
यावष  दहावी या 
परी ेत एकण ९८.९४ 
ट क िव ाथ  उ ीणर् 
झाले आहेत. तर 
बारावी या परी ेत  
एकण ९६.९३ ट क 
िव ाथ  उ ीणर् झाले 
आहेत. तर यंदाही 

मुल नी बाजी मारली 
आहे. आयसीएसई 
(दहावी) बोडार्त 
९९.२१ मुली उ ीणर् 
झा या आहेत, तर 
९८.७१ ट क 
मुले उ ीणर् झाली 
आहेत. आयएससी 

(बारावी) बोडार्म ये 
देखील मुल ची सरशी 
झाली आहे. बारावीत 
९८.०१ ट क मुली 
उ ीणर् झा या 
आहेत, तर ९५.९६ 
ट क मुले उ ीणर् 
झाली आहेत. 

यंदाही मुल ची बाजी...

छ पती संभाजी 
महाराज यांची 
रिववारी ३६६ वी 
जयंती महारा ात 
साजरी कर यात 
येत आहे. याच 
पा वर्भूमीवर 
मु यमं ी एकनाथ 
िशंदे यांनी मोठी 
घोषणा कली आहे. 
मुंबईतील को टल 
रोडला ‘छ पती 
संभाजी महाराज’ 
यांचं नाव दे यात 
येणार आहे, असं 
एकनाथ िशंदनी 
जाहीर कलं आहे. 
यानंतर उपमु यमं ी 
देव  फडणवीस यांनी 
एकनाथ िशंदे यांचे 

आभार मानले आहेत.
देव  फडणवीस 
ीट करत 
हणाले, ‘मुंबईत 
को टल रोडला 
आप या सवाचे 
आदशर् धमर्वीर, 
वरा यर क 
छ पती संभाजी 
महाराज यांचे नाव 
दे याचा िनणर्य 
मु यमं ी एकनाथ 
िशंदे यांनी जाहीर 
कला, याब ल यांचे 
मन:पूवर्क आभार. 
मी १६ माचर् २०२३ 
रोजी यासंदभार्तील 
मागणी एका प ा ारे 
यां याकड कली 
होती. आज छ पती 

संभाजी महाराज 
यां या जयंतीिदनी 
यासंदभार्तील घोषणा 
यांनी कली, मी यांचे 
मनापासून आभार 
मानतो. या प रसरात 
छ पती संभाजी 
महाराज यांचा 
िदमाखदार पुतळा 
सु ा उभार यात 
येणार आहे, असेही 
यांनी जाहीर कले 
आहे. ही छ पती 
संभाजी महाराजांना 
संपूणर् महारा ा या 
वतीने आज 
जयंतीिदनी अनोखी 
आदरांजली आहे,’ 
असे फडणवीसांनी 
सांिगतले.

श दांना स याची धार
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पानल, ेसवेलपुढ 
राज थान शरण

पान १०

एनसीबी, नौदलाची 
कारवाई; १२ हजार 
कोट चे स ज त
मुंबई ( ितिनधी) : भारतीय 
नौदल आिण नाक िट स क ोल 
युरोने आ ापयत सवार्त मोठी 
कारवाई कली आहे. १२ हजार 
कोटी स ज त कर यात आले 
आहेत. याबाबत िमळाले या 
मािहतीनुसार, इराणमधून १२ 
हजार कोटी पयांचे ज भारतात 
आणले जात होते. दर यान, 
मािहती या आधारे नौदल आिण 
एनसीबीने ही खेप गुजरात या 
बंदरात पोहोच यापूव च पकडली. 
यादर यान ज मािफयालाही 
अटक कर यात आली आहे.

नौदल आिण एनसीबीने 
कले या संयु त कारवाईम ये 
अरबी समु ात आतापयतची 
सवार्त मोठी जची खेप 
पकडली आहे. यावेळी २६०० 
िकलो ज ज त कले आहेत. 
आंतररा ीय बाजारानुसार 
या सची िकमत १२,००० 
कोटी पये आहे. २६०० िकलो 
जसह पकडले या मािफयाला 

कोची या बंदरात ने यात आले, 
िजथे एनसीबी आिण नौदल 
पुढील तपास करत आहे. आता 
या संपूणर् ज रॅकटम ये 
कोणाचा हात आहे, याचा शोध 
घेतला जात आहे. भारतीय 
नौदला या ने हल इंटिलजन्स 
युिनटला एक इनपुट िमळाले 
होते. काही ग मािफयांना अरबी 
समु माग भारता या कोणत्याही 
सागरी िकनायार्वर अमली पदाथर् 
पोहोचवायचे आहेत, असे त्यात 
हटले होते.

