासाठी आपण सबंधंधत यतं्णसेमिते बठैका घऊेन वनयोजन केल ेआहे. 
कराडजिळ महामागषािरील िाहतकू कोंडरी टाळण्ासाठी अनके उपाययोजना 
अमंलात आणल्ा जाणार आहेत.

परीक्ाथथींच ेवाहतरू रोंडीमुळे प्रचडं हाल
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भयाजपसोबत जयाण्यावरुन नेतयाांमध्े मतभेद 
 नयागयालँरमध्ये गतवेळीही नवरोधी पक्ष नव्तया, ्सवडपक्षीय ्सररयार 

होतं. ययावेळीह तशीर पररस्स्ती ननमवाि ररण्यारया रयाष्ट्रवयािी 
राँग्रे्सच्या आमियारांरया नवरयार आहे. तेथील स्याननर नेते ्सते्मध्ये 
्सहभयागी होण्या्सयाठी आग्रही आहेत. त्सं झयालं तर शरि पवयारांच्या 
रयाष्ट्रवयािी राँग्रे्सवर भयाजप्सोबत गेल्यारया शशक्या परू शरतो.

ePaper epaper.mahaenews.com  । बुधवार । 
दि. 8 मार्ष 2023 देश-पवदेश 6

। िवी दिल्ी।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

रनवाटर नवधयान्सभेच्या 
एरूि २२४ जयागांपैरी १४० 
पेक्षया जयास्त जयागांवर नवजय 
नमळियार अ्सया ियावया राँग्रे्सरे 
अध्यक्ष री. रे. शशवरुमयार 
यांनी मंगळवयारी रेलया. 
आगयामी रयाळयात ्सत्याधयारी 
भयारतीय जनतया पक्षयारे अनेर 
नवद्मयान आमियार राँग्रे्समध्य े
प्वेश ररतील, अ्सया ियावयाही 
शशवरुमयार यांनी रेलया.

भाजपचे िोन माजरी आमिार 
आणण मै्हसरूच ेमाजरी महापौर यांनरी 
काँग्ेसमध्े प्रिेश केल्ानंतर 
ते पत्कारांशरी बोलत होते. या 

नते्ांमध् ेकोल्गेाळ्ाच ेआमिार 
जरी. एन. नानजुिंस्ामरी, विजापरूचे 
माजरी आमिार मनोहर ऐनापरू आणण 
मै्हसूरचे माजरी महापौर पुरुषोत्म 
यांचा समािेश आहे.

२ ० २ २  च् ा  गु ज र ा त 
वनिडणुकतीच्ा वनकालानंतर 
लगेचच भाजपला कनषाटकात 

वनिडणुका घ्ायच्ा होत्ा, पण नतंर 
त्ांनरी माघार घेतलरी, असा िािाहरी 
सशिकुमार यांनरी केला. महापरुाप्रमाणे 
सजल्ा स्तरािर अनके नते ेपक्षात 
प्रिशे करत आहेत, काहरी मान्यिर 
नते ेपक्षात प्रिेश करत आहेत. जनमत 
काँग्सेच्ा बाजनू ेअसल्ाच ेस्पष् 
झाल,े असहंरी सशिकुमार यांनरी नमूि 

केल.ं"आमच्ा आधरीच्ा सिवेक्षणात 
आम्हरी 136 जागांचा अिंाज ित्यिला 
होता, आता आमच ेसिवेक्षण आम्हाला 
140 जागा वमळतरील अस सांगत 
आहे. बिलाला सुरुिात झालरी 
आहेत. हे आम्हरी राज्भर केलले्ा 
याते्िरम्ान अनुभिल्ाचं ते 
म्हणाले.सशिकुमार म्हणाले कती, 
विधानसभा वनिडणुकतीला आता ५० 
दििस सशल्क आहेत. २०२२ च्ा 
गजुरात वनिडणकुतीनतंर भाजपला 
कनषाटकमधे् वनिडणकुा घ्ायच्ा 
होत्ा. त्ासंिभषात अधधकाऱयांशरी 
हरी चचषा केलरी होतरी, पण त्ाला 
उशरीर करण्ात आला. याच ेकारण 
म्हणज,े भाजपला िाटत ेकती जेिढे 
दििस वनिडणकुा लांबतरील, तेिढच 
ते त्ांच्ासाठी फायिेशरीर ठरेल.

