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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

नागालँडमध्ये राष्ट्रवादीची भाजपासोबत ‘आघाडी’

।पििंरी। । महाईन्यूज । प्रतितिधती।
भाजपाचा बालकेिल्ा अशी ओळख असलले्ा ‘चचचंवड ववधानसा’ 

मतदार संघातील प्रभाग २७ मधे् पोटवनवडणुिीत महायतुीच्ा उमेदवार 
अश्विनी जगताप यांच ेमताधधक्य घसरलेल ेआहे. त्ामुळे या प्रभागातून 

भाजपाच्ा वतिीटावर गले्ा महापाश्लिा वनवडणुिीत वनवडून आलले्ा 
चारही नगरसवेिांना आगामी वनवडणुिीसाठी वतिीटािररता सघंर्ष 

िरावा लागण्ाची शक्यता आहे.

भाजपासाठी प्रभाग-27  ‘रयेड झोन’
चार माजी नगरसेवकांचे भववतव्य अंधारात? : महाववकास आघाडीने मारली बाजी

 सितिकांरा िाबा द्ा, अन्था कुलयूि 
   िोडयूि िाबा घऊे’

 शास्तीकर समायोजिला महािाललका 
आयकु्ांरा ‘दहरवा कंदिल’

 “आमच्ा िक्ाि या िाहतीिर
    िरंुुगाि जा” हे भाजिारं धोरण! 

आतील पानांत

च िंि व ड  व व ध ा न स भ ा 
पोटवनवडणूक नुकतीि झाली. 
या वनवडणकुीत अश्विनी जगताप 
यांनी ववजय विळवला. ही 
वनवडणूक आगािी िहापाश्लका 
वनवडणुकीसाठी ‘श्लटिस टेस्ट’ 
म्हणनू िहायतुी आणण िहाववकास 
आघाडीच्ा नेत्ांनी अत्ंत 
वनयोजनबद्ध लढवली. त्ािुळे 
नगरसेवक पदासाठी इचु्क 
असलले्ा उिदेवारी आपआपल्ा 
पक्ाि ेकाि प्ािाणणकपणे केले.

दरम्ान, िहायुतीतील भाजपा 
आणण िहाववकास आघाडीतील 
राष्ट्र वादी काँगे्स पाटटी या दोन्ी 
िखु्य पक्ांच्ा नते्ांकडून कोणत्ा 
प्भागात ककती िते विळाली? तसिे, 
कुणी- कुणािे काि केले? कुणािा 

फायदा झाला? आणण कुणािा तोटा 
झाला? यािा ताळेबदं तयार केला 
जात आहे. ही ितांिी आकडेवारी 
िहापाश्लका वनवडणुकीतील 
उिदेवारीसाठी वनणणायक ठरणार, 
असे सांगगतल ेजात आहे.

ववशेष म्हणजे, आगािी 
िहापाश्लका वनवडणुका २०१७ 
च्ा प्भाग रिनेनुसार ४ सदस्ीय 
पद्धतीप्िाण ेहोणार, अशी ििणा आहे. 
त्ािळेु पोटवनवडणकुीत त्ा-त्ा 
पक्ाच्ा उिेदवाराला विळालले्ा 
आकडेवारीवर सबंधंधत इचु्कांिे 
भववतव्य अवलबंनू राहणार आहे.

या प्भागातनू प्काश भालरेाव, 
अवनता तापकीर, सववता नखाते, 
कैलास थोपटे यांनी राष्ट्र वादीच्ा 
चिन्ावर, तर युवराज दाखले, 

 कोण आहयेत भाजपाचये माजी नगरसयेवक?
२०१७ मधील प्रभाग रचनेनुसार,  प्रभाग क्रमांि-२७ मध्े 

तापिीरनगर, श्ीनगर, श्शवतीर्षनगर, बचळराम गाड्षन, रहाटणी 
गावठाण, तांबेशाळा पररसर, श्सहंगड िॉलनी, रायगड िॉलनी, 
लक्षीबाई तापिीर शाळा पररसर, एस.एन.बी.पी.सु्ल पररसर, 
रॉयल ऑरेंज िाऊंटी, आिाशगंगा सोसायटी या पररसराचा 
समावेश आहे. या भागातून गेल्ा वनवडणुिीत भाजपाच्ा ‘िमळ’ 
चचन्ावर बाबासाहेब करिभुवन, सववता खुळे, सुवनता तापिीर, 
चंद्रिांत नखाते असे चार नगरसेवि वनवडून आले होते. ववशेर 
म्हणजे, चंद्रिांत नखाते पोटवनवडणुिीत भाजपािडून इचु्ि 
उमेदवार म्हणून चचचेत आले होते. असे असतानाही या प्रभागातून 
भाजपाचा टक्ा घसरला आहे.

आकडयेवारी काय सागंतये?
 २०१७ ते २०२२ या पंचवाकर्षि िाय्षिाळात भाजपाचे चारही 

नगरसेवि प्रभाग-२७ मध्े िाय्षरत होते. तरीही या भागातून 
अश्विनी जगताप यांच्ापेक्ा महावविास आघाडीचे उमेदवार ववठ्ठल 
उर्ष  नाना िाटे यांना जास्त मतदान झाले आहे.  या प्रभागात एिूण 
५१ हजार ९५४ मतदार आहेत. त्ापैिी ५४.६ टके् म्हणजे २८ 
हजार ३७० इतिे मतदान झाले आहे. यापैिी सववाधधि १३ हजार 
७९ इतिी मते नाना िाटे यांना वमळाली आहेत. दसुऱया क्रमांिाची 
११ हजार ५८० मते अश्विनी जगताप यांना, तर ३ हजार ७३ मते 
घेवून अपक् उमेदवार राहुल िलाटे वतसऱया क्रमांवर आहेत. ४२० 
मते इतर उमेदवारांना आणण नोटाला २१८ मतदारांनी पसंती ददली 
आहे. भाजपाववरोधी मतांची आिडेवारी सुमारे १६ हजाराच्ा घरात 
आहे. त्ामुळे भाजपा ववरुद्ध राष्ट्रवादी रेट असा सामना रंगल्ास 
भाजपाच्ा चारही जागा धोक्यात येणार आहेत.

भाजपा पक्षश्येष्ठींच्ा ननण्णयाकडये लक्ष...
 दरम्ान, पोटवनवडणूि िाळात भारतीय जनता पाटटीचे प्रदेशाध्क्  

चंद्रशेखर बावनिुळे आणण उपमुख्यमंरिी देवेंद्र रडणवीस यांनी ही 
वनवडणूि म्हणजे महापाश्लिा वनवडणुिची ‘श्लटमस टेस्ट’ आहे, 
असा दावा िेला होता. या वनवडणुिीतील मतांच्ा आिडेवारीवरुनच 

ददपीका ढग,े अवनता तांब,े उल्ास 
कोकणे यांनी श्शवसेनेच्ा 
(धनषु्यबाण) चिन्ावर वनवडणकू 
लढवली होती. आता झालेल्ा 
पोटवनवडणुकीत िहाववकास 
आघाडीिे उिेदवार नाना काटे 
यांना िताधधक्य विळाल्ािळेु या 

वनवडणुकीत िेहनत घेतलेल्ा 
िहाववकास आघाडीच्ा इचु्कांना 

आगािी िहापाश्लका वनवडणकुीत 
उिदेवारीसाठी ‘रेड कापपेट’ विळणार 

आहे. याउलट, भाजपाच्ा िाजी 
नगरसवेकांि ेवतकीट संकटात आहे.

प्रभाग २७ मधील आकडेवारी
 एकयू ण मि े- ५१ हजार ९५४            झालले ेमििाि-  २८ हजार ३७०

उमदेवार   अचनिनी जगताप  ववठ्ठल िाट े  राहुल िलाट े  इतर नोटा

विळाललेी ित े ११ हजार ५८०  १३ हजार ७९  ३ हजार ७३   ४२०  २१८

आगामी वनवडणुिीत वतिीटासाठी ववचार िेला जाईल. तसेच, पक्ािडून 
नगरसेवि असतानाही त्ा-त्ा प्रभागात मतांचा टक्ा घसरला आहे. 
याबाबत संबंधधतांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा ददला होता. 
त्ामुळे पक्श्ेष्ी आता िाय िारवाई िरणार यािडे िाय्षित््यांचे लक् 
लागले आहे. तसेच, प्रभाग २७ मध्े भाजपाचे वनवडणूि प्रभारी शंिर 
जगताप यांना ववशेर पररश्म घ्ावे लागणार आहेत.
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 । िुणे।  महाईन्यूज । 
                                          

पुणे महानगर प्रदेश वविास 
प्राधधिरण (पीएमआरडीए)
च्ा पेठ क्रमांि १२ 
येरील पंतप्रधान आवास 
योजनेअंतग्षतील पारि 
ददव्ांगांना सदवनिांचा ताबा 
वमळावा या मागणीसाठी 
प्रहार अपंग क्रांती संघटनेने ८ 
माच्ष रोजी आंदोलन िेले.

पं त प् ध ा न  आ व ा स 
योजनेअंतग्गतील पात्र ददव्यांगांना 
सदवनकांिा ताबा विळावा या 
िागणीसाठी प्हार अपंग क्ांती 
सघंटनने े८ िाि्ग रोजी आदंोलन केले.

पुणे िहानगर प्देश ववकास 
प्ाधधकरण (पीएिआरडीए)च्ा पेठ 
क्िांक १२ यथेील पतंप्धान आवास 

योजनेअंतग्गतील पात्र ददव्यांगांना 
सदवनकांिा ताबा विळावा या 
िागणीसाठी प्हार अपंग क्ांती 
सघंटनने े८ िाि्ग रोजी आदंोलन केल.े 

सदवनकांिा ताबा द्ावा. अन्यथा 
कुलूप तोडून ताबा घेऊ, असा 
इशारा ददव्यांगांनी ददला.आकुडटीतील 
‘पीएिआरडीए’च्ा कायणालयासिोर 

झालेल्ा आंदोलनात संघटनेिे 
अध्यक् दत्ात्रय भोसले, उपाध्यक् 
राजेंद्र वाकिौरे, िदहला अध्यक्ा 
संगीता जोशी यांच्ासह ददव्यांग 

बांधव सहभागी झाले होते. िहाराष्ट्र  
फेरीवाला िहासंघािे अध्यक् 
काश्शनाथ नखाते आणण सेक्टर 
१२ कृती सवितीने या आंदोलनाला 
पादठंबा ददला. पीएिआरडीएि ेआयकु्त 
राहुल िदहवाल यांनी आदंोलन स्थळी 
येऊन ददव्यांगांिे वनवदेन स्ीकारल.े

पीएिआरडीएच्ा वतीने 
पंतप्धान आवास योजना पेठ 
क्िांक १२ या दठकाणी सुरू आहे. 

या योजनेअंतग्गत १६५ ददव्यांगांना 
सदवनका विळाल्ा आहेत. या 
सदवनकांिा ताबा त्वररत विळावा. 
ददव्यांग बांधवांनी घरांिी पणू्ग रक्कि 
भरूनही ताबा ददला जात नाही. 
पीएिआरडीने त्वररत ताबा द्ावा. 
अन्यथा आम्हाला कुलूप तोडून 
ताबा घ्ावा लागेल, असा इशारा 
उपाध्यक् राजेंद्र वाकिौरे यांनी 
ददला आहे.

सदननकाचंा ताबा द्ा, अन्यथा कुलपू तोडून ताबा घयेऊ’
‘दिव्यांगाचे ‘पीएमआरडीए’च्ा कारायालरासमोर आंिोलन

। िुणे । महाईन्यूज । 

प्रतितिधती।

पुणेि र ांवर  लादण्ात 
आलेल्ा वमळिति राच्ा 
स म स्े ि डे  गे ल् ा  अ ने ि 
मदहन्ांपासनू सत्ाधारी श्शवसनेा 
आणण भाजपिडून दलु्षक् िेल ेजात 
होते. या सदंभवात मखु्यमरंिी एिनार 
श्शदें यांच्ािडे होणाऱया बठैिीला 
महूुत्ष लागत नव्हता.

