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राज ठाकरे यांचया निवासस्ािाजवळूि मिसे िेते संदीप देशपांडे व 
संतोष धुरी यांिी पोनिसांचया हातावर तुरी ददिी. यादरमयाि झािेलया 
झटापटीत मनहिा पोिीस जखमी झािी. मुंबईतीि नशवाजी पाक्कवरीि 
राज ठाकरे यांचया नशवती््थ या निवासस्ािाबाहेर संदीप देशपांडे आनि 
धुरी प्रसारमाधयमांशी संवाद साधत होते. तयांिा पोनिसांिी ताबयात घेत 
असलयाचे सांनितिे. तयावेळी देशपांडे यांिी आमही तुमचयासोबत येत 
असलयाचे सांिूि िाडीत बसूि दोघे फरारी झािे. 

देशपांडे, धुरींचा पोहलसांना गुंगारा

तापमान

बाजारभाव

कमाल

सोने

हकमान

चांदसी

37.9०

51,380
(१० ग्रॅम) (१ हक.ग्रॅ.)

21.4०

62,700

महत्त्वाचे

दोन आठवड्यांत ननवडणुका जाहीर करण्ाचे सुप्ीम कोर्टाचे आदेश
मुख्मंत्ांसोबत आज बैठक : वडेट्सीवार
कागँ्से िते ेनवजय वडटे्ीवार यािंी याबाबत प्रनतनरिया दतेािा सानंितिे 
की, उद्ा (दद. ५) या निि्थयाबाबत मखुयमतंयासंोबत होिाऱया बैठकीत 
चचा्थ किेी जाईि.  निवडिकू आयोिाि ेपावसाळयात निवडिकुा घणेयास 
असम््थता दश्थविी आह.े तयामळु ेनयायाियाि ेनिवडिकुा घणेयास िवह,े 
तर निवडिकू प्रनरिया राबनवणयाच ेआदशे ददलयाच ेते महिाि.े

मुंबई : ओबीसींचया राजकीय 
आरक्षिावरूि सववोच्च नयायाियािे 
राजय सरकारिे केिेिा कायदा 
फेटाळूि १५ ददवसांत निवडिुका 
जाहीर करा, असे आदेश राजय 
निवडिूक आयोिािा ददिे आहेत. 
तयामुळे राजयातीि जवळपास १४ 
महापानिका आनि २५ नजलहा 
पदरषदांचया निवडिुकांचा नबिुि 
वाजणयाची शकयता आहे.

सधया जवळपास १४ 
महापानिका व २५ नजलहा पदरषदांसह 
अिेक स्ानिक सवराजय संस्ांचया 
निवडिुका प्रिंनबत आहेत. राजय 

सरकारिे केिेिा कायदा सववोच्च 
नयायाियािे रद्द केिेिा िाही. 
मात्र, निवडिुका २०२० चया जुनया 
प्रभािरचिेिुसार घेणयाचे आदेश 
ददिे आहेत. वारंवार निवडिुका पुढे 
ढकिलयाबद्दि सववोच्च नयायाियािे 
राजय सरकारवर कडक शबदांत 
ताशेरे ओढिे आहेत. राजयातीि 
१४ महापानिकांचया मुदती 
संपलया आहेत. यात मुंबई, पुिे, 
ठािे व िानशक आदी महत्वाचया 
महापानिकांचा समावेश आहे. 

ओबीसींचया राजकीय 
आरक्षिासाठी राजय सरकारिे 

केिेलया कायद्ासंदभा्थत सववोच्च 
नयायाियात ही सुिाविी पार 
पडिी. ओबीसींचे राजकीय 
आरक्षि रद्द झालयािंतर निवडिुका 
पुढे ढकिणयासाठी राजय सरकारिे 
निवडिूक आयोिाचे काही अनधकार 

सवतःकडे घेणयाचा कायदा केिा. 
या कायद्ािे प्रभािरचिा आनि 
निवडिुकीचया तारखा ठरनवणयाचे 
अनधकार राजय सरकारिे सवतःकडे 
घेतिे आहेत. या कायद्ािा 
आवहाि देिाऱया यानचकांवर आज 

सुिाविी झािी. तयावर नयायाियािे 
दोि आठवडांत महापानिका व 
नज. प.चया निवडिुका जाहीर करा, 
असे निददेश राजय सरकारिा ददिे 
आहेत. निवडिुका िांबणयामािे 
आधी कोरोिाचया जािनतक सा्ीचे 
कारि होते. कोरोिाचे निबबंध 
िािू असतािा प्रचार, मतदाि व 
मतमोजिी या नतनही प्रनरिया शकय 
िवहतया. तयामुळे २०२० चया 
माच्थिंतर जया महापानिका आनि 
नजलहा पदरषदांचया निवडिुका होऊ 
घातिेलया होतया, तया िांबिीवर 
पडलया. हीच   पान ६ वर 

जूनमध्ये ननवडणुका ?

मुंबई : महािाई आटोकयात 
आिणयासाठी दरझवह्थ बँकेिे रेपो 
दरात ०.४० टककयांची वाढ करूि 
सव्थसामानयांिा धक्ा ददिा. या 
दरवाढीिंतर बँकेचा रेपो दर ४.४० 
टक्े झािा असूि, सव्थच प्रकारची 
कजदे महािणयाची शकयता आहे. 
दरझवह्थ बँकेचे िवहि्थर शक्तिकांत 
दास यांिी बुधवारी (दद. ४) पत्रकार 
पदरषद घेतिी. यावेळी दास यांिी 

वयाजदर वाढीची घोषिा केिी. हे िवे 
वयाजदर आजपासूि िािू झािे आहेत.

देशात महािाईिे कहर केिा आहे. 
माच्थ मनहनयात नकरकोळ महािाईचा 
दर ६.९५ टक्े वाढिा होता. मािीि 
१७ मनहनयांतीि नकरकोळ महािाईचा 
हा उच्चांकी दर ठरिा. खाद्वसतूंचया 
नकमतीत झािेिी प्रचंड वाढ महािाईचा 
पारा वाढणयास कारिीभूत ठरिी होती. 
तयामुळे २ ते ४ मे २०२२ दरमयाि 

दरझवह्थ बँकेचया पतधोरि सनमतीची 
तातडीची बैठक झािी. तीत एकमुखािे 
वयाजदर वाढनवणयाचा निि्थय घेणयात 
आलयाचे दास यांिी यावेळी सांनितिे.

दरमयाि, ८ एनप्रि २०२२ िा 
दरझवह्थ बँकेिे पतधोरि क्स्र ठेविे 
होते. मात्र, महािाईवर बारीक िक्ष 
ठेवूि राहिार असलयाचे दास यांिी 
महटिे होते. रनशया-युरिेि युद्ाचे 
पदरिाम आता जािवत असलयाचे 

तयांिी सांनितिे. या दरवाढीिंतर रेपो 
दर ४.४० टक्े झािा आहे. सटँनडंि 
नडपाॅनझट फॅनसनिटी रेट ४.१५ टक्े 
झािा आहे. बँक रेट ४.६५ टक्े व 
सीआरआर अधा्थ टककयािे वाढूि 
४.५० टक्े झािा आहे.

रेपो रेटवर, दरझवह्थ बँक 
वयावसानयक बँकांिा तयांचया ततकाळ 
िरजा पूि्थ करणयासाठी कज्थ देते, 
तर दरवहस्थ रेपो रेट अंति्थत, बँकांिा 

तयांचे पैसे दरझवह्थ बँकेकडे ठेवणयावर 
वयाज नमळते. िेलया दोि वषाबंपासूि 
आरबीआयिे उदार धोरि ठेविे होते. 
एनप्रि २०२२ पयबंत चििनवषयक धोरि 
सनमतीचया मािीि ११ बैठकांमधूि 
धोरि दर अपदरवनत्थत ठेवणयात आिे 
होते. या मनहनयाचया सुरुवातीिा 
झािेलया बैठकीत एमपीसीिे पॉनिसी 
रेट रेपो ४ टक्े आनि दरवहस्थ रेपो रेट 
३.३५ टक्े कायम ठेविा होता.

वाहन, घर कराजाचे हप्े महागणार ररझवि्ह बँकेकडून 
रेपो दरात ०.४०% वाढ

भसीमा कोरेगाव;
हभडेंचा सिभाग नािसी

मुंबई : भीमा कोरेिाव नहंसाचार 
प्रकरिात नशव प्रनतष्ािचे प्रमुख 
संभाजी नभडे यांचा सहभाि 
िसलयाचे पुिे पोनिसांिी महटिे 
आहे. या संदभा्थत यापूववीच नभडेंिा 
क्ीिचीट नमळािी होती. आता 
दोषारोपपत्रातूिही तयांचे िाव 
विळणयात आिे आहे. याबाबतचे 
पत्रही पुिे पोनिसांिी मािवी हक् 
आयोिािा ददिे आहे. भीमा 
कोरेिाव (नज. पुिे) ये्े झािेलया 
नहंसाचारप्रकरिी नशव प्रनतष्ािचे 
संभाजी नभडे यांचयानवरोधात २०१८ 
मधये िुनहा दाखि झािा होता. 
पि तपासादरमयाि नभडे यांचा 
या नहंसाचार प्रकरिात सहभाि 
आढळिा िसलयाचे पोनिसांिी 
नयायाियात सांनितिे आहे. 

प्राचसी कारळे ः िोकिामा प्रनतनिधी

नाहशक ः असतावयसत वाढिाऱया 
शहरात ददवसेंददवस होत जािाऱया नसमेंट 
काँनरिटीकरिािे आता वनयजीव वद्थळीचया 
दठकािी आपिे दश्थि देत आहेत. शहरातीि 
कॉिेज रोडचा भाि हा अतयंत रहदारीचा 
माििा जातो. मात्र, ये्े बुधवारी (दद. ४) 
सकाळी िांडोर अवतरलयािे उपक्स्तांत 
कुतूहि निमा्थि झािे. रसतयािितच उभे 
असिेिे सायबरतजज्ञ तनमय दीनक्षत यांिी 
समयसूचकता दाखवूि विनवभािाशी संपक्क 
केिा. 

विनवभािाचे अनिि आनहरराव, 

वैभव भोििे व श्ी. टाकळे ते्े दाखि 
झािे. रसतयावरीि भरधाव वाहिांमुळे या 
िांडोरिा नकरकोळ दुखापत झालयािे तयास 
प्र्मोपचारासाठी  शरिपूर रोड ये्ीि 

विनवभािाचया काया्थियात िेणयात आिे.
िंिापूर रोड ये्ीि सुयोनजत उद्ाि पदरसरात 

अिेक िांडोरचा वावर असतो. मात्र, ही िांडोर 
कॉिेज रोडचया पदरसरात अन्ाचया शोधा््थ 
आलयाचा अंदाज आहे.

दीनक्षत यांिी कॉिेज रोड ये्ीि बीवायके 
व एचपीटी महानवद्ाियातीि प्राधयापक आनि 
नवद्ारयाबंिा याबाबत नवचारिा केिी असता, 
तयांिी सांनितिे की, महानवद्ाियाचया आतीि 
भािात मोठ्ा प्रमािात वृक्ष असलयािे अिेकदा 
या भािात मोर आढळिे आहेत. तयांचया 
अक्सततवास कोितयाही प्रकारे धोका होईि, 
असे वत्थि नवद्ारयाबंकडूि होिार िाही, याची 
दक्षता   पान ६ वर 

आमहािा 
या घटिेची 
मानहती 
नमळताच 
माझी टीम 
ताबडतोब 

घटिास्ळी दाखि झािी. तया 
िांडोरिा नकरकोळ दुखापत 
झािी आहे. तयावर ििेचच 
उपचार करणयात आिे. सधया तो 
विनवभािाचया ताबयात आहे. 

- हववेक भदाणे, 
विक्षेत्रपाि, 

िानशक पक््चम विनवभाि

मुंबई ः भोंगयांबाबतचया 
अक्लटमेटमिंतर मिसे काय्थकतदे व 
पदानधकाऱयांची पोनिसांिी धरपकड 
सुरू केिी आहे. राजयभरात 
मिसे काय्थकतयाबंवर पोनिसांकडूि 
कारवाई करणयात येत आहे. पुणयात 
मनशदीबाहेर हिुमाि चानिसा 
िावणयावरूि मिसे काय्थकतदे 
आरिमक ददसिे. वारजे आनि 

खािकर भािात पोनिसांकडूि 
मिसैनिकांची धरपकड केिी. 
सोिापुरात मिसे काय्थकतदे- 
पोनिसांत राडा पाहायिा नमळािा. 

मिसेकडूि मनशदीसमोर हिुमाि 
चानिसा िावणयाचा प्रयति हािूि 
पाडिा. अंबरिा्मधये मिसे 
काय्थकतयाबंिा पोनिसांिी सपीकरसह 
ताबयात  पान ६ वर 

लोकनामा प्रहतहनधसी

मालगेाव : मिस ेप्रमखु राज ठाकर ेयाचंया इशाऱयाितंर 
माििेाव शहरात मनशदींमधिू पनहलयादंाच भोंगयानविा 
पहाटचेी अजाि दणेयात आिी. खबरदारीचा उपाय महिूि 
पोनिसािंी मनशदींचया आवारात सशस्त्र बदंोबसत तिैात 
किेा आह.े बुधवारी कुठलयाही मनशदीबाहरे हिुमाि 
चानिसा वाजवणयाचा प्रयति झािा िाही. 

ठाकरे यांचया अक्लटमेटममुळे शहरात कोितयाही 

प्रकारे कायदा व सुवयवस्ा नबघडू िये, यासाठी 
पोनिसांिी नवशेष खबरदारी घेत शहरातीि मनशदींबाहेर 
स्ानिक ४०० पोिीस कम्थचाऱयांसह ५०० होमिाड्थ, 
२०० पोिीस कम्थचारी, दोि राजय राखीव पोिीस 
दि तुकडा, असा बंदोबसत तैिात केिा आहे. या 
पा्व्थभूमीवर पोिीस अधीक्षक सनचि पाटीि मािेिाविा 
तळ ठोकूि होते. तयांिी पहाटेचया अजािदरमयाि कुसुंबा 
रोड, संिमे्वर, कॅमप, िूळ बाजार भािातीि मनशदींिा 
भेटी ददलया. मुखय  पान ६ वर 

नाहशक : भद्रकालसी पररसरात नगरसेहवका सुजाता डेरे ्ांच्ासि 
मनसे का््हकर्ाांना पिाटेच्ा सुमारास ताब्ात घेताना पोलसीस. 
(आणखसी छा्ाहचत्े पान ३ वर ) (छायानचत्र : शैलेंद्र साळसी)

मालगेावात पहिल्ादंाच अजान भोंग्ाहवना

मुंबई ः िेलया वषवी ५ माच्थिा 
ठाणयातीि वयापारी मिसुख नहरेि 
यांची निघृ्थि हतया करणयात आिी 
होती. याप्रकरिी राष्ट्ीय तपास 
यंत्रिेिे (एिआयए) बुधवारी मुंबई 
उच्च नयायाियात मिसुख नहरेि 
हतया प्रकरिाचा मुखय सूत्रधार 
माजी पोिीस अनधकारी प्रदीप शमा्थ 
असलयाचा दावा केिा आहे. नहरेि 
यांिा मारणयासाठी बडतफ्क पोिीस 
अनधकारी सनचि वाझे यांिी शमा्थ 
यांिा ४५ िाख रुपये ददलयाचा दावा 
देखीि करणयात आिा आहे.

२५ फेब्ुवारी २०२१ रोजी 

मुकेश अंबािी यांचया मुंबईतीि 
‘अँदटनिया’ या निवासस्ािाबाहेर 
सफोटकािे भरिेिी एक चारचाकी 
िाडी आढळिी होती. संबंनधत 
चारचाकी िाडी ठाणयातीि वयापारी 
मिसुख नहरेि यांची होती. या 
प्रकरिाची सव्थ मानहती मिसुख 
नहरेििा होती. तयांिी तोंड उघडिे 
तर आपलया अडचिी वाढतीि, 
अशी भीती सनचि वाझे आनि इतर 
आरोपींिा होती. तयामुळे आरोपींिी 
मिसुख नहरेि यांची हतया केिी. 

५ माच्थ २०२१ रोजी ठाणयातीि 
एका खाडीत नहरेि यांचा मृतदेह 
आढळिा होता. प्रदीप शमा्थ यांचया 
जामीि अजा्थिा नवरोध करतािा 
एिआयएिे महटिे की, तो निदवोष 
िाही. तयािे िुनहेिारी कट, खूि 
आनि दहशतवादी कृतये यासारखे 
िंभीर िुनहे केिे आहेत. नयायमूतवी 
ए. एस.चांदूरकर आनि नयायमूतवी 
जी. ए. सिप यांचया खंडपीठािं 
यानचकेवरीि पुढीि सुिाविी १७ 
जुिै रोजी ठेविी आहे.

मनसुख हिरेन िर्ाकांडात 
प्रदसीप शमा्ह मुख् सूत्धार

राष्ट्सी् तपास ्ंत्णेचा न्ा्ाल्ात दावा

गणेश नाईक ्ांना 
अटकपूव्ह जामसीन मंजूर
मुंबई ः भाजप आमदार ििेश 
िाईक यांिा मंुबई हायकोटा्थिे २५ 
हजार रुपयांचया जातमुचिकयावर 
अटकपूव्थ जामीि मंजूर केिा 
आहे. एका मनहिेिे बिातकार, 
आनि फसविुकीचे आरोप 
केलयािंतर ििेश िाईक 
यांचयावर िुनहा दाखि करणयात 
आिा होता. या प्रकरिात ठािे 
नयायाियािे अटकपूव्थ जामीि 
फेटाळलयािंतर ििेश िाईक यांिी 
हायकोटा्थत धाव घेतिी होती. 
आता तयांिा हायकोटा्थत ददिासा 
ददिा आहे.

सातवर्षी् लेकीसि
आईचसी आरमिर्ा
पालघर ः पक््चम रेलवेचया 
सफाळे आनि केळवे रोडदरमयाि 
मुंबईचया ददशेिे जािाऱया सौराष्ट् 
एकसप्रेस टट्ेिखािी सातवषवीय 
िेकीसह आईिे आतमहतया 
केिी. मंिळवारी (३ मे) रात्री 
आठ वाजणयाचया सुमारास 
ही घडिी. तृप्ी आरेकर (३० 
वषदे) असे आईचे िाव असूि 
नजिीशा आरेकर (७ वषदे, मुििी) 
असे मुिीचे िाव आहे. तया 
पािघर पोफरि (अक्रपट्ी) 
इ्लया रनहवासी होतया. या 
घटिेची मानहती नमळताच रेलवे 
पोनिसांिी घटिास्ळी धाव 
घेऊि दोनही मृतदेह ताबयात घेऊि 
नवचछेदिासाठी सफाळे प्रा्नमक 
आरोगय केंद्ात पाठवूि ददिे.

्ोगींनसी घेतलसी 
आईचसी भेट
डेिराडून ः उत्तर प्रदेशचे मुखयमंत्री 
योिी आददतयिा् तीि ददवसांचया 
उत्तराखंड दौऱयादरमयाि आपिी 
आई सानवत्री यांिा भेटणयासाठी ते 
आपलया िावी पाचूर ये्े पोहोचिे 
होते. योिी यांिी चरिसपश्थ 
करूि आईचे आशीवा्थद घेतिे. 
यासोबतच तयांिी तयांचया घरातीि 
इतर सदसयांचीही भेट घेतिी. 
यादरमयाि काही स्ानिक िोकांिी 
मुखयमंत्री योिी आददतयिा् 
यांचया घरी जाऊि तयांचयासोबत 
सेलफीही घेतिी. सुमारे पाच 
वषाबंपूववी २०१७ मधये सीएम योिी 
आददतयिा् तयांचया घरी पोहोचिे 
होते. तयािंतर ते तयांचया आईिा 
अखेरचा भेटिे होते. २० एनप्रि 
२०२० रोजी तयांचे वडीि आिंद 
नसंह नब्त यांचे निधि झािे. 
तयािंतरही सीएम योिी कामामुळे 
घरी पोहोचू शकिे िाहीत.

‘मिाज्ोतसी’च्ा 
हशष्वृत्सीत वाढ
मुंबई : महातमा जोनतराव फुिे 
संशोधि व प्रनशक्षि संस्ेचया  
(महाजयोती) माधयमातूि 
पीएच.डी. करिाऱया ओबीसी 
नवद्ारयाबंसाठी ददिासादायक वृत्त 
आहे. महाजयोतीचया माधयमातूि 
नवद्ारयाबंचया मानसक नशषयवृत्तीत 
घसघशीत वाढ करणयात आिी 
आहे. २१ हजारांची मानसक 
नशषयवृत्ती ३१ हजारांपयबंत 
वाढनवणयात आिी आहे.

मुबंई ः राजद्ोहाचया 
आरोपाखािी अटकते असिेलया 
रािा दामपतयािा मुबंई सत्र 
नयायाियाि ेजामीि मजंरू किेा आहे. 
नयायाियाि ेरािा दामपतयािा जामीि 
मजंरू करतािा पाच अटी घातलया 
आहेत. तयाच े पािि आमदार रवी 
रािा व खासदार िविीत रािा यािंा 
कराव े िाििार आहे. तबबि १२ 
ददवसांिी रािा दामपतयाची कोठडीतिू 
सटुका झािी आहे. 

प्रतयेकी पन्ास हजार रुपयांची 
वैयक्तिक हमी आनि नततकयाच 
रकमेचे हमीदार देणयाचया अटीची 
पूत्थता केलयािंतर तयांची तुरुुंिातूि 
सुटका होिार आहे. रािा दामपतयािा 

प्रसारमाधयमांशी बोिणयास मिाई 
करणयात आिी आहे. तयानशवाय 
पोनिसांचया तपासात अड्ळे 
आिायचे िाहीत, असेही कोटा्थिे 
आदेश ददिे आहेत. या घटिेशी 
संबंनधत असिेलया साक्षीदारावर 
कोितयाही प्रकारचा दबाव 
आिायचा िाही, तयांिा प्रिोभिे 
दाखवूि तयांचयावर प्रभाव टाकायचा 
िाही, अशीही अट घातिी आहे.

मुंबई ः शंभर कोटी वसुिी 
करणयाचा आरोप असिेिे माजी 
िृहमंत्री अनिि देशमुख यांचयावर 
खाजिी रुगिाियात उपचाराकदरता 
परवाििी मािणयात आिी होती. 
मात्र जे.जे. रुगिाियातीि अहवाि 
आज मुंबई सत्र नयायाियात आिा 
िसलयािे तयांचया अजा्थवर आज 
होिारी सुिाविी टळिी. 

या प्रकरिाची पुढीि सुिाविी 
९ मेस होिार आहे. मुंबई सत्र 
नयायाियातीि नवशेष कोटा्थत 
देशमुख यांिी खांदेदुखीवर 
शस्त्रनरिया करणयाकरीता खाजिी 
रुगिाियात उपचाराकदरता परवाििी 
मानितिी होती. मात्र, आज जे.जे. 
रुगिाियातीि अहवाि आिा 
िसलयामुळे सुिाविी टाळणयाचा 
निि्थय सत्र नयायाियािे ददिा आहे.

देशमुखांचया अजा्थवर
शनिवारी सुिाविी

मुंबई : मनशदीवरीि 
भोंगयानवरोधात महाराष्ट् िवनिमा्थि 
सेिेिे आजपासूि आंदोिि करणयात 
येत आहे. राजयातीि कायदा आनि 
सुवयवस्ा राखणयासाठी पोनिसांिी 
मिसे काय्थकतयाबंिा ताबयात घेिे सुरू 
केिे आहे. या पा्व्थभूमीवर आज 
घेतिेलया पत्रकार पदरषदेत राज 
यांिी मनशदीवरीि भोंिे काढणयाचया 
माििीवर ठाम असलयाचे सांनितिे. 
आमही उपक्स्त केिेिा मुद्दा हा 
सामानजक असूि, धानम्थक िाही, 
असे महित मिा दंिि भडकवायची 
असती तर संभाजीििरमधीि सभेत 
भडकविी असती, असे तयांिी सपष् 
केिे.

आज घेतिेलया पत्रकार पदरषदेत 
राज यांिी सांनितिे की, मनशदीवरीि 
भोंिे काढणयाचया नवषय सामानजक 
नवषय आहे, यािा धानम्थक वळि 

तयांिी ददिे तर आमहीही धानम्थक 
वळि देऊ. राज यांिी िाउडसपीकर 
ि िाविाऱया मौिवींचे आभार 
माििे. जवळपास ९०-९२ दठकािी 
महाराष्ट्ात सकाळची अजाि झािी 
िाही. तया मनशदीमधीि मौिवींचे 
तयांिी आभार माििे. आमचा 
नवषय तयांिा समजिा. मुंबईत 
एक हजार १४९ मनशदी आहेत. 
तयांपैकी १३५ मनशदींमधये पहाटेची 
अजाि पाचचया आत झािी. काि 
मिा नव्वास िांिरे पाटिांचा फोि 
आिा, आमही  पान ६ वर 

भोंग्ाच्ा भूहमकेवर 
राज ठाकरे ठाम

अजान बंद झाल्ाने मौलवींचे आभार

राजयात मिसे काय्थकतदे- पोनिसांत झटापट

लाेकनामा प्रहतहनधसी

नाहशक : मनशदींसमाेर हिुमाि 
चानिसा वाजनवणयाचा प्रयति 
करिाऱया २७ मिसे पदानधकारी 
व काय्थकतयाबंिा नयायाियािे १५ 
ददवसांसाठी शहरातूि हद्दपार केिे 
आहे. यात मिसेचया सहा मनहिा 
पदानधकाऱयांचा समावेश आहे. 
मिसेचे िानशक शहराधयक्ष व 
नजलहाधयक्ष फरारी आहेत.

दरमयाि, बुधवारी पहाटे 
भद्कािी पाेिीस ठािे हद्दीत 
मनशदीसमाेर हिुमाि चानिसा 
वाजनविाऱया पाच ते सहा 
अिाेळखी संशनयतांवर भद्कािी 
पाेनिसांिी िुनहा दाखि केिा. 
तयांचा शाेध सुरू आहे. हिुमाि 

चानिसा वाजनवणयाचया तयारीत 
असिेलया जवळपास २५ ते ३० 
मिसे काय्थकतदे व पदानधकाऱयांवर 
सरकारवाडा, इंददराििर, सातपूर 
पाेिीस ठाणयांत तीि सवतंत्र िुनहे 
दाखि करणयात आिे आहेत. यात 
मिसेचे शहराधयक्ष ददिीप दातीर, 

नजलहाधयक्ष अंकुश पवार यांचयासह 
मनहिा पदानधकारी सुजाता डेरे, 
कानमिी दोंदे, अक्षरा घोडके, अरुिा 
पाटीि, सवािता उपासिी, निम्थिा 
पवार यांचा समावेश आहे. तयांिी 
एकत्र येत कायदा व सुवयवस्ेचा 
प्र्ि निमा्थि  पान ६ वर 

नाहशकमधून २७ मनसैहनक िद्दपार

राणा दामपर्ाला 
सशत्ह जामसीन मंजूर



सीमा तपासणी नाकी बदं करणार ?
पाच सदस्यीय अभ्ासगटाचयी स्ापना, तयीन महिन्यांत अिराल देणार

२ नाहशक, गुरुवार, ५ मे २०२२

मित्ताचे

लाेकनामा प्रहतहनधसी

नाहशक : सव्थत्र असिेिी 
सीमा तपासिी िाकी बंद 
करावीत की िाही, याबाबत 
आता राजय शासिािे पदरवहि 
आयुति अनविाश ढाकिे यांचया 
अधयक्षतेखािी पाच सदसयीय 
अभयासिट तयार केिा आहे. 
तयांिा तीि मनहनयांत शासिािा 
अहवाि सादर करायचा आहे.

या अभयासिटािा राजयातीि 
सीमा तपासिी िाकी बंद करणयाची 
काय्थपद्ती निक््चत करायची 

आहे. ही िाकी बंद करायची 
असतीि तर नियमािुसार कोितया 
प्रनरियेचा अविंब करावा, राजय 
शासिावर तयाचा नकती आन््थक 
भार पडेि, याचा अभयास 
करूि उपाययोजिा सुचवणयाची 

जबाबदारी अभयासिटावर असेि. 
अहवाि आलयावरच शासि या 
सीमा तपासिी िाकयांबाबत ठोस 
निि्थय घेईि.

पदरवहि नवभािाकडिू 
महाराष्ट्ाचया सीमा तपासिी 
िाकयावर वयावसानयक वाहिे 
्ांबविी जातात. परराजयातूि 
नवनवध वसतूंची वाहतूक करिाऱया 
वाहतूकदारांकडूि ये्ीि 
अनधकारी त्रुटींवर बोट ठेवत अवैध 
वसुिी करत असलयाचया तरिारी 
नवनवध सामानजक संघटिांकडिू 
अिेकदा केलया आहेत.

लोकनामा प्रहतहनधसी 

नाहशक रोड : रमजाि ईद हा 
सि मुक्सिम बांधवांिी िानशक रोड 
पदरसरात उतसाहात साजरा केिा. 
देवळािीिाव, नवनहतिावचया 
ईदिाह मैदािावर, तसेच मनशदींत 
सकाळी िमाजपठि झािे. तयािंतर 
मुक्सिम बांधवांिी एकमेकांिा, नमत्र 
पदरवार व िातेवाइकांिा ईद मुबारक 
करत शुभेचछा ददलया. रमजाि ईद, 
महातमा बसवे्वर जयंती, भिवाि 
परशुराम जयंती एकाच ददवशी 
आलयामुळे उतसाहाचे वातावरि 
होते.