। िवी दिल्ी  । महाईन्यूज । 

बांगलािेशरी राजधािी 
ढाका रेथील गुश्लस्ाि 
भागाि एका बहुमजली 
इमारिीि स्ोट घडल्ारी 
घटिा समोर आली आहे. रा 
ििुदैवी घटिेि १४ जणांरा 
मृत्यू झाल्ारी मादहिी 
समोर आली आहे. िर 
जवळिास १०० िागररक 
जखमी झाले आहेि. 

मंगळवारी ििुारी रारच्ा 
सुमारास ही घटिा घडली 
आहे.

घटनेचरी मादहतरी वमळताच 
अगनिशमन िलाच्ा ११ गाड्ा 
घटनास्ळी िाखल झाल्ा असनू 
बचािकाय्य सुरू आहे. अगनिशमन 
िलाच्ा जिानांकडून जखमरी 
लोकांना ढाका मेडडकल कॉलेज 
रुग्ालयात उपचारासाठी िाखल 
करण्ात येत आहे. मृतांचरी 

संख्या िाढण्ाचरी भरीतरी स्ावनक 
अधधकाऱयांकडून व्क् केलरी जात 
आहे.

ज्ा इमारतरीमधे् स्ोट घडला 
आहे, तरी इमारत ढाका येथरील 
ससद्रीक बझारमधे् स्स्त आहे. या 
इमारतरीत अनेक कायषालये आणण 
िकुानं आहेत. घटनेच्ा दििशरी 
मंगळिारी चारच्ा सुमारास या 
सात मजलरी इमारतरीच्ा तळ 
मजल्ािर असणाऱया सलॅवनटाइझ 
िस्तुचं्ा िकुानात हा स्ोट घडला. या स्ोटानतंर अगनिशमन िलाच्ा ११ गाड्ा घटनास्ळी िाखल झाल्ा असनू बचािकाय्य सरुू आहे.

१४ लोकाचंा जागीच मतूृ्, १०० जर जखमी
बयाांगलयादेश: 7 मजली इमयारतीत स्ोर्!

। मुंबई  ।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

नागालँडमधे् र ाष्ट्र ि ाि री 
काँग्ेसचे सात आमिार वनिडून 
आलेले आहेत. राष्ट्र िािरी हा 
नागालँडमधे् वतसऱया क्रमांकाचा 
पक्ष ठरला आहे. परंतु शरि 
पिार यांच्ासमोर एक िेगळाच 
पेच वनमषाण झालेला असून उद्ा 
त्ाबाबत वनण्यय होणार आहे.

न ा ग ा लँ ड  स र क ा र च ा 
शपथविधरी सोहळा आज पार 
पडला. या सोहळ्ात पंतप्रधान 
नरेंद् मोिरी, कें द्रीय गृहमंत्री अवमत 
शाह, नागालँडचे राज्पाल ला 
गणेशन, भाजप अध्क्ष जेपरी 
नड्ा आणण आसामचे मुख्यमंत्री 
दहमंत वबस्ा सरमा हे शपथ ग्हण 
सोहळ्ाला उपस्स्त होते.

नागालँडमध्े एनडरीपरीपरी 
नेते नेडफयू ररओ यांनरी पाचव्ांिा 
राज्ाच्ा मुख्यमंत्रीपिाचरी शपथ 
घेतलरी. नागालँडमधे् झालेल्ा 
वनिडणुकतीत NDPP-भाजप 
युतरीने ३७ जागा सजकंल्ा आहेत. 
भाजपचरी एनडरीपरीपरीसोबत युतरी 
आहे. २०१८ च्ा वनिडणुकतीत 
ररओ यांनरी भाजपसोबत युतरी केलरी 
होतरी. गेल्ा वनिडणुकतीत युतरीला 

३० जागा वमळाल्ा होत्ा. यािेळी 
युतरीने ३७ जागा सजकंल्ा.

नागालँडमधे् गतिेळीहरी 
विरोधरी पक्ष नव्हता, सि्यपक्षरीय 
सरकार होतं. यािेळीह तशरीच 
पररस्स्तरी वनमषाण करण्ाचा 
राष्ट्र िािरी काँग्ेसच्ा आमिारांचा 
विचार आहे. तेथरील स्ावनक नेते 
सत्ेमध्े सहभागरी होण्ासाठी 
आग्हरी आहेत. तसं झालं तर शरि 
पिारांच्ा राष्ट्र िािरी काँग्ेसिर 
भाजपसोबत गेल्ाचा सशक्का 
पडू शकतो.

