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बूथ स म करा
आ हाला िनकालाची िचंता नाहीय, आ ही पुढ जाणार आहोत;  तेही 

मेहनतीने होणार आहे.  आले या येकाने १० लोक जोडायची आहेत. मग 
आपले जाळ िकती मोठ होईल, ते तु हाला िदसेल. रा यात असो की देशात 
आता येणारी कठलीही िनवडणूक भाजप िजंकणार आहे. सवर्  एनडीएचा 
िवजय होणार आह.े यासाठी पदािधकारी आिण कायर्क यानी कामाला 
लागावे. मोदी सरकार आिण रा य सरकारची कामिगरी जनतेत यावी, 
असे आवाहन जे.पी.न ा यांनी कले. कायर्क यानी बूथ स मीकरणासाठी 
यापुढील काळात य न करावेत. १० लाख ४० हजार बुथपयत पोहोच याचे 
आपले ल  असून यादृ टीने आपण वाटचाल करत आहे.

शु वार १९ मे, २०२३

मोद नी संकटाचे पांतर संधीत कले
पुणे( ितिनधी)

पंत धान नर  मोदी यांच्या 
नेतृ वाखालील सरकारमुळ संपूणर् 
जगात भारताची ितमा उचावली 
आहे. पायाभूत सुिवधांना वेग 
दे याबरोबरच सामा य माणसासाठी 
अनेक क याणकारी योजना मोदी 
सरकारने सु  क याने सामा य 
माणसाच्या जीवनमानात बदल 
घडला आहे. ही कामे सामा य 
माणसापयत नेऊन िनवडणुकीत 
िवजय िमळव यासाठी किटब  
हा, असे आवाहन भारतीय जनता 
पाट चे रा ीय अध्य  जे. पी. न ा 
यांनी गु वारी पुणे येथे कले. मोदी 
यांनी संकटाचे पांतर  संधीत कले. 
जागितक मंदीतही भारत तगला 
असून, अमे रका, यूरोप, रिशयासह 
इतर देशांतील महागाईच्या तुलनेत 
आप याकडची महागाई कमीच आहे. 
काँ ेसने ग रबी हटाव या घोषणेच्या 
आधारावर ३० वष राजकारण करीत 
पोळी भाजून घेतली, अशी टीकाही 

न ा यांनी कली.
भाजपा देश कायर्सिमती 

बैठकीच्या समारोप संगी न ा बोलत 
होते. उपमु यमं ी देव  फडणवीस, 
भाजपा देशाध्य  चं शेखर 
बावनकळ, रा ीय सरिचटणीस 
िवनोद तावड, त ण चुघ, रा ीय 
सिचव िवजया रहाटकर, सुनील 
देवधर, वन वसां कितक मं ी 
सुधीर मुनगंटीवार, वै कीय िश ण 
मं ी िगरीश महाजन आदी यावेळी 

उप थत होते.
जागितक मंदीचे पांतर 

पंत धान नर  मोदी यांनी संधीत 
करीत भारतीय अथर् यव थेला 
पाच या थानावर नेऊन ठवले आहे.
भारतातील महागाईही इतर देशांच्या 
तुलनेत कमी असून, ग रबीही 
घटत अस याचा दावा जे. पी. न ा 
यांनी कला. न ा यांनी आप या 
भाषणात भाजपाच्या आजवरच्या 
गतीचा आढावा घेतला. ते हणाले, 

आज लोकसभेत प ाचे ३०३ तर 
रा यसमेत ९३ खासदार आहेत. 
आमदारांची सं याही जवळपास 
१३०० च्या वर आहे. लोकांच्या 
पािठ याच्याच बळावर आपण येथवर 
येऊन पोहोचलो आहोत. मा , 
आप याला थांबून चालणार नाही. 
आगामी काळातही रझ ट आप या 
बाजूने येतीलच परंतु बूथ तरावर 
आप याला आणखी भरीव काम 
करायचे आहे. तसेच बूथ सं या १० 