ईदिाह मैदािावर नवनवध 
पक्षांचे पदानधकारी व आजी-माजी 
ििरसेवकांिी शुभेचछा देणयासाठी 
हजेरी िाविी होती. कोरोिामुळे 
िेलया दोि वषाबंपासूि रमजाि ईद 

हा सि सामुदानयकपिे साजरा 
झािा िवहता. अिेक निबबंध 
असलयािे ईद मुक्सिम बांधवांिी 
घरीच साजरी केिी होती. त्ानप, 
या वषवी शासिािे सव्थ निबबंध मािे 
घेतलयामुळे रमजाि ईद िानशक 

रोड, जेि रोड, देवळािीिाव, 
नवनहतिाव, नसन्र फाटा, जेि रोड, 
िेहरूििर, उपििर, िांधीििर आदी 
पदरसरात उतसाहात साजरी झािी. 

ईदनिनमत्त खरेदीसाठी िानशक 
रोडचया बाजारपेठांत मुक्सिम 

बांधवांिी िदवी केिी होती. िवीि 
कपडे पदरधाि करूि देवळािीिाव, 
नवनहतिाव ये्ीि ईदिाह मैदािांवर 
सामूनहक िमाजपठि केिे.

यािंतर मुक्सिम बांधवांिा 
आमदार सरोज अनहरे, वयापारी 
बँकेचे अधयक्ष निवृत्ती अदरंिळे, 
मिोहर कोरडे, माजी ििरसेवक 
जिदीश पवार, सूय्थकांत िवटे, 
नवरिम कोठुळे, शंकर आवशीकर 
आदींिी शुभेचछा ददलया. कोिताही 
अिुनचत प्रकार घडू िये महिूि 
पोिीस उपायुति नवजय खरात, 
सहाययक आयुति डॉ. नसद्े्वर 
धुमाळ, वदरष् निरीक्षक िीिेश 
माईिकर, अनिि नशंदे, पोिीस 
निरीक्षक पंकज भािेराव, ििेश 
नयायदे, राजू पाचोरकर यांचया 
माि्थदश्थिाखािी बंदोबसत चोख 
ठेवणयात आिा होता.

दयेवळालीत ईद उत्ाहात 
नमाजपठण ः विविध पकाांच्ा नेताांकडून मुस्लिम बाांधिाांना शुभेच्ा

लोकनामा प्रहतहनधसी

नाहशक : माजी महापौर 
सतीश कुिकिवी यांचा नडट्म प्रोजेकट 
असिेलया इंददराििर ते पुिे रोडिा 
नमळिार्या मॉडेि रोडचया कामाचे 
काया्थदेश देणयात आलयािे हा 
रसता िवकरच पूि्थतवास येईि. 
येतया वष्थभरात या रसतयाचे काम 
पूि्थ होणयाचया आशा पल्लनवत 
झालया आहेत.

इंददराििर बोिदा ते पुिे रोडिा 

नमळिारा हा रसता सधया तयार आहे. 
तयाचया ३० मीटर रुुंदीकरिासह 
नवनवध कामे 

करणयात येिार आहेत. मुंबई- 
आग्ा महामाि्थ ते िानशक- पुिे 
महामािा्थिा जोडिारा हा महत्वाचा 
निंक रोड आहे. हा रसता इंददराििर 
बोिद्ापासूि साईिा्ििर 
नसग्नि, अशोका हॉक्सपटि रोड, 
डीजीपीििर व पुिे रोड, असा आहे. 
या रसतयाचया रुुंदीकरिासह तयाचया 
मधयभािी दुभाजक, दोनही बाजूिा 
फुटपा्, सटॉम्थ वॉटर िाइि यांसह 

नवनवध कामे करणयात 
येिार 

आहेत. दोनही बाजूिा दोि िेिचा 
रसता तयार होईि. यासाठी सुमारे 
३० कोटींचा खच्थ अपेनक्षत आहे. 
३० मीटरचा रसता येतया वष्थभरात 
साकारिा जािार आहे. यामुळे 
मुंबईकडूि पुणयािा जािार्या 
वाहिांिा द्ारका ये्े ि येता ्ेट 
पुिे रोड ये्ीि नवजय-ममताजवळ 
जाता येिार आहे. तयामुळे तयांची 
द्ारका ये्े होत असिेलया वाहतूक 
कोंडीतूि सुटका होऊि वेळेची 
बचतही होिार आहे.

इंरदरानगर ते पुणे रोड एक वर्ा्हत पूण्ह िोणार

भोसला हमहलटरसी सककूल गलस्हमध् ेमिाराष्ट् रदन
 

नाहशक ः भोसिा नमनिटरी सकूि िलस्थमधय ेमहाराष्ट् व कामिार ददि 
मोठ्ा उतसाहात झािा. याप्रसंिी प्रमखु अनत्ी भोसिा नमनिटरी 
सकूिचया अधयक्षा वसुधा कुिकिवी होतया. तयांिी महाराष्ट् व कामिार 
ददिाचे महत्व सांनिति.े याप्रसिंी नब्िनेडयर एम. एम. मसरू (वहीएसएम), 
प्राचाया्थ साक्षी भािेराव व नशक्षक, नशक्षकतेर कम्थचारी उपक्स्त होत.े 

'सक्षम'तर्फे श्रवणदोर् चाचणसी हशहबर
 

नाहशक ः सक्षम संस्तेफफे श्विबानधत असिलेया 'प्रिव' या उपरिमाचे 
कायमसवरूपी केंद्, सवंाद सपीच अडँ नहअदरिं क्क्निक याचंया सहकाया्थिे 
िानशक ये् ेरनववारी (दद. १) सरुू करणयात आि.े यानिनमत्ताि ेशनूय ते 
सहा वषदे वयाचया बािकासंाठी एक श्विदोष चाचिी नशनबर िािासाहबे 
ढोबळ सभािृह, ििंापरू रोड ये्  ेसकाळी १० त ेदपुारी ४ घेणयात आि.े  
सुमारे ७० बािके व तयाचंया पािकािंी प्रनतसाद दऊेि नचनकतसा करूि 
घतेिी. िानशक नशक्षि प्रसारक मंडळाच ेअधयक्ष डॉ. राजेंद् किाि प्रमखु 
पाहुि ेहोते. यावळेी ते महिाि ेकी, देशातीि कि्थबनधर नवकिािंाचंी मोठी 
संखया पाहता, िहाि वयातच योगय निदाि करूि अशा बानधतावंर 
कॉक्ीया इन्पाटं शस्त्रनरिया, श्वियतं्र ेपरुनवि,े असे उपाय करूि 
कि्थबानधताचंया वाढतया सखंयवेर आळा घािता यईेि. कि्थबानधताचंे 
जीवि सुखकर करणयास मदत होईि. तयासाठी 'प्रिव'सारखया उपरिमाचंी 
िरज आह.े नशनबरात डॉ. राहुि वदै्, डॉ. िायत्री वदै् यािंी सनरिय सहभाि 
िोंदविू आिलेया िािदरकाचं ेनिदाि किे.े डॉ. नशलपा देशपाडं े(कि्थबनधर 
प्रमखु) यािंी कि्थबधीरतबेद्दि मानहती ददिी.  शनशकांत दशेपाडें यािंी 
सूत्रसचंािि किे.े मकुुुंद रामदासी यािंी प्रासतानवक किे.े श्ीकातं कुिकिवी 
यांिी िीत सादर केि.े अजंिी प्रधाि नहि ेआभार माििे. हा काय्थरिम 
यशसवी करणयासाठी निनशकातं अनहर,े सक्षमच ेअधयक्ष अनिि खाडंककेर, 
बाप ूजोशी, रघिुा् नवसपतु,े ददवाकर मजुमुदार, अरनवदं दशेपाडं,े हमंेत 
िोखि,े सतीश महाशबदे, भारती चौधरी व नमनिदं खाडेंकर याचंा समावशे 
होता.

दगुा्हमाता ज्ेष्ठ नागररक संघ अध्क्षपदसी डिाळे
नाहशक रोड : जेि रोड ये्ीि दिुा्थमाता जयषे् िािदरक सघंाचया 
अधयक्षपदी प्रा. रमेश डहाळ ेयाचंी निवड करणयात आिी. ससं्ापक  

अधयक्ष शैिशे ढि ेयाचंया अधयक्षतखेािी सि २०२२ 
त े२०२४ या तीि वषाबंसाठी ितूि काय्थकादरिी 
नबिनवरोध निवडणयात आिी. काय्थकादरिी अशी ः 
उपाधयक्ष- मधकुर शिेार, काया्थधयक्ष- तयबंक 
आवहाड, सनचव- हमेराज चौधरी, सहसनचव- रवींद् 

शहरकर, सल्लािार- अशोक वािी. काय्थकादरिी सदसय- मोतीराम बाििू, 
िोनवदंराव घोिप, ददिकर अनहरराव, भाऊराव जाधव, अशोक जमधाडे, 
िता जोशी व िता वािी याचंी निवड झािी.

हवलिोळसी सोसा्टसीच्ा चेअरमनपदसी नवले 
 

नाहशक ः नवलहोळी सहकारी नवकास सोसायटीची पचंवानष्थक निवडिकू 
नबिनवरोध झािी. िवनियतुि चेअरमि महििू वाळू िवि,े तर वहाइस 
चअेरमि महििू दिडू निबंकेर याचंी निवड करणयात आिी. यावळेी कृषी 
उतपन् बाजार सनमतीच ेमाजी सभापती नशवाजी चुभंळे, ििरसनेवका 
कलपिा चंुभळ,े नजलहा पदरषद सदसय राजेंद् चारसकर, माजी नजलहा पदरषद 
सदसय बाबूराव रुपवत,े नवलहोळीचया सरपचं जािकीबाई चवहाि, 
आंबेबहुिाचया सरपचं अिकाबाई दशेमखु, सारूळच ेसरपचं सदािदं िविे 
आदी उपक्स्त होते. निवडिकू निि्थय अनधकारी भाऊसाहबे काकड, 
ििपत िवि,े प्रताप चुबंळे, बाळू भाविा्, सजंय घळे, उत्तम ्ोरात, 
बाळू ढि,े बाळासाहबे िरवड,े झुिकाबाई ्ोरात, सभुाष चवहाि, सोमिा् 
भाविा्, नशवाजी िोट, भासकर ्ोरात, िामदवे भाविा् व यशवंत 
भाविा् आदी उपक्स्त होत.े

अहभनव बाल हवकासच ेअबरॅकस सपधधेत ्श
 

नाहशक : अनभिव बाि नवकास मदंदर शाळचेया नवद्ारयाबंिी अबकॅस 
सपधदेत यश नमळनविे. इयत्ता पनहिी ते चौ्ीचया १७१ नवद्ारयाबंिी 
अबकॅस सपधदेत भाि घतेिा. तयापंकैी २६ जिािंी १०० पकैी १०० ििु 
नमळविू पनहिा रिमाकं नमळनविा. १८ नवद्ारयाबंिी १०० पकैी ९९ ििु 
नमळविू नद्तीय रिमाकं नमळनविा. १६ जिािंी १०० पकैी ९८ ििु नमळविू 
ततृीय रिमाकं नमळनविा. ११० जिािंा ८० त े९५ ििु नमळाि.े तयािंा 
सहभािाची टॉफी व प्रशक्सतपत्र देऊि िौरनवि.े सव्थ नवद्ारयाबंिा अनभिव 
बाि नवकास मदंदर शाळचेया मुखयाधयानपका श्ीमती िायधिी, िीता पवार, 
हष्थदा पाटीि व ितूि दात ेयाचं ेमाि्थदश्थि िाभि.े

कागँ्से शिराध्क्ष आिरे ्ांच्ा िसत ेधवजारोिण
 

नाहशक  : महाराष्ट्ददिी एम. जी. रोड ये् ीि कांॅग्से कनमटीत शहराधयक्ष 
शरद आहरे याचंया हसत ेधवजारोहि करणयात आि.े याप्रसिंी माजी मंत्री 
डॉ. शोभा बचछाव, िटिते ेशाहू खरै,े प्रदेश प्रवकतया डॉ. हमेिता पाटीि, 
मनहिा अधयक्ष वतसिा खरै,े सेवादि अधयक्ष डॉ. वसंत ठाकूर,अि.ु जाती 
प्रदेश सनचव सरुशे मारू, प्रदेश सनचव अणिा मोर,े बिॉक अधयक्ष िीिशे 
(बबि)ू खैरे, किैास कडिि, सवपिीि पाटीि, सवाती जाधव, रामनकसि 
चवहाि, िौरव सोिार, पोपटराव िािपुर,े िक्मि धोत्र,े िदं ूयवेिकेर, सजंय 
नवभतेु, भिवाि आहेर, दीपक परदशेी,  कैिास महाि ेआदी पदानधकारी, 
काय्थकतदे उपक्स्त होत.े

लोकनामा प्रहतहनधसी

नाहशक ः िानशक महापानिका 
सेवक सहकारी पतसंस्ेिा ३१ 
माच्थ २०२२ या आन ््थक वषा्थत 
तीि कोटी ५१ िाख िफा झािा. 
संस्ेचे वसूि भांडवि ३.९७ 
कोटी आहे. ४०.१३ कोटींचया ठेवी 
आहेत. वषा्थखेरीस सभासदािा 
४६.९३ कोटी कज्थवाटप केिे 
आहे. सभासदांिा जासतीस जासत 
िाभांश देणयाचा संस्ेचा मािस 
आहे. कोितयाही प्रकारचे बाहेरीि 
कज्थ ि घेता सवभांडविावर संस्ेचे 
कामकाज सुरू आहे. संस्ेिा ६५ 
वषाबंपासूि सतत ऑनडट 'अ' वि्थ 
नमळािा आहे. ही मानहती संस्ेचे 
चेअरमि राजू कुटे यांिी ददिी.

मािताक्षिी िऊ िाखांपयबंत 
दीघ्थ मुदत कज्थ देिारी शहरातीि 
अग्िणय पतसंस्ा आहे. 
सभासदांिा ९ टके् इतकया 

अलप वयाजदरात कजा्थचे 
नवतरि करते. संस्ेचे कामकाज 
संििकीकृत केिे आहे. संस्ा 
कज्थवाटपावयनतदरति सामानजक 
बांनधिकी महिूि सभासदांचे 
कुटुंबातीि वयतिी मृत पावलयास 
तवदरत ३० हजार आन््थक मदत 
ददिी जाते. 

सभासद सवतः मृत झालयास 
तयाचया वारसािा तीि िाख रुपये 
ददिे जातात. संस्ा सभासदांचया 
िुिवंत पालयांचा बक्षीस देऊि 
िुििौरव करत आहे, अशी 
मानहती सेरिेटरी नवजय शेरताटे व 
वहा. चेअरमि मंिेश वाघ यांिी 
ददिी. याप्रसंिी संस्ेचे कोषाधयक्ष 
दीपक िोखंडे, संचािक संजय 
खैरे, सुरेश माळोदे, िोरख पाटीि, 
िंदनकशोर खांडरे, मिीषा पाटेकर, 
कायदेशीर सल्लािार नकशोर 
कोठावळे व संस्ेचे नहशेबिीस 
तािाजी िभडे उपक्स्त होते.

मिपा सेवक पतसंस्ेस 
३ कोटी ५१ िाख िफा 

लोकनामा प्रहतहनधसी 

नाहशक ः नशवा अनखि भारतीय 
वीरशवै यवुक सघंटिा, कम्थचारी 
महासघं व वीरशवै नििंायत समाज 
याचंया वतीि े महातमा बसवे्वर 
चौक, अमतृधाम ये् े महातमा 
बसवे् वर जयतंी झािी. प्रमखु पाहुिे 
आमदार राहुि दढकि,े भाजपा प्रदशे 
उपाधयक्ष बाळासाहबे सािप यािंी 
म. बसवे् वर महाराजाचंया काया्थचा 
िौरव किेा.

याप्रसिंी माजी ििरसनेवका 
नप्रयकंा मािे, रुची कुुंभारकर, पिूम  

मोिर,े धिजंय माि,े चदं्शखेर 
पचंाक्षरी, अरुि िद्द,े नविास 
कारिेावकर, भरत िळुव े आदी 
उपक्स्त होत.े काय्थरिमास अडॅ. 

बाळासाहबे वािी, प्रा. प्रमोद 
नहिंनमरे, जिन्ा् िोर,े प्रवीि 
नहिंनमरे, राजशे नहिंनमरे, सतंोष 
प्रमाि,े डॉ. साखर,े योिशे भुसार,े 

योिशे वािेकर, उमाकातं िवळी, 
सिुीि करिेावकर, नकरि नहिंनमरे, 
शिैशे दधु,े नविास सवामी याचंयासह 
वीरशवै बाधंव उपक्स्त होते.

अमृतधाम ्ेथे मिारमा बसवेशवर ज्ंतसी
िानशक : छत्रपती शाहू महाराज 

समृती शताबदी सनमतीचया वतीिे 
(दद. ६) िानशकमधये अनभवादि 
काय्थरिमांचे आयोजि केिे आहे.

शुरिवारी सकाळी १० वाजता 
उदोजी मराठा बोनडबंि, िंिापूर 
रोड, मराठा नवद्ा प्रसारक समाज 
संस्ेचया काया्थियासमोरीि 
शाहू महाराज पुतळा ये्े १०. ३० 
वाजता, वंजारी बोनडबंि िंिापूर रोड 
ये्े सकाळी ११ वाजता आनि 
छत्रपती शाहू बोनडबंि ये्े १२ वाजता 
अनभवादि काय्थरिमांचे आयोजि 
करणयात आिे आहे. 

शाहू मिाराजांना 
शुक्रवारसी अहभवादन 

लोकनामा प्रहतहनधसी

नाहशक : बदु् जयतंीचया ददवशी 
यिेाऱया भानवकािंा सव्थ सुनवधा 
उपिबध करूि दणेयात यावयात, 
तसचे बदु् समारकाचया झािेलया 
दरुावस्केड े िक्ष दऊेि १६ मचेया 
आधी सव्थ डािडुजी करणयात यावी, 
अशी माििी नत्रर्मी ििेी व बौद् 
सतपू नवकास संस्ा, िानशकचया 
वतीि ेप्रशासक रमशे पवार यांची भेट 

घऊेि करणयात आिी. 
बदु् जयतंीचया काय्थरिमानवषयी 

चचा्थ करणयात आिी. समारकाचया 
पदरसरात तया ददवशी आयोनजत 
करणयात यिेाऱया काय्थरिमािंा 
महारपानिकिे े परवाििी द्ावी, 
अशी माििी यावळेी निवदेिात 
करणयात आिी. याप्रसिंी ससं्ेचे 
अधयक्ष वामि िायकवाड, उपाधयक्ष 
समाजभूषि बाळासाहबे नशदं,े सनचव 
नजतशे शादू्थि उपक्स्त होत.े

बुद्धपौहण्हमेपूवषी लेणसी,   
समारकाचसी डागडुजसी करावसी

या अभयासिटात 
उपायुति (पदरवहि) 
ददिकर मिवर, 
उपायुति (िेखा) 
तुळशीदास सोळंखी, 
उपायुति (पदरवहि) 
राजेंद् मदिे, अनजत 
नशंदे, प्रादेनशक पदरवहि 
अनधकारी, पुिे यांचा 
समावेश आहे.

्ा 
अहधकाऱ्ांचा 
सिभाग

िानशक : छावा मराठा संघटिा 
मकु्सिम आघाडी व शखे फ्ेंड 
सक्किचया सयंतुि नवद्माि े महाराष्ट्  
व कामिार ददि साजर े करणयात 
आि.े दवेळािी कमॅप पोिीस ठाणयात 
वदरष् पोिीस निरीक्षक कुुंदि जाधव व 
कम्थचाऱयािंा पषुपिुचछ दणेयात आि.े 
जाधव यांिी छावा मराठा संघटिा 
मकु्सिम आघाडीचे प्रदशेाधयक्ष रानशद 
सययद ,शखे फ्ेंड सक्किच े अधयक्ष 
जहािंीर शेख, छावा मराठा संघटिा 
शहर उपधयक्ष अ्पाक रिंरेज, 
अकीि सययद, नफरोजभाई शखे 
आदी उपक्स्त होते.

दवेळालसीत छावातर्फे
कामगार रदन

देवळालसी कॅमप : पळसे 
ये्ीि टेंभी मळा पदरसरात नशवराम 
िायधिी यांचया राहतया घराजवळ 
नबबट्ािे रात्रीचया सुमारास 
िोठ्ात नशरूि िायीचया वासरास 
जखमी केिे. िायधिी कुटुंबीयांिी 
आरडाओरड करूि नबबट्ास 
पळवूि िाविे. 

तयाच पदरसरात तनमय नभसे व 
योिीता साठे संधयाकाळी शेतातीि 
काम आटोपूि दुचाकीवरूि घरी 

जात असतािा, अचािक नबबट्ािे 
तयांचा पाठिाि केिा. या दोनही 
घटिांिंतर नबबट्ाचया हललयांचे 
प्रमाि बघता नपंजरा िावणयाची 
माििी िािदरकांिी केिी आहे. 

ही घटिा पोनिसपाटीि सुिीि 
िायधिी यांिी विनवभािास 
कळनवलयािे विरक्षक िोनवंद पंढरे 
व पोनिसपाटिांिी पाहिी केिी. 
यादठकािी नपंजरा िावणयात येिार 
आहे, असे पंढरे यांिी सांनितिे.

पळसे नशवारात 
नबबट्ाचा पुनहा वावर

नाहशक : भिवाि परशरुाम 
जयतंीनिनमत्त मंिळवारी (दद. ३) 
काढणयात आिलेया शोभायात्रिेे 
िानशककराचं े िक्ष वधेिू घेति.े 
ग्ामदैवत भद्कािी माता 
मदंदरापासिू निघाििेी र्यात्रा 
काळाराम मदंदरात दाखि झािी. 
ये्  े पुषपवषृ्ी आनि मतं्रोच्चाराचया 
िजरात श्ीराम व परशरुाम याचंया 
भटेीि ेशोभायात्रचेा समारोप झािा.

श्ी परशरुाम प्रनतष्ाि व समसत 

ब्ाह्मि ससं्ा याचंया सयंतुि 
नवद्माि े भिवाि श्ी परशरुाम 
जनमोतसवानिनमत्त भवय र्यात्रा 
काढिी होती. सायकंाळी सहािा 
भद्कािी माता मदंदरापासिू 
शोभायाते्रिा प्रारभं झािा. यावळेी 
सहस्त्रिाद ढोि प्काच े वादि 
व भिवाि परशरुाम याचंया 
जयघोषाि ेपदरसरात चैतनय पसरिे 
होत.े नवनवधरंिी सुदंर पषुपांिी 
सजनविलेया र्ात परशरुामाचंी मतूवी 
ठवेणयात आिी होती. पािखीसमोर 
ढोि-ताशा, भािदार- चोपदार, 
ततुारीप्क, भिव े धवज हाती 
घतेििे े यवुक-युवती व िािदरक 
मोठ्ा सखंयिे ेसहभािी झािे होते. 
मिे रोड, रनववार कारजंा, पचंवटी 
कारजंामािदे शोभायात्रा काळाराम 
मदंदराकड ेदाखि झािी. 

भिवाि परशुराम जयंतीनिनमत्त 
शहरात भवय शोभायात्रा 

मंददरात मंत्रोच्चाराचया िजरात श्ीराम व परशुराम यांचया भेटीिे  
काळाराम मंददरात शोभायात्रेची सांिता झािी. कुमार मुंिी, भिवाि 
पाठक, भािुदास शौचे, धिंजय बेळे, िरेंद् कुिकिवी, ििेश जोशी, मुकुुंद 
कुिकिवी, अनिि देशपांडे, निनखि कुिकिवी, प्रसन् जोशी, नचनमय 
देशपांडे, नकरि पाटीि यांचयासह  पदानधका-यांिी पदरश्म घेतिे.

काळाराम मंरदरात समारोप 
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नाहशक : प्रा्नमक व 
माधयनमक नशक्षकांचे पिार मािीि 
दोि वषाबंपासूि नविंबािे होत 
आहेत. तयामुळे नशक्षकांिा घराचे 
हप्े, बँकांचया कजा्थचे हप्े भरिे 
कठीि झािे आहे. याची नशक्षि 
आयुतिांिी िंभीर दखि घेतिी 
आहे. नशक्षकांचे पिार दरमहा १ ते ५ 
तारखेपयबंत होतीि, असा नव्वास 
नशक्षि नवभािािे वयति केिा आहे.

शासिाकडूि वेळेवर वेतिाचे 
अिुदाि पाठवूिही नशक्षकांिा १० 

ते १५ तारखेपयबंत वेति नमळािे. 
तयाचा अिेक नशक्षकांिा बँकांचा 
भुदबंड सहि करावा िाििा. नशक्षक 
संघटिांिी तयासंबंधीचे निवेदिही 
सरकारपयबंत पोचनविे. तयाअिुषंिािे 
आता नशक्षि आयुति सूरज मांढरे 
यांिी हा प्र्ि सोडनवणयाचे नियोजि 
केिे आहे. नशक्षक-नशक्षकेतर 
कम्थचाऱयांचे जािेवारी ते माच्थ २०२२ 
या तीि मनहनयांचे वेति कधी झािे, 
एनप्रिचे वेति नवतदरत झािे का, 
वेति नविंबािे होणयातीि अडचिी 

काय व वेति वेळेत होणयासाठी 
काय उपाययोजिा करावया 
िाितीि, याची मानहती तयांिी 
नशक्षिानधकाऱयांकडूि मािनविी 
आहे. दरमयाि, मे मनहनयाचे वेति 
वेळेत वहावे महिूि मुखयाधयापकांिी 
७ मेपयबंत वेतिनबिे वेळेत वेति 
अधीक्षकांकडे पाठवावेत, अशा 
सूचिा केलया आहेत; जेिेकरूि 
नशक्षकांिा १ जूिपयबंत वेति नमळेि, 
असा तयामािीि हेतू असलयाचे 
सपष् करणयात आिे आहे.
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नाहशक : िानशक बार 
काैक्नसिचया निवडिुकीचे भनवतवय 
िुरुवारी (दद. ५) ठरिार आहे. 
नयायािय दाखि अजा्थवर काय 
निि्थय देते, याकडे सव्थ वकीि 
पदानधकाऱयांचे िक्ष िाििे 
आहे. नयायािय 
निवडिुकीस 
परवाििी देते की, 
स्नित करते 
याकडे सवाबंचया 
िजरा 
िािलया 
आहेत.

नजलहा नयायाधीश 
देसाई, ददवािी नयायाधीश 
पांडे यांचया नयायाियात 
निवडिुकीसंदभा्थतीि युक्तिवाद 
अंनतम टपपयात आिा. ते अंनतम 
निि्थय देणयाची शकयता आहे.

ॲड. वंदिा पाटीि यांिी 
निवडिूक बेकायदेशीर असलयाचा 
आराेप करिारा दावा दाखि केिा 

आहे. पाटीि यांचया वतीिे ॲड. 
झुंजार आवहाड, जयेष् वकीि 
अशोक आवहाड, ॲड. अनिि 
शानिग्ाम, ॲड. अरुि माळोदे, 
ॲड. आय. वाय. पटेि काम पाहत 
आहेत. प्रनतवादीतफफे ॲड. अनजत 
छल्लािी, ॲड. नवदेश िानशककर 
काम पाहत आहेत.

या निवडिुकीत ११ पदांसाठी 
४० इचछुक उमेदवार 
दरंििात आहेत. 

उमेदवारांकडूि 
नजलहाभरातीि 

मतदार 
वनकिांचया 

भेटीिाठी घेतलया 
जात असूि, तयांिा 

मतदाि करणयाचे आवाहि करीत 
आहेत. दरमयाि, असोनसएशिचया 
माजी पदानधकाऱयांिी काय्थकाळ 
संपिेिा असतािाही बेकायदेशीरपिे 
निवडिूक काय्थरिम जाहीर केलयाचा 
व धमा्थदाय आयुतिांची परवाििी ि 
घेताच निवडिूक जाहीर केलयाचा 
आक्षेप घेणयात आिा आहे. 

३नाहशक, गुरुवार, ५ मे २०२२

मित्ताचे

बसेावध असलेले राजकीय पदाधधकारी तणावात
ननरडणूक लयांबणयीरर जाण्ाचयी िोतयी भयीतयी ; दोन आठरड्यांत काय्वक्रम जाियीर िोण्ाचयी शक्यता

राजेंद्र सू््हवंशसी ः  
िोकिामा प्रनतनिधी

नाहशक : सववोच्च 
नयायाियािे महापानिका 
निवडिुकांसह नजलहा पदरषदांचया 
निवडिुका घेणयाचे निददेश ददलयािे 
निवडिूक पाच-सहा मनहिे 
िांबिीवर जाईि 
अशी शकयता 
वत्थनविेलया 
पक्ष व 

पदानधकाऱयांिा मात्र या निि्थयािे 
जबरदसत धक्ा बसिा आहे. 
तयामुळे पक्ष तिावात आलयाची 
चचा्थ सव्थत्र सुरू झािी आहे.