शरि पिार यांच्ा भेटरीनंतर 
वनण्यय होणार असल्ाचं राष्ट्र िािरी 
काँगे्सचे नागालँड प्रभारी नरेंद् 
िमषा यांनरी सांगगतलं. भाजपसोबत 
जाण्ािरुन तेथरील स्ावनक नेते 
आणण िररष् नेत्ांमध्े मतभेि 
वनमषाण झाल्ाचं सांगगतलं जात 
आहे. '

रनवाटरमध् ेभाजपचा धवु्ा उडणार? 
कना्णटक पवधानसभा ः िक्षातंग्णत सर्वदेत कागेँ्रसला २२४ िकैी १४० जागा

नागालडँमध् ेराष्ट्रवादीचे 
आमदार भाजपसोबत जाणार? 

शरद िवारांसमोर मोठा िचे

। िवी दिल्ी।
महाईन्यूज । प्रतितिधी।

िारु घोटाळ्ाचा  आरोप 
असलेले दिल्रीचे उपमुख्यमंत्री 
मनरीष सससोदिया यांनरी 28 
फेब्िुारीला सि्य खात्ांचा राजरीनामा 
दिला होता.

आता राष्ट्र पतरी द्ौपिरी मुमू्य 
यांनरीहरी त्ांचा राजरीनामा स्रीकारला 
आहे. यासोबतच सत्ेंद् जनै यांचा 
राजरीनामाहरी स्रीकारण्ात आला 
आहे.

यापिूमी दिल्रीच्ा मुख्यमंत्रांनरी 
िोघांच ेराजरीनाम ेस्रीकारल ेहोत.े 
आता राष्ट्र पतींनरीहरी मनरीष सससोदिया 
आणण जैन या मंत्रांचे राजरीनामे 

तत्ाळ प्रभािान ंस्रीकारल ेआहेत.
गहृ मतं्ालयाच्ा अधधसचूनते 

हरी मादहतरी िेण्ात आलरी आहे. मनरीष 
सससोदिया हे दिल्री उत्पािन शलु्क 

धोरणातरील भ्रष्ाचारात अडकले 
होते. याप्रकरणरी 26 फेब्ुिारीला 
अटक करण्ात आलरी होतरी.28 
फेब्ुिारी रोजरी मनरीष सससोदिया 
आणण सत्ेंद् जैन यांनरी आपल्ा 
पिांचा राजरीनामा दिला होता. 
सससोदिया यांच्ासोबतच कायिा 
आणण आरोग्य मंत्री सत्ेंद् जैन 
यांचाहरी राजरीनामा राष्ट्र पतींनरी 
स्रीकारला आहे. सत्ेंद् जनै हे मनरी 
लॉन्डट्र गं प्रकरणरी प्रिरीघ्य काळापासनू 
वतहार तरंुुगात आहेत. 

सत्येंद्र जैन, जससोददयांच्ा अडचणी वाढल्ा
CM केजरीवालांनतंर राष्ट्रितींनीही स्ीकारला राजीनामा
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श्द्ा कपरू आणण रणबरीर कपरूचा ‘त ूझठुी म ैमक्कार’ हा चचत्पट 
प्रके्षकांच्ा भटेरीला यणेार आहे. या चचत्पटातनू श्द्ा आणण रणबरीर 
हरी फे्श जोडरी प्रथमच प्रके्षकांना पाहायला वमळणार आहे. लि रंजन 
दिग्दसश्यत या चचत्पटाचा टट्र लेरहरी प्रके्षकांच्ा चांगलाच पसतंरीस पडला 
आहे. तरुण डपढीचे पे्रमाबद्लचे विचार आणण पे्रमाकडे बघायचा 
दृडष्कोन यािर चचत्पटात प्रकाश टाकण्ात आला आहे.
रोमँडटक कॉमडेरी धाटणरीच्ा या चचत्पटाच ं‘तेरे प्ार में’ हे फे्श 
गाणसंदु्ा प्रके्षकांनरी डोक्ािर घतेल ंआहे. अररसजत ससगंच्ा 
आिाजातरील हे गाण ंलोकांना चांगलचं आिडल ंआहे, सशिाय यात 
श्द्ा आणण रणबरीरमधरील केवमस्ट्र रीसदु्ा प्रके्षकांना आिडलरी आहे. 
यामधरील श्द्ाचा बोल्ड अिंाज आणण रणबरीरचा 
डान्सहरी लोकांच्ा पसतंरीस पडला आहे. 
सध्ा श्द्ा आणण रणबरीर या 
चचत्पटाचं जबरिस्त प्र म ो श न 
करताना दिसत आहेत.