सीबीआयचे नवे 
संचालक वीण सूद 
नवी िद ली (वृ सं था) 
: कनार्टकचे पोलीस 
महासंचालक वीण सूद यांची 
‘क ीय अन्वेषण युरो’चे 
(सीबीआय) संचालक हणून 
िनयु ती कर यात आली आहे. 
सीबीआयचे मुख सुबोध कमार 
जय वाल यांचा कायर्काळ पूणर् 
झा यानंतर सूद हे २५ मे रोजी 
पदभार वीकारतील. डीजीपी 
सूद हे १९८६ या बॅचचे 
कनार्टक कडरचे आयपीएस 
अिधकारी आहेत. डीजीपी 
वीण सूद माचर्म ये चचत 
आले होते. जे हा कनार्टक 
काँ ेसचे मुख डी.क. 
िशवकमार यांनी त्यां यावर 
कनार्टक मधील भाजप 
सरकारला संर ण िद याचा 
आरोप कला होता. तसेच सूद 
हे काँ ेस नेत्यावंर खोट गुन्हे 
दाखल करत अस याचा गंभीर 
आरोप करत रा या या पोलीस 
महासंचालकां या अटकची 
मागणी कली होती.

मंुबई सोमवार, १५ मे २०२३

वेचक

गोखले पूल माचर् २०२४ 
पासून वाहतुकीसाठी 
खुला होणार 

पािलकच्या कामांवर आता 
द ता िवभागाची देखरेख 

अंतरंग

‘मुंबईतील सागरी महामागार्ला
छ पती संभाजी महाराजांचे नाव’

मुंबई (िवशेष ितिनधी):

मुंबईची लाईफलाइन ठरणा या सागरी 
महामागार्ला (को टल हायवे) 
छ पती संभाजी महाराज यांचे नाव 
दे यात येईल, अशी घोषणा मु यमं ी 
एकनाथ िशंदे यांनी आज कली. ‘गेटवे 
ऑफ इंिडया’ येथे आयोिजत छ पती 
संभाजी महाराज जयंती महोत्सवात 
मु यमं ी िशंदे यांनी ही घोषणा कली. 
या महोत्सवाला पयर्टन मं ी मंगल 
भात लोढा, आरो य मं ी ा. डॉ. 
तानाजी सावंत, आमदार काश सुव, 
आमदार यािमनी जाधव, राजमाता 
िजजाऊ यांचे वंशज िवजयराव जाधव, 
संयोजक यासपीठावर उपि थत होते.

‘छ पती संभाजी महाराज 
यांचे कायर्, बिलदान न या िपढीला 
िदशादशर्क आिण ेरणादायी आहे. 
रा यातील गड-िक यां या जतन 
आिण संवधर्नासाठी रा य शासन 
किटब  आहे. छ पती संभाजी 
महाराजांचे मृित थळ वढ बु ुक 

कनार्टक िनवडणूक िनकालानंतर 
आ. िनतेश राणे यांचा िवरोधकांना सवाल

भाजप िजंकली असती तर िवरोधकांनी काय कले असते?
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II II

II II
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  मो ा िवरोधानंतरही िसनेमाने कली भरघोस कमाई

नऊ िदवसांत ‘द करला टोरी’ने कमावले १०० कोटी
मुंबई ( ितिनधी) :

‘द करला टोरी’ हा िसनेमा स या 
भारतातच न हे तर जगभरात चचत 
आहे. आता हा िसनेमा कवळ 
भारतात नाही तर अन्य देशांम येही 
दिशर्त होणार आहे. सुदी तो सेन 
आिण अदा शमार् अिभनीत िच पट 
‘द करळ टोरी’ या िच पटा या 
कमाईचा आलेख िदवसिदवस 
वाढत चालला आहे. चंड िवरोध 
होऊनही ‘द करळ टोरी’ टोरीने 
बंपर कमाई कलीय. देशात ५ 
मे रोजी दिशर्त झाले या या 
िच पटाला रिलज होऊन आता ९ 
िदवस झाले आहेत. या िदवसांत 
‘द करळ टोरी’ या िसनेमाने 
बॉ स ऑिफसवर बंपर कमाई 
कली आहे. ‘द करळ टोरी’ची 
अव या ९ िदवसांत १०० कोटी 

लबम ये िदमाखात एं ी 
झाली आहे.