राजयातीि महापानिका व 
नजलहा पदरषद 

निवडिुका ओबीसी 
आरक्षिानशवाय 

होऊ 

ियेत याकदरता राजय मंनत्रमंडळािे 
ठराव मांडिा होता. तयास नवरोधी 
पक्षािे पादठंबा ददिा होता. 
यािंतर निवडिूक आयोिाचे 
काही अनधकार राजयािे आपलया 
ताबयात घेऊि यापूववी तयार 
झािेिी प्रभािरचिा रद्द झालयाचे 
शासिािे महटिे होते. 

काही ददवसांपूववीच िवयािे 
प्रभािरचिा तयार करणयाचया 
सूचिा देणयात आलया होतया. 
परंतु यात नकती सदसयांचा 
प्रभाि असावा याबाबत सपष्ता 
िसलयािे संभ्रमावस्ा होती. 
याप्रकरिी सववोच्च नयायाियात 

यानचका दाखि करणयात आिी 
होती. तयामुळे महापानिकेचया 
निवडिुका िांबिीवर जािार, 
अशी जोरदार चचा्थ होती.

नवशेषत: नवनवध पक्षांतीि 
पदानधकारी काहीसे बेसावध 
झालयाचे नचत्र होते. निवडिुका 
िांबिीवर जािार असलयाचया 
चचाबंमुळे प्रभािात दररोज चकरा 
मारिारे माजी ििरसेवक, इचछुक 
उमेदवार व तयांचे काय्थकतदे 
काहीसे िायब झालयाचे नचत्र होते. 
एवढेच िाही, तर दररोज सोशि 
मीनडयावर येिारे शुभेचछा संदेश 
बंद झालयाचे ददसूि येत होते. 

दोि आठवडांत निवडिुकांचा 
काय्थरिम जाहीर करणयाबरोबरच 

दोि मनहनयांत निवडिुका घेणयाचे 
आदेश देणयात आिे आहेत.

'ससीटू'तर्फे कामगाररदनसी मोटारसा्कल ररॅलसी
 

नाहशक : आंतरराष्ट्ीय कामिार ददिानिनमत्त सीटू कामिार संघटिेतफफे 
नसडकोतीि उत्तमििर ये्ूि मोटारसायकि रॅिी काढणयात आिी. 
खुटवडििरिा सीटू कामिार भवि ये्े रॅिीची सांिता करणयात आिी.
शंभर मोटारसायकिींसह काय्थकतदे कामिारांिो एक वहा, कामिार 
ददि नचरायू हो, सव्थ कामिार कायद्ांची अंमिबजाविी करावी, या 
मािणयांसह घोषिा देत रॅिीत सहभािी झािे होते. यावेळी रॅिीचे 
िेतृतव सीटूचे सेरिेटरी संतोष काकडे, आतमाराम डावरे, अरनवंद 
शहापुरे, अनिि भािवत, नववेक ढिे, अनिि पाटीि, बनळराम चवहाि 
यांिी केिे. तयाचबरोबर अशोकििर बससटॉप ये्ूि सुमारे १२५ ते 
१३० मोटारसायकिींवरूि काय्थकतदे सातपूर िावातूि सीटू भवि ये्े 
आिे. या रॅिीचे िेतृतव सतीश खैरिार, संजय पवार, मोहि जाधव, 
दिडू वहडिर, िौतम कोंिळे यांिी केिे. यावेळी सभेचे प्रासतानवक 
सीटूचे सेरिेटरी काकडे यांिी केिे. दिडू वहडिर, ज्ञािे्वर माळी, 
सतीश खैरिार, प्रदीप नसंि, जयप्रकाश यादव, आतमाराम डावरे, 
भाऊसाहेब वाघचौरे, िुिवंत नशंदे यांिी माि्थदश्थि केिे. यावेळी 
एका कवी कामिारािे कामिारावर कनवता सादर केिी. सीटूचे 
केंद्ीय उपाधयक्ष डॉ. डी. एि.कराड यांिी सांनितिे की, कामिारांिी 
आपलया मािणयांसाठी एकत्र येतािा जात-धम्थ पं् नवसरूि जावे. 
आज चाििेलया जातीय वेढ्ात आपि ि फसता कामिारांिी आपिी 
एकजूट कायम ठेवावी, असे आवाहि तयांिी केिे. आभार सतीश 
खैरिार यांिी माििे.

अमृतधामला शुक्रवारपासून िररनामाचा गजर
नाहशक : पंचवटीतीि अमृतधाम, साईििर भािातीि साई मंददर ये्े 
६ ते १३ मे या कािावधीत अखंड हदरिाम सप्ाह आनि ज्ञािे्वरी 
पारायि सोहळयाचे आयोजि करणयात आिे आहे. साईदत्त संस्ाितफफे 
आयोनजत या सोहळयात महाराष्ट्ातीि िामवंत कीत्थिकार कीत्थि सेवा 
देिार असूि, भानवकांिा उपक्स्त राहणयाचे आवाहि करणयात आिे 
आहे.  कोरोिा महामारीमुळे दोि वषाबंिंतर हा सप्ाह होत असलयािे 
भानवकांमधये उतसाहाचे वातावरि आहे. सप्ाहात दररोज पहाटे ५ वाजता 
काकडा भजि, सकाळी ८ वाजता ज्ञािे्वरी पारायि, सायंकाळी ६ 
वाजता सामुदानयक हदरपाठ, रात्री ८.३० वाजता हरी कीत्थि होिार आहे. 
सोहळयात भरत महाराज सोिविे (पोहरे), श्ावि महाराज आनहरे ( 
कुकािे), पोिीस उपनिरीक्षक त्ा इंनजनिअर रूपािी केदार - सािप 
(संिमिेर), िुरुदेव महाराज चवहाि ( धारििाव), ्याम महाराज 
िाडे (येविा), रामकृषि महाराज सािप (सतयिाव), ओवीताई उििे 
(नचंचोिी, नसन्र) तर १३ मे रोजी कोपरिाव ये्ीि दशर् महाराज 
उनकरडे यांचया कालयाचया कीत्थिािे सोहळयाचा समारोप होईि. िुरुवार 
दद.१२ मेस दुपारी ४ वाजता पािखी नमरविूक व तयािंतर रात्री ७ वाजता 
दीपप्रजविि काय्थरिम होईि. सोहळयास पदरसरातीि भजिी मंडळांचे 
सहकाय्थ नमळिार आहे. पंचरिोशीतीि भानवकांिी मोठ्ा संखयेिे 
सहभािी वहावे, असे आवाहि ओम साई फ्ेंड सक्कि, साईदत्त संस्ाितफफे 
करणयात आिे आहे.

अहव जाधव ्ांच्ा व्ंगहचत्ांचे आज प्रदश्हन
नाहशक : शबदातूि जेवढे वयति होता येते, तयाहूि अनधक नचत्रातूि 
वयति होता येते. एखाद्ा घटिेवर नचत्रातूि वयति  होत असतािा, 
तयाकडे नतरकस िजरेिे पाहत मानम्थकपिे वयंिनचत्रातूि भाषय करणयात 
येते. वयंिनचत्रातूि राजकीय, सामानजक, सांसकृनतक व सानहक्तयक 
घडामोडींवर भाषय करिारे वयंिनचत्रकार अनव जाधव यांिी रेखाटिेलया 
वयंिनचत्राचे प्रदश्थि जािनतक वयंिनचत्रकार ददिानिनमत्त चोपडा िॉनस 
ये्े ५ मेस होिार आहे. या प्रदश्थिाचे उद््घाटि सकाळी दहािा सुप्रनसद् 
मराठी अनभिेत्री क्समता प्रभू यांचया हसते करणयात येईि. जाधव यांची 
वयंिनचत्रे अिेक वषाबंपासूि प्रकानशत होतात. प्रमुख अनत्ी माजी 
महापौर अशोक ददवे, निवृत्त दारूबंदी अनधकारी िं. पां. मािे उपक्स्त 
राहतीि. ददवसभर चाििार्या या वयंिनचत्रांचया प्रदश्थिािा िािदरकांिी 
आवजू्थि उपक्स्त राहूि िाभ घयावा, असे आवाहि वयंिनचत्रकार 
जाधव यांिी केिे.

लोकनामा प्रहतहनधसी

नाहशक : पावसाळयात 
धोकादायक इमारती कोसळूि अपघात 
होऊ शकतात, अशा इमारतीधारकािंा 
कवेळ िोदटसा दणेयाची औपचादरकता 
ि करता पादचाऱयाचंया खबरदारीसाठी 
या इमारती धोकादायक असलयाचे 
फिक िावावेत, अशी सचूिा 
महापानिका आयतुि रमशे पवार यािंी 
किेी आह.े 

पादचारी आनि स्ानिकािंा 
मानहतीसाठी संबनंधत इमारतीवर 
‘धोकादायक इमारत’ असलयाबाबत 

दश्थिी भािावर ठळक फिक 
िावावेत, अशीही सचूिा 
आयतुिांिी किेी आह.े  धोकदेायक 
नमळकतींपकैी ७००  घरमािकािंा  
िोदटसा बजावणयात यिेार आहते. 
सधया िोदटसा तयार करणयाचे काम 
सरुू आह.े 

िानशक शहरात पावसाळा सरुू 
होताच दठकदठकािी जिेु वाडे, 
घर े कोसळू िाितात. अशा वळेी 
अचािक घर,े वाड ेकोसळूि जीनवत 
व नवत्तहािी होत.े महापानिका, वीज 

कुंपिीत समनवय िाही.  
वाढिलेया झाडाचंया फादं्ा 

नवजचेया उघडा ताराचंया जाळयात 
घसुतात. तयािुसार वीज कुंपिीचे 
अनधकारी पाहिी करूि वाढिेलया 
फादं्ांची छाटिी करतात, पि फादं्ा 
छाटलयाितंर तया रसतयात तशाच 
फकूेि निघूि जातात. तोडिेलया 
फादं्ा रसतयात इतसतत: पडूि राहूि 
िािदरकाचंी िरैसोय होिार िाही, 
याची काळजी घेणयाची सचूिा 
आयतुिांिी केिी आह.े 

धोकादा्क इमारतींना र्लक लावावेत
महापानिका आयुति पवार यांची सूचिा नशक्षि आयुतिांचा पुढाकार 

नयायाियाकडूि आज फैसिा

सहवास जर सुटला असला तुमचा
तर सुगंध तुमचा ृती देत राहील
जीवनाा ��ेक वळणावर
आठवण तुमची येत राहील.
तुमा आास शती लाभो!

ी. अमत नहार

ी. चं�कत गोगड

ी. संतोष साळवे ी. महावीरजी नहाटा

ी. राज��जी नहार

 मानवी आहार शु शाकाहार

पावसाळयात निवडिूक होिार िाही, असे तक्क राजकीय पदानधकारी 
व निवडिुकीसाठी सज्ज झािेलयांिी िाविे होते. परंतु सववोच्च 
नयायाियािे दोि आठवडांत निवडिुकांचा काय्थरिम जाहीर 
करणयाचे आदेश ददलयािे सव्थच पातळयांवर टेनशि वाढलयाची चचा्थ 
सव्थत्र सुरू झािी आहे.

सव्हच पातळ्ांवर टेनशन

महापानिकेचया निवडिुका घेणयाचे आदेश सववोच्च नयायाियािे 
ददलयािंतर तयाची सोशि मीनडयावर ददवसभर एकच चचा्थ 
होती.  नवनवध पक्षांचे वहॉटसअप ग्ुपसह इतर सोशि मीनडयावर 
निवडिुकीची चचा्थ होत असलयाचे नचत्र ददसिे.

सोशल मसीहड्ावर हनवडणुकीचसीच चचा्ह

केंद्ीय मानहती व प्रसारिमंत्री 
अिुराि ठाकूर, निती आयोिाचे 
सीईओ अनमताभ कांत व भारत 
सरकारचया राष्ट्ीय पज्थनय क्षेत्र 
प्रानधकरिाचे सीईओ अशोक 
दिवाई उपक्स्त राहतीि, अशी 
मानहती महाराष्ट् चेंबरचे अधयक्ष 
िनित िांधी, राजेंद् बादठया व 
फत्तेचंद रांका यांिी ददिी.

नजतो, महाराष्ट् चेंबर ऑफ 
कॉमस्थ, इंडसटट्ी अँड अॅनग्कलचर 
यांचया वतीिे व दद पूिा मचबंटस चेंबर 

आनि पुिे वयापारी महासंघ यांचया 
संयुति नवद्मािे ही पदरषद घेणयात 

येिार आहे. निती आयोिाचया 
माधयमातूि देशाचे 
धोरि निक््चतीचे काम 

होत असलयािे या पदरषदेनिनमत्त 
निती आयोिाचे अनमताभ कांत 

यांची उपक्स्ती महत्वपूि्थ 
ठरेि. पदरषदेत कृषी 
आधादरत उद्ोिातीि िवीि 

संधींसंदभा्थतही चचा्थ होिार 
आहे.

कोरोिाकाळात इतर 
क्षते्राप्रमािचे वयापार क्षते्राचहेी मोठे 
िकुसाि झािे आह.े नजतो किेकट-
२०२२ आतंरराष्ट्ीय पदरषदेंति्थत 
होत असिेलया 'नबझिेकसट' 
राष्ट्ीय वयापार महापदरषदते वयापार 
क्षते्रातीि भनवषयातीि सधंीनवषयी 
सनवसतर चचा्थ होईि. पनहलयादंाच 
वयापार क्षते्रातीि चार मोठ्ा 
सघंटिािंी एकत्र यऊेि अशा 
प्रकारची पदरषद आयोनजत किेी 
आह.े पदरषदसेाठी महाराष्ट्ासह 
दशेभरातीि वयापारी उपक्स्त 
राहतीि. शनिवारी होिारी ही पदरषद 
सवाबंसाठी खिुी आह.े मात्र, तयासाठी 
िाविोंदिी करणयाची आव्यकता 
आह.े नजतो किकेट-२०२२ चया 
सकंतेस्ळावर जाऊि ही िाविोंदिी  
करता यईेि, अस े महेंद् नपतळीया 
यािंी सानंिति.े

महाराष्ट्र चेंबर, इंडस्ट्ी, नजतोतर्फे  
शननवारी पणु्ात महापररषद

कें द्रीय मावितरी प्रसारणमांत्री ठाकूर, काांत, दलिाई करणार मार्गदश्गन

नाहशक ः मिाराष्ट् नवहनमा्हण सेनेचे अध्क्ष राज ठाकरे ्ांनसी महशदींवरसील भोंगे काढण्ाबाबत औरंगाबादमध्े पुनरुच्ार केल्ानंतर शिरात पोलसीस बंदोबसतात वाढ करण्ात आलसी िोतसी. मनसेच्ा ठक्कर 
बझार ्ेथसील राजगड का्ा्हल्ाला पोहलसांनसी असा वेढा रदला. जुने नाहशकमधसील महशदसीसमोरिसी तैनात केलेला बंदोबसत.                         (छायानचत्रे : शैलेंद्र साळसी) 

लोकनामा प्रहतहनधसी

नाहशक ः मिाराष्ट् चेंबर ऑर् कॉमस्ह, इंडसटट्सी अ रॅणड 
अरॅहग्कलचर व हजतो ्ांच्ा सं्ुक्त हवद्यमाने पुणे ्ेथे ७ मेस 
(शहनवार) दुपारसी साडेतसीनला आ्ोहजत 'हजतो कनेकट-२०२२' 
आंतरराष्ट्सी् पररर्द व टट्ेड र्ेअरमध्े 'हबझनेकसट' िसी राष्ट्सी् 
व्ापार मिापररर्द िोणार आिे. 

नाहशक : महाराष्ट् सानहतय 
पदरषद चाकि शाखेचे सानहतय िौरव 
पुरसकार अधयक्ष मिोहर 
नििनबिे व काय्थवाह डॉ. 
नवजय िोकुळे यांिी िुकतेच 
जाहीर केिे. िानशकचया 
अनभषेक िानसककर यांचया 
'समांतर' कावयसंग्हािा, 
तर रावसाहेब जाधव यांचया 'िरिर 
मोळया' या बािकावयसंग्हािा 
सानहतय िौरव पुरसकार प्राप् झािे.  

कावय नवभािात सांििीचया 

नसराज नशकििार यांचया 'श्ी 
िझि चाँद' या कावयसंग्हािा, 

जळिावचया उषा नहंिोिेकर 
यांचया 'धिधिते तळघर' 
या कावयसंग्हािा आनि 
िोवयाचया दयािंद 
पाडिोसकर यांचया 'बवाळ' 
कनवतासंग्हािा पुरसकार 

जाहीर करणयात आिा.
मुंबईचया चकोर शाह यांचया 

'दोसंतार' कादंबरीिा, पुणयाचया 
र्मी िुजरा्ी यांचया 'जािीव' 

बािसंग्हािा, प्रा. डॉ. सुहासकुमार 
बोबडे या कराडचया सानहक्तयकािा 
'मराठी कनवता- परंपरा आनि 
प्रवाह’ या समीक्षिातमक ग्ं्ािा 
व आळंदीचया ॲड. िानजम िुिाब 
शेख यांचया 'क्षमाशीिता' या 
ग्ं्ािा पुरसकार नमळािा. ८ मेस 
चाकि ये्े सानहतय संमेििाचे माजी 
अधयक्ष डॉ. सदािंद मोरे यांचया 
हसते व मसापचे नजलहा प्रनतनिधी 
राजि िाखे यांचया उपक्स्तीत 
पुरसकार प्रदाि करणयात येतीि.

िानसककर, जाधव यांिा मसापचे पुरसकार 
नाहशक ः िानशप्र संस्ेचया 

संस्ापक सदसयांचया नवचारांिी 
संस्ा संपन् वारसा चािवत आहे, 
असे प्रनतपादि माजी समाजकलयाि 
उपायुति व िानशक नशक्षि प्रसारक 
मंडळाचे काया्थधयक्ष डॉ. राजेंद् 
किाि यांिी केिे. 

शहरातीि अशोक सतंभ ये्ीि 
जु. स. रुुंिटा हायसकूि सभािृहात 
आयोनजत १ मे महाराष्ट् व कामिार 
ददिाचे औनचतय साधूि व संस्ेचया 
१०५ वया वधा्थपि ददिानिनमत्त 

संस्ेचया यू-ट्ूब चॅििचया 
उद््घाटिप्रसंिी ते बोित होते. 
प्रारंभी मुखयाधयानपका क्समता पाठक 
यांचया हसते धवजारोहि करणयात 
आिी. राष्ट्िीत व धवजिीताचे िायि 
पुषपावती रुुंिटा कनया नवद्ाियाचया 

नवद्ान््थिींिी केिे. काया्थधयक्ष डॉ. 
किाि यांचया हसते िानशक नशक्षि 
प्रसारक मंडळाचया एिएसपीएम यू-
ट्ूब चॅििचे उद््घाटि झािे. तयांिी 
महाराष्ट् ददिाचया शुभेचछा ददलया. 

या उपरिमाचया माधयमातूि 

िवीि अधयापिपद्ती, उपरिम, 
संस्ेची वाटचाि, माजी नवद्ारयाबंचे 
योिदाि समाजास कळावे, रुजावे 
आनि वृनद्ंित वहावे, यासाठी 
चॅििचा उपयोि होिार आहे, 
असे डॉ. किाि बोििे. या वेळी 

नाहशप्र संसथेला संपन्न वारसा : डॉ. कलाल

वकीि संघाची 
निवडिूक हाेिार का?

मनहनयाचया सुरुवातीिाच नशक्षकांिा पिार 

सेरिेटरी अक््विीकुमार येविा यांिी 
माि्थदश्थि केिे. 

वयासपीठावर सेरिेटरी येविा, 
जॉइंट सेरिेटरी प्रसाद कुिकिवी, 
जॉइंट सेरिेटरी मयूर कपाटे, 
शािेय सनमती अधयक्ष नमनिंद 
कचोळे, पुषपावती रुुंिटा कनया 
नवद्ाियाचे शािेय सनमती अधयक्ष  
नविास पुरकर, मुखयाधयानपका 
क्समता पाठक, कनया नवद्ाियाचया 
मुखयाधयानपका यशश्ी कसरेकर, 
पय्थवेनक्षका सुचेता कुकडे, 
काय्थकादरिी सदसय अनविाश 
कुिकिवी व मीिि बवदे आदी 
उपक्स्त होते.
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्ेमोदींचसी मुरसद्देहगरसी!
तप्रधाि िरेंद् मोदी या वषवीचया तयांचया पनहलया तीिददवसीय परदेश 
दौऱयावर युरोपमधये असूि, जम्थिी, डेनमाक्क आनि फ्ानसचया 
या दौऱयात सुमारे ६५ तासांचया कािावधीत तयांचे तबबि २५ 

काय्थरिम आहेत. या दौऱयात मोदींचया सात देशांतीि आठ जािनतक िेतयांसोबत 
नद्पक्षीय, तसेच बहुपक्षीय बैठका आनि ५० जािनतक वयावसानयक िेतयांशी संवाद 
असा भरिच्च काय्थरिम आहे. तयांचया वैनशष्टािुसार ते भारतीय समुदायातीि 
सदसयांशीही संवाद साधतीि. तयापैकी जम्थिीतीि भारतीयांसोबतचया काय्थरिमास 
अनतशय उतसफूत्थ प्रनतसाद नमळािा. बनि्थिमधये मोदींिी जम्थिीचे चॅनसिर ओिाफ 
शोलझ यांचयाशी नद्पक्षीय चचा्थ केिी. िेलया वषवी नडसेंबरमधये अँजेिा मकफेि 
यांचयाकडूि काय्थभार सवीकारिाऱया शोलझ यांचयाशी मोदींची ही पनहिीच भेट. 
िंतर उभय देशांतीि सरकारी पातळीवरीि चचदेतही दोनही िेते सहभािी झािे. 
िेलया वषवी भारत-जम्थिी राजिैनतक संबंधांचया स्ापिेची ७० वषदे पूि्थ झािी असूि, 
तया पा्व्थभूमीवर ही भेट नवनवध के्षत्रांत सहकाय्थ वाढनवणयाची संधी असलयाचे 
मोदी जम्थिीत महिािे. तसेच दोनही सरकारांसाठी प्रादेनशक नवषयांवर, तसेच 
आनि परसपर-सवारसयाचया जािनतक बाबींवर नवचारनवनिमय करणयाचीदेखीि ही 
महत्वाची संधी होती. कारि रनशया- युरिेि युद्ाचया पा्व्थभूमीवर मोदींचया या 
दौऱयास अिनयसाधारि महत्व आहे. तयात जम्थिीची रनशयानवरोधात आरिमक 
भूनमका आहे. रनशयावरीि निबबंध आिखी कठोर करावेत आनि युरिेििा अनधक 
मदत करावी, असे जम्थिीचे महििे आहे. तयामुळेच जम्थिीिे युिोमधये भारत- 
रनशया संबंधांबद्दि व रनशयानवरोधी ठरावावर भारताचया तटस् भूनमकेबद्दि 
िाराजी वयति केिी होती. मात्र, रनशयावर आन ््थक निबबंध िादणयाबाबत युरोपची 
भूनमका दुटपपी आहे. एकीकडे निबबंध असिे, तरी रनशयाकडिू युरोप जेवढे तेि 
एका ददवसात घेतो तेवढे भारत मनहिाभरातही घेत िाही, या शबदांत भारतीय परराष्ट् 
खातयािे सुिावलयािंतर युरोपातीि बऱयाच देशांची तोंडे बंद झािी. एवढेच िवहे, 
भारताकडूि महिजेच मोदींकडूि नकती अपेक्षा आहेत, हे तयांचया डेनमाक्कमधीि 
संयुति पत्रकार पदरषदेतूि ददसिे. डेनमाक्कचया पंतप्रधाि मेट फ्ेडदरकसि यांचया 
निमंत्रिावरूि मोदींिी काि कोपेिहेिििा भेट ददिी. तयावेळी ‘युद् समाप् 
करणयासाठी रनशयावर दबाव आििे आनि िािदरकांचे हतयाकांड ्ांबनवणयासाठी 
मोदी आपिा प्रभाव वापरतीि,’ अशी आशा फ्ेडदरकसि यांिी वयति केिी. 
तयावेळी मोदींिीही ‘युरेििमधये तातडीिे युद्बंदी वहावी आनि वाटाघाटी आनि 
राजिैनतक मािा्थिे या संघषा्थवर तोडिा काढावा,’ असे आवाहि केिे. ‘इंनडया-
डेनमाक्क नबझिेस फोरम’ आनि डेनमाक्किे आयोनजत केिेलया दुसऱया भारत- िॉनड्थक 
नशखर पदरषदेत सहभाि हे मोदींचया या दौऱयातीि काय्थरिमही महत्वाचे आहेत. 
तयापैकी नबझिेस फोरम बैठकीत भारत- युरोपीय महासंघ यांचयातीि मुति वयापार 
करार िवकरात िवकर प्रतयक्षात येईि, अशी आशा पंतप्रधािांिी वयति केिी. 
समाजमाधयमांवर फोमो (नफअर ऑफ नमनसंि आउट) ही संकलपिा वापरिी जाते. 
नतचा वापर मोदी यांिी डॅनिश कुंपनयांिा उदे्दशूि केिा. ‘भारतात िुंतविूक करणयाची 
संधी चुकवू िका,’ असे आवाहि तयांिी केिे. भारतात हदरत ऊजा्थ तंत्रज्ञाि, शीतिृह 
साखळी, जहाज वाहतूक आनि बंदरे नवकास या के्षत्रांत िुंतविुकीसाठी मोठा वाव 
आहे, असे तयांिी नबझिेस फोरमसमोर सांनितिे. तयाचप्रमािे ‘नहंद-प्रशांत क्षेत्र 
मुति, खुिे, वयापक आनि नियमांवर आधादरत असे असावे, यावरही भारत-
डेनमाक्क यांचे मतैकय झािे. भारताचया बरोबरीिे सकॅनडेिेक्वहयि देशांचया दृष्ीिे हा 
अनतशय नजवहाळयाचा मुद्दा आहे. तयािंतर डेनमाक्किे आयोनजत केिेलया दुसर्या 
भारत- िॉनड्थक नशखर पदरषदेदरमयाि मोदी इतर िॉनड्थक िेतयांशीही संवाद साधिार 
असूि, आइसिँड, िॉवदे, सवीडि आनि नफििंडचया पंतप्रधािांसमवेत कोरोिािंतर 
आन््थक पुिप्रा्थप्ी, हवामाि बदि, िवकलपिा आनि तंत्रज्ञाि, िवीकरिीय 
ऊजा्थ, नवकनसत होिारी जािनतक सुरक्षा पदरक्स्ती आनि आक्कट्थक के्षत्रातीि 
भारत- िॉनड्थक सहकाय्थ या नवषयांवर चचा्थ अपेनक्षत आहे. ते्ूि फ्ानसचया भेटीत 
मोदी फेरनिवड झािेिे अधयक्ष इमॅनयुअि मॅरिॉि यांची भेट घेिार आहेत. ही भेट 
जम्थिीसारखीच महत्वाची आहे. रनशयानवरोधी भूनमका घेत िसलयािे भारतािा 
संरक्षि सहकाय्थ करू िये यासाठी फ्ानसमधीि अंति्थत िटांचा सरकारवर दबाव 
आहे. हा नवषय, तसेच युरेिि युद् या दोनही नवषयांवर भारताचा प्रभाव मॅरिॉि 
यांिा ठाऊक असलयािे मोदी या दौऱयाची पॅदरसमधये यशसवी सांिता करूि आनि 
िढाईचया पा्व्थभूमीवर अडचिीचया दौऱयातही आपलया मुतसद्दीपिाचे दश्थि 
घडवूिच परततीि, यात शंका िाही. 

अग्रलेख

पं

अजिकं्य तरटे

संिय देवधर

श्याम ठयाणेदयार

नाहशक, गुरुवार, ५ मे २०२२४

१०५) सहस्ाराम्बुजारूढा :

सहस्र पाकळया असिाऱया 
कमळातच कुुंडनििी (देवी) आरूढ 
होते. हे सहस्रार कमळ ब्ह्मरंध्ाचया 
खािचया बाजूिा असते. महिूि 
'सहस्रारामबुजारूढा' हे संबोधि.

१०६) सबुधासाराधिवर्षिणी  :
सहस्रार कमळाचया िाभयामधूि देवी 

अमृताचा वषा्थव नकुंवा धार सुरू करते. 
(सहस्रदिाचया कनि्थकेचया चंद्ातूि 
अमृत दठपकत असते.) देवीचया चरिांिी 
निमा्थि होिाऱया अमृताचा मुसळधार 
वषा्थव आमचयावर होऊ दे, असे श्ुतीत 
महटिे आहे. याचा अ््थ असा, की 
कुुंडनििी जािृत होऊि सहस्रार चरिात 
पोहोचिी की भतिांची ब्ह्मािंदी टाळी 
िािते. महिूि 'सुधासारानभवनष्थिी' हे 
संबोधि.
तहडल्लता समरुहच: र्टचक्रोपरर-

संससथता । 
मिाससक्तः कुणडहलनसी हबसतनतु-

तनसी्ससी ।। ४० ।।

१०७) तरिल्लता समरुचि: :
नवजेचया िखिखाटापेक्षाही 

तेजसवी, चमकदार देवी. नजचे 
बुनद्चातुय्थ आनि चपिता एखाद्ा 
िखिखिाऱया नवजेपेक्षाही वेिवाि 
आनि तेजसवी आहे. महिूि 'तनडल्लता 
समरुनच:' हे संबोधि.

१०८) ्ट्िक्रोपरर-संस्थिता :
आपलया शरीरातीि सहाही चरिांवर 

कायम वास करिारी. मूिाधार, 
सवानधष्ाि, मनिपूर, अिाहत, नवशुद् 

आनि आज्ञा या सहाही चरिांचया वर 
कायम निवास करिारी देवी. महिूि 
'षटचरिोपदर- संक्स्ता' हे संबोधि.