लाख ४० हजारवर यायची आहे.
याक रता कायर्क यानी स ज रहावे.
नर  मोदी यांच्या नेतृ वाखालील 

सरकारमुळ संपूणर् जगात भारताची 
ितमा उचावली आहे. पायाभूत 
सुिवधांना वेग दे याबरोबरच सामा य 
माणसासाठी अनेक क याणकारी 
योजना मोदी सरकारने सु  क याने 
सामा य माणसाच्या जीवनमानात 
बदल घडला आहे. मा , य ात 
ग रबी हटली   (पान २ वर)

तुळस येथे आज िस  
‘जैितर उ सव’

गावात आनंदाचे 
वातावरण

वगुलार् ( ितिनधी) 

तुळस येथील िस  ीदेव 
जैितराचा वािषर्क उ सव शु वार िद. 
१९ मे पासून सु  होत आहे. यािनिम  

मंिदर प रसरात खेळणी, िमठाई, 
शेतीपयोगी, गृहपयोगी व तूंची दुकाने 
थाट यात आली आहेत. तुळस 
गावामध्ये माहेरवािशण सह पै-
पाहुणेही आ याने घरोघरी आनंदाचे 
आिण उ साहाचे वातावरण पहायला 
िमळत आहे.    तुळस गावासाठी हा 
उ सव हणजे    (पान २ वर)

को हापूरचा क यात गुंड कणकवली 
पोिलसांनी कला गजाआड

कणकवली (वातार्हर)

  मोक्कांतगर्त कारवाई झालेला 
को हापूरमधील किव यात गुंड, 
दुस या एका गु ात पोिलस मागावर 
अस याची मािहती िमळताच फरार 
होत असताना कणकवली पोिलसांनी 
मो ा चतुराईने खारेपाटणजवळ 
ता यात घेऊन को हापूर थािनक 
गु हे अ वेशन िवभागाच्या पोिलस 
पथकाच्या ता यात िदले. कणकवली 
पोिलस ठा याचे सहा यक पोिलस 
िनरी क अिनल हाडळ यांच्या 
पथकाने ही कौतुका पद कामिगरी 
कली.

दुस या एका मो ा गु ात 
हा किव यात गुंड पोिलसांना हवा 
होता. यासाठी पोिलस िफ ड ग 
लावत होते. परंतु याबाबत मािहती 
िमळताच तो गुंड पोिलसांनी चकवुन 

को हापूरमधून िनसटला. एलसीबी 
च्या पोिलसांनी कॉल लोकशन ारे 
याचा शोध घे याचा य न कला 
असता तो िसंधुदुगर् िज ाच्या 
िदशेने मागर् थ होताना िदसून आला. 
हणून पोिलस ठा याच्या पोिलस 
िनरी कांनी कणकवली पोिलस 
ठा याचे पोिलस िनरी क अिनल 
जाधव यांना संपक कला व आरोपी 
पकड याच्याकामी मदत कर यास 
सांिगतले.

‘ या’ आरोपीच्या मागावर 
िनघाले या सहा यक पोिलस 
िनरी क अिनल हाडळ यांना 
सु वातीला आरोपी लोकशन 
बदलत अस याचे िदसून आले. 
नंतर आरोपीने मोबाईल बंद कला. 
तरी अिनल हाडळ यांनी आरोपीचा 
फरार हो याचा मागर् बरोबर हे न 
खारेपाटणच्या  (पान २ वर)

इितहासाचा साक्षीदार हरपला! कनार्टक या मु यमं ीपदी िस रम या, 
तर डी.क. िशवकमार उपमु यमं ी
२० मे रोजी 
शपथिवधी

बेळगाव 

कनार्टकात अनेक 
िदवसांच्या िवचारमंथन, 
बैठकांच्या स ानंतर 
मु यमं ी कोण होणार याचं िच  
प ट झालं आहे.आता काँ ेसनं 
कनार्टकचे नवे मु यमं ी िस रम या 
आिण उपमु यमं ी डीक िशवकमार 
यांच्या नावाची घोषणा कली आहे. 
तसेच, काँ ेसकडन  शपथिवधी 
सोह याचा िदवसही िन चत 