‘तू झूठी मैं मक्यार’ चचतपटयालया 
ममळयालां जबरदस्त ॲडव्यान्स बुककंग

टरीव्हरी मनोरंजन विश्ातरील 
प्रससद् अधभनेत्री शहनाज गगल हरी सध्ा 
िेगळ्ाच कारणामुळे चचवेत आलरी आहे. वबग 

ब़ॉसमधून प्रेक्षकांच्ा मनाचा ठाि घेतलेल्ा या अधभनेत्रीचा 
येत्ा दििसांत बॉलरीिूडचा भाईजान सलमान खानसोबत चचत्पट 

येतो आहे.
सोशल मरीडडयािर व्हायरल झालेल्ा एका झव्हडडओमधे् 

शहनाज गगलनं चक्क मरीडडयाच्ा लोकांिर केलेल्ा 
कमेंटसमुळे तरी चचवेत आलरी आहे. त्ामुळे तरी मोठ्ा प्रमाणात 
टट्र ोल िेखरील झालरी आहे. गेल्ा काहरी दििसांपासून शहनाज 

एका िेगळ्ाच झोनमधे् आहे. वबग बॉसपासून सतत 
लाईमलाईटमध्े असणाऱया शहनाज गगलला प्रेक्षकांकडून 
मोठा प्रवतसाि वमळाल्ाचे दिसून येत आहे.कडपल शमषा हा 
त्ाच्ा झझग्ाटो हा चचत्पटाच्ा प्रमोशनसाठी शहनाजच्ा 
शो मध्े गेला होता. त्ािेळी शहनाजनं वतथं असलेल्ा 
मरीडडयािर संताप व्क् केला आहे.त्ांच्ािर एकेरी 
प्रवतडक्रया िेत वतनं नेटकऱयांचरी नाराजरी स्तािर ओढािून 
घेतलरी आहे. आता वतला मोठ्ा प्रमाणािर नेटकऱयांनरी 

टट्र ोल केले आहे. वबग बॉसच्ा १४ व्ा 
सरीझनमधरील महत्ाचरी सेसलब्ेटरी 
म्हणनू शहनाज चचवेत रादहलरी. 

तरी आता बॉलरीिूडमध्े लिकरच डेब्ु करणार आहे.

      श
हनाजच्ा डोक्

ात हवा 

मराठमोळी अधभनेत्री अमृता 
खानविलकर सध्ा चचवेत आहे. आपल्ा 
अधभनयासोबत नृत्ाने सिषांना भूरळ घालणारी 
लािण्ितरी सध्ा वतच्ा आगामरी ससनेमामुळे चचवेत 
नसून एका िेगळ्ाच कारणाने चचवेत आलरी आहे. अधभनेत्रीने 
आता सोशल मरीडडयािरुन बे्क घेतला आहे. एक पोस् 
शेअर करत वतने चाहत्ांना यासंिभषात मादहतरी 
दिलरी आहे. अमृता इंस्ाग्ाम आणण फेसबुक 
या सोशल मरीडडया प्लॅटफॉम्यिर चांगलरीच 
अलॅस्क्टव्ह होतरी. इंस्ाग्ामिर वतचे तब्ल 
3.7 वमसलयन फॉलोअस्य आहेत. 
सिषाधधक फॉलोअस्य असणाऱया 
मराठी सेसलवब्टींच्ा यािरीत 
अमृताचं नाि पदहल्ा 
पाचमध्े आहे. सोशल 
मरीडडयाच्ा माध्मातून 
तरी चाहत्ांच्ा संपकषात 
होतरी. िैयगक्क 
आयुष्यासह आगामरी 
प्रोजेक्टबद्ल अनेक 
गोष्री तरी चाहत्ांसोबत 
शेअर करत होतरी. 
अमृताचरी पोस् काय आहे? 
अमृताने खास पोस् शेअर 
करत सोशल मरीडडयािरुन 
ब्ेक घेत असल्ाचरी मादहतरी 
चाहत्ांनरी दिलरी आहे. वतने सलदहलं 
आहे,"लिकरच तुम्हाला पुन्ा 
भेटेल... परत येण्ासाठी योग्य 
िेळेचरी प्रवतक्षा आहे". पोस् 
शेअर करत वतने सलदहलं 
आहे,"लिकरच पुन्ा 
भेटू... गुडबाय... मरी 
ब्ेक घेत आहे". 