१०९) महासक्तिः  :
सहस्रारामधये पोहोचलयािंतर आता 

नशवाशी मीिि करणयास ती उतसुक 
असूि, देवीचया दृष्ीिे हा एक महोतसव 
आहे. देवीचे संपूि्थ समप्थि हे तेजाकडे 
आहे. महिजेच नशवाची ओढ, नशवाची 
भेट, नशवाशी ऐकय नकुंवा समरसता हेच 
देवीचे धयेय नकुंवा कामिा आहे. महिूि 
'महासक्तिः' हे संबोधि,

११०) कबु ण्डललनी  :
कुणडि महिज े वटेोळा नकुंवा 

चरिाकार. कुणडनििी महिज ेजी तेजसवी 
(चमकदार नकुंवा चमचमती) शक्तिशािी 
आह,े जी प्रािाचया आनवषकाराचे प्रतीक 
आह,े जी मिूाधारचरिाचया अग्नीचया 
मधयभािी बसिी आहे. ती एखाद्ा 
सपा्थसारखी असूि, नति ेसाडतेीि वरिाकार 
वढे े घातिेि ेआहते. ती रतिवि्थ आह.े 
कुुंडनििी कायम फूतकारत असते. सषुुमिा 
िाडीचया िभा्थत नहचा निवास असतो. 
कुुंडनििी अतयतं तजेसवी आनि नतचे 
रूप मिमोहक नकुंवा नचत्ताकष्थक ददसत.े 
कुुंडनििी हा िामोले्लख होणयाच े कारि 
महिज े इचछा, ज्ञाि आनि नरिया, अशा 
तीि कोिािंा जोडूि नत्रकोि निमा्थि करते. 
महििू 'कुणडनििी' ह ेसंबोधि. 

(क्रमशः)

श्रसी लहलता  
सिस्रनाम सतोत्म्

िार े शतक भारताच े असिे, 
अस ेनवधाि मािीि शतकाचया 
शवेटी अिेक मोठ्ा धरुीिींिी 

किेे होत.े चािू शतकाचया साधारितः एक 
चतु् ाबंश भाि सरत असतािा या नवधािाचा 
अिभुव यते आह.े म ेमनहनयाचया पनहलयाच 
आठवडात आपिे पतंप्रधाि िरेंद् मोदी 
यािंी जम्थिी, डनेमाक्क व फ्ानस या दशेातं 
किेेि े दौर े तयाचीच साक्ष दते आहते. 
रनशया व यरुििे यदु्ाचया वळेी सवनहताचा 
बळी ि दतेा या यदु्ापासिू अनिप्ता राखत 
पक््चम यरुोपीय दशेािंा पिू्थतः अिुकूि 
भनूमका ि घतेा आपिी सवतःची विेळी 
ठाम भनूमका घणेयाचा पा्व्थभमूीवर हा दौरा 
अतयतं महत्वाचा आह.े

फ्ानसमधय े िलेयाच आठवडात 
२४ एनप्रििा अधयक्षपदाची निवडिूक 
झािी. जयात इमनॅयएुि मरॅिॉि ह े सिि 
दसुऱयादंा अधयक्षपदासाठी निवडूि 
आि.े पढुलया पधंरवडात ते् ीि केंद्ीय 
नवनधमडंळाचया (आपलया िोकसभा 
समकक्ष) निवडिुका आहते. फ्ानसमधीि 
आतापयबंतचा कि बघता, अधयक्ष जया 
पक्षाचा तोच पक्ष केंद्ीय नवनधमडंळात 
अनधक जािा नमळवतो. फ्ानसमधीि या 

निवडिकुीचा पा्व्थभमूीवर पतंप्रधाि िरेंद 
मोदी याचंी फ्ानसची भटे मोठी महत्वाची 
आह.े फ्ानसच ेराष्ट्ाधयक्ष इमनॅयएुि मरॅिॉि 
ह े सिि दसुऱयादंा निवडूि आलयावर 
आपि ेपतंप्रधाि मोदी ह ेपानहिेच परकीय 
िते ेआहते. तयामळु ेफ्ानसचया दृष्ीि ेभारत 
नकती महत्वाचा आह,े ह े समजिू यते.े 
फ्ानसचया काही वसाहती भारतातदखेीि 
होतया. तयािंा आपि दनक्षि भारतातीि 
पद्दचुरेीचया वसाहती, तसचे पक््चम 
बिंािमधीि चदं्ििरची महिूि ओळखतो 
(आता पक््चम बिंािमधीि एक नजलहा 
महििू ओळख असिेिा चदं्ििर हा 
नजलहा मळुात फ्ेंच वसाहत होता. 
सवाततंयािंतर तयास केंद्शानसत प्रदशेचा 
दजा्थ ि दतेा तयाच े पक््चम बिंािमधय े
पिू्थतः नविीिीकरि करणयात आिे.) 

पद्दचुरेीमधय े अजिूही समुार े चार त े पाच 
हजार फ्ेंच िािदरक वासतवयास आहते. ते 
नवनवध प्रसिंी मतदािदखेीि करतात.

जम्थिीचा नवचार करता भारतासारखाच 

िोकशाहीप्रधाि दशे महिज े जम्थिी. 
शीतयदु्ाचया काळात हा दशे पवू्थ व 
पक््चम असा नवभािािा होता. पवू्थ 
जम्थिीवर सामयवादाचा प्रभाव होता, तर 
पवू्थ जम्थिीवर भाडंविशाही नवचाराचंा 
होता. भारतािा सवाततंय नमळालयावरचा 
प्रारभंीचया काळात आपलया अिुनवषयक 
काय्थरिमास िती दणेयासाठी पक््चम 
जम्थिीि ेखपू मोठ्ा प्रमािात सहायय किेे 
होत.े आपलया अिके अिुभट्टा तयाचंया 

मदतीि ेआपि उभारलया आहते. यरुोपीय 
यनुियिमधीिच िवह,े तर जिातीि 
एक महत्वाची अ ््थवयवस्ा महिूि 
जम्थिी पदरनचत आह.े सि २००८- ०९ 
दरमयाि यरुोपात उदभविलेया नपगस 
(पोतु्थिाि, आयिबंड, ग्ीस व सपिे) या 
आन््थक समसयतेिू यरुोपिा सहीसिामत 
काढणयाचया प्रयतििात जम्थिीच ेयोिदाि ि 
नवसरता यणेयासारख ेआह.े जम्थिीची प्रमखु 
भाषा असिारी जम्थि व ससंकृत या दोि 
भाषातं अिके सामयस्ळ ेआहते. भारतीय 
सवाततंयिढ्ात ितेाजी सुभाषचदं् बोस व 
इतर अिेक रिानंतकारकािंी जम्थिीची मदत 
घणेयाचा प्रयति किेा होता. भारतातीि 
मधयमवि्थ मोठ्ा प्रमािात वाढत आह,े 
जो जम्थिीसाठी हक्ाची बाजरपठे होऊ 
शकतो. सधया जम्थिीिा बाजारपठेचेी 

नितातं आव्यकता आह.े 
डनेमाक्कचा नवचार करता भारतात १९ 

वया शतकाचया पनहलया पन्ास वषाबंपयबंत 
तयाचं ेराजय होत.े सि १८५० चया समुारास 
तयािंी आपलया वसाहती नब्दटशािा 
नवकलया. तयाितंर भारतातिू तयाचंया 
सव्थ वसाहती िाहीशा झालया. तयाितंर 
डनेमाक्कचया सरकारिे आपिे सव्थ िक्ष 
आग्नये आनशया व आनफ्का खडंाकडे 
ददि.े भारतािा सवाततंय नमळालयावर 
पतंप्रधाि पनंडत जवाहरिाि िहेरू याचंया 
१९५७ मधय े डनेमाक्क भटेीमळु े भारत व 
डनेमाक्क याचंयातीि मतै्रीपिू्थ सबंधंाचंा 
पाया घातिा ििेा, जो तवेहापासिू कायम 
आह.े भारत व डनेमाक्कमधीि नद्पक्षीय 
सबंधं राजकीय, आन ््थक, शकै्षनिक व 
सशंोधि क्षते्रातीि सहकाया्थवर आधादरत 
सौहाद्थपिू्थ आनि मतै्रीपिू्थ आहते. दोनही 
दशेातं वळेोवळेी उच्चसतरीय भटेी झालया 
आहते. डनेमाक्कची राजधािी असिेिे 
कोपिेहोििे शहर जािनतकदृष्टा अिेक 
महत्वाचया घडामोडींच े केंद् आह.े भारत 
िवया यिुात जिाच े आशास्ाि होत 
असलयाचचे यातिू नसद् होत आह.े ती 
भारतीयासंाठी महत्वाची बाब आह.े

िा्थटक व महाराष्ट् सीमावाद 
िवा िाही. िेिी साठ वषदे हा 
सीमावाद सुरू आहे. भानषक 

प्रांतरचिा अक्सततवात आिी तेवहा भाषेवर 
प्रांतरचिेची निनम्थती करणयाचे ठरिे. जया 
प्रांतात जी भाषा बहुसंखयेिे बोििी 
जाते तो भाि तया प्रांताचा, असा निि्थय 
भाषावार प्रांतरचिेचया वेळी झािा. असे 
असतािाही बेळिाव, कारवार, निपािी 
हा बहुसंखय मराठी भानषक असिेिा 
भाि मात्र किा्थटकास जोडणयात आिा. 
या भािातीि िोकांिा किा्थटकात जायचे 
िवहते, पि दुददैवािे तो भाि किा्थटकात 
िेिा. पि तयांिा तो मानय िसलयािे 
तयांिी महाराष्ट्ात येणयासाठी आंदोिि 
केिे. हे आंदोिि मािीि साठ वषाबंपासूि 
सुरू आहे.

हा नतढा सुटावा यासाठी 
नयायाियातही खटिा सुरू आहे. मात्र, 
तयाचाही अद्ाप निकाि िाििेिा 
िाही. तयामुळे सीमाभािातीि मराठी 
बांधव आपलया माििीसाठी आजही 
पोटनतडकीिे आंदोिि करत आहेत. 
या आंदोििािा पादठंबा देिे महाराष्ट् 
सरकारचे कत्थवयच आहे. महिूिच 
आजवरचया सव्थच सरकारिे या 
आंदोििािा पादठंबा ददिा असूि, 

सीमाभाि महाराष्ट्ात सामीि करूि 
घेणयासाठी प्रयति केिे. या प्रयतिाचाच 
एक भाि महिूि उपमुखयमंत्री अनजत 
पवार यांिी सीमाभािातीि मराठी 
बांधवांचया आंदोििािा आमही 
पादठंबा देतच राहू, असे वतिवय केिे. 
उपमुखयमंत्री पवार यांचया या वतिवयावर 
किा्थटकचे मुखयमंत्री बसवराज बोममई 
यांिी मात्र उद्दामपिे उत्तर देत महटिे की, 
किा्थटकातीि एक इंच भूमीही महाराष्ट्ािा 
देिार िाही. उिट महाराष्ट्ातीि काही 
भाि किा्थटकिा जोडूि घेऊ. बोममई 
यांचया या वतिवयात तयांचा उद्दामपिाच 
ददसूि येतो. या उद्दामपिाचा सवाबंिीच 
निषेध करायिा हवा. कारि उपमुखयमंत्री 
पवार हे काही चुकीचे बोििे िाहीत. 

किा्थटकात मराठी भानषक आंदोिि 
करत असतीि तर तो तयांचा अनधकारच 
आहे आनि ते मराठी भानषक आहेत 
महिूि तयांिा पादठंबा देिे, हे महाराष्ट् 
सरकारचे कत्थवयच आहे. असाच प्र्ि 
जर किा्थटकचया बाबतीत उपक्स्त झािा 
असता तर तयांिी पादठंबा ददिा िसता 
का? आता तर तयांिी ्ेटच महटिे आहे 
की, बराच कन्ड भानषक भाि महाराष्ट्ात 
आहे. 

हा भाि किा्थटकात समानवष् करूि 

घेणयाबाबत नवचार सुरू आहे, याचा 
अ््थ काय? किा्थटकचे मुखयमंत्री 
महाराष्ट्ासारखीच भूनमका मांडत आहेत. 
मात्र, आपिा एक इंचही भाि देिार 
िाही महित असतािा, दुसऱयाचा भाि 
आपलया राजयात समानवष् करिार 
असे महित आहेत, 
हा दुटपपीपिा िवहे 
का? तयांचया या 
भूनमकेचा महाराष्ट्ातीि सव्थच राजकीय 
पक्षांिी निषेध करायिा हवा. वासतनवक 
सीमाभािातीि मराठी भानषक जे आंदोिि 
करत आहेत ते आंदोिि करणयाचा तयांिा 
पूि्थ अनधकार आहे. िोकशाहीिा हेच 
अनभप्रेत आहे. नज्े अनयाय होतो नत्े 
आवाज उठवायिाच हवा. हाच आवाज 
दाबणयाचे काम किा्थटकचे सरकार करत 
आहे. सीमाभािातीि मराठी भानषकांिा 
जेवढे महिूि दाबता येईि तेवढे 
दाबणयाचा प्रयति किा्थटकचे सरकार 
करत आहे. सीमाभािातूि मराठी भाषा 
िष् होईि यासाठी किा्थटकचे सरकार 
प्रयति करीत आहे. तयांचा हा प्रयति 
हािूि पाडणयासाठी महाराष्ट् सरकार व 
मराठी भानषक बांधवांिी सीमा भािातीि 
मराठी भानषकांचया पाठीशी खंबीरपिे 
उभे राहायिा हवे.

ि-उतसव, नववाहसोहळे 
अशा आिंदाचया प्रसंिी 
आददवासी वारिी पाडे 

नचत्रांिी सजतात. वारिी मनहिा-पुरुष 
झोपडांंचया नभंतींवर सुंदर नचत्रे 
रेखाटतात. अशा या सामूनहक सवरूपाचया 
किेचे समूह नचत्रप्रदश्थि िानशकमधये 
आयोनजत केिे आहे. िानशक रोड ये्े पु. 
िा. िाडिीळ अँड सनसचया किादाििात 
१ ते ८ मेदरमयाि हे नचत्रप्रदश्थि सुरू 
आहे. तयाचे उद््घाटि रनववारी (दद. १ 
मे) नजलहा पदरषदेचया मुखय काय्थकारी 
अनधकारी िीिा बिसोड यांचया हसते 
झािे. ८ मेपयबंत दररोज सकाळी ११ ते 
रात्री ८ या वेळेत हे नचत्रप्रदश्थि नविामूलय 
खुिे राहीि. 

आददवासी वारिी नचत्रशैिीिा 
११०० वषाबंची प्रदीघ्थ परंपरा आहे. िेिी 
२० वषदे मी या किेनवषयी संशोधिपर 
काय्थ करीत आहे. माझयाकडूि हजारो 
किाप्रेमींिी वारिी नचत्रशैिी जािूि 
घेतिी. तयातीि अिेक जि उत्तम 
किानिनम्थती करतात, पि तयांची किा 
चार नभंतींतच राहते. या प्रदश्थिािे तयांिा 
िोकांसमोर येणयाची संधी िाभेि, तसेच  
प्रोतसाहिही नमळेि. नचत्रांची नवरिी होऊि 
तयांचा हुरूपदेखीि वाढेि. किाकार व 
रनसकांची प्रतयक्ष भेट होऊि संवाद 
घडेि. या अनभिव उपरिमाचा उद्देश 
असा वयापक आहे. 

मुळात आददवासी वारिी किा 
हीच सामूनहक असूि, या प्रदश्थिात 
सहभािी होिाऱया सवाबंिाच अनभरुची 
संवध्थिासाठी सुरू असिेलया 'सामूनहक 
प्रयतिां'चा िाभ नमळेि. या प्रदश्थिात 
अपूवा्थ भंडारे, सिेहि बंकापुरे, शुभश्ी 
नचत्राव, नविास देवळे, सुनप्रया देवधर, 
िौरवी घोडके, हष्थदा माळी, आबा मोरे, 
सोमे्वर मुळािे, पद्मजा ओतूरकर, 
रवींद् वैषिव व मंििा वाघमारे या 
१२ किाकारांचया किाकृती प्रदनश्थत 

केलया आहेत. १० ते १७ दरमयाि याच 
पद्तीिे दुसऱया िटातीि किाकारांचे 
वारिी नचत्रप्रदश्थि होईि. तयात िवीि 
किाकारांिा संधी देणयात येईि.

अपूवा्थ नवजय भंडारे वयवसायािे 
वकीि आहेत. तया महितात, की रुक्ष 
नवषयातीि ताितिाव कमी करणयासाठी 
मिा माझया छंदाचा उपयोि होतो. एकदा 
संजय देवधर यांिी आयोनजत केिेलया 
वारिी नचत्रकाय्थशाळेत सहभािी झािे. 
तयांचया माि्थदश्थिाखािी माझयातीि 
नवचारक्षमता व किानिनम्थतीिा वेिळी 
ददशा नमळािी. सरांिी आयोनजत 
केिेलया नव्वनवरिमी सपधदेत सहभािी 
होऊि पादरतोनषक नमळविे. आताही 
तयांचयाच प्रेरिेिे या उपरिमात माझी 
नचत्रे नवराजमाि होत आहेत. मूळचया 
कोलहापूरचया असिाऱया सिेहि अनिि 
बंकापुरे इंदटदरअर नडझायिर आहेत. 
िग्नािंतर तया िानशकिा आलया. तयांचे 
वडीि िावाजिेिे नचत्रकार आहेत. तोच 
वारसा पुढे िेतािा दोि वषाबंपूववी तया वारिी 
किेत रमलया. तया नभंतीवर, कॅिवहासवर 
नचत्रे रेखाटतातच. तयानशवाय तयांिी 
वारिी नचत्रांिी छतयाही सजनवलया 
आहेत. शुभश्ीचया आडिावातच नचत्र 
आहे. ती महिते, "इंटरिेटवर बघूि 

वारिी किेनवषयी उतसुकता निमा्थि 
झािी. देवधर सरांमुळे ती नशकता 
आिी. किानिनम्थतीसाठी प्रेरिा नमळािी. 
िॉकडाउिमधये या किेिे सकारातमक 
ऊजा्थ ददिी. घरातीि सवाबंचया पादठंबयािे 
बळ वाढनविे."  

नविास देवळे हा या प्रदश्थिात वारिी 
जमातीचे प्रनतनिनधतव करीत आहे. 
मोखाडाजवळ मोरचोंढी आश्मशाळेत 
किानशक्षक असिाऱया नविासिा 
बािपिी आजोबांिी वारिी किा 
नशकविी. पारंपदरक वारिी किेत आता 
तो वेिवेिळे यशसवी प्रयोि करतो. माझी 
मुििी सुनप्रया नशनक्षका आहे. नतचयावर 
बािपिापासूि सानहतय, संसकृती व 
किेचे संसकार िकळत झािे. तयातूिच 
वारिी नचत्रशैिीिे नतिा मोनहत केिे. 
फ्ावशी इंटरिॅशिि शाळेत ती इंग्जी व 
फ्ेंच नशकवते. एक वष्थ ती फ्ानसमधय े
इंग्जी नशकवायिा िेिी होती. 
ते्ीि नवद्ारयाबंिादेखीि नतिे वारिी 
नचत्रकिेची ओळख करूि ददिी. 

िानशकचे माहेर असिारी िौरवी 
घोडके िुजरातचया डांि पदरसरातीि 
अहवा ये्े राहते. ते्ीि आददवासी 

संसकृती जािूि घेत ती वारिी 
नचत्रशैिीचया सुंदर किाकृती साकारते. 
वयवसायािे इंनजनिअर असिारी हष्थदा 
माळी महिते, "शाळेत नशकत असतािा 
मिा वारिी नचत्रांचे आकष्थि वाटायचे. 
ददसायिा सोपी असिारी ही किा नकती 
िहि आहे, हे केलयािेच समजते. देवधर 
सरांचया माि्थदश्थिािे माझा आतमनव्वास 
वाढिा." सि २००५ मधये िानशकिा 
झािेलया अ. भा. मराठी सानहतय 
संमेििात नशवराजयानभषेकाची भवय 
नव्वनवरिमी रांिोळी खास आकष्थि 
ठरिी होती. ती रेखाटिारे किानशक्षक 
सोमे्वर मुळािे उतकृष् रांिोळी किाकार 
महिूि खयातिाम आहेत. माझया 'वारिी 
नचत्रसृष्ी' या पुसतकाचया आधारे तयांिी 
बारकाईिे अभयास केिा. साततयपूि्थ 
सरावािे ते वारिी किेत पारंित झािे. 
तयांिा अिेक पादरतोनषके, पुरसकार 
नमळािे आहेत.

चौऱयाहत्तर वषाबंच े आबा मोर े काही 
वषाबंपवूवी तयाचंया मिुीिा माझया वारिी 
नचत्र काय्थशाळते सोडणयासाठी आिे 
व तचे वारिी किेचया प्रमेात पडिे. 
तवेहापासिू तयाचंी किासाधिा सरुू 
असत.े िानशकजवळ एक आकष्थक वारिी 
किाससंकृती केंद् त े िवकरच साकारत 

आहते. पद्मजा ओतरूकर याचंी मिुिी ऋचा 
व माझी मिुिी सनुप्रया या बािमनैत्रिी. 
तया माधयमातिू आमची ओळख झािी. 
१५ वषाबंपवूवी तयािंी माझयाकड े वारिी 
नचत्रकिचे ेप्रनशक्षि घतेिे. िॉकडाउिचया 
काळात तयािंी साततयाि े सराव करूि 
भरपरू किानिनम्थती किेी. 

महाराष्ट् राजय पदरवहि महामंडळात 
सहाययक वाहतूक निरीक्षक असिारे 
रवींद् वैषिव िवकरच निवृत्त होतीि. 
माझयाकडे वारिी किा नशकायिा आिे 
तेवहा इतर सवाबंपेक्षा तेच वयािे जयेष् होते. 
पि किा आतमसात करणयात वयाचा 
अड्ळा कधीच येत िाही, हे तयांिी 
कृतीद्ारे नसद् केिे. ते कािद, कापड, 
कॅिवहासवर पेंदटंगज तयार करतातच. 
तयाहीपेक्षा मातीचया भांडांवर सुरेख 
वारिी नचत्रे रंिवतात. तीच तयांची 
खानसयत व ओळख बििी आहे. वारिी 
किेनवषयी कुतूहि असिाऱया डॉ. मंििा 
वाघमारे यांिी निवृत्तीिंतर माझयाकडे 
वारिी किेचे प्रनशक्षि घेतिे. तयाआधी 
मुखयाधयानपकेची जबाबदारी सांभाळिू 
पीएच.डी. पूि्थ केिी. शास्त्रीय संिीत 
साधिाही तया करतात. वारिी नचत्रकिेत 
तयांिी साडा रंिनवणयापयबंत प्रिती केिी 
आहे.

भारताचसी जागहतक पातळसीवर वेगवान घोडदौड

कना्हटकचे मुख्मंत्सी 
बोममई ्ांचा उद्दामपणा नडयि प्रीनमयर िीि अ्ा्थत, आयपीएिचा पंधरावा हंिाम सधया सुरू असिू, 

सपधा्थ आता मधयावर आिी आहे. या सपधदेत हैदराबाद सिरायझस्थ या संघाचा 
यवुा वेिवाि िोिदंाज उमराि मनिक यािे सवाबंचेच िक्ष वेधिे आहे. भारतीय 

नरिकटेचया इनतहासात सवाबंत विेवाि चेंडू टाकणयाचा नवरिम उमराि मनिक यािे या सपधदेत 
किेा आहे. तयाि े या सपधदेत तयािे ताशी १५३ नकिोमीटर विेाि े चेंडू टाकिा आहे. तो 
साततयािे १५२ नकिोमीटर विेाि े िोिदंाजी करत असूि, प्रनतसपधवी सघंासाठी कद्थिकाळ 
ठरत आहे. तयाचया या विेवाि िोिदंाजीच ेअिेक आजी-माजी ददगिज खळेाडंूिी कौतुक किेे. 
अिके खळेाडंूिी तो िवकरच भारताचया वदरष् सघंात ददसिे, असे भनवषय वत्थनवि ेआहे.

जममू-का्मीरमधीि एक साधारि मुििा ते वेिाचा बादशहा, असा उमरािचा 
प्रवास मोठा रंजक आहे. वेिवाि िोिंदाज बििे हे तयाचे सवपि, 
तर जसप्रीत बुमराह हा तयाचा प्रेरिास्ाि. पाच वषाबंपूववी जममूचया 
मौिािा आझाद सटेनडयममधये एक सराव सामिा सुरू होता. 

तयावेळी उमराििे प्रनशक्षक रिधीरनसंह मनहास यांिा िोिंदाजी करू देणयाची नविंती 
केिी. तयाचया वेिवाि िोिंदाजीिे रिधीरनसंह यांिा प्रभानवत केिे. तयांिी तयािा 
सीझि चेंडूवर शास्त्रशुद् िोिंदाजीचे प्रनशक्षि ददिे. तयािंतर एकदा आसामचा रिजी 
संघ जममूमधये रिजी सामिा खेळणयास आिा तेवहा आसाम रिजी संघाचे प्रनशक्षक 
अजय रात्रा यांिी उमराििा िेट िोिंदाजीसाठी बोिाविे. उमराििे िोिंदाजी करणयास 
सुरुवात केिी, पि तयाची िोिंदाजी अवघया पंधरा नमनिटांत ्ांबवणयात आिी. कारि 
उमरािचया वेिािे आपिे फिंदाज जायबंदी होतीि, अशी भीती तयांिा वाटू िाििी. 
तयािंतर जममू-का्मीरचया १९ वषाबंखािीि संघात कूच नबहार करंडकासाठी तयाची 
निवड झािी. उमराििे प्र्म शे्िीचे अवघे तीि व निसट 'ए'चा अवघा एक सामिा 

खेळिा आहे तरीही तयािा आयपीएिमधये संधी नमळािी ती 
तयाचया नमत्र हैदराबाद सिरायझस्थ संघाचा खेळाडू अबदुि 
समद याचयामुळे. अबदुि समद यािे िॉकडाउि काळात उमराि 
मनिकचया िोिंदाजीचे क्वहनडओ शूट करूि ते टॉम मुडी व 
वहीवहीएस िक्मि यांिा पाठनविे. ते पाहूि हैदराबादचया संघ 

वयवस्ापिािे तयािा संघात स्ाि देणयाचे ठरनविे. 
तयासाठी तयांिी चार कोटी रुपये मोजिे. हैदराबाद 
संघािे तयािा आपलया संघात संधी ददिी व तयािे तया 
संधीचे सोनयात रूपांतर केिे.

वेिाचा बादशहा : उमराि मनिक
इं

स वारलसी कलेचे सामूहिक हचत्प्रदश्हन
एका रदवसात वारलसी हचत्शैलसी हशका!
अिेकांिा वारिी नचत्रशैिीनवषयी आकष्थि असते. ती नशकूि घेणयाची अिेक 
किाप्रेमींची इचछा असते. या समूह नचत्रप्रदश्थिात मधलया वेळेत 'वारिी नचत्रसृष्ी' 
या सशुलक काय्थशाळेचे आयोजि केिे आहे. ता. ५ ते ८ मे या कािावधीत दररोज 
सकाळी ११ ते ५ पयबंत माि्थदश्थि करणयात येईि. दहा वषाबंपासूि ७५ पयबंतचया 
वयोिटातीि सव्थ किाप्रेमी यात सहभाि घेऊ शकतीि. सहभािी झािेलयांिा 
आव्यक ते सानहतय व वारिी नचत्रांचे पुसतक देणयात येईि. प्रदश्थिात या 
प्रनशक्षिाकदरता िवकरात िवकर िाविोंदिी करावी.

अध्यात्म
डॉ. प्रशांत व्ं. हिरे
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मिसे अधयक्ष राज ठाकरे यांिी मनशदीवरीि अिनधकृत भोंगयांवर राजय 
सरकारिे कारवाई ि केलयास बुधवार(दद. ४)पासूि अशा मनशदींसमोर 
हिुमाि चानिसा िावणयाचे आदेश पदानधकाऱयांिा ददिे होते. या 
अिुषंिािे मािेिाव शहरातीि सव्थ मनशदींसमोर मोठ्ा प्रमािात पोिीस 
बंदोबसत तैिात केिा होता. यावेळी शहरातीि कॅमप, मोसमपूि, संिमे्वर 
आदी दठकािी असिेलया मनशदींमधूि भोंगयानविा अजाि देणयात आलयािे 
या निि्थयाचे मािेिाव महाराष्ट् िवनिमा्थि सेिेतफफे सवाित करणयात आिे.