िात्र, कसबा ववधानसभा 
ितदारसंघाच्ा पोटवनवडणुकीत 
पराभव झाल्ानंतर भाजपला 
लगेि विळकतकरािा िुद्ा 
आठवला आहे, अशी टीका 
श्शवसेना (उद्धव बाळासाहेब 

ठाकरे) पक्ाच्ा वतीने करण्ात 
आली आहे. शहर प्िुख संजय िोरे 
यांनीही टीका केली.

पुणे िहापाश्लकेने विळकत 
करातील ४० टके्क सवलत 
रद् केली. २०१९ पासूनच्ा 
सवलतीिी रक्कि २०२२-२३ 
यावषटीच्ा वबलािधे आकारल्ाने 
नागररकांिधे नाराजी असल्ािे 
श्शवसेना पुणे शहरािे वतीने 
८ जून २०२२ रोजी तत्ालीन 

नगरववकासिंत्री एकनाथजी श्शदें 
यांना सिक् भेटून लेखी पत्राद्ारे 
वनवेदन ददले होते.

आजपययंत कादहि वनण्गय 
घेतला नाही. िागील आठ 
िदहन्यापासून यांिे  सरकार 
असूनही याबाबत भाजप आणण 
त्ांच्ा वित्रपक्ाला पुणेकरांच्ा 
वाढीव विळकत कराबाबत 
काही देणेघेणे  नाही आणण 
नव्हते. परंतू कसबा ववधानसभा 

पोटवनवडणूकीत िववआ कडून 
सडकून पराभव झाल्ानंतर या 
दोन्ी पक्ांिधील पुतना िावशीिे 
प्ेि जागे झाले.

नागररकांनी झझडकरल्ानंतर 
यांना विळकत कर आठवला. आठ 
िदहन्यापासून शांत का बसले यािे 
उत्र अगोदर यांनी द्ावे. पुणेकर 
नागररक सुजाण आहेत. त्ांना 
िांगले िादहती आहे. िागील जूनिधे 
श्शवसेनेने हा प्श्न नगरववकास 
िंत्रांकडे िांडला. परंतू तेव्हा ते 
पुढच्ा फुटीच्ा प्लॅवनगंिधे व्यस्त 
असल्ाने नागररकांच्ा प्श्नाकडे 
लक् द्ायला वेळि नव्हता, पण 
आता कसब्ाच्ा वनवडणुकीत 
पराभव झाल्ाने िुख्यिंत्री व 
उपिुख्यिंत्रांना वेळ विळाला आहे.

कसब्यातील परयाभवयामळेु भयाजपलया 
आठवलया ममळकत करयाचया प्रश्न?

       अनेक महहनांपासून सत्ाधारी शिवसेना आणि भाजपकडून िलुयाक्ष                                                                                                                                                       

ताबा २५ एप्प्रलला दयेण्ाचये ननयोनजत
 ददव्ांग लाभार्थ्यांना ताबा देण्ापूवटी िाही ददवस अगोदर 

सदवनिेची नोंदणी िरण्ािररता स्वतंरि तारखा उपलब्ध िरुन 
ददल्ा जातील. त्ांची नोंदणी प्रकक्रया पूण्ष िरण्ात येईल. सदवनिेचे 
हप्े उशीरा भरणा-या लाभार्थ्यांना ववलंब रिमेवर (पीएलआर) 
मार िरण्ासंदभवात िेलेली मागणी ही बाब धोरणात्मि आहे. 
त्ाबाबत शासन स्तरावर वनण्षय घेण्ासाठी वनवेदन पाठववण्ात 
येईल. वनवेदनातील इतर बाबींवर सहानुभूतीपूव्षि व वनयमाप्रमाणे 
िाय्षवाही िरण्ात येईल. सदवनिांचा ताबा २५ एकप्रल २०२३ रोजी 
देण्ाच ेवनयोश्जत असल्ाच ेलखेी परि पीएमआरडीएच ेआयकु्त राहुल 
मदहवाल यांनी ददव्ांगांना ददले आहे.

।  िुणे । महाईन्यूज । 

प्रतितिधती।

फळ -भाजीपाला  बाजार 
सकाळच्ावळेी प्िडं वाहतकू कोंडी 
होते. भसुार बाजार अनके दठकाणी 
किरा पडललेा असतो. कोट्ावधींिा 
खि्ग करून काही शौिालय ेबदं आहेत. 
बाजारात शतेिालाच्ा िोऱया देखील 
वाढल्ा आहेत.

त्ािुळे बाजार सवितीत सचिव 
आणण प्शासक अस ेदोन उपवनबधंक 
दजणािे अधधकारी असताना देखील 
सवितीिा कारभार वाऱयावर 
असल्ािी भावना व्यापाऱयांिध्य ेआहे. 
बाजारात पहाटेच्ा वळेी शतेिालाच्ा 
गाड्ा येतात. यािवेळी खरेदीदार 
देखील आलेले असतात. त्ािुळे 
वाहतूक कोंडी होत.े

परंत ुकोंडी सोडववण्ासाठी कोण 

अधधकाररदेखी उपस्थीत नसतात. 
तर बाजारातील सुरक्ा व्यवस्थेिा 
बोजवारा उडाला असनू सरुक्ा रक्क 
जागवेर नसतात. कोट्ावधींिा खि्ग 
करून शौिालये उभारली आहेत. 
परंतु यातील काही बंद आहेत. 
भसुार बाजार अनके दठकाणी ददवस 
किरा पडललेा असतो. यािुळे दगुयंधी 
पसरते. परंत ुयाकडे लक् ददल ेजात 
नाही.बाजारातील सुरक्ा व्यवस्था 
आणण शतेिाल िोऱया बाबत बाजार 
सवितीच्ा व्हहॉट्स ॲप ग्ुपवर 
तक्ार केल्ानंतर प्शासन म्हणते 
पोश्लसांकडे तक्ार करा. िग वषणाला 
कोट्वधी रुपय ेखि्ग करून निेललेी 
सरुक्ा व्यवस्था काय कािािी असा 
प्श्न पडतो. 

बयाजयार सममतीचया 
कयारभयार वयाऱ्यावर!

पुणे:  ववववध ववभागांच्ा 
वतीने िदहलांसाठी राबववण्ात 
येणाऱया योजनांिी अथ्गसंकल्ात 

स्तंत्र तरतूद करावी, अशी िागणी 
आिदार िाधुरी विसाळ यांनी 
प्स्ताववत िदहला धोरणासंदभणात 

ििणा करताना ववधीिंडळात केली.
िदहला धोरण केवळ पुस्तकात 
राहू नये, त्ािी जनजागृती करावी, 
त्ासाठी ववववध स्यसंवेी ससं्थांिी 
िदत घ्ावी. या आधीच्ा धोरणांच्ा 
अंिलबजावणीिा आढावा घेण्ात 
यावा. प्त्ेक खात्ावर त्ािी 
जबाबदारी टाकावी आणण दर तीन 

िदहन्यांनी आढावा घ्ावा. िुलींिे 
आरोग्य आणण लैंगगक अत्ािारांपासून 
सरंक्ण करण्ासाठी शालये स्तरावर 
जनजागृती आणण प्श्शक्ण देण्ात 
यावे, असे िाधुरी विसाळ यांनी 
सांगगतल.े

विसाळ म्हणाल्ा, साव्गजवनक 
दठकाणी िदहलांसाठी स्च् 

स्च्तागहेृ उपलब्ध करून द्ावीत. 
या दठकाणी स्च्ता करण्ासाठी 
प्श्शश्क्त कि्गिारी असावेत. पीकडत 
िदहलांसाठी कायदा कें द्र, हेल्लाइन 
सरुू करावी. त्ांच्ासाठी वनवाऱयािी 
सुववधा द्ावी. स्यंरोजगारासाठी 
शासनाने नोकरी िेळावा, कौशल् 
ववकासािे काय्गक्ि राबववण्ात 

यावते. सजंय गांधी वनराधार अनदुान 
योजनेतील अनुदान तुटपुंजे असून 
त्ात वाढ करावी. या योजनेच्ा 
लाभार्थ्यांसाठी उत्पन्न ियणादा 
वाढावी. या िदहलांिी िलु े१८ वष्यांिी 
झाल्ानंतर अनुदान बंद होते. ही 
वयोियणादा वाढववण्ात यावी, असे 
विसाळ यांनी सांगगतल.े

महिलया ्ोजनांसयाठी अर्थसंकल्यात 
स्वतंत्र तरतूद करयावी, आमदयार 
मयाधुरी ममसयाळ ्ांची मयागणी
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 राजकीय समीकरणये बदलण्ाची शक्यता
यापढुील िाळात आढळराव पाटील यांच्ासाठीच आपण िाम िरू 

अस ेअप्रत्क् सतुोवाच मगंलदास बांदल यांनी िेल ेआहे. त्ामळेु आगामी 
िाळात बांदल राजिीय मदैानात पनु्ा शद ूठोिणार असल्ाच ेसिेंत 
यावनवमत्ान ेददल्ान ेश्शरूर लोिसभा मतदार सघंातील २०२४ च्ा 
वनवडणिुीतील राजिीय समीिरण ेबदलण्ाची शक्यता वत्षवली आहे.

शास्तीकर सरसकट िाफीबाबत राज्य सरकारकडे 
पाठपरुावा करीत असताना िहापाश्लका प्शासनाने 
सववोतोपरी सहकाय्ग केले. तसिे, कपपंरी-चििंवडकरांच्ा 

भावना लक्ात घवेनू शास्तीकर िाफीिी अिंलबजावणी तात्ाळ सरुू 
केली. यासह पूवटी शास्तीकर भरलले्ा विळकतधारकांना सिायोजन 
योजनेिा लाभ देण्ाबाबतही िहापाश्लका आयकु्त शखेर श्सहं यांनी 
वनण्गय घतेला. तस ेप्शासनान ेिला लखेी कळवल ेआहे. याबद्ल त्ांिे 
तिाि कपपंरी-चििंवडकरांच्ा वतीन ेआभार व्यक्त करतो.

– महेश लांडगे, शहराध्यक् िथा आमिार, भाजिा, पििंरी-चररंवड.

।पििंरी।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधती।

कपपंरी-चचचंवड 
शहरातील नागररिांवर 

लादललेा शास्तीिर 
सरसिट मार 

िरण्ात आला. त्ामुळे 
वनण्षयापूवटी प्रमाणणिपणे 

शास्तीिर भरलेल्ा 
वमळितधारिांनाही 

समायोजन योजनेद्ारे लाभ 
देण्ाबाबत महापाश्लिा 
आयकु्त शखेर श्सहं यांनी 

सिारात्मि भूवमिा 
घतेली आहे. याबद्दल 

भाजपा शहराध्क् तरा 
आमदार महेश लांडगे यांनी 

महापाश्लिा प्रशासानाचे 
आभार मानल ेआहेत.

नागपूर येथील दहवाळी 
अधधवेशनात राज्यािे िुख्यिंत्री 
एकनाथ श्शदें यांच्ा वतीने 

उपिुख्यिंत्री देवेंद्र फडणवीस 
यांनी शास्तीकर सरसकट िाफ 
करण्ािी घोषणा केली होती. 
त्ानंतर दद.३ िाि्ग २०२३ रोजी 
शास्तीकर िाफीिा ‘जीआर’ 
िहाप ा श्लका  प्शासनाला 

प्ाप्त झाला. त्ानंतर पूवटी 
प् ा ि ा ण ण क प णे  श ा स्त ी क र 
भरलेल्ा विळकतधारकांनाही या 
वनण्गयािा लाभ विळाला पादहजे, 
अशी सूिना आिदार लांडगे यांनी 
प्शासनाला केली होती.  