अमृता खानत्वलररचा सोिल मीदडयाला रामराम

अधभनेत्री 
जान्िरी कपूर 

मागच्ा काहरी 
काळापासून वतच्ा चचत्पटांपेक्षा खासगरी 

आयुष्यामुळे जास्त चचवेत असते. अलरीकडे तरी 
वतचा एक्स बॉयफ्ें ड सशखर पहाररयामुळे चचवेत 

आलरी आहे. जान्िरी कपूर बरोबरचा फोटो शेअर 

करत त्ाने वतला शुभेच्ा दिल्ा आहेत. 
या फोटोमुळे पुन्ा एकिा या िोघांच्ा 

नात्ाबद्ल चचषा सुरु झाल्ा आहेत.
जान्िरी कपूरचा आज 
िाढदििस, बॉसलिूडमधरील 

कलाकारांनरी 

वतला शुभेच्ा 
दिल्ा आहेत. 
सशखर पहाररयाने 
आपल्ा 
इन्साग्ाम 
अकाउंटिर 
स्ोरी शेअर 
करत शुभेच्ा 
दिल्ा आहेत. 
या फोटोत 
जान्िरी त्ाच्ा 
खूपच जिळ दिसत 
आहे. िोघांचा रोमँडटक 
अंिाज दिसत आहे. 
िाढदििसाच्ा 
शुभेच्ा आणण 
हाट्य ईमोजरी असा 
कलॅ प्शन दिला 
आहे.मागच्ा 
आठिड्ात 

कथित बरॉयफ्रें रने 
जान्हवी कपूरला ददल्ा 
वाढददवसाच्ा शुभेच्ा
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चौथी चयाचणी गरुुवयारपयासनू
 भयारत आणि ऑस्टट्र ेशलयया यांच्यातील र्सोटी मयाशलरेतील 

रौथया र्सोटी ्सयामनया गुरुवयारपया्ूसन अहमियाबयािच्या नरेंद्र मोिी 
से्टडरयमवर खेळवलया जयाियार आहे. िोन्ी ्संघ से्टडरयममधे्य ्सरयाव 
ररत आहेत. मयाशलरेतील पदहले 2 र्सोटी ्सयामने शजरूंन भयारतयाने 
मयाशलरेत २-१ अशी आघयारी घेतली आहे. इंिोरमधील शेवटरी 
र्सोटी शजरूंन ऑस्टट्र ेशलययाने वर्ड टेस्ट रॅम्पियनशशपच्या अंनतम 
फेरीत धरर मयारली होती.

हेली मथूॅ्जलया ममळयालया सयामनयावीरयाचया परुस्यार 
  हेली मॅथ्ूजने प्थम गोलंियाजी ररतयानया ४ षटरांत २८ धयावया 

िेतयानया ३ नवरेट््स घेतल्या. त्यारबरोबर फलंियाजी ररतयानया ३८ 
रेंरूरया ्सयामनया ररतयानया नयाबयाि ७७ धयावया रेल्या. नतने यया खेळीत 
१३ रौरयार आणि १ षटरयार लगयावलया. त्सेर नॅट ्सयायव्र-रंिट्सोबत 
ि्ुसऱयया नवरेट््स्सयाठी नयाबयाि ११४ धयावांरी शयान ियार भयागयाियारी 
रेली. नॅट ्सयायव्र-रिंटने २९ रेंरूत नयाबयाि ५५ धयावांरी खेळी 
्सयारयारली. ज्ययामध्ये ९ रौरयार आणि एरया षटरयाररया ्समयावेश होतया.