भोंग्ाहवना अजान, हनण्ह्ाचे सवागत

मित्ताचे

एक ियाक मकु्यया िीवांची तियान भयागववण्याची
ललओ क्लब ऑफ मालेगार व्ायब्रंट, अहिसंा ऑग्वनायझशेनचा अनोखा उपक्रमललओ क्लब ऑफ मालेगार व्ायब्रंट, अहिसंा ऑग्वनायझशेनचा अनोखा उपक्रमललओ क्लब ऑफ मालेगार व्ायब्रंट, अहिसंा ऑग्वनायझशेनचा अनोखा उपक्रम

नसीलेश हशपंसी : िोकिामा प्रनतनिधी

मालेगाव : शहरासह 
तािुकयातीि तापमािािे ४३ अंश 
सेक्लसअसचा आकडा पार केिा. 
तयामुळे पािीपुरवठा करिाऱया 
कूपिनिका, नवनहरी, तिाव, 
िहाि-मोठे बंधारे आटायिा 
िाििे आहेत. तयामुळे मुकया 
प्राणयांचया नपणयाचा पाणयाचा प्र्ि 
आ वासूि उभा असतािा, तयांचया 
मदतीिा शहरातीि निओ क्ब 
ऑफ मािेिाव वहायब्ंट व अनहंसा 
ऑि्थिायझेशि पुढे आिे आहे. 
‘एक हाक मुकया जीवांची तहाि 

भािनवणयाची’ अशी हाक देत 
तयांिी ४० दठकािी पशुपक्यांसाठी 
पाणयाची वयवस्ा केिी आहे.

िेलया वषवी तािुकयात चांििा 
पाऊस झालयािे िद्ा, िािे, तिाव, 
िहाि-मोठे बंधारे तुडुंब भरिे होते. 

तयामुळे माच्थचया शेवटपयबंत पािी-
टंचाई जािवत िवहती. तयातच 
एनप्रिमधये तापमािािे ४३ अंश 
सेक्लसअस पार केलयािे िािदरक 
हैराि झािे. प्रचंड उनहामुळे 
कूपिनिका, नवनहरी, तिाव, बंधारे 

आटायिा िािलयािे पािीटंचाई 
जािवू िाििी आहे. 

तािुकयातीि कजवाडे व 
रामपुरा ये्े ही तीव्र पािीटंचाई 
जािवत असलयािे ते्ीि 
ग्ामस्ांिा टँकरद्ारे पािीपुरवठा 

केिा जात आहे. जे्े मािसांवर 
पाणयासाठी भटकुंती करणयाची 
वेळ आिी ते्े मुकया प्राणयांिा 
कोि पािी पाजिार? पाणयाचया 
शोधा््थ मुके प्रािी, पशु-पक्षी िािरी 
वसतीचया आसपास येत असलयाचे 
नचत्र सधया अिेक िावांत ददसते. 
अशा पदरक्स्तीत या मुकया 
प्राणयांचया मदतीिा निओ क्ब 
ऑफ मािेिाव वहायब्ंट व अनहंसा 
ऑि्थिायझेशि धावूि आिे आहे. 
तयांिी ४० दठकािी पशु-पक्यांचया 
पाणयाची सोय केिी. यासाठी 
तयांिी वीस निटर पाणयाची क्षमता 
असिेलया टाकया ४० दठकािी 

बसनवलया आहेत. तया सवचछ 
करिे, पुनहा तया पाणयािे भरिे 
याची जबाबदारीदेखीि क्ब 
सभासदांिी घेतिी आहे. वेदांत 
नशरापुरे, जयेश बाफिा हे या 
प्रकलपासाठी मदत करीत आहेत.
वाढिाऱया उनहाचा तडाखा 
मािसांबरोबर पशुपक्यांिादेखीि 
जािवत आहे. तयांिा पािी नमळावे 
यासाठी शहरासह तािुकयातीि 
ग्ामस्ांिी घराबाहेर पाणयाची 
वयवस्ा करावी, असे आवाहि 
क्ब अधयक्ष ध्ुव कुटमुदटया, 
आयुष छाजेड, यश वाघ, आरजू 
सोिग्ा, आयुशी पवार यांिी केिे. 

लोकनामा प्रहतहनधसी

घोटसी : कळसूबाई डोंिररांिांचया 
कुशीत असिेलया मांजरिाव 
ग्ामपंचायतींति्थत मांजरिाव िावठा, 
बारवाचीवाडी, िोडसेवाडीतीि 
आददवासी मनहिांची नपणयाचया 
पाणयाची भटकुंती अखेर ग्ामपंचायत 
प्रशासिाचया प्रयतिांिी ्ांबिी.

सवातंतयोत्तर काळापासूि 
आजतािायत इितपुरीचया पूव्थ 
डोंिराळ भािात असिेलया 
मांजरिावातीि आददवासी मनहिांिा 
नपणयाचया पाणयासाठी रािोमाळ 
उनहातानहात विवि नफरावे िाित 
असे. ये्ीि मनहिा तीि-तीि 
हंडे डोकयावर घेत नपणयाचया 
पाणयासाठी जीव धोकयात घािूि 
मैिोि्  मैि कसरत करत असत. 
मनहिांचया नपणयाचया पाणयाचया 
संघष्थमय प्र्िावर ग्ामपंचायतीत 
अिेकदा ग्ामसभेत चचा्थ झािी.

ग्ामनवकास अनधकारी 
आिंदनसंि पाटीि यांचया 
माधयमातूि सरपंच, उपसरपंच व 
ग्ामपंचायत सदसयांिी पाठपुरावा 
करत नजलहा पदरषदेचया राष्ट्ीय 
पेयजि योजिेंति्थत िावाचा 
पािीप्र्ि सोडवणयासाठी पन्ास 

िाखांचया निधीिा ततकाळ मंजुरी 
नमळविी, व नजलहा पदरषदेकडूि 
४८ िाखांचे टेंडर मंजूर करणयात 
आिे. यामधये िावासाठी जिकुुंभ, 
नवहीर व पाइपिाइिचे काम पूि्थ 
करणयात आिे.

नवनहरीिा भरपूर पािी असलयािे 
यावरच ग्ामपंचायत ्ांबिी िाही, 
तर पंधरावया नवत्त आयोिातीि 
निधीतूि िावात पाइपिाइिद्ारे १२६ 
कुटुंबांिा ्ेट घरपोच िळ किेकशि 
देणयात आिे. आनि कायमसवरूपी 
मनहिांचया डोकयावरीि हंडा 

ग्ामपंचायत प्रशासिािे कायमचा 
उतरनविा.

िावातीि समशािभूमी रोडिित 
असिेलया जुनया तळयातीि 
िाळाचा उपसा करणयासाठी 
व निकेज काढणयासाठी िघू 
पाटबंधारे नवभािािा पत्रवयवहार 
करूि काम आमदार मानिकराव 
कोकाटे यांचया माधयमातूि 
मंजूरपि केिे आहे.

िावापासूि तीि-चार नकिो 
मीटर अंतरावर शेतात राहिाऱया 
शेतकरी बांधवांिा मधयवतवी 

दठकािी नपणयाचया पाणयासाठी 
पाइपिाइि सुनवधा देणयाचा वसा 
ग्ामपंचायतीिे घेतिा आहे.

या सव्थ कामांसाठी िटनवकास 
अनधकारी डॉ. िता िायकवाड, 
नवसतार अनधकारी संजय पवार, 
ज्ञािे्वर कराळे, पृरवीराज परदेशी, 
सरपंच िताबाई धोंिडे,उपसरपंच 
अशोक िभािे, सव्थ ग्ामपंचायत 
सदसय, ग्ामनवकास अनधकारी 
आिंदनसंि पाटीि आजी माजी 
पदानधकारी, ग्ामस्ांचे योिदाि 
िाभिे. 

..अन्  महहलांच्ा डोक्ावरचा हंडा उतरला
मनहिांची पाणयासाठीची 
भटकुंती पाहवत िवहती. 
यासाठी राष्ट्ीय पेयजि 

योजिेंति्थत िावचा पािीप्र्ि 
सोडनविा. पधंरावया नवत्त 
आयोिातीि निधीतूि ग्ामस्ांिा 
पाइपिाइि करत िळ किकेशि ददि.े 
िावात जािोजािी पाच हजार निटर 
क्षमतचेया टाकया व िळ उपिबध 
किे.े िावातीि तळयाचा िाळ 
उपसाचे काम हाती घतेि ेआह.े हे 
काम मािवी िािि ेतर िावचा पन्ास 
वषाबंचा पािीप्र्ि मािवी िाििे. 
 - आनंदहसगं पाटसील, 
 ग्ामनवकास अनधकारी

मांजरिावसह बारवाचीवाडी, िोडसेवाडीतीि १२६ कुटुंबांचा पािीप्र्ि सुटिा

पाटणेत पं. नेिरू हवद्याल्ात मिाराष्ट् रदन 
पाटणे : ये्ीि पंनडत जवाहरिाि िेहरू माधयनमक नवद्ाियात महाराष्ट् 
ददिानिनमत्त धवजारोहि करणयात आिे. एस. बी. बािूि यांचया हसते 
सकाउट-िाइडचया धवजाचे आरोहि करणयात आिे. राष्ट्धवजाचे संचािि 
के. पी. अनहरे यांिी केिे. सकाउट-िाइड धवजाचे संचािि एि. एस. 
बचछाव यांिी केिे. शािेय प्रांििातीि महातमा जोनतराव फुिे यांचया 
अध्थपुतळयाचे पूजि दौित बािूि यांिी, तर रिांनतजयोती सानवत्रीबाई फुिे 
यांचया पुतळयाचे पूजि िोरख तांबे यांिी केिे. वही. एस. अनहरे यांिी 
प्रासतानवक केिे. बी. एस. महाजि यांिी सूत्रसंचािि केिे. जी. बी. 
बािूि यांिी आभार माििे. यावेळी पय्थवेक्षक ए. के. मोरे,  शािेय सनमती 
सदसय, नशक्षक, कम्थचारी व नवद्ा्वी उपक्स्त होते.

शेतकरसी सोसा्टसी चेअरमनपदसी हवधाते
हपंपळगाव बसवंत ः ये्ीि शेतकरी नवनवध काय्थकारी सेवा सहकारी 
संस्ेचया चेअरमिपदी संपतराव नवधाते, तर वहाइस चेअरमिपदी  
शंकरराव बिकर यांची नबिनवरोध निवड झािी. चेअरमि, वहाइस 
चेअरमिपदाचया निवडीसाठी संस्ेचया संचािक मंडळाची बैठक 
संस्ेचया सभािृहात ददंडोरी ये्ीि सहाययक निबंधक महेश भंडािे यांचया 
अधयक्षतेखािी झािी.  ददिेलया मुदतीत चेअरमिपदासाठी संपतराव 
नवधाते यांचा एकमेव अज्थ दाखि झािा. तयावर सूचक महिूि आमदार 
ददिीप बिकर, तर अिुमोदक महिूि काशीिा् नवधाते यांची सवाक्षरी 
होती. वहाइस चेअरमिपदासाठी शंकरराव बिकर यांचा एकमेव अज्थ 
दाखि झािा. तयावर सूचक महिूि सुरेश खोडे, तर अिुमोदक महिूि 
बाळासाहेब बिकर यांची सवाक्षरी होती. दोनही पदांवर एक-एक अज्थ 
दाखि झालयािे निवडिूक नबिनवरोध झािी. याप्रसंिी िवनिवा्थनचत 
संचािक आमदार ददिीप बिकर, बाळासाहेब बिकर, काशीिा् नवधाते, 
सुरेश खोडे, चंद्कांत बिकर, घमि खोडे, रावसाहेब खोडे, मोहि िांिुडदे, 
िोरख देवकर, मंदानकिी बिकर, उज्विा मोरे व संस्ेचे सनचव नितीि 
कडदेि आदी उपक्स्त होते.

सटाणा मिाहवद्याल्ात वसुंधरा सप्ाि
सटाणा ः ये्ीि िा. म. सोिविे किा, वानिजय व नवज्ञाि 
महानवद्ाियात भूिोि नवभािातफफे वसुंधरा ददिानिनमत्त २५ ते ३० 
एनप्रि या कािावधीत वसुंधरा सप्ाह झािा. उपप्राचाय्थ डॉ. एस. पी. 
कांबळे यांचया हसते उद्ाटि करणयात आिे. डॉ. पी. एस. कुदिर यांिी 
प्रासतानवक केिे. सप्ाहाचा समारोप उपप्राचाय्थ डॉ. कांबळे यांचया 
हसते करणयात आिा. यानिनमत्त सपधदेत सहभािी झािेलया नवद्ारयाबंिा 
प्रमािपत्र देणयात आिे. प्रा. डॉ. एि. एि. घोिप यांिी सूत्रसंचािि केिे. 
प्रा. डी. के. आनहरे यांिी आभार माििे. प्रा. वाय. बी. जाधव, प्रा. एस. 
एस. पवार, नशक्षकेतर कम्थचारी व नवद्ा्वी उपक्स्त होते.

हनर्ाड शिर हवकास आघाडसीतर्फे शांतता र्ेरसी
हनर्ाड:  रमजाि ईद व अक्षयतृतीयेनिनमत्त शहर नवकास आघाडीतफफे 
शहरातूि शांतता फेरी काढणयात आिी. यावेळी आघाडीचे शहराधयक्ष 
राजाभाऊ शेिार, निफाड ििरपंचायत उपाधयक्ष अनिि कुुंदे, ििराधयक्ष 
रूपािी रंधवे, युवा सेिेचे नजलहाधयक्ष नवरिम रंधवे, नशवाजीराजे ढेपिे, 
संजय कुुंदे, ददिीप कापसे,  आनसफ पठाि, आदरफ मनियार आदींसह 
िािदरक उपक्स्त होते.

हलओ क्लब ऑर् मालेगाव विा्ब्ंट व अहिंसा ऑग्हना्झेशनच्ा उपक्रमाप्रसंगसी उपससथत का््हकतधे.

हपंपळगावला म. बसवेशवर ज्ंतसी उरसािात
हपंपळगाव बसवंत : महातमा बसवे्वर यांची जयंती ये्े उतसाहात 
साजरी करणयात आिी. यावेळी आमदार ददिीप बिकर, माजी सरपंच 
भासकर बिकर, पोिीस निरीक्षक भाऊसाहेब पटारे, ददिीप मोरे, सुरेश 
खोडे, तािाजी बिकर, िीिेश पाटीि, ग्ामपंचायत सदसय ििेश बिकर, 
सतीश मोरे, अलपेश पारख, िोनवंद कुशारे, प्रशांत घोडके, मयूर िावडे, 
प्रकाश िोसावी आदींसह समाजबांधव उपक्स्त होते.

लोकनामा प्रहतहनधसी            

मालेगाव : सावरकरांइतकया   
देशासाठी हािअपेष्ा कोितयाही 
रिांनतकारकािे भोिलया िाहीत. 
देशाचया एकातमतेसाठी आयुषय 
वेचिाऱया अब्ाहम निंकििा 
अमेदरकेिे सव्थकािीि महाि 
राष्ट्ाधयक्ष बिनविे. याउिट 
सावरकरांचे झािे. सवातंतयपूव्थ व 
सवातंतयािंतर काँग्ेसिे तयांचे काय्थ 
झाकोळणयाची अक्षमय चूक केिी,  
असे प्रनतपादि जयेष् पत्रकार भिवाि 
बािूि यांिी ये्े केिे.

ये्ीि जयेष् िािदरक संघाचया 
सभािृहात झािेलया पुरुषोत्तम 
ठाकूर िुरुजी समृनतप्रीतय््थ अक्षय 
वयाखयािमािेत पनहिे पुषप 
िुंफतािा ते बोित होते. 'सावरकर 
समजूि घेतािा' हा तयांचया 
वयाखयािाचा नवषय होता. डी. 

आर. नहरे अधयक्षस्ािी होते. 
राहुि देवरे प्रमुख पाहुिे होते. 
बािूि महिािे की, दोि-दोि 
जनमठेपेची नशक्षा झािेिे आनि 
ते पूि्थ करिारे नव्वातीि एकमेव 
रिांनतकारक महिजे वीर सावरकर 
होते. नव्वातीि असे िेखक 

की, जयांचया ग्ं्ािा दोि देशांिी 
प्रकाशिपूव्थ बंदी घातिी होती.
पाहुणयांचा पदरचय सानहतय संघाचे 
अधयक्ष रमेश उनचत यांिी केिा. 
्यामिाि रोनहदास यांिी आभार 
माििे.

काय्थरिम यशक्सवतेसाठी 
देवीदास वालहे, प्रकाश कांकदरया, 
कमिाकर चौधरी, िनििी माळी, 
शानििी डहाळे आदींिी प्रयति केिे. 
काय्थरिमास निंबा सूय्थवंशी, सुभाष 
खरे, सुभाष सोिार, प्रा. योिेश 
शास्त्री, मिोहर कासार, प्रा. माळी व 
जयेष् िािदरक उपक्स्त होते.

नार्ेडने ३० रुप्े दराने कांदा खरेदसी करावा

सावरकराचं ेका््ह झाकोळण्ाचा काँग्सेकडून प्र्रन : बागूल

लोकनामा प्रहतहनधसी

घोटसी : शहरात महाराष्ट् 
िवनिमा्थि सेिा व मशीद टट्सटचया 
वतीिे मिसे अधयक्ष राज ठाकरे 
यांचया आवाहिािा उतसफूत्थ 
प्रनतसाद देऊि समनवयािे पहाटेचया 
अजािचा आवाज कमी करणयात 
आिा. यावेळी मिसे काय्थकतयाबंचा 
मुक्सिम बांधवांकडूि सतकार 
करणयात आिा.

देशभरात अिेक जातीयवादी दंिे 
यापूववी झािे. मात्र, घोटीिे कायम 
नहंदू-मुक्सिम ऐकयाचा संदेश देणयाचे 
महत्वपूि्थ काम केिे आहे. राज 
ठाकरे यांिी धानम्थक स्ळांवरीि 
भोंगयांबाबत केिेलया आवाहिािा 
मुक्सिम बांधवांिी प्रनतसाद ददिा. 
पहाटेचया अजािचा आवाज कमी 
केिा, तर उव्थदरत अजाि देतािा 

प्रा््थिास्ळाचया आत भोंगयांचा 
आवाज ठेविार असलयाची 
घोषिा मशीद टट्सटींकडूि  
करणयात आिी.

यावेळी मिसेचे उपनजलहाधयक्ष 
संदीप नकवदे यांचया िेतृतवाखािी 
काय्थकतदे मोठ्ा संखयेिे उपक्स्त 
होते. घोटी पोिीस ठाणयाचे 
सहाययक पोिीस निरीक्षक ददिीप 
खेडकर, जामा मनशदीचे टट्सटी डॉ. 
युिूस रंिरेज, शाही मशीदचे टट्सटी 
मुसताक पािसरे, प्रताप जखेरे, 
िीिेश जोशी, मिोज िोवध्थिे, राजेश 
राखेचा, अजु्थि कपदे, ऋषी नशंिाडे, 
िीिेश बुधवारे, शुभम भित, अमोि 
क्षीरसािर, बापू काळे, सनचि छत्रे, 
नपंटू ितीर आदींसह मुक्सिम बांधव 
उपक्स्त होते. दरमयाि, पोनिसांिी 
दोनही समाजातीि ऐकयाचे दश्थि 
पाहूि अनभिंदि केिे.

घोटीत मुक्सिम बांधवांकडूि 
मिसे काय्थकतयाबंचा सतकार

लोकनामा प्रहतहनधसी

सटाणा ः िाफेडमाफ्कत कांदा 
खरेदी करतािा कांद्ाचा दर तीस 
रुपये करावा, या आशयाची 
माििी बाििाि तािुकयातीि 
शेतकऱयांकडूि करणयात आिी 
आहे. याबाबत बाििािचे 
तहसीिदार नजतेंद् इंिळे यांिा 
भाजपा नकसाि मोचा्थ प्रदेश उपाधयक्ष 
नबंदू शमा्थ यांचया िेतृतवाखािी 
निवेदि देणयात आिे. 

निवेदिात महटिे आहे की, 
िाफेड ही संस्ा दर क्स्रीकरि 
(PSF) योजिेंति्थत कांद्ाची 
मुबिक आवक असतािा, 
बाजार हसतक्षेप योजिेंति्थत कांदा 
खरेदीचया माधयमातूि शेतकऱयांिा, 
तर कांद्ाचया टंचाईचया वेळेिा 
देशातीि ग्ाहकांिा कांदा रासत दरात 
उपिबध वहावा यासाठी प्रयति करीत 
आहे. केंद् सरकारिे सि २०१४ चया 
आधी फति २,५०० टि कांदा खरेदी 
केिा होता. 

मािीि वषवी िाफेडिे दोि िाख 
टि कांदा खरेदी केिा होता. तयािंतर 
टपपयाटपपयािे कांदाखरेदी वाढविी. 
२०२२ मधये कांदा उतपादक 

शेतकऱयांिा ददिासा देणयाकदरता 
दोि िाख ५० हजार टि कांदा खरेदी 
करूि साठविुकीस सुरुवात झािी 
आहे. परंतु उतपादि दुपटीिे झालयािे 
पाच िाख टि कांदाखरेदी करावा, 
अशी माििी िाखो कांदा उतपादक 
शेतकऱयांतफफे करणयात आिी आहे. 

आता उनहाळी कांद्ाची 
बाजारात आवक होत असतािा 
शेतकऱयांिा चांििा भाव नमळिे 
अपेनक्षत आहे. आज खुलया 
बाजारात जो कांदा सााठविूक 
करता येतो तया कांद्ाचा भाव ३० 
रुपये प्रनतनकिोपयबंत पानहजे. परंतु 
िाफेडचया माधयमातूि निघािेिा 
भाव हा फति साधारि प्रनतनकिो 
१२ रुपयांचया आसपास आहे. 

तयामुळे शेतकरी िाफेडचया 
खरेदीिा प्रनतसाद देत िाहीत. 
िाफेडचया माधयमातूि झािेलया 
साठविुकीचया कांद्ाचे नवतरि 
िाफेड साधारि ५ ते ६ मनहनयांिी 
महिजे ददवाळीचया आसपास करत 
असलयािे तेवहा होिारी सुमारे २५ 
ते ३० टक्े वजिातीि घट िक्षात 
घेता, सहा ते सात मनहिे कांदा 
सांभाळणयासाठी िाििाऱया मूिभूत 
सुनवधांचे जाळे, तयाची िुंतविूक 
आनि ददवाळीचया सुमारास 
देशात कांदा टंचाईचया वेळेिा 
हा साठविेिा कांदा उपिबध 
होत असलयामुळे या कांद्ाचा 
शेतकऱयांकडूि आज कांदा खरेदी 
करणयाचा भाव ३० रुपयांचयावर 

िाफेडिे ठेवलयास शेतकऱयांिा योगय 
मोबदिा नमळेि.

महाआघाडी सरकारिे दहा 
रुपये नकिो भावांत्तर हमीअंति्थत १ 
माच्थ २०२२ पासूि ४ एनप्रि २०२२ 
पयबंत कांद्ािा दहा रुपये नकिोिे 
अिुदाि द्ावे. जया शेतकऱयांिी 
बाजार सनमतीत कांदा नवकिेिा 
आहे, तयांिा फरक भरूि द्ावा. 
जया शेतकऱयांिी िाफेडमाफ्कत 
फेडरेशिचया माधयमातूि फॉम्थस्थ 
प्रोडुसर कुंपनयांिी ् ेट शेतकऱयांचा 
कांदा आजपयबंत खरेदी केिा आहे. 
तयांिाही दहा रुपये प्रनतनकिो 
अिुदाि महानवकास आघाडी 
सरकारिे द्ावे, असेही निवेदिात 
िमूद केिे आहे.

भाजपा हकसान मोचा्हचे बागलाण तिससीलदारांना हनवेदन

घडले हिंदू-मुससलम ऐक्ाचे दश्हन

ॲथलेरटकस, सकेरटंग सपधधेत हवद्यार्ाांचे ्श
्ेवला : संिमिेर ये्े सहोदया संिम संचानित आंतरशािेय 
नजलहासतरीय ॲ्िेदटकस व सकेदटंि सपधदेत संजीविी अकॅडमीचया 
संघािे १५ पदकांची कमाई केिी. या सपधदेत नजलह्ातीि १२ सीबीएसई 
सकूिमधीि सुमारे ५०० खेळाडूंिी सहभाि िोंदनविा. इििाइि दरंिरेस 
या रिीडाप्रकारात अ्व्थ बानवसकर व सुयश शेजवळ यांिी सुवि्थपदक 
नमळनविे. सुयश शेजवळिे कांसयपदक नमळनविे. रोडरेस सकेदटंिमधये 
अ्व्थिे कांसयपदक नमळनविे. १०० मीटर व ८०० मीटर धावणयाचया 
सपधदेत वेदांत आढाव यािे अिुरिमे सुवि्थ व कांसयपदके नमळनविी. 
२०० व ४०० मीटर धावणयाचया सपधदेत हष्थवध्थि िेमािे यािे कांसयपदक 
नमळनविे. िोळाफेक सपधदेत निभ्थय पारखिे रौपयपदक नजंकिे. हड्थि 
रेसमधये नमतािी िवळीिे सुवि्थ, सोहम वाघ यांिी रौपय व रेयांश  
कारवािे कांसयपदकांची कमाई केिी. दरिे रेसमधये रेयांश कारवा, देवेंद् 
जांिडा, सोहम वाघ व य्ा््थ नचिे यांचया टीमिे कांसयपदक नमळनविे. 
मुिींचया ४ बाय १०० दरिे रेसमधये नमतािी िवळी, सारा शेख, नकरि 
कोकाटे व सवरा कोकाटे यांचया टीमिे रौपयपदक नमळनविे. या खेळाडूंिा 
रिीडानशक्षक यानमिी नमश्ा यांचे माि्थदश्थि िाभिे.

लोकनामा प्रहतहनधसी

मालेगाव : शहरात 
अिनधकृतपिे मनशदींवर िावणयात 
आिेलया व पदरसरातीि िािदरकांिा 
त्रासदायक ठरिाऱया भोंगयांवर 
कायदेशीर कारवाई करावी, अशा 
माििीचे निवेदि मिसेतफफे अपपर 
नजलहानधकाऱयांिा देणयात आिे. 

निवेदिात महटिे आहे की, 
मािेिाव शहरात अिेक मनशदींवर 
अिनधकृत भोंिे िावूि अजाि 
ददिी जाते. सववोच्च नयायाियाचया 
आदेशाचे पािि केिे जात िाही. 
आवाजाची कायदेशीर मया्थदाही 

पाळिी जात िाही. या अिनधकृत 
भोंगयांचा पदरसरात राहिाऱया 
रनहवाशांिा, तसेच शाळा-
महानवद्ाियांतीि नवद्ारयाबंिा 
त्रास होतो. याअिुषंिािे  शहरातीि 
अिनधकृत असिेलया भोंगयांवर 
तवदरत कायदेशीर कारवाई करूि 
सववोच्च नयायाियाचया आदेशाचा 
आदर करावा, अशी माििी केिी. 

शहराधयक्ष राकेश भामरे, हष्थि 
िवळी, चेतेश आसेरी, प्रवीि 
सोिविे, मोहि अनहरे, भरत 
सूय्थवंशी, रोनहत सकिा व सतीश 
अनहरे आदी पदानधकारी व काय्थकतदे 
उपक्स्त होते.

नागररकांना त्ासदा्क 
ठरणारे भोंगे उतरवा ः मनसे

्ेवला : उपमुखयमंत्री अनजत 
पवार यांिी आमदार िरेंद् व नकशोर 
दराडे यांचया निवासस्ािी भेट 
ददिी.

नशवसृष्ीचया भूनमपूजिासाठी 
येविा ये्े उपमुखयमंत्री आिे 
असता. तयावेळी दराडे बंधूंिी 
घरी यायचे निमंत्रि ददिे होते. ते 

सवीकारूि पवार यांिी तयांचया 
निवासस्ािी भेट ददिी. यावेळी 
नवनवध सामानजक व नवकासासंदभा्थत 
चचा्थ झािी.आमदार दराडे बंधूंसह 
कुिाि दराडे, माजी खासदार समीर 
भुजबळ, सुरेखा दराडे, डॉ. कनवता 
दराडे, नसद्ांत दराडे, डॉ. सुधीर 
जाधव आदींची उपक्स्ती होती.

अनजत पवार आ. दराडेंचया भेटीिा
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 पान १ वरून

६ नाहशक, गुरुवार, ५ मे २०२२

ननधन

म्हसरूळची महालक्षी यात्ा उत्ाहात

सुभार् (बाळासािेब) मंत्सी
नाहशक : शहरातीि रनववार पेठेतीि िामवंत हॉटेि 
नवसावाचे संचािक सुभाष (बाळासाहेब) मंत्री (वय 
६०) यांचे  हृदयनवकारािे निधि झािे. तयांचया 
प्चात पतिी, दोि मुिे, भाऊ, सुिा व िातवंडे असा 

पदरवार आहे. श्ी काळाराम मंददर संस्ािचे नव्वसत शुभम मंत्री व 
सामानजक काय्थकतदे ॲड. सूरज मंत्री यांचे ते वडीि होत.

ज्ानेशवर खेमनर
नाहशक ः पंचवटीतीि िोपाळििर ये्ीि 

रनहवासी व महापानिका कम्थचारी ज्ञािे्वर पांडुरंि 
खेमिर (वय ६०) यांचे  निधि झािे. तयांचया प्चात 
पतिी, तीि मुिे, सूि व िातवंडे असा पदरवार आहे.  

पंढरसीनाथ पवार
नाहशक ः जातेिाव (ता. िांदिाव) ये्ीि रनहवासी 
पंढरीिा् सोिू पवार (वय ९५) यांचे निधि झािे. 
तयांचया प्चात मुििा, चार मुिी व िातवंडे असा 
पदरवार आहे. सामानजक काय्थकतदे निवृत्ती पवार 

यांचे ते वडीि, तर आरोगय नवभािाचे कम्थचारी िोकुळ िायकवाड यांचे 
आजोबा होत.