या िच पटा या यशाचे ेय 
िनि चतच त्या या कथेला आिण 
त्याभोवती िनमार्ण झाले या 
वादाला जाते आहे. ‘करळ 

टोरी’ला सोशल मीिडयावर 
मो ा माणात माऊथ पि लिसटी 
िमळत आहे. ‘द करळ टोरी’ने 
पिह या बुधवारी हणजेच 
रलीज या ६ या िदवशी देखील 
बंपर कमाई कली होती. या 

िच पटाने बुधवारी एकाच िदवसात 
चांगलीच १२ कोट ची कमाई 
कली. मंगळवारपे ा त्यात १० 
ट यांनी वाढ न दवली गेली. 
त्यामुळ अव या ९ िदवसांत ‘द 
करळ टोरी’ने कलेली कमाई ही 
बॉिलवूड िसनेमांना िदलासादायक 
ठरली आहे

एकीकड भारतात अनेक 
रा यात िच पटा या दशर्नावर 
बंदी घाल याची मागणी होत 
असतानाच दुसरीकड िनमार्त्यांनी 
‘द करळ टोरी’ या िच पटाला 
इतर देशांम येही दिशर्त 
कर याचा िनणर्य घेतला आहे.

आता हा िच पट आणखी ३७ 
देशांम ये दिशर्त होणार आहे. 
िसनेमातील मुख अिभने ी अदा 
शमार् िहने वत: ही मािहती पो ट 
शेअर करत िदली आहे.

कणकवली ( ितिनधी) :

कनार्टक िनवडणूक िनकालानंतर 
भाजप या सग या नेत्यांनी मो ा 
मनाने िनकाल वीकारला अस याचे 
भाजप आमदार िनतेश राणे यांनी 
प कार प रषदेत सांिगतले. ते 
कणकवली येथील ओम गणेश 
बंग यावर आयोिजत कले या 
प कार प रषदेत बोलत होते. िनतेश 
राणे पुढ हणाले, देशाचे पंत धान 
नर  मोदी यांनी देखील काँ ेसचे 
अिभनंदन कले. पण जसे आमचे नेते 
वागले तसे भाजपचा िवजय झाला 
असता तर िवरोधकांनी काय कले 
असते? असा सवालही राणे यांनी 
उपि थत कला.

‘जर कनार्टकम ये भाजपची 
स ा आली असती तर िवरोधकांनी 
लोकशाही धो यात आहे व 
‘ई हीएम’चा िवषय काढला असता. 
मा  त्याच मु ावर बोलताना 
आमदार राणे यांनी िवरोधकांवर 
सडकन टीका कली. ते हणाले, 
जे हा भारतीय जनता प ाचा िवजय 
होतो ते हा लोकशाही धो यात आिण 
ई हीएम मशीनम ये िबघाड असतो. 
मा  जे हा िवरोधक िजंकतात ते हा 
लोकशाही आिण ई हीएम मशीन 
याम ये िबघाड नसतो का? हा 

नािशक ( ितिनधी) : खासदार 
संजय राऊत यांना पोलीस आिण 
इतर अिधका यांना आवाहन करणे 
चांगलेच भोवले आहे. या करणी 
नािशक या मुंबई नाका पोलीस 
ठा यात गुन्हा दाखल कर यात 
आला आहे. 

दोन िदवसांपूव  नािशक दौ यावर 
असलेले खासदार संजय राऊत यांना 
पोलीस आिण इतर अिधका यांना 
आवाहन करणे चांगलेच भोवले 
आहे. या करणी नािशक या मुंबई 
नाका पोलीस ठा यात गुन्हा दाखल 
कर यात आला आहे. सरकारब ल 
अि य बोल या करणी संजय 
राऊत यां यािवरोधात भादंिव ५०५ 
(१)(ब)  कलमा अंतगर्त पोलीस 
ित - अ तीची भावना िनमार्ण 
करणे, िचथावणी देणे या अंतगर्त 
गुन्हा दाखल कर यात आला 
आहे. व र ठ पोलीस अिधकारी 
या संपूणर् करणाची तपासणी 
करत आहेत. यासंबंधीची पुढील 
कारवाई लवकरच कली जाईल 
असे सांग यात आले.संजय राऊत 
हे नािशक दौ यावर असताना 
मा यमांशी संवाद साधताना हणाले 
होते की, ‘रा यातील सरकार 
बेकायदेशीर अस याने पोिलसांसह 
इतर अिधका यांनी त्यां या आदेशाचे 
पालन क  नये’.  हे आवाहन 
करणे संजय राऊत यांना महागात 
पडले आहे. 