यासंदभणात सकारात्मक 
वनण्गय घेतल्ानंतर आिदार 
लांडगे यांनी आयुक्त शेखर श्सहं 
यांनी भेट घेतली आणण कपपंरी-
चििंवडकरांच्ा वतीने आभार 
िानले. २००८ पासून प्लंवबत 

असलेला शास्तीकरािा प्श्न 
सोडवण्ासाठी आिदार िहेश 
लांडगे यांनी २०१४ पासून राज्य 
सरकारकडे पाठपुरावा सुरू 
केला होता. त्ा िहापाश्लका 
प्शासनािी साथ विळाली.

द र म् ा न ,  ज्य ा 
िालित्ाधारकांनी शास्तीकर 
सरसकट िाफीच्ा वनण्गयापूवटी 
अ वै ध  ब ां ध क ा ि  श ा स्त ी 
रकिेिा भरणा केला आहे. 
त्ािे  सिायोजन पुढ ील 
आधथ्गक वष्ग सन २०२३-२४ 
पासून करण्ात येणार आहे. 

तसेि, शासनाच्ा वनण्गयाच्ा 
अनुषंगाने नागररकांनी िूळ कर 
भरुन अवैध बांधकाि शास्ती 
िाफीिा लाभ करुन घेण्ाकािी 
ज न ज ा गृ त ी  क र ण् ा स ा ठ ी 
सोशल िीकडयािाफ्ग त काय्गवाही 
करण्ात येत आहे. नागररकांनी 
िूळ करािी रक्कि भरल्ास 
शास्ती िाफीिे प्िाणपत्र देखील 
संगणक प्णालीिधून उपलब्ध 
करुन देण्ात येत आहे, असे 
लेखी पत्राद्ारे िहापाश्लका 
प्शासनाने आिदार िहेश लांडगे 
यांना कळवले आहे.

शास्ीकर समायोजनला आयकुाचंा ‘प्हरवा कंददल’
आमिार लांडगे रांचा पाठपुरावा : पूववी िास्ीकर भरलेल्ा शमळकतधारकांनाही शमळाला दिलासा

।लशरूर ।
 । महाईन्यूज । प्रतितिधती।

२०१९ साली झालेल्ा 
श्शरूर लोिसभा 

वनवडणुिीत श्शवसेनेचे 
उमेदवार श्शवाजीराव 

आढळराव पाटील यांच्ा 
ववरोधात कटिेची झोड 

उठवणारे राष्ट्रवादीचे स्टार 
प्रचारि आणण श्जल्ा 

परररदेचे बांधिाम ववभागाचे 
माजी सभापती मंगलदास 

बांदल यांनी आढळरावांच्ा 
ववरोधात राजिीय राळ 

उठवली होती. राष्ट्रवादीचे 
डॉ. अमोल िोले् यांच्ा 

ववजयात बांदल यांचे 
योगदान होते. 

य ा पु ढ ी ल  क ा ळ ा त 
आढळराव पाटील यांच्ासाठीि 

आपण काि करू असे अप्त्क् 
सुतोवाि िंगलदास बांदल यांनी 
केले आहे. त्ािुळे आगािी 
काळात बांदल राजकीय 
िैदानात पुन्ा शद ू ठोकणार 
असल्ािे संकेत यावनवित्ाने 
ददल्ाने श्शरूर लोकसभा 
ितदार संघातील २०२४ च्ा 
वनवडणुकीतील राजकीय 
सिीकरणे बदलण्ािी शक्यता 
वत्गवली आहे.

बँ के त ी ल  गै रव्य व ह ा र 
प्करणातून बांदल जाविनावरून 
घरी परतले आहेत. ज्यांच्ावर 
त्ांनी वनवडणूकीत जहरी 
टीका केली ते िाजी खासदार 
आढळराव पाटील पदहल्ांदा 
ब ांदल यांिी  वविारपूस 
करायला आणण भेट घेण्ास 
घरी गेले. ज्यांच्ासाठी िी 
आढळराव पाटील यांच्ा 

ववरोधात वैर पत्रले त्ांनी 
ढंुकूनही िाझ्ाकडे पादहले 

नाही. आढळराव पाटील यांनी 
िात्र िाझी खुशाली वविारली.

आतया  शिवयाजीरयाव आढळरयाव 
पयाटील ्ांच्यासयाठी कयाम करणयार!

मगंलिास बािंल रानंी जाहीर केली राजकीर भूशमका
।  पििंरी । महाईन्यूज । 

प्रतितिधती।

िदहलांिा सन्ान करून आपण 
सव्गजण स्ती शक्तीला पे्रणा देऊया 
तसेि िदहलांनी देखील आपल्ा 
आरोग्याकडे प्ाधान्याने लक् द्ावे 
आणण आरोग्य संपन्न व्हावे अस े
प्वतपादन आयकु्त शखेर श्सहं यांनी 
केल.े 

क प ं प र ी  च िं ि व ड 
िहानगरपाश्लकेच्ा वतीने भोसरी 
येथील ददवंगत अंकुशराव लांडगे 
नाट्गृह येथे िदहलांसाठी ववववध 
भव्य काय्गक्िांद्ारे जागवतक िदहला 
ददन उत्ाहात सपंन्न झाला. कािगार 
कल्ाण ववभागाच्ा वतीन ेआयोजीत 
काय्गक्िािे उदघ्ाटन आयुक्त तथा 
प्शासक शखेर श्सहं यांिे हस्त ेपार 
पडले त्ावळेी त ेबोलत होत.े 

यावळेी सह आयकु्त आशादेवी 
दरुगडेु, उप आयकु्त रववककरण घोडके,  
वैद्कीय अधधक्क डहॉ. उज्वला 
आंदरुकर, उप अधधक्क डहॉ. िवनषा 

सुय्गवंशी, जेष्ठ वैद्कीय अधधकारी 
डहॉ.तपृ्ती सागळे, आदद उपस्स्थत होत्ा.

िहानगरपाश्लकेतील सखी 
ग्ुपच्ा वतीने जागवतक िदहला 
ददनावनवित् लकी डट्र हॉ िे आयोजन 
करण्ात आले होते त्ात १५० 
िदहला कि्गिारी सहभागी झाल्ा 
होत्ा. त्ािध्ये लकी वुिन या 
खेळात इ क्ेत्रीय कायणालयातील 
िीना सपु ेयांिा आयकु्त शखेर श्सहं 
यांच्ा हस्त ेसत्ार करण्ात आला 
तर अन्य खेळात िीनल साळंुखे यांना 
प्थि, ियरुी परुाणणक यांिा दद्तीय तर 
सिुधेा नाफाडे यांना तृतीय क्िांकािे 
बश्क्स देण्ात आल.े भव्य लकी डट्र हॉिे 
आयोजन सखी ग्पुच्ा पदाधधकारी 
अवनता बाववस्कर, कववता िाने, रतन 
वारंग, गीता धंगेकर, रूपाली वनकि, 
िनीषा स्ािी, वदंना िोरे, प्ीती वबजव,े 
ववजया कांबळे, िीनाक्ी गरुड, िघेा 
काटे यांनी केल.े

मियापयाशलकेत जयागमतक 
महिलया हदन उत्याियात
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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.  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 ।।

भयूतमका

संपादकीय

गरुुवारी दिल्तीि कसु्रबा गांधती मागगावरील 
मलशितीि मोहि भागवि ‘दहिंयू आणण मसु्लिम 
यांरा डतीएिए एकर आहे,’ अस ेम्हणि होिे; 
िवे्ा राष्ट् तीय ििास यतं्रणा म्हणज ेएिआयए 
िेशभराि व्ािक कारवाईि शंभराहयूि 
अधधक सशंययिांिा जरेबिं करीि होिती.
 

‘पहॉप्ुलर फं्ट ऑफ इंकडया’ असे साळसूद 
नाव घऊेन देशववरोधी कारवाया करणाऱया 

कट्टर इस्ािी सघंटनवेर देशव्यापी छाप ेपडावते, 
त्ाि ददवशी सरसघंिालक िोहन भागवत यांनी 
राजधानीत एका िश्शदीत जाऊन इिािांशी आणण 
िसु्स्ि नागररकांशी ििणा करावी आणण निेक्या 
त्ाि ददवशी ‘पहॉप्लुर फं्ट’िे िोठे जाळे असणाऱया 
िहाराष्ट्र ात िसु्स्िांिा आधथ्गक व सािाश्जक स्तर 
उंिववण्ासाठी राज्य सरकारने अभ्ासगट स्थापन 
करावा, हा कुणालाही ववलक्ण योगायोग वाटेल. 
तसा तो असला तरी या तीनही घटनांच्ा िागे 
एक वनश्चित सतू्र आहे. गरीब, अववकश्सत िसु्स्ि 
सिाजाला संवाद साधून सोबत घ्ायिे आणण 
त्ािवेळी, दहशती वतृ्ीला नसे्तनाबतू करायिे, 
अस ेहे सतू्र आहे. त ेवविारपवू्गक ठरलले ेददसत.े 
भागवत यांनी िाग ेराजधानीत जी तीन व्याख्याने 
ददली; तवे्हापासून या प्यत्ांना वगे आला आहे. 
गुरुवारी ददल्ीत कस्तुरबा गांधी िागणावरील 
िश्शदीत िोहन भागवत ‘दहदं ूआणण िसु्स्ि यांिा 
डीएनए एकि आहे,’ असे म्हणत होत;े तवे्हा राष्ट्र ीय 
तपास यतं्रणा म्हणजे एनआयए देशभरात व्यापक 
कारवाईत शभंराहून अधधक सशंगयतांना जरेबदं 
करीत होती. ‘पीएफआय’वरील ही कारवाई इतकी 
िोठी आणण वनयोजनपवू्गक झाली आहे की, या 
संघटनेिी पाळेिुळे खणून काढण्ािा वनधणार 
त्ातनू ददसतो. त्ाि ेस्ागत करायला हव.े अशी 
कारवाई म्हणजे त्ा सिाजाच्ा ववरोधातली 
कारवाई नसते. िात्र, यापूवटी अनेकदा अशा 
संशगयतांिी धरपकड म्हणज ेत्ा सिाजावरिा 
हल्ा, अस ेचित्र वनिणाण केले गलेे. त्ात अनकेांिा 
राजकीय स्ाथ्गही होता. भागवत यांनी साधलले्ा 
सवंादाकडे या दृष्ीनहेी पाहायला हव.े
इतका ववववधतने ेनटललेा, अनके पथं अनसुरणारा 
आणण भारतीय संसृ्कतीिे ववववध आववष्ार 
दाखववणारा इस्ाि जगाच्ा पाठीवर इतरत्र 
कुठेही नाही. िात्र, इस्ािला िोनोश्लथ म्हणजे 
एकाश्म बनवनू टोकेरी, कडवट, असदहष् ूकरत 
नणे,े हाि कडव्या सघंटनांिा उदे्श असतो. दहदंूंनाही 
हा धोका नाही, असे नाही. ‘पहॉप्लुर फं्ट ऑफ 
इंकडया’ देशभर हेि करीत होती. कडव्या इस्ाििा 
पुरस्कार, नािावनराळे राहून हत्ा घडवण ेआणण 
दंगलसदृश वातावरण धगधगत ठेवण,े ही कािे 
फं्ट करीत होती. पढुच्ा काही दशकांत सपूंण्ग 
भारत इस्ािी करण्ाि ेउकद्ष् फं्टन ेसिोर ठेवले 
होते. हे होण ेअशक्य आहे, हे सव्यांना िाहीत असले 
तरी अशी वेडगळ ध्येये ठेवली की तरुणांच्ा 
डोक्यात ववखार आणण इंधन भरण ेसोप ेजाते. गले्ा 
काही िदहन्यांिध्य ेभारतात ‘धि्गद्रोहािा ठपका 
ठेवनू’ थडं डोक्यान ेज्या हत्ा झाल्ा, त्ािाग ेही 
‘िेंदधुूलाई’िी काय्गपद्धती होती. 