माहणक मढवई 
्ेवला ः नचचोंडी खुद्थ (ता. येविा) ये्ीि मानिक 
रघुिा् मढवई (वय ६०) यांचे निधि झािे. 
तयांचया प्चात पतिी, दोि भाऊ, असा पदरवार 
आहे. कोटमिाव ये्ीि आदश्थ नवद्ाियाचया 

मुखयाधयानपका अनिता मढवई यांचे ते पती, तर सामानजक काय्थकतदे 
नवठ्ठि मढवई, रेशि दुकािदार सुरेश मढवई यांचे ते बंधू होत. 
येविा तािुका मुखयाधयापक संघाचे माि्थदश्थक त्ा िानशक नजलहा 
मुखयाधयापक संघाचे उपाधयक्ष, अशी पदे तयांिी भूषनविी होती. 

शैला नागवंशसी
नाहशक ः शैिा िािवंशी (वय ६१) यांचे 
हृदयनवकारािे निधि झािे. तयांचया प्चात तीि 
नववानहत कनया व िातवंडे असा पदरवार आहे. दैनिक 

भ्रमरचे प्रनतनिधी रामदास िािवंशी यांचया तया पतिी होत.

"नेता ओळखावा कैसा, 
वृक्षांमध्े ऊस जैसा, 
ऊस जाळुनसी केलसी खर,
र्ात हनघे गोड साखर..." 

ही पंतिी जयांचयासाठी 
तंतोतंत िािू पडते, 
असे िांदिाव 

तािुकयाचे भागयनवधाते माजी 
आमदार (सव.) कनहययािािजी 
िहार (बाबा) यांचा आज (दद. ५ 
मे) समृनतददि. 

िहार यांिा सव्थजि 'बाबा' 
या िावािे संबोधत असत. अिेक 
सद्ुिांचा नमिाफ महिजे बाबा. 
िेतृतव, कतृ्थतव आनि दातृतव या 
िुिांचया जोरावर बाबांिी आपिा 
ठसा तािुका, नजलहा व संपूि्थ 
महाराष्ट्भर उमटनविा. 

आपलया कतृ्थतवाची चुिूक 
तयांिी नमळनविेलया आमदारकीतूि 
राजयािा दाखवूि ददिी. ग्ामीि 
भािातीि नशक्षिाची संधी 
नमळावी, नशक्षिावाचूि कोिी 
वंनचत राहू िये यासाठी आग्ही 
असिाऱया बाबांिी नशक्षिाची 
िंिा बोिठाि व पदरसरातीि 
मुिांसाठी 'बोिठाि एजयुकेशि 
सोसायटी'चया माधयमातूि १९६२ 
मधये आििी. 

समाजकारिाबरोबर 
राजकारिाची आवड असिाऱया 
बाबांिा समाजािे केवहा आपिेसे 
केिे कळिेच िाही. ग्ामपंचायत 

सरपंच ते आमदारकी या 
प्रवासात बाबांिी मोठ्ा प्रमािात 
नवकासकामांतूि आपिी वेिळी 

ओळख 
निमा्थि केिी. 
आमदार 
असतािा 
पािी, वीज, 
रसते, नवनवध 
शासकीय 

काया्थिये, अशा सुनवधा पदरसरािा 
ददलया. 

सधयाचया बेरोजिारीचया 
काळात तरुिांिा उद्ोि-
वयवसायासाठी आन््थक सहायय 
देणयासाठी बाबांचया िावािे 
सुरू असिेिी बोिठाि व 
पदरसराची अ््थवानहिी 'िोकिेते 
कनहययािािजी िहार िािरी 
पतसंस्ा मया्थददत' बोिठािचया 
माधयमातूि तयांचे वारसदार 
राजेंद् िहार व अनमत िहार 
तयांचया आदशा्थवर वाटचाि 
करीत सामानजक व राजकीय 
काया्थत सनरिय आहेत. अशा या 
बहुआयामी वयक्तिमत्व असिेलया 
बाबांिी ५ मे २००४ िा अखेरचा 
्वास घेतिा. तयांचया समृनतददिी 
तयांचया पनवत्र समृतीस नविम्र 
अनभवादि! 

 (शबदांकन : नबनपिकुमार 
 कायस् सर)

एक भिीर् ः (सव.) माजी 
आमदार कनहययािािजी िहार

लोकनामा प्रहतहनधसी

पंचवटसी : महसरूळ ग्ामस्ांचया 
वतीिे अक्षयतृतीयेनिनमत्त ग्ामदैवत 
महािक्मी माता यात्रेचे आयोजि 
करणयात आिे होते. यानिनमत्त 
नवनवध धानम्थक काय्थरिम पार पडिे.
मंिळवारी (दद.४) अक्षयतृतीयेचया 
ददवशी यात्राेतसवात सकाळी 
देवीभतिांिी रामकुुंड ये्ूि पनवत्र 
जि पदयात्रेद्ारे महसरूळपयबंत 
कावडीत आििे. 

यावेळी यात्राेतसव सनमतीचे रुुंजा 
मोराडे, रघुिा् िुंजाळ, वाळू नशंदे, 
वालमीक नशंदे, प्रकाश उखाडे, राजेंद् 
सातकर, माधव नपठे, भाऊसाहेब 
बोंबिे, सोमिा् वडजे, भाऊसाहेब 
िेहरे, रामभाऊ पोटींदे, जयश्ी बुरुुंिे 
यांचया हसते ििेशमूतवी, ग्ामदैवत 
महािक्मी मूतवीसह िावातीि सव्थच 
मंददरांतीि देवतांचे अनभषेक पूजि 
करणयात आिे. तयािंतर दुपारी 

महािक्मी मंददरासमोर हवि झािे. 
यािंतर सायंकाळी देवी मंददरासमोर 
बारा -िाडा ओढणयाचा नवशेष 
काय्थरिम झािा. याप्रसंिी प्रमुख 
पाहुिे महिूि खासदार हेमंत िोडसे, 
आमदार राहुि दढकिे, रंजिा 
भािसी, अरुि पवार, सदरता पिारे, 
महसरूळ पोिीस ठाणयाचे वदरष् 
पोिीस निरीक्षक अशोक साखरे, 

पोिीस कम्थचारी तसेच यात्रोतसव 
सनमतीचे पदानधकारी, सदसय 
यांचयासह महसरूळचे ग्ामस् 
मोठ्ा संखयेिे उपक्स्त होते.  सव्थ 
काय्थरिम यशक्सवतेसाठी यात्रोतसव 
सनमतीचे नितीि िायकवाड, 
प्रशांत मोराडे, नशवाजी सातकर, 
सुिीि मोराडे, बाळासाहेब उखाडे, 
तुकाराम बोरसते, शांताराम पोदटंदे, 

पांडुरंि ििरे, नविास िांडे, अनिि 
डंबाळे, शांताराम िेहरे, रोनहत 
जाधव, उमाकांत ससािे, िािा 
पठाडे, आददवासी नमत्रमंडळ, 
जय नशवशंकर नमत्रमंडळ, राजा 
नशवछत्रपती नमत्रमंडळ, सूरसंिम 
नमत्रमंडळ, बिभीम नमत्रमंडळ, 
बाि नमत्रमंडळाचे नवशेष सहकाय्थ 
िाभिे.

लाेकनामा प्रहतहनधसी

नाहशक : नशक्षकांमधये 
िवोपरिम वृत्ती व नचनकतसक 
नवचार कौशलये नवकनसत 
होऊि, तयाद्ारे ‘इनसपायर अवॉड्थ 
मािक योजिेत राजयातीि 
िवोपरिमांचे प्रमाि वाढनविे, 
या उद्देशािे राजय शैक्षनिक 
संशोधि व प्रनशक्षि पदरषदेचया 
(एससीईआरटी) वतीिे ‘आय 
राइस’ ही एकददवसीय काय्थशाळा  
घेणयात आिी.

ही काय्थशाळा एससीईआरटीचा 
नवज्ञाि नवभाि व भारतीय 
नवज्ञाि नशक्षि व संशोधि 
संस्ा (आयसर) यांचया 
समनवयािे घेणयात आिी. डाएट 
अनधकाऱयांसाठी ही काय्थशाळा 
आयोनजत केिी होती. हा काय्थरिम 
बिेंडेड सवरूपाचा असूि, 
ऑििाइि पद्तीिे प्रनशक्षिाचा 
पनहिा टपपा पूि्थ केिा आहे. 

नजलहासतरावर उच्च प्रा्नमक 

व माधयनमक सतरावरीि नवज्ञाि 
आनि िनित नवषयाचया नशक्षकांचे 
प्रनशक्षि घेणयासाठी नियोजि 
करणयात आिे. तयािुसार 
नशक्षकांचे प्रनशक्षि व तयािंतर 
नजलहा सतरावर पदरषदेमाफ्कत 
नजलहा नशक्षि व प्रनशक्षि 
संस्ेतीि नजलहा समनवयक यांचे 
प्रनशक्षि घेणयात येईि.

काय्थशाळेत नजलहा नशक्षि 
व प्रनशक्षि संस्ेतीि ३३ वदरष् 
अनधवयाखयाता व अनधवयाखयाता 
उपक्स्त होते. नवज्ञािनवषयक 
नवनवध प्रयोि कृतीसह कृनतयुति 
अधयापि पद्तीिे वि्थ अधयापि 
कसे करता येईि, याबाबत 
माि्थदश्थि करणयात आिे.

प्रनशक्षिासाठी पदरषदेचे 
संचािक एम. देवेंदर नसंह, 
सहसंचािक रमाकांत काठमोरे व 
उपसंचािक नवकास िरड यांिी 
माि्थदश्थि केिे. मयूर खैरे, शांती 
नपसे, ‘आयसर’चे अशोक रूपिेर 
यांिी माि्थदश्थि केिे. 

बारािाडा ओढणयाचया काय्थरिमािे यात्रोतसवात रंित, नवनवध काय्थरिम 

नाहशक : मोतीवािा 
होनमओपन्क वैद्कीय 
महानवद्ािय आनि रुगिािय 
िेलया २१ वषाबंपासूि राष्ट्ीय सेवा 
योजिा हा काय्थरिम राबवत आहे. 
या योजिेंति्थत नियनमत काय्थरिम 
व नवशेष नशनबर या उपरिमाचे 
आयोजि केिे जाते. 

नियनमत उपरिमांत रतिदाि 
नशनबर, जिजािृती मोहीम, 
अवयवदाि जिजािृती, एडस रॅिी, 
सवचछता मोहीम, शािेय आरोगय 
तपासिी, वृक्षारोपि, ग्ामीि व 
शहरी नवभािात वैद्कीय नशनबर 
व होनमओपन्क उपचार, रसता 
सुरक्षा जिजािृती, हॅपी नहपपो शो 
(प्िाट्), असे नवनवध उपरिम 
दर वषवी राबनवणयात येतात. नवशेष 
नशनबराचे आयोजि ग्ामीि व 
अनतदुि्थम नवभािात करणयात येते.  

या निवासी नशनबरात राष्ट्ीय 
सेवा योजिेचे ५० ते ६० नवद्ा्वी 
सहभािी होतात. याअंति्थत २२ 
प्राधयापक (डॉकटर) आपिा 
सहभाि िोंदवतात. या सात 
ददवसांचया नशनबरात सवदेक्षि, 
शािेय आरोगय तपासिी, मोफत 
वैद्कीय नशनबर, वयाखयाि, 
हॅपी नहपपो शो (प्िाट्) सादर 
करणयात येतात. या २१ वषाबंत 
ददंडोरी, इितपुरी, घोटी, सुरिािा, 
हरसूि, करंजवि, कोचरिाव, 
धामििाव व तयंबके्वर अशा 
नवनवध िावांत आनि पदरसरातीि 
पाडांवर हे उपरिम राबनविे आहेत. 

यात रवींद् यादव, आनशकी 
मािे, शुभम देशमुख, कुरक्षदा 
इिामदार, सूरज दवे, सिा शेख यांिी 
सहभाि घेतिा. या उपरिमात राष्ट्ीय 
सेवा योजिेचे काय्थरिम अनधकारी,  
नशक्षक व कम्थचारी यांचा मोठा 
सहभाि असतो. या उपरिमासाठी 
प्राचाय्थ डॉ. एफ. एफ. मोतीवािा, 
डॉ. ए. एफ. मोतीवािा, डॉ. फराज 
मोतीवािा, डॉ. सहार नसंि, सुनमत 
नसंि यांचे  माि्थदश्थि िाभते. या 
काय्थरिमांचे संयोजि काय्थरिम 
अनधकारी डॉ. सवांिद शुक्ा, 
डॉ. नवशाि निंबोरे व डॉ. वैशािी 
झोडिेकर करतात.  

राष्ट्सी् सेवा ्ोजनेंतग्हत मोतसीवाला 
िोहमओपहथकचे काम उल्लेखनसी्

नशक्षकांसाठी एससीईआरटीतफफे 
आय राइस काय्थशाळा

नाहशक : मातोरी ये्ीि 
मातोरी-चांदशी नवनवध काय्थकारी 
सोसायटीचया सभापनतपदी राहुि 
पाटीि, तर उपसभापनतपदी शंकर 
सूय्थवंशी यांची नबिनवरोध निवड 
करणयात आिी. या सोसायटीची 
निवडिूक अनतशय अटीतटीची व 
प्रनतष्ेची झािी होती.

यात मातुिे्वर पॅिििे बाजी 
मारूि १३ पैकी ९ जािांवर आपिे 
वच्थसव राखिे. आपिा पॅिििा 
केवळ चार जािांवर समाधाि मािावे 
िाििे होते. िुकतीच सोसायटीचया 
सभापती व उपसभापनतपद 
निवडप्रनकया सहकार नवभािाचया 
मिीषा खैरिार यांिी घेतिी. यावेळी 
दोनही पदांसाठी एकमेव अज्थ 
आलयािे ही निवड नबिनवरोध जाहीर 

करणयात आिी.
या वेळी सोसायटीचे देवीदास 

सोिविे, आिंद नशंदे यांिी प्रनरियेत 
मदत केिी. सोसायटी संचािक 
पंनडतराव कातड, राजेंद् धोंडिे, 
नशवाजी धोंडिे, धिाजी पाटीि, 
रामदास नपंिळे, दीपक हिविे, दत्ता 
कातड, िीता ढबिे, प्रनमिा हिविे, 
बनळराम कचरे, ििपत िामिे, 
तसेच सुिीि नपंिळे, ॲड. ददिीप 
नपंिळे, ददिीप कातड, अशोक 
अपसुंदे, अंबादास नपंिळे, राजेंद् 
ढबिे, दत्तू िािा नपंिळे, नशवाजी 
नपंिळे, बाजीराव नपंिळे व ग्ामस् 
उपक्स्त होते. िवनिवा्थनचतांचा 
सतकार िानशक बाजार सनमतीचे 
माजी उपसभापती रघुिा् फडोळ 
यांिी केिा.

मातोरसी- चांदशसी सोसा्टसी 
सभापहतपदसी राहुल पाटसील

जूनमध्े हनवडणुका?
पदरक्स्ती २०२१ चया पनहलया नतमाहीत होती. जूि २०२१ पयबंत महाराष्ट्ाचया 
सव्थच भािांत कोरोिाचा प्रिय होता. तयािंतर पदरक्स्ती निवळू िाििी, 
तशी स्ानिक सवराज संस्ांचया निवडिुकांची चचा्थ सुरू झािी. तयाआधी 
माच्थ २०२१ मधये सववोच्च नयायाियािे इतर मािासविवीयांचया (ओबीसी) 
निवडिूक आरक्षिासंदभा्थत निकािािुसार, एकूि आरक्षिाची पन्ास 
टककयांची आरक्षि मया्थदा ओिांडिी िेलयािे आरक्षि रद्द करणयात आिे. 
आता निवडिुकांचा काय्थरिम जाहीर केिा, तर जूिअखेरीस नकुंवा जुिैमधये 
निवडिुका होतीि आनि तेवहा पाऊस असेि, अशी आयोिाची भूनमका 
होती. त्ानप, आता कोितीही सबब ि सांिता निवडिुका जाहीर करणयाची 
वेळ आयोिावर आिी आहे.
मुदत संपलेल्ा मिापाहलका : मुंबई, ठािे, पुिे, नपंपरी-नचंचवड, 
िानशक, िािपूर, कलयाि-डोंनबविी, िवी मुंबई, वसई-नवरार, उलहासििर, 
औरंिाबाद, कोलहापूर, सोिापूर, अकोिा, अमरावती.
मुदत संपलेल्ा हजलिा पररर्दा : रायिड, रतिानिरी, नसंधुदुि्थ, िानशक, 
जळिाव, अहमदििर, पुिे, सातारा, सांििी, सोिापूर, कोलहापूर, 
औरंिाबाद, जाििा, परभिी, नहंिोिी, बीड, िांदेड, उसमािाबाद, िातूर, 
अमरावती, बुिडािा, यवतमाळ, वधा्थ, चंद्पूर, िडनचरोिी.
अभ्ास करून पुढसील हनण्ह् : भुजबळ : सववोच्च नयायाियािे ददिेिा 
निकाि अद्ाप राजय सरकारिा प्राप् झािेिा िाही. हा निकाि प्राप् 
झालयािंतर तया निकािाचा अभयास करूि राजय सरकार पुढीि पाविे 
उचिेि, असे सपष्ीकरि राजयाचे अन् व िािरी पुरवठामंत्री, ओबीसी िेते 
छिि भुजबळ यांिी ददिी आहे. पावसाळयात निवडिुका होऊ शकत िाही, 
असे सवत: निवडिूक आयोिािे सववोच्च नयायाियात सांनितिे होत. तयामुळे 
सववोच्च नयायािय िेमके आपलया आदेशात काय महटिे आहे. याबाबतचा 
नवचार केलयािंतरच राजय सरकार पुढीि ददशा ठरविार आहे.

राज्ात मनसे का््हकतधे- पोहलसांत झटापट
घेतिे. धुळे आनि िंदुरबार नजलह्ात धानम्थक स्ळांवर कडक पोिीस बंदोबसत 
तैिात केिा आहे. धुळयात मिसेचया आठ पदानधकाऱयांिा पोनिसांिी िोटीस 
बजाविी आहे. भंडाऱयात मनशदीमधये भोंगयांनशवाय पहाटेची अजाि झािी. 
नजलह्ात नहंदू-मुक्सिम बांधवांिी रात्री दहा ते सकाळी सहापयबंत कोितेही 
धवनिप्रदूषि करणयास टाळिे आहे.
नभवंडीत भोंिा आंदोििापूववीच पोनिसांिी मिसेचया काय्थकतयाबंिा 
ताबयात घेतिे. दरमयाि, कोिताही वाद निमा्थि होऊ िये महिूि शहरात 
पहाटेची अजािही भोंगयानविाच करणयात आिी. िोंददया नजलह्ात मिसे 
काय्थकतयाबंकडूि िमाजावेळी महाआरती करणयात आिी िाही. िमाजावेळी 
कुठेही हिुमाि चानिसा ि िावता नहंदू-मुक्सिम ऐकय ददसिे. जळिावात 
मिसेिे शिी पेठ भािात शिी मंददरावर भोंिे िाविे. भोंगयाचा आवाज 
तपासिी करत असतािा पोनिसांिी मिसे काय्थकतयाबंिा ताबयात घेऊि समज 
ददिी. औरंिाबादेत मिसे पदानधकारी िॉट दरचेबि आहेत. शहरात शांतता 
असूि, बहुतांश मनशदींवरीि भोंगयांचा आवाज कमी झालयाचे पाहायिा 
नमळािे.

मालेगावात पहिल्ांदाच अजान भोंग्ाहवना
जामा मनशदीसह संनमश् दठकािचया मनशदींमधये पहाटे भोंगयानविा अजाि 
देणयात आिी. मात्र, इतर चार वेळची अजाि ही धविीची डेसीबि मया्थदा 
पाळूि ददिी िेिी. बुधवारी ददवसभरात शहरातीि कोितयाही मनशदींबाहेर 
हिुमाि चानिसा वाजवणयाचा प्रयति झािा िाही. धानम्थक स्ळांिी 
भोंगयांसंदभा्थत परवाििी घेऊि नियमांचे पािि करावे. िािदरकांिी अफवांवर 
नव्वास ठेवू िये, असे आवाहि अपर पोिीस अधीक्षक चंद्कांत खांडवी 
यांिी केिे. दुसरीकडे मिसैनिक िाउडसपीकरवर हिुमाि चानिसा िावणयाची 
शकयता िक्षात घेऊि पोनिसांिी अधयक्ष राकेश भामरे व इतर सात 
काय्थकतयाबंिा िोदटसा बजावलया आहेत.
   शहर व तािुकयातीि धानम्थक स्ळांकडूि भोंगयाचया परवाििीसाठी 

पोिीसांकडे अज्थ प्राप् होत आहेत. मािेिाव शहर उपनवभाि, कॅमप उपनवभाि 
व ग्ामीि नमळूि ३२२ मनशदी आहेत. यांतीि १३३ मनशदींिा परवाििी 
देणयात आिी आहे. १३९ मनशदींचे अज्थ प्राप् झािे आहेत.

भोंग्ाच्ा भूहमकेवर राज ठाकरे ठाम
सव्थ मौििींशी बोििो, सकाळची अजाि िाविार िाही, असे तयांिी मिा 
सांनितिे. आता जया १३५ मनशदींिी अजाि िाविी तयांचयावर कारवाई 
होिार का? की आमचयाच काय्थकतयाबंिा उचििार? असा प्र्ि तयांिी केिा. 
मुंबईतीि जया मनशदी आहेत तयांपैकी बहुतेक अिनधकृत आहेत, तया 
अिनधकृत मनशदीवरीि भोंगयांिा अनधकृत परवाििी कशी काय देता? असा 
प्र्िही तयांिी केिा. ददवसभर जी अजाि ददिी जाते, बांि ददिी जाते, तया 
तयावेळी आमचे िोक हिुमाि चानिसा वाजविार असलयाचे राज ठाकरे यांिी 
महटिे.  सुप्रीम कोटा्थचया आदेशािुसार िोकवसतीत ५५ डेसीबिपयबंत मया्थदा 
आहे. काि िांिरे पाटीि यांिी मिा सांनितिे, परवाििी ददिी आहे. माझा 
प्र्ि आहे, ३६५ ददवसांची परवाििी कशी असू शकते? आमहािा परवाििी 
देतािा ददवसाची देता, सिासुदीची १०-१२ ददवसांची परवाििी देता. मि 
यांिा ३६५ ददवस कशी, असा सवाि राज यांिी यावेळी केिा.

नाहशकमधून २७ मनसैहनक िद्दपार
होईि असे कृतय केलयािे िुनहा दाखि केिा आहे. यात दातीर व पवार फरारी 
असूि, वरीि मनहिांिा नयायाियािे १५ ददवसांसाठी शहरातूि हदपार केिे 
आहे. इंददराििर पाेनिसांिी मिसेचे काय्थकतदे अजु्थि वेताळ, िनित वाघ, 
देवचंद केदारे, नितीि माळी, मेघराज िविे, कैिास मोरे, बबिू ठाकरे, 
अनजंकय नशकफे, पंकज दातीर, तुषार जिताप, भूषि सूय्थवंशी, प्रफुल्ल आपटे, 
राजेश परदेशी, नवजय आिळे यांचयावर कारवाई करूि नयायाियात हजर 
केिे. या सवाबंिा नयायाियािे १५ ददवसांसाठी हद्दपार केिे आहे. सातपूर 
पाेनिसांिी मिसे काय्थकतदे सनचि नसनहा, अतुि पाटीि, नवशाि भाविे, 
नवजय आनहरे, नमनिंद कांबळे, योिेश िभडे व याेिेश शेवरे यांिा अटक केिी. 
सनचि भोसिे, मिोज घोडके, सतयम खंडाळे, अनमत िांिुडदे, संतोष कोरडे, 
निनखि सरपोतदार, संजय देवरे यांिा सरकारवाडा पाेनिसांचया कारवाईिंतर 
नयायाियािे शहरातूि हद्दपार केिे. दरमयाि, पोनिसांिी सीआरपीसी १४४ 
(१)(२)अनवये ११९, १४९ अनवये २७० व १५१ (१) (३) अनवये २७, 
अशा तीिशे मिसे काय्थकतयाबंवर प्रनतबंधातमक कारवाई केिी आहे.
सतराशे पाेहलसांचा बंदाेबसत : कायदा व सुवयवस्ा अबानधत 
राहणयाकदरता पाेिीस आयुति जयंत िाईकिवरे यांचया आदेशािे कडक 
बंदोबसत िावणयात आिा होता. तयात दोि पोिीस उपायुति, सात सहाययक 
आयुति, ४५ पोिीस निरीक्षक, ७९ सहाययक पोिीस निरीक्षक/ पोिीस 
उपनिरीक्षक, ९५६ पुरुष व मनहिा पोिीस अंमिदार, ६०० पुरुष व मनहिा 
होमिाड्थ, ५२ वाहिे, दोि सटट्ायनकुंि फोस्थ, एक एसआरपीएफ ्पॅटूि, तसेच 
नियंत्रि कक्ष ये्े राखीव जिद प्रनतसाद प्क, दंिि नियंत्रि प्क व इतर 
शाखेकडीि पोिीस अनधकारी व अंमिदार, बीडीडीएस, एटीएस, सायबर 
पोिीस तैिात हाेते.

...अन् 'र्ा' लांडोरला हमळाले जसीवदान
महानवद्ाियाकडूि घेतिी जाते. आज प्र्मच हा िांडोर बीवायके 
महानवद्ाियासमोरीि रसतयावर आिा. यात िांडोरिा नकरकोळ दुखापत 
झािी, तरी एकूिच शहरी भािात अन्ाचया व निवाऱयाचया शोधात येिाऱया 
वनयजीवांचा वावर वाढू िाििा आहे. िानशकमधीि ग्ामीि भािात 
नबबट्ाचा वाढता वावर व तयांचा ते्ीि ग्ामस्ांवर होिार हल्ला या घटिा 
ताजया असतािाच आता वनयपक्यांचे शहरातीि वद्थळीचया भािात येिे, या 
घटिांमुळे एकूिच वनयजीव व पक्यांचया सुरक्षेचा प्र्ि निमा्थि झािा आहे. 
तयामुळे विनवभािािे िवकरात िवकर पाविे उचििे आव्यक आहे. या 
पदरसरात अिेक महानवद्ािये असलयािे ये्े कायम वाहतूक कोंडी होिे, 
भरधाव वाहिे येत-जात असलयािे होिारे अपघात या घटिा घडतात. मात्र, 
आज घडिेिी घटिा पुनहा होिार िाही, याची खबरदारी विनवभािािे घेिे  
आव्यक आहे.

जेल राेड ्ेथून 
दाेन मुलसी बेपत्ा

िानशक : शहरातीि जेि रोड 
पदरसरातूि दोि अलपवयीि मुिी 
बेपत्ता झालया आहेत. याप्रकरिी 
उपििर व िानशक रोड पोिीस 
ठाणयात अपहरिाचे िुनहे दाखि 
करणयात आिे. पनहलया घटिेत 
जेि रोडवरीि िोखंडे मळा 
पदरसरातीि अलपवयीि मुििी 
रनववारी (दद. १) सकाळी बेपत्ता 
झािी. 

पािी भरत असतािा ही मुििी 
बेपत्ता झािी. याआधीदेखीि 
दोिदा ही मुििी बेपत्ता झािी 
होती. मात्र, ती घरी परतिी होती. 
याप्रकरिी उपििर पोिीस तपास 
करीत आहेत. दुसऱया घटिेत जेि 
रोड ये्ीि राजराजे्वरी चौक 
पदरसरातूि अलपवयीि मुििी 
रनववारी (दद. १) दुपारी बेपत्ता 
झािी. याप्रकरिी िानशक रोड 
पोिीस तपास करत आहेत.



मित्ताचे

७

हचंचवे (गा.) सोसा्टसीवर 
कम्हवसीर हिरे परॅनलचसी सत्ा

नाहशक, गुरुवार, ५ मे २०२२

लोकनामा प्रहतहनधसी

खडकी : तािुकयातीि नचंचवे 
(िा.) सोसायटी निवडिुकीत 
कम्थवीर भाऊसाहेब नहरे पॅिििे 
दिदिीत नवजय नमळवूि सव्थ १२ 
जािा नजंकलया. 

सोसायटीसाठी सोमवारी (दद. 
२) मतदािप्रनरिया राबनवणयात 
आिी. यावेळी कम्थवीर नहरे पॅििचे 
सव्थसाधारि िटातूि ओंकार जाधव, 
राजेंद् कुिकिवी, पंनडत खैरिार, 
मधुकर भामरे, देवीदास खैरिार, 
संजय िेरकर, िक्मि सावळे, 
साहेबराव देवरे यांिी, तसेच इतर 
मािास प्रविा्थत कृषी उतपन् बाजार 

सनमतीचे संचािक िोनवंद खैरिार, 
मनहिा राखीव िटात पुषपाबाई 
खैरिार, सुिंदा बोरसे, अिुसूनचत 
जाती-जमाती िटात ्यामराव पवार 
यांिी नवजय नमळनविा.

यशवंत देवरे, िोनवंद खैरिार, 
अंकुश खैरिार, बाजीराव खैरिार, 
नकरि खैरिार, भटू खैरिार, छिि 

देवरे, समाधाि खैरिार, नजतेंद् 
पवार, प्रवीि खैरिार यांचया 
अ्क प्रयतिामुळे हे यश नमळािे. 
मुंबई कृषी उतपन् बाजार सनमतीचे 
संचािक डाॅ. अद्यआबा नहरे 
व खाकुडवीचे माजी सरपंच पवि 
ठाकरे आदींिी नवजयी उमेदवारांचे 
अनभिंदि केिे.