कर यात आला आहे. काँ ेसचे 
सरिचटणीस कसी वेणुगोपाल यांनी 
यासंदभार्त मािहती िदली. ते हणाले 
की, २० मे रोजी दुपारी १२:३० 
वाजता शपथिवधी सोहळा होणार 
आहे. या िदवशी मु यमं ी आिण 
उपमु यमं ांसह   (पान २ वर)

उ व ठाकरे ओसाड गावचे पाटील

पुणे ( ितिनधी)  

उ व ठाकरे यांच्याकड कोणताही 
प , संघटना रािहलेली नाही. यांचे 
उवर् रत आमदार युतीकड येतील 
आिण कवळ उ व ठाकरे आिण 
यांचे पु  आिद य ठाकरे िश लक 

राहतील. यामुळ ते प , संघटना, 
लोक ितिनधी नसले या संघटनेचे 
प  मुख आहेत. यामुळ उ व 
ठाकरे ओसाड गावचे पाटील आहेत, 
अशी टीका आमदार िनतेश राणे यांनी 
प कारांशी बोलताना कली आहे.

िनतेश राणे हणाले, उ व 

ठाकरे हे यायलायाच्या िनकालानंतर 
त डावर आपटले आहे. यामुळ प  
मुख हणून ते अिधकत आहे का 
असा न यांनी वतःला िवचारावा. 
मा , यानंतर ही ते वतःला प  
मुख हणून िमरवत आहे. खासदार 
संजय राऊत   (पान २ वर)

आचरा खार बंधा याची झडपे ता काळ 
दु त करा : माजी खासदार िनलेश राणे

आचरा ( ितिनधी)

आचरा गाऊडवाडी, काझीवाडा, 
भंडारवाडी व ड गरेवाडी भागातील 
खाजनसदृ य भागाच्या खार 
बंधा याची  झडपे तुटन पड याने 
खाडीचे खारे पाणी भातशेती जमीन 
भागात घुस याने सुमारे शेकडो एकर 
शेतजमीन ही खा या पा यामुळ 
बािधत झाली असून नािपक झाली 
आहे. याबाबतची बातमी  िस  
झा यानंतर याची दखल घेत माजी 
खासदार िनलेश राणे यांनी बुधवारी 
सायंकाळी य  बंधा यावर जात 
पाहणी करत उप थत असले या 
खारभूमी व िवकास  िवभागाचे 
सहा यक अिभयंता व नील 
होडावडकर यांना नादु त झडपे 

ता काळ दु त कर यासाच्या सूचना 
िद या. 

यावेळी यांच्या समवेत राजन 
गांवकर, अशोक सावंत, बाबा परब, 

ध डी िचंदरकर, जेरॉन फनाडीस, 
जगदीश पांगे, दीपक सुव, िवजय 
कदम थािनक ाम थ सुरेश 
गांवकर,  बबलू गांवकर, दीपक 

िबनसाळ उप थत होते.
आचरा गाऊडवाडी, काझीवाडा, 

भंडारवाडी व ड गरेवाडी खाजनसदृश 
(पान २ वर)

मिवआचा एक पक्ष भाकरी िफरवणारा, दुसरा तुकड 
करणारा, ितसरा भाकरी िहसकवणारा - फडणवीस

पुणे ( ितिनधी) :

व मुठीचे मुख शरद पवार 
यांनी यांच्या ' लोक माझे सांगती ' 
पु तकातून व मुठीच्या चेह याबाबत 
(उ व ठाकरे) स य प र थती 
सांिगतली. कशा कारे मु यमं ी 
असताना ते काम करत नाही हे यांनी 
प ट सांिगतले. जे हा आ ही तेच 
सांगत होतो ते हा, आ हाला महारा  
ोही ठरवत होते. मिवआतील 
एक प  भाकरी िफरवणारा,दुसरा 
भाकरीचे तुकड करणारा आिण 
ितसरा संपूणर् भाकरी िहसकवणारा 
आहे. जनतेला भाकरी देणारा एकमेव 
प  हणजे भाजप अस याचे मत 
उपमु यमं ी देव  फडणवीस यांनी 
गुरवारी यक्त कले.भारतीय जनता 
प  महार  आयोिजत देश कायर् 
सिमतीच्या बैठकीत ते बोलत होते.