। मध्य प्रिेश ।  
महाईन्यूज । वृत्संस्ा । 

                                             
िेशभरयात होळीरया ्सि 
्सयाजरया रेलया जयात आहे. बॉरडर 
गयाव्सरर टट्र ॉफीच्या रौथ्या 
र्सोटी्सयाठी भयारतीय ्संघ 
अहमियाबयािमध्ये आहे, शजथे 
्सवषांनी होळी खेळली (डक्ररेट्सड 
होळी खेळत आहेत). नवरयाट 
रोहलीपया्सून रिडधयार रोदहत 
शमवापययंत ्सगळेर रंगयात दि्सले. 
रोदहत शमवा, नवरयाट रोहली 
यांनी मंगळवयारी अप्नतम होळी 
खेळली. होळीच्या नननमत्याने 
भयारतीय ्संघ एरया वेगळ्यार 
मूरमध्ये दि्सलया. 

संघ बसमध्े रोदहतला 
अश्ू अनािर झाले. त्ाने विराट 
कोहलरीिर रंग फेकल.े रंगांच्ा या 
उत्सिात कोहलरीहरी लाल-डपिळ्ा 

रंगात दिसला. रोदहत, कोहलरी, श्येस 
अय्यर, शबुमन गगल यांचरी धमाल 
पाहून चाहत ेत्ांना काय झाल ेअसे 
विचारू लागले. कोहलरी स्तःला 
डान्स करण्ापासनू रोख ूशकला 
नाहरी. टरीम इंडडयाहरी होळीच्ा रंगात 
रंगलरी आहे. मंगळिारी सराि 
सत्ानंतर नरेंद् मोिरी से्डडयममधनू 
हॉटेलमध्े परतताना भारतरीय 
खेळाडंूनरी जोरिार होळी खेळलरी. 
टरीम बसमधे् सेसलब्ेशन सुरूच 
होते. सलामरीिरीर शुबमन गगलने 
याचा झव्हडडओ पोस् केला आहे. 
त्ात माजरी कण्यधार विराट कोहलरी 
गगलच्ा मागे डान्स करताना 
दिसला. त्ाच्ा मागे कण्यधार 
रोदहत शमषाहरी दिसला, ज्ान ेगगलला 
झव्हडडओ बनिताना पाहून िोघांनाहरी 
बडिल.े सघंाचे उि्यररत खेळाडूहरी 
बसमधे्च एकमेकांिर गुलाल 
उधळताना दिसल.े 

इशयान-्सयूवा हॉटलेमध्य े

खळेल ेिळुवड
ट री म  ब स म ध्े  ह ो ळ ी 

खेळल्ानंतर टरीम इंडडयाच्ा 

खेळाडंूनरी हॉटेलमधे्हरी होळी 
खळेलरी. सि्यजण कोरड्ा रंगांचरी 
होळी खळेताना दिसत होत.े 

     संिूर्ण भारतीय संघाने बसमध्े धुिवड साजरी केली

धळुवडीच्ा रंगात रोदहत-त्वराट दंग! 
।   िीटीआर। महाईन्यूज । 

वृत्संस्ा । 

मदहला प्ररीवमयर लरीगमधरील 
चौथा सामना आज मंुबईतरील बे्बॉन्य 
से्डडयमिर खळेला गले. हा सामना 
रॉयल चलॅलेंजस्य बगंळुरु आणण मुबंई 
इंडडयन्स संघात पार पडला. या 
सामन्यात मंुबईने बंगळुरु ९ गडरी राखनू 
मोठा विजय नोंििला. आरसरीबरीन ेप्रथम 
फलिंाजरी करताना मुबंईसमोर १५६ 
धािांच ेलक्ष्य ठेिल ेहोत.े प्रतु्त्रात 
मुबंई इंडडयन्स सघंान े१४.२ षटकात १ 
बाि १५९ धािा करत विजय वमळिला. 
या स्पधवेतरील मुबंईचा हा सलग िसुरा 

विजय आहे.
मुंबईकडून हेलरी मलॅथ्ूजने 

सिषाधधक नाबाि ७७ धािा केल्ा. 
त्ाचबरोबर नलॅट ससव्हरने ५५ 
धािांचरी नाबाि खळेी केलरी. मुबंईचा 
या स्पधवेतरील हा सलग िसुरा विजय 
आहे. या विजयासह मुंबईचा संघ 
गुणतासलकेत अव्वल स्ानािर 
पोहोचला आहे.