लोकनामा प्रहतहनधसी

्ेवला : िानशक नजलह्ाचे 
पािकमंत्री छिि भुजबळ यांचया 
प्रयतिातूि जिजीवि नमशि 
काय्थरिमांति्थत येविा तािुकयातीि 
धुळिाव व १७ िावे िळपािी पुरवठा 
योजिेिा शासिाची प्रशासकीय 
मानयता नमळािी. या योजिेसाठी 
७२.५९ कोटींचया निधीस मंजुरी 
नमळािी आहे.

येविा तािुकयािा टँकरमुति 
करणयासाठी मंत्री भुजबळ यांचे 
साततयािे प्रयति सुरू आहेत. 
यासाठी तािुकयात नवनवध 

पािीपुरवठा योजिा राबनवणयात येत 
आहेत. येविा तािुकयातीि ३८ 
िाव प्रादेनशक पािीपुरवठा योजिेवर 
इतर िावे जोडलयामुळे या योजिेवर 
अनतदरति ताि निमा्थि झािा आहे. 
या योजिेतीि काही िावांचा समावेश 
धुळिाव व इतर १७ िावे प्रादेनशक 
पािीपुरवठा योजिेत करणयाचया 
सूचिा भुजबळ यांिी ददलया होतया. 
तयािंतर या योजिेची तांनत्रक मानयता 
व प्रशासकीय मानयता प्रसताव सादर 
करणयाचे आदेश पािीपुरवठामंत्री 
िुिाबराव पाटीि यांिी ददिे होते. 
तयािुसार योजिेचा प्रसताव शासिास 
पाठनवणयात आिा होता.

या प्रसतावास शासिािे मंजुरी 
ददिी असूि, यासाठी ७२ कोटी ५९ 
िाखांचया निधीस मंजुरी ददिी. या 
योजिेचया मंजुरीमुळे धुळिाव व १७ 
िावे प्रादेनशक पािीपुरवठा योजिेत 
समानवष् असिेलया धुळिाव, 
नपंपळिाव िेप, एरंडिाव खुद्थ, 
एरंडिाव बुद्ुक, जळिाव िेऊर, 
िेऊरिाव, देशमािे बुद्ुक, मािोरी 
बुद्ुक, नशरसिाव िौकी, सतारे, 
नभंिारे, पुरििाव, मुखेड, जऊळके, 
नचचोंडी बुद्ुक, नचचोंडी खुद्थ, 
सताळी, बदापूर या िावांचा नपणयाचा 
पाणयाचा प्र्ि कायमसवरूपी मािवी 
िािेि.

लोकनामा प्रहतहनधसी

देवळा : खडा्थ नवनवध 
काय्थकारी सोसायटीचया अधयक्षपदी 
दीपािी कृषिा जाधव, तर 
उपाधयक्षपदी उत्तम नभकाजी ्ोरात 
यांची नबिनवरोध निवड करणयात 
आिी.

सोसायटीचया अधयक्ष व 
उपाधयक्षपदाचया निवडीसाठी 
निवडिूक निि्थय अनधकारी वसंत 
िवळी यांचया अधयक्षतेखािी 
िूति संचािक मंडळाची सोसायटी 
काया्थियात बैठक झािी. निधा्थदरत 
वेळेत अधयक्षपदासाठी दीपािी 
जाधव, तर उपाधयक्षपदासाठी 
उत्तम ्ोरात यांचे एकमेव अज्थ 
दाखि झािे होते. निवडिूक निि्थय 
अनधकारी िवळी यांिी दीपािी 
जाधव व उत्तम ् ोरात यांची अिुरिमे 
अधयक्ष व उपाधयक्षपदी नबिनवरोध 
निवड झालयाचे घोनषत केिे.

खडा्थ नवनवध काय्थकारी 
सहकारी संस्ेचया पंचवानष्थक 
निवडिुकीत १३ जािांसाठी २६ 
उमेदवार निवडिुकीचया दरंििात 
होते. दोनही पॅििमधये मातबबर 
उमेदवार असलयामुळे निवडिूक 
चुरशीची झािी. पंचायत सनमतीचे 
माजी सभापती बापू देवरे यांचया 
िेतृतवाखािीि शेतकरी नवकास 
पॅिििे १३ पैकी ८ जािा नजंकूि 
निनव्थवाद बहुमत प्राप् करूि 
सोसायटीची सत्ता प्राप् केिी 
होती. नवरोधी िुरुदत्त पॅिििा पाच 
जािांवर समाधाि मािावे िाििे 
होते. प्रहारचे नजलहा उपाधयक्ष 
कृषिा जाधव यांचया पतिी दीपािी 
जाधव या मनहिा िटातूि नवजयी 
झालया होतया. यावेळी सोसायटीचे 
संचािक भरत देवरे, अनिि देवरे, 
दत्तू बापू देवरे, वसंत जाधव, 
रामदास िांिुडदे, युवराज मोरे व 
नवजय नशंदे आदी उपक्स्त होते.

धुळगाव व१७ गावे प्रादेहशक नळपाणसी
पुरवठा ्ोजनेला शासनाचसी मान्ता

भुजबळांचया प्रयतिातूि ७२.५९ कोटी निधीिा मंजुरी

सव्ह १२ जागांवर हमळहवला दणदणसीत हवज्
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हपंपळगाव बसवंत : शहरात 
िेलया काही मनहनयापासूि भुरट्ा 
चोरट्ांचा सुळसुळाट वाढिा 
आहे. बंद घरांिा िक्य करत दानििे 
आनि पैशांवर डल्ला मारणयाचा 
प्रकार घडत आहे. नचंचखेड रोडवर 
चोरट्ांिी बंद घर फोडूि नपंपळिाव 
पोनिसांिा आवहाि ददिे आहे.

नपंपळिाव बसवंत पदरसरातीि 
नचंचखेड रोड भािात चोरट्ांिी 
अक्षयतृतीयेचया ददवशीच अजय 
पोटे यांचया घराचया नखडकीचा 
िज वाकवत आत प्रवेश करत रोख 
रकमेसह दहा हजारांचा मुद्देमाि 
िंपास केिा आहे.

याबाबत नपंपळिाव बसवंत 

पोिीस ठाणयात िुनहा दाखि 
करणयात आिा आहे. घटिास्ळी 
िानशक ये्ीि ्वॉिप्कािेही 
येऊि पाहिी केिी. नकरकोळ नवरिी 
करिारे आनि भंिाराचे सानहतय 
िोळा करिारे यांचयावर प्रामुखयािे 
िक्ष असिे िरजेचे आहे. तसेच 
अशा वयावसानयकांिा ग्ामपंचायत 
अ्वा पोनिसांकडूि ओळखपत्र 
देिे िरजेचे असलयाचे िािदरकांिी 
सांनितिे. अनधक तपास हवािदार 
रामदास िांिुडदे व राकेश धोंिडे करत 
आहेत. 

काबरा शाळेत शाळापूव्ह त्ारसी हशहबरास प्रारंभ
मालेगाव : ये्ीि राजस्ाि नशक्षि प्रसारक मंडळ संचनित, कै. 
ि.रा.काबरा प्रा्नमक नवद्ामंददर व कै. पु.्या. िखोदटया बािमंददर 
मधये ४ ते ८ मे दरमयाि होिाऱया शाळापूव्थ तयारी नशनबरास प्रारंभ 
झािा आहे. नशनबराचे उद््घाटि नशवाजी उददकर व रेखा उददकर या 
पािक दामपतयाचया हसते करणयात आिे. काय्थरिमाचया अधयक्षस्ािी 
सुिीि शमा्थ होते. यावळी संस्ेचे अधयक्ष रघुवीर पाटोददया, चेअरमि 
िटवरिाि काबरा, िोनवंदिारायि तोतिा, वयंकटेश जाजू, अशोक 
िुप्ा, दीपक काकािी, प्रकाश बडाळे, माधयनमकचे मुखयाधयापक नितीि 
नहरे, कनिष् महानवद्ाियाचे उपप्राचाय्थ राहुि घरटे, प्रा्नमक नवभािाचे 
मुखयाधयापक संजय उपक्स्त होते. नशनबराचया पनहलया ददवशी ८० 
नवद्ारयाबंचा प्रनतसाद नमळािा. याप्रसंिी नवद्ारयाबंचे औक्षि करणयात 
आिे. तयाचप्रमािे नवद्ारयाबंचया शारीदरक, बौनद्क, भावनिक, भानषक 
नवकासासाठी तसेच िििपूव्थ तयारीसाठी नवनवध प्रकारचे उपरिम 
राबनवणयात आिे. योि नशक्षक चेति वाघ यांचया माि्थदश्थिाखािी कीतवी 
बोरसे या नवद्ान््थिीिे दीप योिािृतय सादर केिे. िीिेश कुिकिवी यांिी 
सूत्रसंचािि केिे तर नविोद अनहरे यांिी आभार माििे.
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्ेवला : संत िामदेव 
महाराजांचया जयंतीचा िवीि 
शासकीय पदरपत्रकात उल्लेख 
करूि अनभवादि काय्थरिमात 
समावेश करावा, अशी माििी संत 
नशरोमिी िामदेव महाराज युवासेवा 
सनमतीतफफे निवेदिाद्ारे उपमुखयमंत्री 
अनजत पवार यांचयाकडे केिी आहे.

निवेदिा महटिे आहे की,  
महाराष्ट् शासिािे मंत्राियात व 
शासकीय काया्थियात ्ोर वयतिी 
यांचया जयंती व राष्ट्ीय ददि साजरे 
करणयासंदभा्थत पदरपत्रक निि्थनमत 
केिे होते. सदरचे पदरपत्रक 
अनधरिनमत करूि १४ जािेवारी 
२०२१-२२ रोजी महाराष्ट् शासिािे 
पुनहा पदरपत्रक निि्थनमत केिेिे 
आहे. परंतू सि २०२१ मधये संत 

िामदेव महाराजांची ७५१ वी जयंती 
असूिही शासकीय पदरपत्रकात 
तयाचा उल्लेखही केिेिा िाही. सि 
२०२२ हे संत िामदेव महाराजांचे 
७५२ वे जयंती वष्थ आहे. तयामुळे 
पदरपत्रक अनधरिनमत करुि 
सुधारीत पदरपत्रकात संत िामदेव 
महाराज जयंतीचा राष्ट्ीय संतांचया 
जयंतीत समावेश करूि सुधादरत 
निि्थनमत करणयात यावे, अशी 
माििी सवयंसेवी संस्ा, संत 
नशरोमिी िामदेव महाराज युवासेवा 
सनमतीचया वतीिे करणयात आिी. 

यावेळी सनमतीचे अधयक्ष मुकेश 
िचके, उपाधयक्ष राम तुपसाखरे, 
कनवता माळवे, सोमिा् नशंदे, 
पुरुषोत्तम रहािे, अमोि िचके, 
पांडुरंि खंदारे, अमोि िचके, सािर 
खंदारे, संददप कलयािकर, तुषार 
भांबारे, वरद िचके उपक्स्त होते.

सव्हधमषी् एकता िसी 
देशाचसी खरसी ताकद 

मालेगाव : रमजाि ईद हा 
राष्ट्ीय एकातमता साधिारा सि 
आहे. काही िोक हे सवतःचे अपयश 
िपनवणयासाठी जाती-धमा्थत 
दरी निमा्थि करणयाचे राजकारि 
करत आहेत. सव्थधमवीय एकता ही 
देशाची खरी ताकद असलयािे नहंदू-
मुसिीमांिी आपिा भाईचारा कायम 
ठेवावा, असे आवाहि महसूिमंत्री 
बाळासाहेब ्ोरात यांिी केिे.

रमजाि ईदनिनमत्त ये्ीि अमि 
चौकात आयोनजत केिेलया ईद 
नमिि काय्थरिमात ते बोित होते. 
यावेळी वस्त्रोद्ोिमंत्री असिम 
शेख, आमदार अमीि पटेि, प्रदेश 
उपाधयक्ष शरद आहेर, काँग्ेस 
नजलहाधयक्ष डॉ. तुषार शेवाळे, 
प्रसाद नहरे, ििरसेवक एजाज बेि, 
डॉ.मंजूर अययुबी, जमीि रिांती, 

डॉ. राजेंद् ठाकरे, साजीद अनसारी, 
जैिु पठाि, सनतष पिार उपक्स्त 
होते. यंत्रमाि उद्ोि-कामिारांिा 
ताकद देणयासाठीच राजय शासि 
टेकसटाईि उद्ोिािा चाििा 
देत आहे. इचिकरंजीप्रमािेच 
मािेिाव, नभवंडीचा नवकास 
वहावा या दृष्ीकोिातूि अभयास 
सनमतीचा अहवाि आलयावर यंत्र 
मािधारकांबरोबर बसूि योजिा 
तयार केलया जातीि, अशी गवाही 
वस्त्रोद्ोिमंत्री असिम शेख यांिी 
यावेळी ददिी.

आमदार अमीि पटेि, आमदार 
डॉ. सुधीर तांबे आदींची भाषिे 
झािी. ििरसेवक एजाज बेि यांिी 
उपक्स्त मानयवरांचे सवाित केिे. 
यावेळी मोठ्ा संखयेिे काँग्ेस 
काय्थकतदे उपक्स्त होते.
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्ेवला : िेलया काही 
ददवसांपासूि समाजात धमा्थचया 
िावािे काही िोक तिावग्सत क्स्ती 
निमा्थि करत आहेत. दोि समाजात 
तेढ निमा्थि करूि हा अखंड देश 
दुभंिणयाची सवपिे पाहिाऱयांची 
ही मिीषा कधीच पूि्थ होिार 
िाही. कारि हजारो सैनिक राष्ट् 
सेवा दि या नबिनभंतीचया शाळेत 
संसकादरत होत आहेत. तयामुळे ते 
अनहंसक मािा्थिे उत्तर देतीि, असे 
प्रनतपादि आमदार डाॅ सुधीर तांबे  
यांिी केिे

येविा ये्ीि मायबोिी 
निवासी कि्थबनधर नवद्ाियात 
सुरू असिेलया िानशक नजलहा 
राष्ट् सेवा दिाचया दसतािायक 
नशनबराचे उद््घाटि डाॅ. तांबे यांचया 
हसते करणयात आिे. अधयक्षस्ािी 
महाराष्ट् राजय राष्ट् सेवा दिाचे 
काया्थधयक्ष प्रा.अजु्थि कोकाटे होते.

यावेळी संवाद साधतािा 
डाॅ आ. तांबे महिािे की, आज 
काळ अवघड असलयाचे ददसत 
असिा तरी या काळात धैया्थिे उभे 
राहणयाची िरज आहे. निराश ि होता 
या सांसकृनतक िढाईिा अनहंसेचया 
मािा्थिेच आपलयािा तोंड द्ावे 
िाििार आहे. कधी िवहे ती आज 
पुरोिामी पदरवत्थिवादी नवचारांचया 
मुशीत तयार झािेलया काय्थकतयाबंची 
िरज भासत आहे. ती िरज राष्ट् 
सेवा दिामुळे पूि्थ होईि. कारि 
सािे िुरुजी, एस. एम. जोशी, भाई 

वैद्, बापूसाहेब काळदाते यांचया 
पदरश्मांतूि ही संघटिा उभी रानहिी 
आहे.

प्रा. कोकाटे महिािे की, राष्ट् 
सेवा दि ही िोकशाही, समाजवाद, 
राष्ट्वाद, धम्थनिक्षता, नवज्ञािनिष्ा, 
समता, नयाय, बंधुता ही भारतीय 
संनवधािातीि शा्वत मूलये 
समाजात रुजनवणयासाठी कदटबद् 
असिेिी संघटिा आहे. 

ददिकर दािे यांिी सूत्रसंचािि 
केिे. यावेळी संिमिेर तािुका 
राष्ट् सेवा दिाचया  काया्थधयक्षा 

डाॅ सुिीता राऊत, िोकपंचायत 
या संस्ेचे अधयक्ष नवजय 
्ोरात,  सदाभाऊ मिदूम, 
सांििी ये्ीि नमनिंद कांबळे, 
शानहसता मुल्ला, राज कांबळे  
उपक्स्त होते.  नशनबराचया 
यशक्सवतेसाठी शरद शेजवळ, 
रामिा् पाटीि, अझहर शहा, राजेंद् 
बारे, नशवाजी साताळकर, राजेंद् 
जाधव, पंनडत मढवाई, कानिफिा् 
मढवाई, बाबासाहेब कोकाटे, उत्तम 
बंड, सुभाष वाघेरे आदींिी प्रयति 
केिे.

‘..तर राष्ट् सेवा दिातफफे अनहंसक मािा्थिे उत्तर’
मिसूलमंत्सी बाळासािेब थोरात ्ांचे प्रहतपादन

हपंपळगाव बसवंत ्ेथे
भुरट्ा चोरट्ांचा वाढता उपद्रव

िामदेव महाराज जयंतीचा िवीि 
पदरपत्रकात उल्लेख करावा

उपमुख्मंत्सी पवार ्ांच्ाकडे मागणसी

हजलिा हकक बॉसकसंग सपधधेत खेळाडूंचे ्श
नाहशकः  िानशक ये्े मीिाताई ठाकरे इिडोअर सटेनडयम, पंचवटी 
िानशक नजलहासतरीय नकक बॉक्कसंि चॅक्मपयिनशप सपधदेत पॉइंट फाइट व 
िाइट नकक या प्रकारात सेलफ नडफेनस कोमबॅकट अँड नफटिेस अकॅडमी 
व सकूि ऑफ सेलफ नडफेनसचया  नवद्ारयाबंिी घवघवीत यश प्राप् 
करूि नजलह्ात प्र्म रिमांकाचे बक्षीस पटकाविे. यात पूवा्थ साळुंके : 
२ सुवि्थपदके, सवरा अमृतकर : २ सुवि्थ, अंजू िुप्ा : १ सुवि्थपदक व 
समृनतनचनह, ्िोक मोरे : १ सुवि्थपदक, १ रौपयपदक, शौय्थ कोठावदे : १ 
रौपय,  १ कांसयपदक, अ्ांि कोठावदे : १ सुवि्थ, १ रौपयपदक, प्रजवि 
कोठावदे : २ कांसयपदके, शुभम िरजे : १ रौपयपदक, अक्ष घायाळ : १ 
रौपयपदक, सानहि वाघ : १ रौपयपदक, हषा्थराज शादू्थि : १ रौपयपदक, 
नत्रवेिी बचछाव : १  रौपयपदक, नवहाि कुरकुटे : १ कांसयपदक, ई्वरी 
बसते : १  कांसयपदक, रूपेश वमा्थ : २ सुवि्थपदके नमळनविी.    नवजेतया 
नवद्ारयाबंचे िानशक नजलहा नकक बॉक्कसंि असोनसएशि आयोजक व पद 
अनधकरी संतोष देशमुख, अच्थिा देशमुख, सकूि ऑफ सेलफ नडफेनसचे 
चीफ कोच भूषि ओहळ यांिी अनभिंदि केिे. खेळाडूंिा सेलफ नडफेनस 
कोमबॅकट अँड नफटिेस अकॅडमीचे चीफ कोच नजतेंद् शादू्थि यांचे 
माि्थदश्थि िाभिे.

नाहशक :  ब्ह्माकुमारी 
वासंतीदीदींिी ओमशांतीचा संदेश 
देत वयाची ७५ वषदे पूि्थ केिी आहेत. 
५१ वषदे  सव्थ नवकारांचा तयाि 
करूि तयांिी जिात शांती राहावी, 
असा अिौनकक संदेश साधकांिा 
ददिा, असे प्रनतपादि महाराष्ट् राजय 
ददवयांि संघटिेचे नवभािीय अधयक्ष 
बाळासाहेब सोिविे यांिी केिे.

 महसरूळ ये्ीि ब्ह्माकुमारीज् 

संस्ेचया नजलहा काया्थियात 
वासंतीदीदींचया ७६ वया 
वाढददवसानिनमत्त ते बोित होते. 

यावेळी वयासपीठावर 
संस्ेचया नजलहा मुखय संचानिका 
राजयोनििी वासंतीदीदी, िांदेड 
नजलहा सेवा केंद्ाचया सवातीदीदी, 
कृनषभूषि पुरसकारप्राप् भिवाि 
इंिोिे,  पूिमदीदी, ियामाता इंिोिे, 
मंििादीदी,  मीिादीदी,  राजूभाई 

उपक्स्त होते. शासिाकडूि सेंनद्य 
शेती कृनषभूषि पुरसकारप्राप् भिवाि 
इंिोिे यांचा वासंतीदददी यांचया 
हसते सतकार करणयात आिा. 
िांदेड नजलहा शाखेचया सवातीदददी, 
कृषीभूषि पुरसकारप्राप् भिवाि 
इंिोिे, मीिादीदी व राजूभाई यांिी 
मिोित वयति किे. सूत्रसंचािि  
पूिमदीदी यांिी तर मंििदीदी यांिी 
आभार  माििे.

वासंतसीदसीदसी ज्ानाचा मिासागर : सोनवणे

खडा्थ सोसायटी चेअरमिपदी 
दीपािी जाधव नबिनवरोध

जाहीर ई-निनिदा सूचिा क्र. ०२/२०२२-२०२३ (प्रथम प्रसारण)
ग्रामपचंरायत गणशेगराव, तरा. त्यबंकशेवर, जि. नराजशक यथे े होणराऱयरा करामरासराठी 
सराजहतयपरुवठरा करण.े यरा करामराकररतरा ई-जनजवदरा मरागवत आह.े ई-जनजवदरा शरासनराचयरा 
www.mahatender.gov.in प्रसराररत करणयरात यते आहते. जनजवदरा भरणयराचरा रदनरंाक 
०५/०५/२०२२ परासनू सकराळी ९:०० वरािेपरासनू प्रसराररत करणयरात आली आह.े अजिक 
मराजहतीसराठी वरील वबेसराइटवर उपलबि असनू, ठकेदेराररानंी ई-जनजवदरा भरणयराबराबतची 
कराय्यवराही कररावी. जनजवदरा सवीकरारण,े अथवरा नराकरारण े यराबराबतच े अजंतम अजिकरार 
ग्रामपचंरायत गणशेगराव, तरा. त्यबंकशेवर, जि. नराजशक यराचंयराकड े रराखनू ठवेणयरात आले 
आहते.              सही/- ग्ामसेिक                   सही/- प्रशासक 

ग्ामपंचायत गणेशगाि, ता. त्यंबकेशिर, नज. िानशक

ग्ामपंचायत गणेशगाि, ता. त्यंबकेशिर, नज. िानशक 

जाहीर ई-निनिदा सूचिा क्र. ००१/२०२२-२३ (प्रथम प्रसारण)
ग्रामपचंरायत नेऊरगराव, तरा. यवेलरा, जि. नराजिक यथे े होणराऱयरा करामरासराठी सराजहतय 
परुवठरा करण.े यरा करामराकररतरा ई-जनजवदरा मरागवत आह.े ई-जनजवदरा िरासनराचयरा www.
mahatender.gov.in प्रसराररत करणयरात यते आह.े जनजवदरा भरणयराचरा रदनराकं 
०५/०५/२०२२ परासनू सकराळी ९:०० वरािेपरासनू प्रसराररत करणयरात आली आह.े अजिक 
मराजहतीसराठी वरील वबेसराइटवर उपलबि असनू, ठकेदेराररानंी ई-जनजवदरा भरणयराबराबतची 
कराय्यवराही कररावी. जनजवदरा सवीकरारण,े अथवरा नराकरारण े यराबराबतच े अजंतम अजिकरार 
ग्रामपचंरायत नऊेरगराव, तरा. यवेलरा, जि. नराजिक यराचंयराकड ेरराखनू ठवेणयरात आल ेआहते.

  सही/- ग्ामसेिक                        सही/- सरपंच 

ग्ामपंचायत िेऊरगाि, ता. येिला, नज. िानिक

ग्ामपंचायत िेऊरगाि, ता. येिला, नज. िानिक

जाहीर ई-निनिदा सूचिा क्र. ००१/२०२२-२३ (प्रथम प्रसारण)
ग्रामपचंरायत पपपंरी, तरा. पिफराड, पि. िरापिक यथे ेहोणराऱयरा करामरासराठी सरापहतयपुरवठरा करण.े
यरा करामराकररतरा ई-पिपवदरा मरागवत आह.े ई-पिपवदरा िरासिराचयरा www.mahatender.
gov.in प्रसराररत करणयरात यते आहे. पिपवदरा भरणयराची रदिराकं ०५/०५/२०२२ परासिू 
सकराळी ९:०० वरािेपरासिू प्रसराररत करणयरात आली आह.े अपिक मरापहतीसराठी वरील 
वबेसराइटवर उपलबि असिू, ठकेदेराररािंी ई-पिपवदरा भरणयराबराबतची कराय्यवराही कररावी. 
पिपवदरा सवीकरारण,े अथवरा िराकरारण े यराबराबतच े अपंतम अपिकरार ग्रामपचंरायत पपपंरी, 
तरा. पिफराड, पि. िरापिक यराचंयराकड ेरराखिू ठवेणयरात आले आहते.

  सही/- ग्ामसेिक                        सही/- सरपंच 

ग्ामपंचायत नपंपरी, ता. निफाड, नज. िानिक

ग्ामपंचायत नपंपरी, ता. निफाड, नज. िानिक 

ग्रामपंचरायत गंगरावऱ्हे-सरावरगराव, तरा. जि. नराजिक
सराज्तयपुरवठरा मरागणी जनजवदरा सन २०२२-२३ (ग्रामपंचरायत योिनरा जनधी)

     ग्रामपंचरायत गंगरावऱ्हे-सरावरगराव, तरा. जि. नराजिक यहेथहे सन २०२२-२३ यरा आजथथिक वरराथित ग्रामपंचरायतीचयरा जवजवध योिनहेमधून ्ोणराऱयरा 
करामरासराठी सराज्तयपुरवठरा मरागणी जनजवदरा वसतू सराज्तय कररावयराचहे आ्हे. सदर करामराकररतरा तपिील नमूद केलयराप्रमराणहे सराज्तय खरहेदी 
कररावयराचहे आ्हे. तयराप्रमराणहे तपिील नमूद केलयराप्रमराणहे सराज्तय वसतू दरराचयरा सीलबंद जनजवदरा ग्रामपंचरायत गंगरावऱ्हे- सरावरगराव यरांचयराकडहे 
मरागजवणयरात यहेत आ्हे. जलफराफरा बंद दरपत्रकराद्रारहे जनजवदरा मरागवत आ्हे. इच्छुकरांनी आपलयरा जनजवदरा ११/०५/२०२२ पययंत ग्रामपंचरायत 
करायराथिलय गंगरावऱ्हे-सरावरगराव यरांचयरापययंत पो्ोचतील अिरा पद्धतीनहे पराठजवणयरात यरावयरात. जनजवदरा रद. ०५/०५/२०२२ सकराळी १०.०० वरा. 
परासून तहे रदनरांक ११/०५/२०२२ सरायंकराळी ५.०० वरा पययंत ग्रामपंचरायत गंगरावऱ्हे- सरावरगराव यहेथहे िमरा करणयरात यरावयरात. जनजवदरा उघडणयराचरा 
रद. १२/०५//२०२२ सकराळी ११.०० वरा. ग्रामपंचरायत गंगरावऱ्हे- सरावरगराव यहेथहे उघडणयरात यहेतील. जलफराफे उघडणयरात यहेत असतरानरा 
पुरवठरादरार यरांनी सवतः ्िर असणहे आवियक आ्हे, अनयथरा तयरानंतर सदरचयरा जनजवदरासंबंधी तक्रार करतरा यहेणरार नरा्ी. जनजवदरा सवीकरारणहे, 
अथवरा नराकरारणहे यराबराबतचहे अंजतम अजधकरार ग्रामपंचरायत गंगरावऱ्हे- सरावरगराव, तरा. जि. नराजिक यरांचयराकडहे रराखून ठहेवणयरात आलहे आ्हेत.