साथ आणण संवाि

आिंिती सकाळ

िहाभारतात आपण वाितो की, ज्या 
वेळेला ज्यांनी ज्यांनी धिणािरण 

केले, त्ा त्ा वेळेला तो तो ववजयी झाला. 
धिणािरणात ज्यांनी कुठेतरी शबलता वनिणाण 
केली, भेसळ केली त्ा क्णाला तो पराभूत 
झाला. भीष्ािाय्ग व अजु्गन यांच्ा युद्धात 
लौककक अथणाने भीष्ािाय्ग पडले.पण त्ांना 
िारण्ासाठी अजु्गनाने त्ांच्ाि सांगण्ाप्िाणे 
श्शखंडीला सिोर उभे केले. स्तः केलेल्ा 
प्वतज्ेिुळे भीष्ािाय्यांनी शस्त खाली ठेवले. 
धिणािरण केले. नैवतक ववजय भीष्ािाय्यांिाि 
झाला. ‘भीष्प्वतज्ा’ हा शब्द रूढ आहे. आपण 
‘धि्गप्वतज्ा’ असे म्हणत नाही, तर ‘भीष्प्वतज्ा’ 
म्हणतो. कारण, ‘भीष्प्वतज्े’िधे्यि धि्ग आहे. 
धिणािे रक्ण केल्ािुळे भीष्ािाय्ग अजरािर 
झाले. भगवान श्ीकृष्ाच्ा आज्ेवरून 
पांडवांनी भीष्ािाय्यांकडूनि धिणािे सम्क 
ज्ान प्ाप्त करून घेतले. 

सववे सन्ु तिरामयाः। 
सववे भद्ाणण िश्यन्ु।

‘सायबर’ गुन्हांरे आव्ाि

सध्या गनु्हांि ेस्रूप बदलले आहे. 
रस्तावरील गनेु्गारी किी झाली 

असून, गुने्गारांिा कल किी जोखिीच्ा 
सायबर के्त्राकडे वळला आहे. त्ािळेु सायबर 
फसवणकू रोखण्ासाठी सावधगगरी आणण 
सायबर साक्रता हाि उपाय आहे.

 इंटरनेटिुळे दैनंददन जीवन सुलभ 
बनल ेआहे आणण वळेेिी बितही होत आहे. 
िात्र, या सायबर ववविात वावरताना कोणती 
काळजी घ्ावी, काय कराव,े काय करू नये 
याबाबत पुरेस ेज्ान नसल्ान ेया ववविात टपून 
बसलले ेसायबर िोर सधंी विळताि हल्ाबोल 
करीत आहेत. पकडले जाण्ािी जोखीि किी 
आणण फायदाि फायदा असल्ाने आधथ्गक 
फसवणूक, सेक्सटहॉश्गन, बदनािी, सोशल 
पाठलाग, अल्वयीन िलुांि ेलैंगगक शोषण 

अस ेसायबरिधील गनेु् इतर गनु्हांच्ा तलुनते 
ककत्के पटीन ेवषणागणणक वाढत आहेत.

नलॅशनल क्ाइि रेकहॉड्ग ब्रूोन ेदेशभरातील 
सायबर गुन्हांिी जारी केलेली आकडेवारी 
पादहली तर हा ववषय ककती गभंीर आहे यािी 
कल्ना यते.े देशभरात २०२१ िध्य े५० हजार 
९७४ सायबर गुन्हांिी नोंद करण्ात आली. 
हा आकडा २०२० च्ा तलुनते जवळपास सहा 
टक्क्यांनी अधधक आहे. िहाराष्ट्र ािा वविार केला 
तर २०२१ िध्ये ५५६२ गुने् दाखल असून, 
सायबर गनु्हांिध्य ेराज्य िौर्था क्िांकावर 
आहे. सव्यांत चितंाजनक बाब म्हणज ेिदहला, 
लहान िुले यांच्ा वेगवेगळ्ा प्कारच्ा 
लैंगगक शोषणाबाबत नलॅशनल क्ाइि रेकहॉड्ग 
ब्रूोच्ा आकडेवारीनसुार राज्यात ४८७ गनेु् 
आहेत आणण या प्कारच्ा गुन्हांिी संख्या 
िहाराष्ट्र ात सवणाधधक आहे. सोशल िीकडयाच्ा 
व्यासपीठावर १३ त े१८ वषपे वयोगटातील िलुांिा 
बऱयापकैी वावर असतो. अिरेरका, तसिे पाचिात्त्य 
देशांिध्य ेसोशल िीकडया वापरण्ासाठी १३ 

वषपे पूण्ग हवीत. िात्र, आपल्ाकडे यासाठी 
कोणतहेी वनयि, अटी अथवा कायदे नाहीत. 
या वयोगटातील िलु ेअल्वयीन, किी सिज 
असलेली आणण इंटरनेटबद्ल पुरेसे ज्ान 
नसलेली असतात. अशा िुलांना पे्िाच्ा 
जाळ्ात ओढले जाते. त्ांना वेगवेगळी 
आविष ेदाखवनू आपलेस ेकरून त्ांिे लैंगगक 
शोषण केल ेजात.े त्ातनूि िाइल्ड पोनवोग्ाफी, 
‘सके्सटहॉश्गन’ यांसारख ेगभंीर गनेु् जन्ाला 
आल ेआहेत. िाइल्ड पोनवोग्ाफी रोखण्ासाठी 
कें द्र सरकारने कडक कायदे केल्ानंतर, 
त्ाबाबत धडक कारवाया सरुू आहेत. िाइल्ड 
पहॉन्ग झव्हकडओ ककंवा त्ासबंंधी कोणता झव्हकडओ, 
फोटो तुम्ही कुणाला पाठवला तर तुम्हाला 
जलेिध्य ेजाव ेलाग ूशकत.े हे रोखण्ासाठी 
अिेररकेच्ा ‘नलॅशनल सेंटर ऑफ विश्सगं अँड 
एक्स्हॉयटेड चिल्डट्र न’(एनिलॅक) ही संस्था 
िाइल्ड पोनवोग्ाफीच्ा ववरोधात काय्गरत आहे. 
सिाजिाध्यिे, संकेतस्थळांवरील िाइल्ड 
पोनवोग्ाफीबाबत ही ससं्था अिरेरकेच्ा ‘फेडरल 
ब्ूरो ऑफ इने्वस्स्टगेशन’(एफबीआय) या 
सववोच्च तपास यंत्रणेला िादहती पुरवते. 
भारतातून अशा ध्ववनचित्रकफती ककंवा 
िजकूर जाहीर करणाऱया व्यक्ततींिी तांकत्रक 
िादहती पुरवण्ाबाबत या संसे्थशी कें द्रीय 
गहृ ितं्रालयाच्ा राष्ट्र ीय गनेु् नोंदणी ववभागाने 
(एनसीआरबी) करार केला आहे.

परंत ु१५ हजार रुपयांपके्ा जास्त 
वेतन असलेल्ा कि्गिाऱयांना 

१.१६ टके्क अवतररक्त वग्गणी देण्ासंबंधीिी 
तरतूद अवधै ठरववली आहे. तसिे ज्या पात्र 
कि्गिाऱयांना या योजनेत सहभागी व्हावयािे 
असले त्ांना िार िदहन्यांिी िदुत देण्ात 
आलेली आहे. सववोच्च न्यायालयाने या 
दोन बाबींव्यवतररक्त कि्गिारी वनवधृत्वतेन 
योजना, २०१४ वधै ठरववल्ान,े कि्गिाऱयांिा 
या वनण्गयािुळे खरोखरि फायदा होणार 
आहे का?  वनवधृत्वतेन पात्र पगारािी  ियणादा 
६५०० वरून १५ हजार केल्ािळेु प्त्क्ात  
कि्गिाऱयांना िोठया प्िाणात ददलासा 
विळाललेा आहे का? सरासरी वेतनासंबधंी 
सरकारन ेकेललेा बदल सववोच्च न्यायालयाने 
वैध ठरववणे योग्य आहे का?   यासंबधंीिी 
वसु्तस्स्थती पाहणे आवश्यक आहे.

कें द्र सरकारने २२ ऑगस्ट, २०१४ 
रोजी अधधसूिना काढून त्ाद्ारे ‘कि्गिारी 
वनवृधत्वेतन (दरुुस्ती) योजना, १९९५’ 
िध्य ेकाही दरुुस्ता करून त्ा १ सप्ेंबर, 
२०१४ पासनू लाग ूकेल्ा. या दरुुस्तांिध्य े
वनवधृत्वेतन पात्र वतेनािी ियणादा प्वतिाह 
६५०० रुपयांवरून १५ हजार रु. करण,े 

वनवधृत्वतेन १२ िदहन्यांऐवजी ६० िदहन्यांच्ा 
सरासरी वेतनाआधारे वनश्चित करणे आदी 
तरतदुींिा सिावशे होता. सदर योजनलेा 
कि्गिारी तसिे त्ांच्ा सघंटनांनी केरळ, 
ददल्ी व राजस्थान उच्च न्यायालयांिध्ये 
आव्हान ददल.े केरळ उच्च न्यायालयान ेव 
नतंर ददल्ी व राजस्थान उच्च न्यायालयांनी 
सदरिी ‘कि्गिारी वनवधृत्वतेन (दरुुस्ती) 
योजना, २०१४’ अवधै ठरवनू ती रद्बातल 
केली. त्ावर कि्गिारी भववष्य वनवणाह वनधी 
संघटना (ईपीएफओ) व कें द्र सरकारने 
सववोच्च न्यायालयात अपील दाखल  केले. 
सववोच्च न्यायालयान ेत ेअपील फेटाळल.े 
त्ावर दाखल केलले्ा पनुवव्गिार याचिकेवर 
४ नोव्हेंबर रोजी सववोच्च न्यायालयाच्ा 
कत्रसदस् पीठान ेददलले्ा वनकालात सदरिी 
वनवधृत्वतेन (दरुुस्ती) योजना वधै ठरवनू 

केरळ, ददल्ी व राजस्थान उच्च न्यायालयांिे 
वनण्गय रद् केले. िात्र, १५ हजार रु.पेक्ा 
जास्त वतेन असलेल्ा कि्गिाऱयांना १.१६ 
टके्क अधधक वग्गणी देण्ासंबधंीिी तरतदू 
अवधै ठरवली. त्ािप्िाणे राज्यघटनचे्ा 
अनुचे्द १४२ अन्वये प्ाप्त अशा खास 
अधधकारांच्ा आधारे, ज्या पात्र  कि्गिाऱयांना 
या योजनेत सहभागी व्हावयािे असेल 
त्ांना िार िदहन्यांिी िदुत न्यायालयाने 
स्त:हून ददली. सववोच्च न्यायालयाच्ा या 
वनण्गयािधील काही िुद्यांिा या लेखात 
वविार केलेला आहे.  वनवृधत्वेतनािी 
रक्कि काढण्ासाठीिे सूत्र : ‘‘किाल 
सरासरी वतेन (पेन्शनबेल सलॅलरी) X   एकूण 
नोकरीिी वषपे/ ७०’’  असे असत.े या सूत्रािा 
वविार करता िाश्सक वनवधृत्वतेनािी रक्कि 
वनश्चित करण्ासाठी  ‘पने्शनबेल सलॅलरी’ 
अत्तं िहत्तािी असत.े १ सप्ेंबर, २०१४ 
पवूटी १२ िदहन्यांच्ा सरासरी पगाराआधारे 
‘पने्शनबेल सलॅलरी’ वनश्चित केली जात अस.े 
आता कि्गिारी वनवृधत्वेतन (दरुुस्ती) 
योजना, २०१४ िध्य े१२ िदहन्यांच्ा ऐवजी 
६० िदहन्यांच्ा सरासरी पगाराच्ा आधारे 
‘पने्शनबेल सलॅलरी’ ठरेल. 