फडणवीस हणाले, सव च्च 
यायालयाच्या िनकालानंतर शंका 
राह याचे कारण न हते. परंतु 
''उ वजी तुमचा पोपट मेला, हे 
यांना कोणी सांगायलाच तयार 
नाही.'' यांनी ८ माग या क या 
हो या यापैकी एकही मागणी मा य 
झाली नाही. यामुळ कायर्क यानी 

मनात शंका ठवू नका. पोपट मेला 
असून सध्याचे हे सरकार संिवधािनक 
आहे. यामुळ हे सरकार जाणार नाही, 
पुढचं सरकारही आपलेच येणार आहे.

देव  फडणवीस हणाले, 
कनार्टक मध्ये आपला पराभव 
झा यानंतर काही लोकांना उक या 
फटत आहेत. यांचा एकही उमेदवार 
िनवडन आला नाही ते देखील बोलत 
आहेत. दुस याच्या घरी मुलगा झाला 
हणून आनंद साजरा करत आहेत. 
कनार्टक पॅटनर् महारा ात आणता 
येणार नाही. इथे एकच पॅटनर् चालणार 

तो हणजे मोदी पॅटनर्. लोकसभा 
िनवडणुकीत कनार्टकातील २८ पैकी 
२५ जागा भाजप िजंकल.

देव  फडणवीस हणाले, उ व 
ठाकरनी खुच साठी िवचार सोडला 
मा , एकनाथ िशंदनी िवचारासाठी 
खुच  सोडली. पुढची कोणतीही 
िनवडणूक असू देत, भाजप िशवसेना 
युतीच िजंकणार आहे. कायर्क यानी 
आगामी एक वषर् प ासाठी ायचे 
आहे.प ाने मला काय िदले हे 
िवचार यापे ा मी प ाला काय देणार 

(पान २ वर)

तुळजाभवानी मंिदरातील सकोड या िनणर्याव न युटनर्
धारािशव (वृ सं था) 

तुळजापूरच्या तुळजाभवानी 
मंिदरात हाफ पॅ ट, उ ेजक 
आिण अंग दशर्न करणारे कपड 
घालणा या भािवकांना वेश 
िमळणार नाही. तुळजाभवानी मंिदर 
सं थानने एक िनयमावली जारी 
कली होती. यानुसार मंिदर प रसरात 
फलकही लाव यात आले आहेत.
मा  भािवकांचा िदवसभरात आले या 
िति यानंतर हा िनणर्य तुतार्स मागे 
घे यात आ याची माहीती धाराशीवचे 
िज हािधकारी यांनी िदली. 

नवीन िनयम काय?
तुळजाभवानी मंिदर प रसरात 

वेश कर यासाठी तुळजाभवानी 
मंिदर सिमतीने नवीन िनयम कलेत. 

यानुसार हाफ पॅ ट, शॉट पॅ ट 
घालणारे मिहला व पु षांना मंिदरात 
वेश िमळणार नाही. मिहलांना वन 
पीस आिण शॉट कट घालून मंिदरात 
वेश िमळणार नाही. या सूचना 
देणारे फलकही मंिदर प रसरात 