अं. 
न. सराज्तयराचहे नराव अंदराजित 

पररमराण 
अं. 
न. सराज्तयराचहे नराव अंदराजित पररमराण 

१) अंगणवराडी जडजिटल करणहे प्रजत १ नग २) एलईडी लराइट ३६ वॉट प्रजत १ नग 

३) एलईडी लराइट ३०/२६ वॉट प्रजत १ नग ४) सरव्थिस वरायर प्रजत १ नग 

५) १/१८ वरायर प्रजत १ नग ६) सट्ीट लराइट संच प्रजत १ फूट

७) ्रायमरासट प्रजत १ नग ८) ४ इंच PVC पराइप (ISI) प्रजत १ नग 

९) ३ इंच PVC पराइप (ISI) प्रजत १ नग १०) २.५ इंच PVC पराइप (ISI) प्रजत १ नग

११) २ इंच PVC पराइप (ISI) प्रजत १ नग १२) पराऊण इंच PVC पराइप (ISI) प्रजत १ नग

१३) अधराथि इंच PVC पराइप (ISI) प्रजत १ नग १४) नळतोटी प्रजत १ नग

१५) कपजलंग ४ इंच, ३ इंच, २.५ इंच, २ इंच प्रजत १ नग १६) ३ इंच GI पराइप प्रजत १ नग

१७) वॉल लोखंडी प्रजत १ नग १८) PVC पोल प्रजत १ नग

१९) एलबो ४ इंच,३ इंच, २.५ इंच, २ इंच प्रजत १ नग २०) सुलोचन प्रजत १ जलटर

२१) व्ॉलव् तोटी प्रजत १ नग २२) सटील १०mm, १३mm, ८mm प्रजत १ जकलो

२३) िीआय पत्रहे प्रजत १ जकलो २४) जसमेंट पत्रहे प्रजत १ नग

२५) दरवरािहे व जखडकी प्रजत १ नग २६) कचरराकुंडी प्रजत १ नग

२७) टीसीएल परावडर प्रजत २५ जकलो २८) सॅजनटरायझर व मरासक प्रजत १ जलटर

२९) सोलर पोल प्रजत १ नग ३०) सोजडयम ्रायपोक्ोरराइड प्रजत १ नग 

३१)  विनकराटरा प्रजत १ नग ३२) इलहेकट्ॉजनक मोटरार संच 
 १HP, ३HP, ५HP, ७.५HP, १०HP

प्रजत १ नग 

३३) जसमेंट कलर प्रजत १ जलटर ३४) HAND WASH सटहेिन प्रजत १ नग 
३५) १/१८ वरायर प्रजत १ नग ३६) प्ररायमरार कलर  प्रजत १ जलटर
३७)  जडसटेंपर कलर प्रजत १ जलटर ३८) िौचरालय भरांडहे प्रजत नग 
३९) प्रराथजमक िराळहेसराठी फजनथिचर खरहेदी करणहे प्रजत १ नग ४०) जभंतीवरील घड्राळ प्रजत नग
४१) ग्ीनबोडथि प्रजत १ नग ४२) सॅजनटरी नॅपजकन प्रजत नग  
४३) अंगणवराडीसराठी आवशयक सराज्तय पुरजवणहे प्रजत १ नग ४४) आरोगय उपकेंद्रालरा औरधपुरवठरा करणहे प्रजत १ नग 
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४७) वराचनरालयरासराठी पुसतके पुरजवणहे प्रजत १ नग ४८) ढरापरा प्रजत १ नग 
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             स्ी /-ग्रामसहेवक                           स्ी/- सरपंच/प्रिरासक

ग्रामपंचरायत गंगरावऱ्हे-सरावरगराव, तरा. जि. नराजिक

दे. कॅमप पररसरात 
ईद उरसाित  

देवळािी कॅमप : देशात  
शांतता िांदणयाबरोबर एकातमता 
व अखंडता कायम राहावी, अशी 
दुआ पठि करूि देवळािी कॅमप 
पदरसरात रमजाि ईद साजरी 
करणयात आिी.  देवळािीतीि 
मुक्सिम बांधवािी  वडिेर रोडवरीि 
ईदिाह मैदािावर मौिािा अझीम 
मुशाि व मौिािा साददक अखतर 
यांचया  माि्थदश्थिाखािी, तर 
भिूर ये्े  अरबाज खाि असिम  
यांचया माि्थदश्थिाखािी सामूनहक 
िमाजपठि केिे. िोरिदरबांिा 
खैरात वाटप केिी. ईदनिनमत्त 
नहंदू- मुक्सिम बांधवांिी  एकमेकांची 
िळाभेट घेऊि शुभेचछा ददलया. 

यावेळी  ईदिाह मैदािाचया 
प्रवेशद्ारावर  माजी उपाधयक्ष  
सनचि  ठाकरे, भाजपा सरनचटिीस 
जीवि िायकवाड, वदरष् पोिीस 
निरीक्षक कुुंदि जाधव, निसार खाि, 
रनफक शेख, फारुख शेख, रज्जाक 
बोदरंिवािा, अमीर अिी िा ्ािी, 
फारुख खाि, वानजद सययद, शबबीर 
रंिारी, नझशाि खाि, अजीज 
शेख, मुक्सिम आघाडीचे राशीद  
सययद, इम्राि रंिरेज, िुरुल्लाह 
काझी, जहांिीर शेख, शबबीर 
बािवाि, अनमि खाि आदींसह 
शेकडो  मुक्सिम बांधव उपक्स्त 
होते.

कृताथ्ह संघाकडून ज्ेष्ठ  
जोडप्ांचा सरकार
िानशक : कृता््थ जयेष् िािदरक 

संघ, इंददराििरतफफे िुकताच ५० वषदे 
नववाहास पूि्थ झािेलया सभासद 
बंधू-भनििींचा सतकार करणयात 
आिा. काय्थरिमास प्रमुख पाहुिे 
महिूि वेदमूतवी सूय्थकांत राखे िुरुजी 
दामपतयाचया हसते करणयात आिा. 
याप्रसंिी तीि पुरोनहतांिी कलयाि 
मंत्राचे उच्चारि केिे. 

राखे िुरुजी महिािे की,  सव्थ 
सतकारा्थींिी या पुढेही ि ्ांबता 
आपलया मुिां, िातवंडावर संसकार 
करिे चािू ठेवावे व आपलया 
सिाति संसकृतीचे जति करावे,  
काय्थरिम यशसवी करणयासाठी 
अधयक्ष नविायक पुरोनहत, सनचव 
ददिीप इिामदार,सतीश महाशबदे, 
ददिकर कुळकिवी, वासुदेव पांडे 
यांिी पदरश्म घेतिे. काय्थरिमाचे 
प्रासतानवक शोभा नमस्त्री यांिी केिे. 
सूत्रसंचािि ददिीप इिामदार यांिी 
केिे, तर आभार सतीश महाशबदे 
यांिी माििे.
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मित्ताचे

मुंबई : श्ी मावळी मंडळातफफे आयोनजत 
राजयसतरीय कबड्ी सपधदेचया पुरुष िटात 
वानशंदचया जय बजरंि रिीडा मंडळािा व मनहिा 
िटात मुंबई शहराचया नशवशतिी मनहिा संघािे 
जेतेपद पटकाविे.

पुरुषांमधये बजरंि मंडळािे सवक्सतक रिीडा 
मंडळानवरुद्चया अंनतम सामनयात जानिंदर सािप, 
राजू क्ारे यांचया उतकृष् चढाया व योिेश िोिेिे 
पकडीत ददिेलया योिदािामुळे सुरुवातीपासूि 
आरिमक खेळ करीत मधयंतरािा १६-९ अशी 

आघाडी घेतिी. उत्तराधा्थतही सामनयावरीि 
नियंत्रि ि िमावता बजरंि मंडळािे सामिा ३२-
१७ असा नजंकिा. पराभूत संघाकडूि आददिा् 
िायकवाडिे एकाकी झुंज ददिी. मनहिांमधये 
मुंबईचया नशवशतिी मनहिा संघािे धुळयाचया 
नशवशतिी सपोटस्थ संघाचा ३५-२४ असा पराभव 
केिा. नशवशतिी संघाकडूि अपेक्षा टाकळे, 
रक्षा िारकर यांिी ददमाखदार खेळ केिा. बजरंि 
संघाचा राजू क्ोरे व नशवशतिी संघाची ऋतुजा 
बांददवडेकर सपधदेतीि सववोत्तम खेळाडू ठरिे.

पेपससीचे नवे गाणे
प्रेक्षकांच्ा भेटसीला 

'नतरसाट' नचत्रपटाचा 
टीझर प्रदनश्थत 

दा फुि आनि 'पािी पािी' या 
िोकनप्रय िाणयांिंतर िायक 

बादशाह आनि जॅकनिि 
फिाबंनडस ही जोडी 

पुनहा एकदा 
एकत्र आिी 

आहे. 
निनमत्त 
आहे, पेपसीचया 
िाणयाचे. 'हर घूँट में सवॅि' या 
िवया कॅमपेिसाठी बादशाह- जॅकनिि काम करत 
आहेत. यासाठी पेपसी कुंपिीिे वि नडनजटि 
एनटरटेनमेंट आनि युनिवहस्थि मयुनझक 

ग्ुपसोबत भािीदारी केिी आहे. िुकतेच 
हे िािे प्रदनश्थत झािे. तयातूि िवा सवॅि 
तरुिाईिा अिुभवता येिार आहे. 
या िाणयानवषयी बादशाह महिािा, की 
मिा आवहाि सवीकारायिा आवडते. 

आपिा सवॅि जपत आनि आयुषय भक्मपिे 
जिणयाचे आवहाि मिा आवडते. पेपसीचे 
याच तत्वावरचे िािे करतािा अनतशय मजा 

आिी.

‘खतरों के खखलाडी’मध्े

रुबीनाचा सहभाग 
वहीवरीि सवाबंत वादग्सत शो ‘नबि बॉस’चया 
माधयमातूि िोकांचया हृदयात 

खास स्ाि निमा्थि करिारी 
अनभिेत्री रुबीिा ददिैक सोशि 
मीनडयावर खूप सनरिय असते. नतचया 
सटाइि व फॅशिमुळे िोकांमधये 
खूप िोकनप्रय आहे. नबि बॉसिंतर 
रुबीिा पुनहा एकदा िोकांचे मिोरंजि 
करणयासाठी सज्ज 
झािी आहे. ती 
िवकरच रोनहत 
शेट्ीचया ‘खतरों 
के नखिाडी’ या 
शोमधये ददसेि. या 
मानहतीिंतर नतचे 
चाहते चांििेच खूश 
आहे. वृत्तािुसार, रुबीिा 
ददिैक ‘खतरों के नखिाडी 
१२’चा भाि बििार आहे. 

याआधी ती नबि 

बॉस-१४ ची नवजेती रानहिी आहे. ‘खतरों के 
नखिाडी’साठी ती खूप उतसुक आहे. 

रुबीिा महिािी की, नतिे नतचया 
आयुषयात अिेक अड्ळयांचा 
सामिा केिा आहे, तयामुळे ती 
अनधक मजबूत झािी आहे. आता 
मी खतरों के नखिाडीत येणयासाठी 

खूप उतसुक आहे. रुबीिा पुढे महिािी, 
“मिा नव्वास आहे की, रोनहत शेट्ीचया 

माि्थदश्थिाखािी मी माझयासाठी जे काही 
निक््चत केिे आहे, ते 

मिा साधय करणयाची 
आशा आहे. 
ती महिािी, 

की चाहतयांिी 
माझयासोबत राहावे व 

माझया िवीि प्रयतिात मिा 
पादठंबा द्ावा, अशी माझी इचछा 

आहे. यानशवाय, तयािे तयाचया 
सव्थ चाहतयांिा प्रेम ददिे आहे. 

हारददिक- अक्षयाचा 
साखरपुडा 

नवराजस- नशवािी 
अडकिे िग्नाचया बेडीत 

राठीसृष्ीतीि सुप्रनसद् जोडी अनभिेता नवराजस कुिकिवी व अनभिेत्री 
नशवािी रांिोळे नववाहबंधिात अडकिे. ते अिेकदा दोघांसाठी सोशि 

मीनडयावर खास पोसट नकुंवा फोटो शेअर करत असे. तयावरूि 
ते दोघे िातयात आहेत, अशी चचा्थ सोशि मीनडयावर रंििी होती. मात्र, 
तयांिी जाहीरपिे कधीही याबद्दि सांनितिे िाही. नवराजसिे 'माझा होशीि 
िा' या मानिकेचया नचत्रीकरिादरमयाि जाहीरपिे नशवािीसोबत आपि 
िातयात असलयाची जाहीर कबुिी ददिी होती. अखेर ३ मेस िातेवाईक 
व जवळचया नमत्रमैनत्रिींचया उपक्स्तीत हा नववाहसोहळा पार पडिा. 
दोघांिीही तयांचया िग्नाचे फोटो इनसटावर शेअर केिे. फोटोखािी 
'फायििी' असे निहूि बदामाचे इमोजी टाकिे आहेत. तयांचे फोटो 
सधया सोशि मीनडयावर प्रचंड वहायरि होत आहेत. तयांचया 
चाहतयांिी व मराठी नचत्रपटसृष्ीतीि किाकारांिी तयांिा अिेक 
शुभेचछा ददलया आहेत.

'कॉफी विथ करण'चा

सातिा सीझन येणार नाही 
मा्थता-ददगदश्थक करि जोहरचा 'कॉफी नव् 
करि' हा चॅट शो चांििाच िोकनप्रय आहे. 

तयाचे आतापयबंत सहा सीझि प्रेक्षकांचया 
भेटीिा आिे. करििे याआधीचया सीझिमधये अिेक 
बॉनिवूड सेनिनब्टींिा या शोमधये आमंनत्रत केिे होते. 
या शोमधये करि व सेनिनब्टींमधये रंििेलया िपपा 
पाहणयासाठी चाहते उतसुक असायचे. पडद्ावरीि 

आनि पडद्ामािीि बऱयाच 
िोष्ींचा उििडा हे सेनिनब्टी 
या शोमधये करायचे. याच 
शोमधये करिचा कुंििा 

रिौतशी वाद झािा होता. 
तयािंतर नतिे करिवर 

घरािेशाहीचा 
आरोप केिा 
होता. आता 
या चॅट 
शोबाबत 
तयािे 
महत्वूपि्थ 

घोषिा केिी आहे. या िोकनप्रय शोचा सातवा सीझि 
िवकरच प्रेक्षकांचया भेटीिा येिार असलयाची चचा्थ 
काही ददवसांपूववी होती. इतकुंच िवहे, तर या सीझिमधये 
कोिकोिते सेनिनब्टी येतीि, याचाही अंदाज 
वत्थनवणयात आिा होता. मात्र, आता 'कॉफी नव् 
करि' हा शो प्रेक्षकांचया भेटीिा येिार िसलयाचे 
करििे सपष् केिे. तयािे सोशि मीनडयावर 
याबाबत पोसट करत निनहिे, 'हॅिो, िेलया सहा 
सीझिपासूि 'कॉफी नव् करि' हा शो माझया 
आनि तुमचया आयुषयाचा भाि होता. या शोद्ारे 
मी िोकांवर प्रभाव टाकणयात यशसवी ठरिो. पॉप 
कलचरचया इनतहासातही आमहािा आमची जािा 
नमळािी. तरीही अतयंत जड अंत:करिािे 
मी हे सांिू इक्चछतो की, कॉफी नव् करि 
पुनहा प्रेक्षकांचया भेटीिा येिार िाही'. १९ 
िोवहेंबर २००४ िा या शोचा पनहिा 
एनपसोड प्रेक्षकांचया भेटीिा आिा 
होता. या शोमधये अिेक सेनिनब्टींिी 
तयांचया खासिी आयुषयातीि 
महत्वाचे खुिासे केिे होते.

हन

तु
हत

गें

म

टसी

झयात जीव रंििा या मानिकेतूि घराघरांत 
पोहोचिेिे पाठकबाई व रािादा या 

दोघांिा खूप िोकनप्रयता नमळािी. 
सधया नसिेसृष्ीत िग्नसराई सुरू आहे. अिेक किाकार 

िग्नबंधिात अडकत आहेत. काही साखरपुडा करत 
आहेत.

मराठी किानव्वातीि प्रनसद् अनभिेत्री अक्षया देवधर 
व हादद्थक जोशी िवकरच िवया आयुषयािा सुरुवात करिार 

आहेत. अक्षया आनि हादद्थकिे तयांचया साखरपुडाचे फोटो 
सोशि मीनडयाचया माधयमातूि चाहतयांसोबत शेअर करूि 
सांनितिे  की, आमही फायििी एनिेज झािो. पाठकबाई 
आनि रािादाचया साखरपुडातीि एक क्वहनडओ व काही 
फोटो समोर आिे आहेत. तयात ते एकमेकांचया हातात अंिठी 
घाितािा ददसत आहेत. 

हादद्थक सधया 'तुझया माझया संसारािा आनि काय हवं' या 
मानिकेत नसद्ा््थची भूनमका साकारत आहे. तयाचप्रमािे अक्षयािे 
काही ददवसांसाठी नसिेसृष्ीतूि ब्ेक घेतिा आहे. तुझयात जीव 
रंििा ही मानिका या दोघांचीही पनहिी मानिका होती. अिेकदा 

हे दोघं एकमेकांसोबतचे फोटो व क्वहनडओ शेअर करत 
असतात. अक्षया व हादद्थकिे साखरपुडाचे फोटो शेअर 

करताच अवघया काही वेळात या दोघांवर चाहतयांकडूि 
िाइकस, कमेंटचा वषा्थव झािा.

रसाट हा आिामी नचत्रपट येतया २९ मेस प्रदनश्थत होिार आहे. एका 
अिोखया प्रेमक्ेवर आधादरत हा नचत्रपट असूि, हे प्रेम नमळवणयासाठी 

नकती धडपड करावी िािते, तयासाठी नकती यातिा झेिावया िाितात याची 
्रारक िोष् 'नतरसाट' या नचत्रपटातूि उििडिार आहे. ददिेश नकरवे यांचया 

क्ास वि नफलमसिे नतरसाट या नचत्रपटाची निनम्थती केिी आहे. उमेश 
शेडिे या नचत्रपटाचे सहनिमा्थता असूि, निमा्थता ददिेश नकरवे यांिीच 

नचत्रपटाचे िेखि केिें आहे. प्रदीप टोििे व मंिेश शेंडिे यांिी 
ददगदश्थिाची जबाबदारी निभाविी आहे. पी. शंकरि यांिी नचत्रपटाचे 
संिीत ददगदश्थि केिे आहे. िीरज सूय्थकांत आनि तेजक्सविी नशकफे ही 
िवी जोडी या नचत्रपटातूि पदाप्थि करत आहे. िुकतेच या नचत्रपटाचे 
टीझर दरिीज झािे. यामधये प्रेम नमळनवणयासाठी सहि करावा 
िाििारा नवरोध, प्रेमासाठी करावी िाििारी धडपड टीझरमधूि 
दाखनवणयात आिी आहे.

'आ् एम नॉट हर्हनश’ : रोनालडो
नवसी रदल्लसी : इंक्गिश प्रीनमयर िीिमधये मँचेसटर युिायटेडिे आपिा १६ 
वा नवजय नमळनविा. सोमवारी ओलड टट्ॅफड्थ ये्े खेळणयात आिेलया 

सामनयात मँचेसटर युिायटेडिे ब्ेंटफोड्थिा ३-० 
चया फरकािे पराभूत केिे. मँचेसटर युिायटेडचया 
नवजयात नरिक्सतयािो रोिालडोिे महत्वाची 
भूनमका बजाविी. यात तयािे उतकृष् पेिलटी 
िोि केिा. ईपीएिचया सधयाचया हंिामात 
रोिालडोचा हा १८ वा िोि आहे. ईपीएिचया 
या हंिामािंतर नरिक्सतयािो रोिालडोिे मँचेसटर 

युिायटेड संघाची सा् सोडेि, अशा चचाबंिा उधाि आिे होते, परंतु, 
ब्ेंटफोड्थनवरुद् सामनयािंतर रोिालडोिे मँचेसटर युिायटेडसह १२ मनहिे 
सोबत राहणयाचे संकेत ददिे. या सामनयािंतर तयािे कॅमेऱयासमोर 'आय 
एम िॉट नफनिश', मी संपिो िाही, असे महटिे आहे. पोतु्थिािचा 
रोिालडो प्रोफेशिि फुटबॉिचया इनतहासात सवाबंत जासत िोि करिारा 
फुटबॉिपटू आहे. तयािे मािचया मनहनयात जोसेफ नबकिचा नवरिम 
मोडिा होता. नबकििे नफफा नवरिमािुसार तयांिी एकूि ८०५ िोि केिे 
आहेत. रोिालडोिे पाच वेळा बॅिि डीओर अवॉड्थ नजंकिे आहे. 

मुंबई : आयपीएिचया पंधरावया 
हंिामातीि ४८ वया सामनयात 
पंजाब नकुंगजिे िुजरात टायटनसिा 
धूळ चारिी. पंजाबिे आठ िडी व 
चार षटके राखूि िुजरात टायटनसवर 
नवजय नमळनविा. 

िुजरातिे पंजाबसमोर 
नवजयासाठी १४४ धावांचे िक्य 
ठेविे होते. ही धावसंखया पंजाबचया 
फिंदाजांिी सहज िाठिी. नशखर 
धवि, भािुका राजपक्षे, नियाम 
निक्वहंिसटोि या तीि फिंदाजांिी 
पंजाबिा नवजयापयबंत घेऊि 
जाणयाचे काम केिे. िुजरातचा या 
हंिामातीि हा दुसरा पराभव आहे.

िुजरातिे नवजयासाठी ददिेलया 
१४४ धावांचे िक्य िाठणयासाठी 
पंजाबकडूि जॉिी बेअरसटो व 
नशखर धवि ही जोडी सिामीिा 
आिी. जॉिी बेअरसटो मैदािावर 
ति धरू शकिा िाही. तो अवघी 
एक धाव करूि झेिबाद झािा. 
तयािंतर मात्र नशखर धवि, भािुका 
राजपक्षे व नियाम निक्वहंिसटोि या 

नत्रकुटािे पंजाबिा नवजय नमळवूि 
ददिा. धवििे ६२ धावांची िाबाद 
खेळी केिी. भािुकािे २८ चेंडूंत ४० 
धावा करत पंजाबसाठी नवजय सोपा 
केिा. निक्वहंिसटोििे धवििा सा् 
देत अवघया दहा चेंडूंत ३० धावा 
केलया. तयामुळे पंजाब नकुंगजिा 
आठ िडी राखूि नवजय नमळवता 
आिा.

याआधी िािेफेक नजंकूि 
िुजरात टायटनसिे फिंदाजी 
करणयाचा निि्थय घेतिा. िुजरातचे 
सिामीिा आिेिे दोनही फिंदाज 
खास कामनिरी करू शकिे िाहीत. 
वृद्ीमाि साहा २१ धावांवर 
असतािा कानसिो रबाडाचया 
चेंडूवर झेिबाद झािा. शुभमि निि 
अवघया ९ धावांवर धावबाद झािा. 

दुसऱया नवकेटसाठी आिेलया 
साई सुदश्थििे धडाकेबाज फिंदाजी 
करत अध्थशतक झळकाविे. तयािे 
५० चेंडूंत पाच चौकार व एक 
षटकार ििावत िाबाद ६५ धावांची 
खेळी केिी. सुदश्थिचया खेळीमुळेच 
िुजरातिा १४३ धावांपयबंत पोहोचता 
आिे. हादद्थक पांडािे निराशा 
केिी. अवघी एक धाव करूि तो 
ऋषी धविचया चेंडूवर झेिबाद 
झािा. रानशद खाि (शूनय) आनि 
शेवटचया फळीतीि प्रदीप संिवाि 
(२), िॉकी फगयु्थसि (५), 
अिझारी जोसेफ (४ िाबाद) खास 
कमाि दाखवू शकिे िाहीत.

'आ्पसीएल'चा अंहतम सामना अिमदाबादला
नवसी रदल्लसी : 'आयपीएि'चा अंनतम सामिा २९ मेस अहमदाबादिा 
होिार आहे. याचप्रमािे मनहिांची टी-२० चॅिेंज ही प्रायोनिक 
तत्वावरीि सपधा्थ २३ ते २८ मे या कािावधीत पुणयात होईि, असे 
भारतीय नरिकेट नियामक मंडळािे मंिळवारी (दद. ३) घोनषत केिे. 
'आयपीएि'चे 'क्ानिफायर'-१ आनि एनिनमिेटर हे दोि सामिे अिुरिमे 
२४ व २५ मेस कोिकाताचया ईडि िाड्थनस सटेनडमयवर होिार आहेत. 
तयािंतर 'क्ानिफायर'-२ व अंनतम सामिा अिुरिमे २७ व २९ मेस 
अहमदाबादचया िरेंद् मोदी सटेनडयमवर होतीि. िेलया मनहनयात झािेलया 
'बीसीसीआय'चया काय्थकारी पदरषदेचया बैठकीिंतर अधयक्ष सौरव 
िांिुिीिे मनहिांची टी-२० चॅिेंज सपधा्थ िखिऊिा होिार असलयाचे 
महटिे होते, पि या सपधदेचे सामिे आता पुणयात २३, २४ व २६ मेस 
होतीि. अंनतम सामिा २८ मेस खेळनवणयात येिार आहे.

मुंबई ः आयपीएि सपधदेची 
रंित वाढिेिी असतािाच वेसट 
इंनडज नरिकेट बोडा्थिे तयांचया वहाइट 
बॉि टीमचा िवा कि्थधार जाहीर 
केिा आहे. कायरि पोिाड्थिे काही 
ददवसांपूववी आंतरराष्ट्ीय नरिकेटमधूि 
निवृत्ती घेतलयािे ही जािा दरकामी 
झािी होती. वेसट इंनडज बोडा्थिे 
पोिाड्थचया जािी निकोिस पूरिची 
कि्थधार महिूि नियुतिी केिी 
आहे. पूरि यंदाचया आयपीएि 
नििावामधीि सवाबंत महािडा 
वेसट इंनडजचा खेळाडू ठरिा होता. 
तयािा सिरायझस्थ हैदराबादिे ११ 
कोटींिा खरेदी केिे. पूरि टी-२० 
नरिकेटमधीि आरिमक फिंदाज 
आहे.

पूरििे आतापयबंत या प्रकारात 
तीिशेपेक्षा जासत षटकार 
ििाविे आहेत. ऑसटट्ेनियात 
ऑकटोबरमधये सुरू होिारा टी-२० 
वलड्थकप िक्षात घेता, तयाची ही 
नियुतिी महत्वाची आहे. शाई 
होपिा वि-डे टीमचा उपकि्थधार 
केिे आहे. पुढीि वषवी भारतात 
होिाऱया वि-डे वलड्थकपचा नवचार 
करूि ही नियुतिी केिी आहे. 
नरिकेट वेसट इंनडजचे संचािक 
नजमी अ ॅडमस यांिी सांनितिे की, 
निकोिसकडे चांििा अिुभव आहे. 
तो आता टीम सांभाळणयासाठी 
सज्ज असलयाचा निवड सनमतीचा 

नव्वास आहे. 
कि्थधार होिे हा सनमाि आहे. मी 

अिेक ददगिजांचा वारसा चािनविार 
आहे. ही माझयासाठी खूप मोठी िोष् 
आहे, असे पूरि यांिी सांनितिे. 
आयपीएि-२०२२ मधये सिरायझस्थ 
हैदराबादकडूि खेळिाऱया पूरििे 
वेसट इंनडजकडूि ३७ वि-डे खेळिा 
आहे. तयात तयािे ४० चया सरासरीिे 
१,१२१ धावा केलया असूि, यात 
एक शतक व आठ अध्थशतकांचा 
समावेश आहे. टी-२० नरिकेटमधये 
तयािे ५७ आंतरराष्ट्ीय सामनयांत 
२८ चया सरासरीिे १,१९३ धावा 
केलया आहेत. पूरििे या प्रकारात 
आठ अध्थशतके झळकाविी असूि, 
तयाचा सटट्ाइक रेट १२९ आहे. पोिाड्थ 
कि्थधार असतािा पूरि उपकि्थधार 
होता. मािीि वषवी ऑसटट्ेनियानवरुद् 
झािेलया मानिकेत तयािे पोिाड्थचया 
अिुपक्स्तीत टीमचे कि्थधारपद 
सांभाळिे आहे.

राज्सतरसी् कबड्सी सपधधेत
ज् बजरंग, हशवशक्तसी संघ हवज्सी

ललयामचये षटकार अन् धवनच्ा 
अध्धशतकामुळये  पंजाबचा हवजय

गुजरातचा ्ा िंगामातसील दुसरा पराभव
IPL आिचे सयामने

vsहदल्ी कॅपिटल्स सनरयायिस्स िैदरयाबयाद

सयाय.ं ७.३० वयाितया
ब्ेबोन्स से्पडयम, मुंबई

वसेट इनंडज नरिकेट सघंाचया 
कि्थधारपदी निकोिस परूि

कोिलसी, रोनालडो दोघेिसी मािसीर : पसीटरसन
मुंबई : इंगिंड नरिकेट संघाचा माजी नरिकेटपटू केनवि पीटरसििे 
भारताचा माजी कि्थधार व रॉयि चॅिेजस्थ बेंिळुरूचा ददगिज नवराट 

कोहिी याची तुििा मँचेसटर युिायटेडचा महाि 
खेळाडू नरिक्सतयािो रोिालडोशी केिी आहे. तयािे 
सांनितिे की, दोघेही आपलया खेळात माहीर 
आहेत. आयपीएि-२०२२ मधये रॉयलस चॅिेजस्थ 
बेंिळुरू(आरसीबी)साठी दीघ्थकाळपयबंत खराब 
फॉम्थमधूि िेलयािंतर नवराट कोहिीिे ३० एनप्रििा 
िुजरात टायटनसनवरुद् ५३ चेंडूंत ५८ धावा करूि 

जबरदसत वापसी केिी. कोहिीचया फिंदाजीतीि संघष्थ पाहता शायद 
तयाचया कदरअरसाठी एक महत्वपूि्थ खेळी नसद् होऊ शकते. तयािे 
सांनितिे की, कोहिीिा मँचेसटर युिायटेड व नरिक्सतयािो रोिालडोवर 
एक िजर टाकणयाची जरुरी आहे. आपलयाकडे नरिकेटमधीि शीषा्थवर 
नवराट कोहिी आहे, तर फुटबॉिमधये नरिक्सतयािो रोिालडो आहे. एक 
मँचेसटर युिायटेडसाठी खेळत आहे आनि एक आरसीबी व भारतासाठी 
खेळत आहे. तयािे महटिे की, नवराटची सवाबंत मोठी नवशेषता तयािे 
िक्याचा पाठिाि करतािा भारतासाठी अिेक सामिे नजंकिे आहेत. 