काळजती तिवृत्ांरती की ‘िेन्शि फंडा’रती?
सववोच्च न्ायालयाने ४ नोव्हेंबर रोजी ‘िम्षचारी वनवृधत्वेतन ( सुधारणा) योजना, २०१४’ वैध असल्ाचा 

वनण्षय ददला आहे.

वचळतें जें गाई । 
त्ाश्स रार लागे िाई ॥१॥

वनवे भावाच्ा उत्रीं ।
भलते एिे धणी वरी ॥ध्ु.॥

 - संि िुकाराम
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महाराष्टावर पहरिाम?
 नागालँड हे खरंतर ईशान्ेिडील छोटं राज्य आहे. पण, इरं 

राष्ट्रवादी िाय भूवमिा घेते यावर महाराष्ट्र ाच्ा राजिारणात चचवा, 
पररणाम होणार हे उघड आहे. भाजपववरोधात लढायचं म्हणून 
महावविास आघाडीचा प्रयोग झालेला असताना आता राष्ट्रवादीचं 
भाजपसोबत जाणं हे पुन्ा संशय वनमवाण िरणारं ठरु शितं. 
एिीिडे िसबा वनवडणुिीत मववआच्ा एिजुटीची चचवा सुरु 
असतानाच िोदहमात जे घडलं त्ाचा पररणाम इरं िसा होतो 
ते पाहावं लागेल. 

।  िालशक । महाईन्यूज । 

 एका बाजयूला भाजितवरोधाि 
तवरोधक एकजयूट करण्ारती ररगा 

करि असिािा िसुरीकडे  शरि 
िवार यांच्ा राष्ट्वािती काँगे्सिे 

(NCP) भाजि आघाडतीला (NDPP 
BJP) सते्साठी िादठंबा दिला आहे. 

हती आघाडती महाराष्ट् ाि िवे् िर 
ईशान् भारिाितील िागालडँमध्य े

झालती आहे. एिडतीितीिती आणण 
भाजिच्ा सरकारला स्पष् बहुमि 

असिािा आणण स्स्रिसेाठी 
कुणारती गरज िसिािाहती राष्ट्वािती 
काँग्सेि ेसरकारसोबि राहण्ारा 

तिण्षय घिेला आहे. िागालडँमधतील 
60 िकैी 7 जागा लजकंयू िहती तिसऱया 

क्रमाकांरती राष्ट्वािती सते्ि बसणार 
आहे. त्ामळेु िागालँडमध्ये 

तवरोधकमकु्, सव्षिक्तीय असं 
ऐतिहालसक सरकार बिणार आहे.

राष्ट्र वादी काँग्ेसच्ा या 
प व व त्र ा िु ळे  न ा ग ा लँ ड ि ध्ये 
ववरोधकिकु्त असं अभूतपवू्ग सरकार 
तयार झालं आहे. नागा शांतता 
कराराच्ा िदु्दावर याआधीही 2021 
िध्येही सगळे पक् सरकासोबत 
आल ेहोते. पण आता वनवडणकुीनतंर 
िखु्यितं्रांच्ा शपथववधीआधीि ही 
अभतूपूव्ग स्स्थती ददसनू आली आहे. 
सगळे पक् सरकारसोबति असनू 
ववरोधात बसायलाि कुणी तयार 
नाही, अस ेचित्र आहे. 

नुकत्ाि पार पडलेल्ा 

नागालँड ववधानसभा वनवडणकुीत 
यावेळी काँग्ेसला एकही जागा 
विळाली नाही. तर, दसुरीकडे शरद 
पवार यांच्ा राष्ट्र वादी काँगे्सला 
7, रािदास आठवले यांच्ा 
आरपीआयला 2, लोकजनशक्ती 
पक् रािववलास पासवान यांना 2, तर 
जडेीयलूाही 1 जागा विळाली आहे. 
यातल ेआरपीआय, लोजप हे ककिान 
भाजपसोबत सत्ते तरी आहेत. पण 
राष्ट्रवादी, जडेीयू यांिी तर भाजपशी 
फारकत आहे. पण तरी नागालडँिधे्य 

िात्र त्ांनी सत्ते सहभागािा वनण्गय 
घतेला आहे. 

नागालँड हे देशाच्ा ईशान्य 
सीिेवरिं राज्य आहे. अंतग्गत 
बडंखोरांिी सिस्ा हे इथलं प्िखु 
आव्हान आहे. पण तरी ववरोधक 
म्हणून काि करणं म्हणजे काही 
नागा एकतेला तडा देणं असा 
अथ्ग होत नाही. त्ािळेु जबाबदार 
ववरोधक म्हणून बसायिी संधी 
असताना नागालडँिध्ये सधंीसाधू 
सत्ाधारी बनण्ात राष्ट्रवादी धन्यता 
िानली असल्ािी ििणा सुरू झाली 
आहे. 

भाजप-राष्ट्रवादीच्ा 
जवळीिीची चचवा

याआधीही अनेकदा भाजप-
राष्ट्र वादीच्ा जवळीकीिी ििणा 
झालेली आहे. वष्ग  2014 िध्य े

राज्यातील िारही प्िुख पक् ही 
वनवडणकू स्ततं्र लढल.े श्शवसनेा 
भाजपिी जागा वाटपावरून 
युती तुटली. त्ावेळी वनवडणूक 
वनकालानतंर राष्ट्र वादीन ेअिानक 
िहाराष्ट्र ात स्स्थर सरकार हव ंअसं 
म्हणत भाजपला बाहेरुन पादठंबा 
जाहीर करत गगुली टाकली. 

वष्ग 2019 िध्ये एकीकडे 

िववआिा प्योग होत असतानाि 
राज्यात राष्ट्र पती राजवट लावली 
गेली होती. त्ािवेळी पहाटेच्ा 
वळेी राष्ट्र पती राजवट उठवली गलेी 
आणण सकाळच्ा सुिारासच्ा 
शपथववधीिा अभूतपूव्ग प्योग 
झाला. आता त्ात शरद पवारांिी 
िान्यता होती की नाही यािी ििणा 
अजूनपययंत सुरुि आहे.

ववरोधक ' मकु्त ' नयागयालँड : रयाष्ट्रवयादीचया  
भयाजप आघयाडीच्या सत्लेया पयाहठंबया

 राज्ात चचाांना उधाि

।  मुंबई । महाईन्यूज । 

सयूड भाविेियूि तवरोधकांवर 
आरोि केल ेजाि आहेि. िसरं 

भाजिाच्ा तवरोधाि ज ेबोलिाि 
त्ांिा िरंुुगाि जाव ंलागि.ं 

आमच्ािलहेती जे लोकं िक्ाि 
घिेले आहेि त्ांच्ावर काय गोमयूत्र 

लशिंडलं का? ि ेकाय शदु्ध झाले 
का? आत्ा आमच्ा लोकांच्ा 

मागे लागला आहाि ि ेजर िमुच्ा 

िक्ाि आल ेिर ितवत्र झाले असं 
जाहतीर करणार का? भाजिारा हा 
सत्ापििासयूिणा आहे िो लोकांिा 

समजला आहे असं म्हणि लशवसेिा 
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या िक्ारे 
प्रमखु उद्धव ठाकरे यांिती भाजिावर 

कडाडयूि टतीका केलती आहे.
कें द्रीय यंत्रणांिा गैरवापर 

करून ववरोध करणाऱयांना बेजार 

करायिं. आिच्ा पक्ात या ककंवा 
तरंुुगात जा हे धोरण वापरायिं. 
हष्गवध्गन पाटील िध्यतंरी बोलले 
होते ना भाजपात आलो आता 
िला शांत झोप लागते तशी 
अवस्था करायिी. िध्यप्देशच्ा 
ितं्रानहेी ववरोधकांना दि ददलाय 
की भाजपात या ककंवा कारवाईच्ा 
बुलडोझरला सािोरे जा. आता 

जनतेच्ा ितािा बुलडोझर 
भाजपावर िालल्ाश्शवाय 
राहणार नाही अस ंउद्धव ठाकरेंनी 
म्हटलं आहे. तसंि हे सगळं 
जाणीवपवू्गक िालल ंआहे. ववरोध 
करणाऱयांना नाहक त्रास ददला 
जातो आहे. आिच्ातले इतके 
लोकं त्ांच्ासोबत गेले त्ांच्ावर 
आरोप करणारे भाजपाििे लोक 
होते. आता ते गप्प आहेत? ज े
आिच्ासोबत आहेत ज ेभाजपाच्ा 

ववरोधात बोलतात त्ांना बदनाि 
केलं जात ंआहे, त्ांच्ािाग ेकें द्रीय 
तपास यतं्रणांिा ससवेिरा लावला 
जातो आहे असाही आरोप उद्धव 
ठाकरेंनी केला.

माझ्ािडे िुठलाही 
प्रस्ताव नाही

िंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 
नुकतंि असं वक्तव्य केलं आहे 
की ितभदे, िनभदे ववसरा. देवेंद्र 
फडणवीस म्हणाल ेआम्ही आिच्ा 

ववरोधकांना िाफ केलं. यानंतर 
ििणा सरुू झाली आहे ती श्शवसेना 
आणण भाजपाच्ा पलॅिअपिी. त्ात 
ककती तर्थ आहे असं वविारलं 
असता उद्धव ठाकरे म्हणाले, 
“पलॅि अप करायिं म्हणजे काय 
करायिं? िाझ्ाकडे कुठलाही 
प्स्ताव आलेला नाही, त्ांच्ा 
िनात काय आहे? त ेएकदा त्ांनाि 
वविारा.” अस ंउत्र उद्धव ठाकरेंनी 
म्हटलं आहे.

“आमच्ा पक्षात या नाहीतर
 तरंुगात जा” हये भाजपाच ंधोरण! 

उद्धव ठाकर ेआक्रमक

।  मुंबई । महाईन्यूज । 

प्हार पक्ािे आिदार बचू्च 
कडू यांना िोठा ददलासा विळाला 
आहे. बच्चू कडू यांिा तात्पुरता 
जािीन िजंरू करण्ात आला आहे. 
सरकारी कािांत अडथळा आणल्ा 
प्करणी त्ांना कोटणान ेदोन वषणािी 
श्शक्ा सुनावली आहे. बच्चू कडू 
यांिा तात्पुरता जािीन िंजूर 
करण्ात आला आहे. वरच्ा कोटणात 

अपीलाच्ा कालावधी पययंत त्ांना 
जािीन विळाला आहे. १५ हजारांच्ा 
जातििुलक्यावर बच्च ूकडू यांना हा 
िोठा ददलासा विळाला आहे.

२ ० १ ७  ल ा  ए क ा 
आंदोलनादरम्ान बच्चू कडू यांनी 
सरकारी कािांत अडथळा आणला 
होता. त्ावेळी रकारी कािात 
अडथळा आणण अधधकाऱयासोबत 
गरैवत्गणकू केल्ाप्करणी नाश्शक 
िहापाश्लकेिे आयुक्त अधभषेक 

कृष्ा यांनी बच्च ूकडू यांच्ाववरोधात 
गनु्ा दाखल करण्ात आला होता.