लाव यात आले होते.
ितरुपती या धत वर  हायटक 

दशर्न यव था
महारा ातील मुख तीथर् े  

असले या तुळजाभवानी मातेच्या 
शक्तीपीठाला िवकासाची ती ा 
आहे. अलीकडच्या काळात मंिदरात 
वाढलेली गद  आिण कमी पडत 
असले या सुिवधांच्या पा वर्भूमीवर 
िवकास आराखडा राबिव याची गरज 
यक्त होत आहे. पंत धान नर  
मोदी यांनी २०१४ मध्ये तुळजापुरात 
झाले या चारसभेत मंिदराच्या 
िवकासाची वाही िदली होती. 
यानंतर नऊ वषार्नंतर यासंदभार्तील 
हालचाली सु  झा या आहेत. 
मंिदर सं थानच्या न या िवकास 
आराख ाला   (पान २ वर)

महारा ातील बैलगाडा शयर्तीचा मागर् मोकळा!
नवी िद ली (वृ सं था)  

 महारा ातील िस  
शंकरपट शयर्तीवरील बंदी सव च्च 
यायालयाने उठिवली आहे.
यामुळ रा यातील बैलगाडा 
शयर्तीचा मागर् मोकळा झाला आहे.
सव च्च यायालयाने रा यातील 
बैलगाडा शयर्त कायदा वैध ठरवला 
आहे. तसेच तािमळनाडमधील 
ज लीक ला खेळ हणून मा यता 
देणारा तािमळनाड सरकारचा कायदा 
सव च्च यायालयाने कायम ठवला 
आहे. यायालयाने असे िनरी ण 
न दवले आहे की तािमळनाड ए टी 
ट अॅिनम स अॅक्ट (सुधारणा), 
२०१७ ा यांना होणा या वेदना 
आिण वेदनांना मो ा माणावर 

गु हेगार ठरवते. उ लेखनीय हणजे, 
ज लीक , याला ‘इ थाझुवुथल’ 
असेही हणतात, हा प गलच्या 
कापणीच्या हंगामात आयोिजत कला 
जाणारा बैलांशी लढ याचा खेळ 
आहे.

सव च्च यायालयाचे यायमूत  
कएम जोसेफ यांच्या अध्य तेखालील 
पाच यायाधीशांच्या घटनापीठाने 
एकमताने िदले या िनकालात 
महारा ात बैलगाडी शयर्त ची वैधता 
कायम ठवली. यायमूत  कएम 

जोसेफ, अजय र तोगी, अिन  
बोस, िषकश रॉय आिण सीटी 
रिवकमार यांचे ५ यायाधीशांच्या 
घटनापीठाने हा िनकाल िदला. 
यापूव , ८ िडसबर २०२२ रोजी या 
करणाची सुनावणी पूणर् क न 
खंडपीठाने िनणर्य राखून ठवला होता.
सव च्च यायालयात तािमळनाडतील 
जलीक  आिण महारा ातील 
बैलगाडा शयर्तीच्या िनकालाचे 
एकि त वाचन कर यात आले. 
पाच यायाधीशांच्या खंडपीठातील 
अ य यायाधीशांमध्ये यायमूत  
अजय र तोगी, यायमूत  अिन  
बोस, यायमूत  िषकश रॉय आिण 
यायमूत  सीटी रिवकमार यांचा 
समावेश होता. तािमळनाडचे कायदा 
मं ी एस रघुपती यांनी सव च्च 

यायालयाचा िनणर्य ऐितहािसक 
अस याचे सांगून आप या परंपरा 
आिण सं कतीचे र ण कर यात 
आ याचे सांिगतले.

ज लीक  हा जमावाम ये 
बैलाला िनयंि त कर याचा खेळ

ज लीक च्या खेळात खेळाडना 
मोक या सोडले या बैलावर िनयं ण 
ठवावे लागते. ज लीक ला ए  
थाझुवुथल आिण मनकिवर  असेही 
हणतात. हा खेळ प गल सणाचा एक 
भाग आहे. यात बैलाला गद त सोडले 
जाते आिण खेळाड यावर िनयं ण 
िमळव याचा य न करतात.

सव च यायालयाने २०१४ 
म ये घातली होती बंदी

सन २०११ मध्ये क  सरकारने 
बैलांचा समावेश    (पान २ वर)

 २२ करेट साेने दर : ५९,२००/-            चांदी दर : ७८,०००/- 

बेलवलकर वेलस
 ३८ वषाची परंपरा...