मुबंई इंदडयन्सचा मुबंई इंदडयन्सचा 
सलग दसुरा त्वजयसलग दसुरा त्वजय

लमेनंगच्या वयादळयात यूपीचया लमेनंगच्या वयादळयात यूपीचया पालापाचोळापालापाचोळा!!
20 षटकात 4 बाद 211 धावाचंा डोंगर 

।इंियूर ।  
महाईन्यूज । वृत्संस्ा । 

                                                 
दिल्ी कॅपिटल्सिे रयूिी 
वॉरररस्षतवरूद्धच्ा सामन्ाि 
20 रटकाि 4 बाि 211 
धावांरा डोंगर उभारला. 
दिल्ीकडयूि सलामीवीर 
मगे लतेिगंि े70 धावांरी 
िफुािी खळेी केली. त्ािंिर 
जसे जोिासिेिे 20 रटकाि 
िाबाि 42 िर जेतममाहिे 22 
रेंडयूि िाबाि 34 धावा करि 
तिला रांगली साथ दिली. रा 
िोघींिी िारव्ा तवकेटसाठी 
िाबाि 67 धावांरी भागीिारी 
ररि संघाला 211 धावांिरयंि 
िोहरवल.े

नाणेफेक सजकूंन प्रथम 
गोलंिाजरी करणाऱया यूपरी 
िॉररयस्यचा हा वनण्यय दिल्री 
कलॅ डपटल्सचे सलामरीिरीर मेग 
लेवनगं आणण शफालरी िमषा 

यांनरी उलटा पाडला. या िोघींनरी 
पॉिर पे्मध्े जिळपास 10 
च्ा सरासरीने धािा करण्ास 
सुरूिात केलरी.

मेग लेवन ंगने  आक्रमक 
फटकेबाजरी करत दहरव्ा 
गार खेळपट्ीिरहरी यूपरीच्ा 
गोलंिाजांचरी धुलाई केलरी. या 
िोघींनरी 6.3 षटकात 67 धािांचरी 
सलामरी दिलरी. अखेर तादहला 
मलॅग्ाथने शफालरीला 17 धािांिर 
बाि करत दिल्रीला पदहला 
धक्का दिला.

म ा त्  िुस ऱ य ा  ब ा जू ने 
लेवनगंने आपला िांडपट्ा सुरू 
ठेित दिल्रीला 9 षटकात 87 
धािांपययंत पोहचिले. लेवनगंने 
34 चेंडूत नाबाि 53 धािांचरी 
अध्यशतकती खेळी केलरी. मात् मार 
खाणाऱया यूपरी च्ा गोलंिाजांिर 
िरूण राजांना िया आलरी. 
अचानक पाऊस पडू लागल्ाने 
खेळ थांबिण्ात आला.

यूपरी िॉररयस्यने पािसाच्ा 
व्त्यानंतर सामन्यािर पुन्ा 
पकड वमळिण्ाचा प्रयत्न केला. 
एकलस्ोनने माररझाने कापला 
16 धािांिर बाि केले. िरम्ान, 
सलामरीिरीर मेग लेवनगंने 12 व्ा 
षटकात दिल्रीला 112 धािांिर 
पोहचिले होते. मात् गायकिाडने 
लेवनगंला 70 धािांिर बाि 
करत दिल्रीला वतसरा धक्का 
दिला. ईस्ाईलने दिल्रीच्ा 10 
चेंडूत 21 धाा करणाऱया एसलस 
कलॅ प्रीला बाि केले. जेवममाह 
रॉडडट्र ग्ज आणण जेस जोनासेन 
यांनरी पाचव्ा विकेटसाठी 
34 चेंडूत 67 धािांचरी नाबाि 
भागरीिारी रचत दिल्रीला 
20 षटकात 211 धािांपययंत 
पोहचिले. जोनासेनने आक्रमक 
फलंिाजरी करत 20 चेंडूत 42 
धािा चोपल्ा. तर जेवममाहने 
वतला 22 चेंडूत नाबाि 34 धािा 
करत चांगलरी साथ दिलरी.