नवी िद ली (वृ सं था):

क ीय मंडळा या आयसीएसई दहावी 
आिण ‘आयएससी’ बारावी या 
परी ेचा िनकाल रिववारी जाहीर 
झाला असून या दोन्ही परी ेत ठाणे 
आिण मुंबईतील िव ा यानी देशात 
थम ये याचा मान िमळिवला 
आहे. बारावी या परी ेत ९९.७५ 
ट क गुणांसह देशात पिहला मांक 
िमळवणा या पाच िव ा याम ये 
ठा या या सुलोचनादेवी िसंघािनया 
कलमधील इि सता भ ाचायर्चा 
समावेश आहे. तर दहावी या 
परी ेत ९९.८ ट क गुणांसह 
पिहला मांक िमळवणा या 
देशातील नऊ िव ा यापैकी पाच 
िव ाथ  महारा ातील आहेत. 
त्यात मुंबईतील बॉ बे कॉिटश 
कलम ये ेया उपा याय, कपोल 
िव ािनधी इंटरनॅशनल शाळतील 
तनय शाह, चॅि पयन कलमधील 
अ य सरदेसाई, मालाड या िच न्स 
ॲकडमीतील िहया संघवी, ठा या या 
सुलोचनादेवी िसंघािनया कलमधील 
यश भसीन, सोमुया चुरीवाला, 
याम मेहता, िकयारा िनसार, िकनारे 
अविनता, ीत जैन तर ओमकार 
इंटरनॅशनल शाळतील ा मुकादम 
यांचा समावेश आहे. 

 राऊत ३ मिह यांत जेलम ये
आ. िनतेश राणे हणाले, जे हा 
क ीय मं ी नारायण राणे यांनी 
िशवसेना सोडली आिण मातो ी 
समोर सभा घेतली ते हा हेच संजय 
राजाराम राऊत कठ लपून बसले 
होते? राऊत यांनी ऑिफस या 
बाथ मम ये चार तास वतःला 
क डन घेतले होते.  पोिलसांचे 
संर ण बाजूला क न ठवा. लोक 
तुम या तंग ा तोडतील असेही 
राणे यांनी राऊतांना सुनावले. 
काय ा या चौकटीत राहून राहुल 
नावकर िनणर्य घेतील. संजय 
राऊत तु हाला जे काय करायचे 
असेल ते करा. प ाचाळ करणात 
राऊत तीन मिह यांत जेलम ये 
जाणार अस याची मािहतीही राणे 
यांनी िदली. संजय राऊतांमुळ 
महिवकास आघाडीचे सरकार 
पडले, असा ह लाबोल देखील 
यांनी कला आहे.

 काँ ेस िजंकली, की पािक तान?
कनार्टक िनवडणुकीतील िवजयानंतर कनार्टकम ये न की काँ ेस 
िजंकली की, पािक तान? असा सवाल आमदार राणे यांनी 
उप थत कला. कनार्टकातील काँ ेस या िवजया या ज लोषानंतर 
कनार्टकात पािक तान िजंदाबाद या घोषणा झा या. मग न की 
याला काय हणायचे? राहुल गांधी आिण पािक तानची व 
िबलावलची भाषा एकच आहे. स ा िमळवणे हे भाजपचे येय नाही, 
तर स े या मा यमातून देशाचा िवकास करणे हा हेतू आहे, असे 
ते हणाले.