ो ा. िदपक रा. बेलवलकर
क प कॉनर, कांबळी ग ली, बाजारपेठ कणकवली 

मो. ९४२२४३४५०१, फोन : (०२३६७) २३२८९२

अिवरत सेवा, शु  सोने, मनोवेधक िडझाई स, खा ीशीर दर 
िकसना डायमंड वेलरी िमळल
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पान ७ वर

जागा खाली करा; ठाकरे गट मालवण 
कायार्लयात जागा मालकांचे ठाण 

मालवण 

मालवण शहरातील िशवसेना 
(उ व बाळासाहेब ठाकरे) 
कायार्लय असलेली जागा खाली 
करा. या आ मक भूिमकसह जागा 
मालक मिहला नातेवाईक यांनी 
गु वारी कायर्लयात असले या 
इमारत गा यात ठाण मांडले. 

यावेळी ठाकरे गटाचे काही 
पदािधकारी उप थत होते. मा  
संबंिधत जागा मालक मिहला 

नातेवाईक यांनी आ मक भूिमका 
घेतली. जागा ता यात घेत यािशवाय 
हलणार नाही. यापूव  अनेकवेळा 
सांिगतले. व र ठांना सांिगतले. 
पोिलसांत त ार िदली. तरीही आमचा 
गाळा ता यात िमळाला नाही. आता 
आ हाला आमची जागा यांच याय 
प तीने िमळवावी लागेल. अशी 
भूिमका मालक नातेवाईक यांनी 
घेतली. यावेळी ठाकरे गट मिहला 
पदािधकारी यािठकाणी आ या. 
यांनी     (पान २ वर)

कोणताही मालकी हक्क अथवा भाड करार नसताना जागा 
बळकाव याचा आरोप ; पोिलसही घटना थळी दाखल

जगात भारताची ितमा उचावली : जे. पी. न ा यांनी कली शंसा पवार ठाकरब ल खरे बोलले

आ. िनतेश राणे यांची सडकन टीका

ती गाडी कोणाची?
आ.िनतेश राणे हणाले, मुंबई मनपात मागील २५ वषर् मोठा टाचार 

झालेला असून उ व ठाकरे या गाडीत िफरतात ती सु ा मराठवाडा 
मधील एका आमदाराची आहे. यामुळ यांनी दुस यावार टाचार आरोप 
करताना वतःचा टाचार पिह यांदा पाहावा. मातो ी दोन मध्ये एक 
कामगार पाडन गंभीर जखमी झा याने यास गु द  हॉ पटलमध्ये 
दाखल कर यात आले आहे. याबाबत पोिलसांनी चौकशी करावी कारण 
‘मातो ी’मधील लोकांना ढकलून दे याची सवय आहे.

ज लीक ला खेळ मा यता कायम : सव च यायालया या घटनापीठाचा िनणय 

आचरा बंधा याची कली पहाणी; बंधा या या नादु त झडपांमुळ शेतजमीन होतेय बािधत 

माजी खासदार िनलेश राणे यांनी आचरा बंधा याची कली पहाणी .(छाया:अजूर्न बापडकर).

को हापूर थािनक गु हे अ वेषण या िदले ता यात 

एसटीचे पिहले 
कडक्टर ल मण 
कवट यांचे िनधन

अहमदनगर 

म ह ा र ा  
रा य प रवहन 
मागर् मंडळाची 
पिहली एसटी 
बस अहमदनगर 
ते पुणे या मागार्वर धावली होती. या 
पिह या एसटी बसचे वाहक अथार्त 
कडक्टर ल मण कवट यांचे बुधवारी 
रा ी वृ ापकाळाने िनधन झाले.ते 
९९ वषाचे होते. बुधवारी रा ी ८.४५ 
वाज याच्या सुमारास यांनी राह या 
घरी अखरेचा 