बच्चू कडू यांना नाश्शक 
श्जल्ा सत्र न्यायालयाने दोन 
वष्यांिी श्शक्ा सुनावली आहे. 
सरकारी कािात अडथळा आणण 
आणण अधधकाऱयासोबत गैरवत्गणूक 
केल्ाप्करणी न्यायालयाने हा 
िोठा वनण्गय ददला आहे.२०१७ 
साली नाश्शक िहापाश्लकेवर प्हार 
सघंटनेच्ा नतेतृ्वाखाली आदंोलन 

करण्ात आल ंहोत. यावेळी बचू्च 
कडू यांनी तत्ालीन िहापाश्लका 
आयकु्त अधभषके कृष्ा यांिी भटे 
घतेली होती.

या भेटीदरम्ान त्ांच्ात 
शाब्ब्दक वाद झाला. यावळेी बच्च ूकडू 
यांिा संयि सुटला आणण त ेआयकु्त 
अधभषके कृष्ा यांच्ा अगंावर धावनू 
गेले. त्ांनी आयुक्तांना श्शवीगाळ 
करत त्ांच्ावर हात उगारल्ािा 
दावा केला जातो.

बच् ूबच् ू
कडंूनया कडंूनया 
मोठया मोठया 

हदलयासयाहदलयासया



www.mahaenews.com

भाजपाचा पराभव करणार : राजेंद्र चौधरी
 अमेठीचा दौरा िेल्ानंतर अखखलेश यादव यांनी एि ट्ीट िेले. 

ज्यामध्े त्ांनी श्लदहले िी, “अमेठीतील गरीब मदहलांची ददु्षशा 
पाहून मला दःुख वाटले. यादठिाणी नेहमीच खव्हआयपी वनवडणूि 
श्जिंत आले किंवा पराभूत होत आले आहेत. तरीही इरे असे हाल 
असतील तर बािी प्रदेशाची िाय चचवा िरणार. पुढच्ावेळेस 
अमेठी ‘मोठ्ा लोिांना’ नाही तर ‘मोठ्ा मनाच्ा लोिांना’ वनवडून 
देईल. समाजवादी पक् अमेठीचे दाररद्र्य संपववण्ाचा वनधवार िरत 
आहे.”सपाचे प्रवके्त राजेंद्र चौधरी म्हणाले िी, मागच्ावेळी िाँग्ेसचा 
अमेठीमधे् पराभव झालेला आहे. त्ामुळे आता ही जागा िाँग्ेसची 
नाही. भाजपाने ववजय वमळवल्ामुळे ही जागा त्ांची आहे. त्ामुळे 
समाजवादी पक् ही जागा लढववणार आणण २०२४ मध्े भाजपाचा 
पराभव िरणार आहोत.
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। बतीलजगं।
महाईन्यूज । प्रतितिधती।

पाश्चिमात् देश चीनच्ा 
वविासाची गळचेपी िरत आहेत 

आणण अमेररिा त्ांचे नेतृत्व 
िरत आहे, असा आरोप चीनचे 

अध्क् क्ी श्जनकपगं यांनी िेला. 
यामुळे चीनच्ा वविासामधे् 

अभूतपूव्ष आव्हाने उभी रादहली 
आहेत, असा दावा त्ांनी िेला. 

या देशांनी चहूबाजूंनी चीनवर 
प्रवतबंध टािून गळचेपी िेली 
आहे, असे श्जनकपगं म्हणाले.

िीनिध्य ेसध्या वाकष्गक ससंदीय 
अधधवशेन सरुू आहे. त्ावनवित्ाने 
आयोश्जत ििणासत्रािध्य ेबोलताना 
श्जनकपगं यांनी अिेररकेवर टीकास्त 
सोडले. भववष्यात िीनसिोरील 
जोखिी आणण आव्हाने वाढत 
जातील, असा इशारा त्ांनी 
या वेळी ददला. सध्या अिेररका 
जगातील पदहल्ा, तर िीन दसुऱया 

क्िांकािी अथ्गव्यवस्था आहे. दोन्ी 
देशांदरम्ान काही काळापासून 
व्यापारयुद्ध सुरू आहे. अिेररकेने 
ह्वुेई या तंत्रज्ान क्ते्रातील बलाढय 
कंपनीववरोधात कठोर कारवाई केली 
आहे. त्ाच्ा जोडीला अिेररका 
आणण यरुोपीय िहासघंान ेफोनवरील 
डेटा सरंक्णाि ेकारण पढेु करून 
कटकटहॉक या चिनी अ लॅपवर बंदी 
घातली आहे.  अथ्गव्यवस्थिेी वाढ 
करताना अिेररकेवरील अवलबंत्व 

किी करण्ािा िीनिा प्यत् 
आहे. त्ासाठी रणनीती आखणे 
हा या अधधवेशनाच्ा काय्गक्ि 
पकत्रकेवरील प्िखु ववषय आहे. त्ा 
दृष्ीन ेिीनच्ा सरकारन ेसंशोधन 
आणण ववकासावरील वनधीिी तरतदू 

२ टक्क्यांनी वाढवून ४७ अब्ज डहॉलर 
इतकी करण्ािा वनण्गय घेतला आहे. 
भारताच्ा या वष्यांच्ा अथ्गसकंल्ात 
सशंोधन आणण ववकासासाठी २,००० 
कोटी रुपयांिी (सिुारे २४.४४ कोटी 
डहॉलर) तरतदू करण्ात आली आहे.

। िवती दिल्ती  । महाईन्यूज । 

समाजवािती िक्ािे २०२४ 
च्ा लोकसभा तिवडणुका 
स्वबळावर लढतवण्ारती 
ियारी केल्ारे चरत्र दिसि 
आहे. िुकिेर अखखलेश 
यािव यांिती अमेठी लोकसभा 
लढतवणार असल्ारती घोरणा 
केलती आहे. भाजिािे मागच्ा 
वेळी हती जागा लजकंल्ामुळे 
आिा गोष्ती बिलल्ा आहेि, 
असे त्ांरे म्हणणे आहे.

सिाजवादी पक्ािे प्िुख 
अझखलेश यादव यांनी नुकताि 
अिेठी लोकसभा ितदारसंघािा 
दौरा केला. यावेळी त्ांनी कविट 
करत अिेठीतून सपा वनवडणूक 
लढववणार असल्ािे सुतोवाि 
केले. िागच्ा िार वनवडणकुांिधे्य 

या ितदारसंघात सपाने आपला 
उिेदवार उभा न करता काँग्सेला 
िदत केली होती. िात्र २०२४ 
च्ा वनवडणुकीच्ा पावि्गभूिीवर 
अझखलेश यादव यांनी केलेले 
सतुोवाि हे काँग्सेपासनू फारकत 
घेण्ािे संकेत आहेत का? अशी 
ििणा राष्ट्र ीय राजकारणात आहे. 
२०१९ च्ा वनवडणुकीत काँग्ेस 
नते ेराहुल गांधी यांिा अिठेीिधनू 
कें द्रीय िंत्री सृ्ती इराणी यांनी 
पराभव केला होता. केरळिधील 
वायनाड या ितदारसघंातनू राहुल 
गांधी लोकसभते गले.े

रवववारी अिेठीिा दौरा 
केल्ानंतर अझखलेश यादव यांनी 
एक विीट केले. ज्यािध्ये त्ांनी 
श्लदहले की, “अिेठीतील गरीब 
िदहलांिी दुद्गशा पाहून िला 
दःुख वाटले. यादठकाणी नेहिीि 
झव्हआयपी वनवडणकू श्जकंत आले 

ककंवा पराभूत होत आले आहेत. 
तरीही इथ ेअस ेहाल असतील तर 
बाकी प्देशािी काय ििणा करणार. 
पुढच्ावेळेस अिेठी ‘िोठ्ा 
लोकांना’ नाही तर ‘िोठ्ा िनाच्ा 
लोकांना’ वनवडून देईल. सिाजवादी 
पक् अिठेीि ेदाररद्र्य सपंववण्ािा 
वनधणार करत आहे.”सपािे प्वके्त 
राजेंद्र िौधरी म्हणाले की, 
िागच्ावळेी काँग्सेिा अिठेीिध्ये 

पराभव झाललेा आहे. त्ािुळे आता 
ही जागा काँग्सेिी नाही. भाजपाने 
ववजय विळवल्ािुळे ही जागा 
त्ांिी आहे. त्ािुळे सिाजवादी 
पक् ही जागा लढववणार आणण 
२०२४ िधे्य भाजपािा पराभव 
करणार. काही ददवसांपवूटीि सपाने 
२०२४ साठी काँग्से ककंवा बहुजन 
सिाज पक् यासारख्या पक्ांसोबत 
यतुी करणार नसल्ाि ेजाहीर केले 

होत.े याउलट राष्ट्र ीय लोक दलाशी 
ववद्िान आघाडी कायि ठेवू, असहेी 
त्ांनी सांगगतल ेहोत.े

अिेठीिधील सिाजवादी 
पक्ाच्ा नेत्ाने अझखलेश यादव 
यांच्ा दौऱयाबाबत िादहती 
देताना सांगगतले की, त्ांनी या 
ितदारसघंािा दौरा करून यथेील 
सव्ग िादहती जाणनू घतेली. यथेील 
सािाश्जक आणण जातवनहाय गणणते 
काय आहेत, याबद्लही त्ांनी प्श्न 
वविारल.े यािा अथ्ग वनवडणकुीसाठी 
उिेदवार वनवडण्ािे हे प्ाथविक 
पाऊल अस ूशकत,े अशी शक्यता 
अिठेीतील नते्ान ेव्यक्त केली.

सपान े१९९९ साली अिेठीिी 
वनवडणकू लढववली होती. त्ावळेी 
सोवनया गांधी आपली पदहली 

वनवडणूक याि दठकाणाहून 
लढवत होत्ा. सोवनया गांधी यांना 
६७ टके्क ितदान झाले होते, तर 
सपािे उिेदवार कररूजि फौजी 
यांना फक्त २.६७ टके्क ितदान 
विळाल ेहोत,े तसिे त ेिौर्था स्थानी 
होत.े २००४ साली अिठेीतनू राहुल 
गांधी वनवडणुकीसाठी उभे होते. 
त्ांिीही ती पदहलीि वनवडणूक 
होती. यावेळी िात्र सपाने राहुल 
गांधी यांच्ाववरोधात उिेदवार उभा 
केला नाही आणण राहुल गांधी यांिा 
ववजय झाला.

राहुल गांधी यांच्ाववरोधात 
उिदेवार ददला नसला तरी सपाने 
रायबरेलीिधून सोवनया गांधी 
यांच्ाववरोधात िात्र वनवडणूक 
लढववली. 

 कागँ्सेिी आघाडीची िक्यता सपंषु्ात?

समाजवादी पक्ष ‘अमयेठी’ लोकसभा 
ननवडणकू स्वबळावर लढप्वणार!

। कोदहमा  ।महाईन्यूज ।

‘नलॅशनश्लस्ट डेिोक्लॅ कटक 
प्ोग्ेश्सव्ह पाटटी’िे (एनडीपीपी) 
नेते नेफ्ू ररयो यांनी िंगळवारी 
प ा ि व्य ां द ा  न ा ग ा लँ ड च् ा 
िुख्यिंत्रीपदािी शपथ घेतली. 
राज्यपाल ला गणेशन यांनी 
७२ वषटीय ररयो यांना पद आणण 
गोपनीयतेिी शपथ ददली.