 मुख्यमं ा या 
   खुच वर डोळा
आ. िनतेश राणे हणाले, ‘नाना 
पटोले हे ते हा स य सांगत 
होते. नाना पटोले राजीनामा 
देणार हे संजय राऊतना माहीत 
होते. मग यांनी िम  प ाला 
का नाही कळिवले याचे उ र 
ायला हवे. संजय राऊत या 
महाशयांना मु यमं ी हायचे 
होते, हणून यांनी सरकार 
कोसळ यासाठी य न कले. 
माग या महिवकास आघाडी या 
बैठकीला देखील संजय 
राऊत यांना आमं ण न हते. 
तसेच बेळगाव म ये संजय 
राजाराम राऊत यां या प ाने 
फ त एकच उमेदवार उभा 
कला होता. याला ९७९ मते 
िमळाली. यापे ा जा त मते 
नोटाला पडली, असा घणाघात 
यांनी कला.

तर िवरोधकांचा दुट पीपणा आहे. 
देशात िनवडणुकां या िवजयानंतर 
पािक तानचे झड फडकवणे याला 
उ व ठाकरे यांचे िहंदुत्व हणायचे 
का? असा खरमरीत सवाल आमदार 
िनतेश राणे यांनी उपि थत कला. 

मग जर तसे असेल तर उ व ठाकरे 
यांना सांगा मातो ीवर पािक तानचा 
झडा फडकवा. मा  मातो ीवर 
यानंतर िदसणारा पािक तानचा झडा 
हा उ व ठाकरे यां यामुळ िदसेल, 
असेही ते हणाले. 

आयसीएसई बोडार्च्या परी ेत 
मुंबई - ठाण्याचा बोलबाला 

मुंबई ( ितिनधी) :

मुंबईतील सहकारी गृहिनमार्ण 
सं थांची एकिदवसीय प रषद 
गोरेगाव ने को सटर येथे पार 
पडली. या प रषदेला मु यमं ी 
एकनाथ िशंदे, उपमु यमं ी देव  
फडणवीस यां यासह अनेक मान्यवर 
नेत्यांनी हजेरी लावली. मुंबईतील 
सहकारी गृहिनमार्ण सं थां या 
पुनिवर्कासासाठी रा य सरकार 
किटब  अस याची वाही मु यमं ी 
आिण उपमुखमं ांनी या प रषदेत 
िदली. तसेच हे सवर्सामान्य माणसाचे 
सरकार आहे. सामान्य मुंबईकरांना 
ह काचे घर िमळवून देणे हेच आमचे 
ल  असून ते क यािशवाय शांत 
बसणार नस याचेही त्यांनी सांिगतले.

या प रषदेत देव  फडणवीस 
यांनी सांिगतले की, मुंबईतील 
गहृिनमार्णासंदभार्तील न हे 
वलंत आहेत. अनेक न हे 
२०-२० वषापासून लंिबत आहेत. 
या भावीपणे या नांवर उपाय 
िनघाला पािहजे, ितथे ४०-५० 
वषापूव या पुनिवर्कासाचा न 
आजही लंिबत आहे. जोपयत हा 
न माग  लागत नाही तोपयत 

पंत धानां या मनातील इज ऑफ 
िलि हंग हणजेच सामान्य माणसाला 
जग यासाठी सवलत िमळावी, अशा 
कारचा जो िवषय आहे तो मुंबईम ये 
होऊ शकणार नाही. हणूनच 

मुंबईच्या बॉ बे कॉिटशची ेया उपा ये बारावीत देशात पिहली

कौिन्सल फॉर द इंिडयन कल 
सिटिफकशन बोडार् या  दहावीचा 
िनकाल ९८.९४ ट क, तर बारावीचा 
िनकाल ९६.९३ ट क लागला. 
महारा ाचा समावेश असले या 
पि चम िवभागाचा दहावीचा िनकाल 
९९.८१ ट क, बारावीचा िनकाल 
९८.३४ ट क लागला. दहावी आिण 
बारावी या िनकालात पिहला मांक 
िमळवले या िव ा याम ये मुंबईतील 

िव ा याचा समावेश असून, गे या 
वष या तुलनेत यंदा िनकालात घट 
झा याचे िदसून येत आहे. फ ुवारी 
मिहन्यात घे यात आलेिलया परी ेत 
एकण दोन लाख ३७ हजार ६३१ 
िव ा यानी दहावीची परी ा िदली. 
त्यापैकी दोन लाख ३५ हजार ११४ 
िव ाथ  उ ीणर् झाले. त्यात एक लाख 
२६ हजार ४७४ मुले, एक लाख आठ 
हजार ६४० मुली आहेत.

सहकारी गृहिनमार्ण सं थांच्या 
पुनिवर्कासासाठी सरकार किटब

मुख्यमं ी, 
उपमुख्यमं ांनी 
िदली वाही

फडणवीस पुढ हणाले 
की, िड ड क हे स हा 
अ यंत मह वाचा िवषय 
आहे. मागील काळात 
िड ड क हे स सु  
कला पण अजूनही 
वा तिवकता आहे की, 
तो लोकांना वेळवर 
िमळत नाही. यािशवाय 
रड हलपमटला जाता 
येत नाही. अनेक 

िठकाणी तर काही 
जमीन गृहिनमार्ण 
सं थेत वे ट करायची 
आहे मा  ती करणारेच 
गायब आहेत. 
हणून यासंदभार्त 
आपण काही 
कायदेशीर बदल 
करायचे ठरवले आहेत. 
या ि येला पूणर् 
कर यासाठी ४ गो टी 

करा या लागतात. 
िड ड क हे स 
माणप  जारी 
करावे लागते, द त 
न दणी करावी लागते, 
मालम ा प कावर 
७/१२ व सं थेचे नाव 
याची फरफार करावी 
लागते. या गो टी 
क यानंतर आपण पुढ 
जाऊ शकतो.

सातत्याने जो सामान्य मुंबईकर आहे. 
या या जीवनाम ये जर प रवतर्न 
करायचे असेल, तर पुनिवर्कासा या 
े ात बदल कर याची गरज आहे.
फडणवीस हणाले की, से फ 

रड हलपमट का होऊ शकत 
नाही? गृहिनमार्ण सं थांना कठ 

अडचणी येताहेत याचा िवचार 
क न त्यातून काही िनणर्य कले व 
२०१९ ला से फ रड हलपमटचा 
पिहला जीआर काढला. त्यातून 
से फ रड हलपमट या कामाला 
सु वात झाली. १६ इमारती तयार 
झा या आहेत. 

िड ड क हे स मह वाचा िवषय... 

पोिलसांनी आदेश न 
पाळण्याचे आवाहन 
पडले महागात...

आिण तुळापूर या दोन्ही जागांचा 
िवकास आराखडा राबिव यात 
येत आहे. हा ऐितहािसक ठवा 
येणा या िपढीला ेरणादायी ठरणार 
आहे. मुंबईतील को टल हायवे 
प रसरात छ पती संभाजी महाराज 
यांचा िदमाखदार पुतळा उभारला 
जाईल. मराठा समाज बांधवांना सवर् 
सोयीसुिवधा दे याची जबाबदारी 
रा य शासनाची आहे’, असे 
मु यमं ी हणाले.

छ पती संभाजी महाराज यांची 
जयंती मुंबईत या गेटवे ऑफ इंिडया 
येथे पिह यांदाच साजरी होतेय याचा 
आनंद आहे. महोत्सवा या मा यमातून 
त्यांचे मरण ेरणादायी आिण 
फितर्दायक असून िशवशंभुरायांचे 
कायर्, योगदान जतन करणे ही 
आनंदाची बाब आहे.

छ पती संभाजी महाराज जयंती 
महोत्सव देशभरात पोहोचवला जाईल. 
तसेच छ पती िशवाजी महाराज 
यांचा रा यािभषेक सोहळा भ यिद य 
कर याची तयारीदेखील शासन करीत 
अस याचे त्यांनी सांिगतले. याच 
को टर रोड या बाजूला छ पती 
संभाजी महाराज यांचा िदमाखदार 
असा पुतळा उभार यात येणार 
आहे’, असे मु यमं ी एकनाथ 
िशंदे यांनी सांिगतले. िशंदे हणाले, 
छ पती संभाजी महाराज यांची जयंती 
मुंबईत या गेटवे ऑफ इंिडया येथे 
पिह यांदाच साजरी होत आहे याचा 
आनंद आहे. महोत्सवा या मा यमातून 
त्यांचे मरण ेरणादायी आिण 
फितर्दायक असून िशवशंभुरायांचे 
कायर्, योगदान यांचे मरण करणे ही 
आनंदाची बाब आहे. छ पती संभाजी 
महाराज जयंती महोत्सव देशभरात 
पोहचवला जाईल. 

फडणवीसांनी मानले आभार

ठाण्याच्या 
िसंघािनयाची इ शता 
भ ाचायर् दहावीत थम

मु यमं ी एकनाथ िशंदे यांची घोषणा