‘एनडीपीपी ’िे टी. आर. 
झेश्लयांग व भाजपिे वाय. पलॅटन 
यांनी राज्यािे  उपिुख्यिंत्री 
म्हणून शपथ घेतली. ररयो यांच्ा 
िंकत्रिंडळातील इतर सदस्ांनीही 
शपथ घेतली . िं क त्रपदािी 
शपथ घेतलेल्ांिधे्य भाजपिे 
प्देशाध्यक् व आपल्ा ववनोदी 
शैलीने सिाजिाध्यिांवर लोककप्य 

असलेले तेिजेन इम्ा अलहॉन्ग व 
नागालँड ववधानसभेवर प्थिि 
वनवडून आलेल्ा दोन िदहलांपैकी 
एक सलहौतुओनुओ कू्स यांिा 
सिावेश आहे . कू्स आणण 
हेकानी जाखलू प्थिि नागालँड 
ववधानसभा सदस्पदी वनवडून 
आल्ा आहेत.  यावेळी पंतप्धान 
नरेंद्र िोदी, कें द्रीय गृहिंत्री अवित 
शहा व भाजपिे अध्यक् जे. पी. 
नड्ा आणण आसाििे िुख्यिंत्री 
व ईशान्य लोकशाही आघाडीिे 
(एनईडीए) वनिंत्रक दहिंता वबवि 
शिणा उपस्स्थत होते. ररयो यांच्ा 
िंकत्रिंडळात ‘एनडीपीपी’िे सात 
आणण भाजपिे पाि िंत्री आहेत. 
कू्स आणण पी. बाशंगिोनबा हे 
फक्त दोन िंकत्रिंडळातील नवीन 
िेहरे आहेत.

अमरेरकेकडून चीनची गळचेपी
क्षी शजनवपंग राचंा आरोप

नफे् ूरर्ो पयाचव्ांदया 
नयागयालडँच्या मखु्यमंत्रीपदी

 ‘ध्येयावर लक्ष कें द्रीत करा’
आंतरराष्ट्र ीय आणण देशांतग्षत पातळीवर मोठया प्रमाणात आणण 

गुंतागंुतीचे बदल होत आहेत, अशा वेळी आपण शांत रादहले पादहजे, 
आपल्ा धे्यावर लक् िें दद्रत िेले पादहजे आणण सै्य्ष िायम 
राखताना प्रगतीसाठी प्रयत्ांची परािाष्ा िेली पादहजे, असे 
आवाहन क्ी श्जनकपगं यांनी िेले.
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िराठी चित्रपटसृष्ीतील 
लोककप्य अधभनेत्रींच्ा यादीत सोनाली कुलकणटीिे 

नाव नेहिीि आघाडीवर असते. ती नेहिीि ववववध कारणांिुळे ििपेत 
असते. ती सोशल िीकडयावर कायिि सक्ीय असल्ािे पाहायला विळते. ती वतच्ा 

आयषु्यात घडणाऱया सगळ्ा घडािोडी िाहत्ांशी कायि शेअर करत असत.े आता आज िदहला 
ददनावनवित् वतने एक खास पोस्ट केली आहे.

सोनाली सध्या वतच्ा आगािी ‘िोगलिदद्गनी ताराराणी’ या चित्रपटािळेु खपू ििपेत आहे. या चित्रपटात ती िखु्य 
भूविका साकारत आहे. या चित्रपटातून वबकट आणण क्लिष् पररस्स्थतीतही ज्यांनी उत्ि व्यवस्थापनािे उदाहरण 

स्थाकपत केले यासोबत एक िुलगी, सून, पत्ी, िाता तसेि राजस्ती या भूविकांिध्ये देखील आदश्ग प्स्थाकपत केले अशा 
अष्पैलू स्तीिे म्हणजेि छत्रपती ताराराणी यांिे जीवन उलगडले जाणार आहे. आता त्ांच्ा पराक्िाबद्ल भाष्य करणारी 

आणण त्ांना सलाि करणारी एक पोस्ट सोनालीने िदहला ददनावनवित् केली आहे.वतने श्लहीलं, “भारतीय इवतहासातील 
दिदार पात्रांपैकी एक असलेल्ा या स्तीला पोतु्गगीजांनी ‘रैन्ा डोस िराठे’ ककंवा ‘िराठ्ांिी राणी’ असेही संबोधले 

होते. िहाराणी ताराबाई भोसले या छत्रपती श्शवाजी िहाराजांच्ा सून, सरसेनापती हंबीररावांच्ा शूर कन्या आणण 
भारतातील सवणात िहान िध्ययुगीन सम्ाटांपैकी एक आहेत. अफाट ताकदीने आणण इच्ाशक्तीच्ा जोरावर राज्य 
वािवणाऱया इवतहासातील िोजक्या िदहलांपैकी ताराबाईंच्ा अदम् धाडसाला आणण अदम् वृत्ीला सलाि 
करावा लागेल. िराठ्ांिा उदय-अस्त पाहणारी स्ती.”

पुढे ती म्हणाली, “आपल्ा राज्याप्ती अत्ंत सिकप्गत असलेल्ा अदम् योद्धा िहाराणी ताराबाईंनी िराठा 
िहासंघाला अगदी खालच्ा पातळीवर असताना ववघकटत होण्ापासून रोखले नाही त र 

राष्ट्र ीय सत्ेपययंत पोहोिण्ात त्ांिा िोलािा वाटा होता. या एकट्ानं जगातील सवणात 
पराक्िी शासक औरंगजेबाच्ा प्िंड सैन्याववरुद्ध िराठ्ांिा प्वतकार केला. िी हा 

#जागवतकिदहलाददन त्ांना आणण त्ांच्ा सारख्या स्तस्तयांना सिकप्गत करते ज्या 

“केव
ळ स्वतःसाठीच नाही तर आ

पल्
ा…

 आज जागवतक 
िदहला ददन. िदहलांिी सव्ग के्त्रात 
आज वेगळी ओळख ददसनू यतेे. बहॉलीवडूपासनू ते 
सािाश्जक काय्यांपययंत प्त्के के्त्रांत िदहलांनी उंिी गाठली आहे. 
बहॉलीवडूच्ा अधभनते्रींबाबत बोलायि ेझाल्ास त्ांि ंसौंदय्ग, त्ांिी 
िालित्ा आणण सोशल िीकडया पोस्ट यावर कायिि ििणा रंगत असत.े िात्र 
त्ा ककती िलॅरीटी करतात हे तमु्हाला िादहतीय ेकाय? आज जागवतक िदहला ददनी 
बहॉलीवूडच्ा अशा अधभनते्रींबाबत जाणून घऊेया ज्या दान करण्ात अगे्सर आहेत.
1) कप्यकंा िोप्ा
िलॅररटेबल इव्हेंटिध्य ेकप्यकंा िोप्ािी उपस्स्थती नेहिीि ििपेत असत.े नुकतीि सरोगसीद्ारे 
आई झाललेी ही अधभनते्री िलुांच्ा श्शक्णासाठी आणण आरोग्यासाठी काि करत आहे. ती 2010 
िध्य ेयवुनसफेिी राष्ट्र ीय राजदतू होती आणण त्ांच्ा सवे्ह द गल्ग िोदहिशेीही ती जोडललेी आहे. 
याश्शवाय ती कप्यांका िोप्ा फाऊंडेशन नावािी एनजीओिी िालकीण आहे. वतच्ा उत्पन्नािा एक 
भाग फाउंडेशनिध्य ेजातो, अस ेअहवाल सांगतात.
2) ऐवियणा राय बच्चन
ऐवियणा राय बच्चनन ेअनके सवेाभावी ससं्थांना दीघ्गकाळ पादठंबा ददला आहे. ही अधभनेत्री 
पटेा इंकडयािी सिथ्गक आहे आणण वतिे प्ाण्ांवर प्िंड प्िे आहे. त्ासाठी ती ििपेत असत.े 
वतन ेआय बकँ असोश्सएशन ऑफ इंकडयाला डोळे दान करण्ािे विनही 
ददल ेआहे. नोव्हेंबर 2004 िध्य,े अधभनते्रीने भारतातील 
गरीबांना िदत करण्ासाठी ऐवियणा र ा य 
फाउंडेशनिी वतने स्थापना केली.
3) दीकपका पदकुोण
िानश्सक आरोग्य ही एक िोठी सिस्ा 
आहे. सशे्लब्टेी नहेिीि आनदंी असतात 
असे आपण िानतो, पण असे नाही. 
दीकपका पदकुोण नरैाश्याशी झुजंत होती 
यािा अदंाज अनकेांना नसले? िात्र त्ातनू 
वतने स्त:ला सावरले. वतने टेश्लझव्हजनवर 
वतच्ा नरैाश्याबद्ल सांगगतले आणण ‘श्लव्ह 
लव्ह लाफ’ फाऊंडेशनिी स्थापना केली, 
जी वनराश झालले्ांना िदत करण्ासाठी 
सिकप्गत आहे.
4) ववद्ा बालन

बॉलीवूड अमभनेत्ररींच्या मयालमत्चेी िवया 

  आज ८ िाि्ग..जागवतक िदहला ददन...या ददनावनवित् सोशल िीकडयावर 
सव्गसािान्यांपासनू अगदी सशे्लवब्टींपययंत साऱयांनी जागगतक िदहला ददना ववषयी 
खास पोस्ट शअेर केल्ा आहेत.
'आई कुठे काय करते' फेि अधभनते्री िधरुाणी प्भलुकर दहनं देखील जागवतक 
िदहला ददनावनवित्ान ंखास पोस्ट शअेर केली आहे,ज्यात वतनं आपल्ा आवडत्ा 
कवगयत्रीिी...वतला भावललेी कववता आपल्ा खास अदंाजात बोलनू दाखवली 
आहे.'आई कुठे काय करते' या िाश्लकेिळेु िधरुाणी प्भलुकर हे नाव आज 
िहाराष्ट्र ातील घराघरात पोहोिल ंआहे. ती सोशल िीकडयावर नहेिीि सकक्य 
पहायला विळत.े ती अनकेदा खूप सुदंर अशा विैाररक पोस्ट शअेर करताना ददसत.े
   आजही वतनं जागवतक िदहला ददनावनवित्ानं 
खास पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यात वतनं 

आपल्ा आवडत्ा कवगयत्री 
सजंीवनी बोकील यांिी कववता 

सादर केली आहे. 'कुणी 
नसलं तरी िालले..तझुी 

त ूरहा..'... वतन ंती 
कववता सादर करत 

त्ाच्ा 
झव्हडीओ पोस्ट 

केला आहे. 
त्ािुळे अथणाति 

वतच्ा िाहत्ांसाठी 
ही िजेवानी ठरणार.

'कुणी नसलं तरी चालयेल..

 बहॉलीवडूिध्य ेआपल्ा दिदार अधभनयान ंराणी िखुजटीन ंवगेळे स्थान वनिणाण केले आहे. दोन 
दशकांहून अधधक काळ या अधभनेत्रीनं लाखोंच्ा संख्येनं िाहतावग्ग तयार केला आहे.सोशल 
िीकडयावर राणी ही नेहिीि ििपेत असते. वतच्ा फोटोंना विळणारा प्वतसाद िोठा आहे. जी 
जवे्हा फोटो पोस्ट करत ेतो िाहत्ांच्ा श्जव्हाळ्ािा ववषय असतो.राणीिा एक काळ होता. 
जेव्हा वतिे फोटो पाहण्ासाठी िाहते गदटी करायिे. राणीच्ा चित्रपटांिी ि ा ह ते 

वाट पाहत असायि.े राणीन ंस्ताला श्सद्ध केल.ंआपण केवळ सौंदयणानं नवे्ह त र 
अधभनयानं देखील प्के्कांच्ा कौतूकास पात्र होऊ शकतो हेही वतन ंदाखवनू 

ददलं होतं. आता राणीनं एका गोष्ीनं नेटकऱयांिे लक् वेधून घेतले 
आहे.त्ाला कारणही तसेि आहे. राणीनं बहॉलीवूड आणण कफल्म 
इंडस्टट्र ीिध्ये कशाप्कारे एका वेगळ्ा कारणाला सािोरं जावं 
लागलं हे सांगगतलं आहे.

राणीिा यते्ा ददवसात विसेज िलॅटजटी नहॉवपे नावािा चित्रपट प्दश्श्गत 
होणार आहे. ती त्ा चित्रपटाच्ा प्िोशनिध्य ेव्यस्त असल्ािे 

ददसून आले आहे. लोकांनी िला िाझ्ा आवाजावरुन खूप 
दहणवलं पण िी काही ऐकलं नाही. शेवटी आज िी एका 
वेगळ्ा दठकाणी आहे. त्ािे श्ेय िाझ्ातील संयिाला 
आहे. असंही राणीनं यावेळी सांगगतलं.

'बॉलीवूडमध्ये मला एका

 गोष्ीवरन नयेहमीच...' राणी भावूक!
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व्ायाम िरताना अचानि स्वप्ीलला हृदयवविाराचा तीव्र 
झटिा आला आणण अचानि तो खाली िोसळला. अचानि 
खाली पडल्ाचे पाहताच तालवमतील इतर जणांनी त्ाला तात्ाळ 
रुग्ालयात दाखल िेले. मारि, त्ाआधीच त्ाचा मृत्ू झाला होता.

 सोमवारी जोरदार पावसाची हजयेरी
भारत आणण ऑस्टट्र ेश्लया संघ अहमदाबादला दाखल झाले आणण 

सोमवारी संध्ािाळी माच्ष मदहन्ाच्ा मध्ाला अहमदाबादला 
जोरदार पाऊस िोसळला. इंदूरसारखी अहमदाबादची 
खेळपट्ीबाहेरचे मैदान िोरडे ठणठणीत राहू नये म्हणू जणू िाही 
वनसगवानेच िाळजी घेतली, संयोजि पावसािडे बघत गंमतीने 
म्हणत होते. भारतातल्ा िोणत्ाही मैदानापेक्ा अहमदाबादचे 
मैदान रारच संुदर वनगा राखलेले आहे. बाहेरील मैदानाच्ा 
दहरवळीवर अभय पाटणिर ही व्क्ती गेली तीन वरचे मेहनत घेत 
असल्ाचा चांगला पररणाम जाणवत आहे. आऊट करल्डवर 
असलेल्ा गवताचा आणण खेळपट्ीचा संबंध नाही.

। अहमिाबाि।  
महाईन्यूज । वृत्संस्ा । 

                                              
इंदरू येरील िसोटी 

सामन्ात झालेला भारताचा 
पराभव, तेरील खेळपट्ीवर 

आयसीसीने मारलेला 
‘सुमार’ असा शेरा, जागवति 

िसोटी अश्जकं्यपद अंवतम 
सामन्ासाठी पारि ठरण्ाचे 

आव्हान अशा पररस्स्तीत 
ऑस्टट्र ेश्लयाववरुद्धच्ा 

माश्लिेतील अखेरच्ा िसोटी 
सामन्ासाठी खेळपट्ी िशी 

असणार, या चचचेने जोर धरला 
असतानाच क्युरेटस्षनी दोन 

खेळपट्टा तयार िरून ठेवल्ा 
आहेत, या वृत्ाने अधधि उतं्ठा 

वाढवली आहे.

िाश्लकेतील हे वतन्ी सािने 
तीन ददवसांच्ा आत सपंल.े इंदरू 

कसोटीत तर कफरकीस साथ देणाऱया 
खेळपट्टीवर भारतीय सघंािी फश्जती 
झाली. त्ािुळे आता अहिदाबाद 
यथेील सािन्यासाठी खळेपट्टी कशी 
असणार, यािी सव्यांनाि उतु्कता 
लागून रादहली आहे. हा सािना 
गरुुवारपासनू सरुू होत असताना 
अजनूही कोणती खेळपट्टी असणार 
आणण वति ेस्रूप कसे असणार, 
याबाबत संभ्रि आहे.

बीसीसीआयिे सचिव जय 
शहा यांच्ासाठी अहिदाबाद हे 
होि ग्ाऊंड आहे. पदहले वतन्ी 
सािन ेतीन ददवसांच्ा आत सपंललेे 
असल्ािुळे हा िौथा सािना पाि 
ददवस िालावा, यासाठी प्यत् केले 

जातील आणण त्ासाठी पदहल्ा 
ददवसापासनू कफरकीस साथ देईल, 
अशी खेळपट्टी तयार करण्ािा 
धोका स्ीकारला जाणार नाही. 
श्शवाय इंदरू खेळपट्टीवर सुिार 
असा शेरा ददललेा असल्ािळेु जय 
शहा अहिदाबाद खळेपट्टीवर असा 
कोणताही शरेा यणेार नाही, यािी 
काळजी घेतील. खेळपट्टीवरून 
सतत ििणा करण ेिला योग्य वाटत 

नाही. खेळपट्टी दोन्ी संघांसाठी 
सारखीि असते, असे स्पष् ित 
भारतािे प्श्शक्क राहुल द्रववड 
यांनी िौर्था कसोटी सािन्याच्ा 
सरावापवूटी व्यक्त केल.े

कसोटी अश्जकं्यपद अंवति 
सािन्यात दाखल होण्ािी िरुस 
सगळ्ाि सघंांच्ा िनात असल्ाने 
कसोटी सािने वनकाली व्हावेत 
म्हणनू जरा जास्त प्यत् होत आहेत. 

       जागततक कसोटी अशजंक्यपि अंततम सामनासाठी पात्र ठरण्ाच ेआव्ान 

अिमदयाबयादमध् ेदोन खळेपट्टया त्यार

।   ितीटतीआय। महाईन्यूज । 
वृत्संस्ा । 

िािासाहेब िोहोळ कुस्ती 
संकुलनातील पैलवान स्कनिल 
ज्ानेविर पाडाळे  ( िहार ाष्ट्र  
िलॅब्पियन) यािे आज आकस्स्त 
वनधन झाले. आज सकाळी ७.३० 
वाजण्ाच्ा सुिारास पुण्ातील 
िारंुजी येथील कुस्तीच्ा तालिीत 
ही घटना घडली. 

विळालेल्ा िादहतीनुसार, 
स्कनिल हा  नेहिी  प्िाणे 
सरावासाठी िारंुजी या दठकाणी 
असलेल्ा कुस्तीच्ा तालिीत 
आला होता. कुस्ती साठी सराव 
करताना पैलवानांना सपाट्ा 
िारायच्ा असल्ािुळे स्निील 
देखील व्यायाि करत होता.

व्यायाि करताना अिानक 
स्निीलला हृदयववकारािा तीव्र 
झटका आला आणण अिानक तो 
खाली कोसळला. अिानक खाली 
पडल्ािे पाहताि तालवितील 
इतर जणांनी त्ाला तात्ाळ 
रुग्ालयात दाखल केले. िात्र, 
त्ाआधीि त्ािा िृत्ू झाला 
होता.

लयाल मयातीतच घतेलया लयाल मयातीतच घतेलया 
त्यान ेअखरेचया श्यास!त्यान ेअखरेचया श्यास!

स्मृतीच्ा आरसीबीची पराभवाची हॅट्ट्रिक
अिानींच्ा गुजरातन ेउघडले ववजराच ेखाते

।इंियूर ।  
महाईन्यूज । वृत्संस्ा । 

                                                  
वमुन्स प्रतीतमयर लतीगच्ा 6 व्ा 
सामन्ाि गजुराि जायट्ंसिे 
प्रथम फलिंाजती करि रॉयल 
रलॅेंजर बेंगलोरतवरूद्ध 
तवजयासाठी 202 धावांरे 
आव्ाि ठेवल ेहोि.े मात्र हे 
आव्ाि राजस्ािला िलेवल े
िाहती. त्ांिा 20 रटकाि 6 बाि 
190 धावांिययंिर मजल मारिा 
आलती.

आरसीबीकडून सलािीवीर 
सोफी कडवाईननने 66 धावांिी 
तर हेथर नाईटने 11 िेंडूत नाबाद 
30 धावा करत जोरदार लढत 
ददली. िात्र ही लढत 11 धावांनी 
किी पडली. अखेर गुजरातने 
सलग दोन पराभवानंतर 
ववजयािे खाते उघडले. तर 
स्ृती िानधनाच्ा तगड्ा 
आरसीबीला सलग वतसऱया 

सािन्यात पराभवािी िव 
िाखावी लागली. गुजरातच्ा 
अलॅश्ेघ गाड्गनरने सवणाधधक 3 
ववकेट्स घेतल्.ा.

गु ज र ा त  ज ा यं ट् स ने 
ववजयासाठी ठेवलेल्ा 202 
धावांिा पाठलाग करताना 
आरसीबीिी सलािी जोडी सोफी 
कडवाईन आणण सृ्ती िानधना 
यांनी दिदार सुरूवात केली. 
यात सोफी कडवाईनिा िोठा 
वाटा होता. तर सृ्ती िानधना 
वतला िांगली साथ देत होती. या 
दोघांनी 5.2 षटकात 54 धावांिी 

अध्गशतकी सलािी ददली. िात्र 
अलॅश्ेघ गाड्गनरने ही जोडी फोडली. 
वतने आपली फेव्हरेट श्शकार 
स्ृती िानधनाला 18 धावांवर 
बाद केले.

यानंतर सोफीने एश्लस 
पेरीसोबत भागीदारी रित 
आरसीबीला शंभरीच्ा जवळ 
पोहिवले. िात्र िानसी जोशीने 
पेरीला 32 धावांवर बाद करत 
आरसीबीला िोठा धक्का ददला. 
यानंतर ररिा घोष देखील 10 
धावा करून गाड्गनरिी श्शकार 
झाली. आरसीबीिा धावगती 

िंद ावू  लागली  दरम्ान, 
अध्गशतक पार केलेल्ा सोफीने 
हेथर नाईट सोबत आक्िक 
फटकेबाजी करण्ात सुरूवात 
केली. िात्र सदरलँडने 45 िेंडूत 
66 धावांिी खेळी करणाऱया 
सोफी कडवाईनला बाद करत 
आरसीबीला िौथा धक्का ददला.

सोफी बाद झाली त्ावेळी 
17 वे षटक सुरू होते. िात्र हेथर 
नाईटने तुफान फटकेबाजी करत 
सािना 18 िेंडूत 44 धावा असा 
आणला. िात्र गाड्गनर पुन्ा एकदा 

गुजरातच्ा िदतीला धावून 
आली. वतने कवनका अहुजाला 
10 धावांवर बाद केले. त्ानंतर 
सािना 9 िेंडूत 32 धावा असा 
आला. हेथर नाईटने सािना 6 
िेंडूत 24 धावा असा आणला.

िात्र दसुऱया बाजूने वतला 
साथ देण्ारे फलंदात बाद होत 
रादहले. श्ीयांका पाटीलने सािना 
3 िेंडूत 22 धावा असा आला 
असताना एक षटकार एक 
िौकार िारत सािना 1 िेंडूत 
12 धावा असा आणला. िात्र 

सदरलँडने पुढिा िेंडू वनधणाव 
टाकत सािना 11 धावांनी श्जकूंन 
ददला. हेथरने 11 िेंडूत नाबाद 30 
धावा ठोकल्ा.तत्पूवटी, वुिन्स 
प्ीवियर लीगच्ा (WOMEN'S 
PREMIER LEAGUE) पदहल्ा 
दोन सािन्यात पराभव पदरी 
पडलेल्ा गुजरात जायंट्सने 
आपल्ा वतसऱया सािन्यात 
र हॉ य ल  िलॅ लें ज र  बें ग ल ो र 
ववरूद्धच्ा सािन्यात नाणेफेक 
श्जंकू न  प्थि फ लंद ाजी 
करण्ािा वनण्गय घेतला.

 पुण्ातील पैलवानाचा हृिरववकाराने मृत्ू


