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एकण पाने : १२+८+४=२४ । िकमत  ~ ४.०० । वषर् ९ । अंक २४९ । महानगर

दैिनक भा कर समूहाचे वृ प
सुिवचार

एखादे काम िकतीही कठीण 
असो, िज  आिण दृढिन चयाने 
ते पूण कले जाऊ शकते. 

सवार्त थंड ास  (ल ाख) -12.0

तापमान
   िकमान कमाल आजचा अंदाज

औ.बाद 16.0 29.6 30.0
िद ली 6.7 22.7 6.0
मुंबई 15.3 30.6 14.0

 से से स 
41142 +353.28

 डॉलर ( .) 
71.24   + 0.0

 सोने 
40,210  -396

 चांदी 
45,510   -500

यु युअल फडा या 
लाभांशावर १०% टीडीएस
नवी िद ली | यु युअल 
फडा या लाभांशावर १० ट क 
टीडीएस कापला जाईल. 
सीबीडीटीने बुधवारी हे प ट 
कले. युिनट हो डसर्ना वषर्भरात 
५ हजारांहून अिधक लाभांश 
िमळाला असेल तरच हा टीडीएस 
कापला जाईल. पूव  ही तरतूद 
कवळ एनआरआयसाठी होती.

सवर् सहकारी बँकांवर 
आरबीआयचे िनयं ण
नवी िद ली | देशातील 
सवर् सहकारी बँकांवर आता 
रझ हर् बँक ऑफ इंिडयाचे 
(आरबीआय) िनयं ण असेल. 
क ीय मंि मंडळाने बुधवारी हा 
िनणर्य घेतला. गे या काही वषात 
िज हा बँकांतील अनेक घोटाळ 
उघडकीस आले होते. 

३४७ धावा करूनही 
भारताचा अखेर पराभव
हॅिम टन | रॉस टलर या नाबाद 
१०९ आिण हेनरी िनको स (७८) 
तसेच कणर्धार टॉम लाथम (६९) 
यां या कामिगरीमुळ यूझीलंडने 
पिह या एकिदवसीय साम यात 
४८.१ षटकांत भारताचा चार गडी 
राखून पराभव कला. भारताने ४ 
बाद ३४७ धावा क या होत्या. 

१०५ या वष  भागीरथी 
चौथीची परीक्षा उ ीणर्
ितरुवनंतपुरम | काही 
करण्याची िज  असेल तर वयाची 
मयार्दा नसतेच. १०५ वषा या 
भागीरथी अ माने बुधवारी चौथी 
इय ेत ७४.५% गुण िमळवून 
हे िस  कले. पयार्वरण, गिणत 
व म याळम पेपर अ माने ३ 
िदवसांतच पूणर् कले. 

 

राममंिदर ट थापन; अयोध्येचे राजे, 
िहंदू पक्षाचे वकील परासरन िव व त

संसदेत मोदींची घोषणा }िद ली िवधानसभा िनवडणुकी या ३ िदवसांआधी पाऊल

अयोध्येतील राममंिदराबाबतचे सवर् िनणर्य घे याचे अिधकार टकडच
िद य मराठी नेटवक | 
नवी िद ली/अयो या

पंत धान नर  मोदी यांनी अयो येत 
राममंिदरासाठी ट थापनेची 

घोषणा बुधवारी 
कली. क ीय 
मंि मंडळाने ट 
थापनेस मंजुरी 
िद यानंतर मोद नी 
लाेकसभेत याची 

मािहती िदली. टचे नाव ‘ ीराम 
ज मभूमी तीथर् े  ट’ असे 
असून िद ली या ेटर कलाशम ये 
कायार्लय असेल. टच अयो येत 
राममंिदराची उभारणी व संबंिधत 
िनणर्य घेईल. िवशेष हणजे, 
िद ली िवधानसभा िनवडणुकी या 
मतदानास ३ िदवस उरले असताना ही 
घोषणा झाली. ट या िव व तांत 
अयो या वादात िहंदू प ाचे मुख्य 
वकील रािहलेले ९२ वष य क. 
परासरन, एका शंकराचायासह ५ 
सद य धमर्गु  आहेत. 

{ गृहमं ी शहा हणाले, िव व तांत दिलत 
समुदायातील एका य तीचा समावेश 

{ नाव ीराम जन्मभूमी तीथर्क्षे  ट व 
कायार्लय िद ली या ेटर कलाशमध्ये 

{ ट थापन कर यासाठी सु ीम कोटार्ने 
िदलेली मुदत ९ फ ुवारीपयतच होती

क ीय रसी हरने टकड 
सोपवली संपािदत जमीन 
क  सरकारचे रसी हर एम.बी. 
अ वाल यांनी १९९३ म ये संपािदत 
करण्यात आले या ६७ एकर 
जिमनीचा ताबा िव व त िवमल  
ताप िम ा यां याकड सोपवला. 
या टचे िव व त मंडळ 
अ य ांची िनवड करेल.

िव व तांत महारा ाचे 
वामी गोिवंददेव िगरी 
िव व तांत महारा ा या वामी 
गोिवंददेव िगरी यांचाही समावेश 
आहे. ते रामायण,भगव ीता, 
महाभारत व इतर पौरािणक ंथांचे 
वचन करतात. गोिवंददेव िगरी हे 
अा या त्मक गु  पांडरंगशा ी 
आठवले यांचे िश य आहेत. 

अयोध्या िज हा मु यालयापासून सुमारे 
१८ िकलोमीटर दूर मिशदीसाठी जागा

{ सु ीम कोटार् या आदेशानुसार यूपी सरकारने 
सु ी व फ बोडार्ला ५ एकर जमीन िदली आहे. 
ती अयो या िज हा मुख्यालयापासून १८ िकमीवर 
सोहावल तालु या या ध ीपूर गावात आहे. 
{ यूपीचे मुख्यमं ी योगी आिदत्यनाथ यां या 
किबनेट बैठकीत त्याला मंजुरी देण्यात आली. 
{ सरकारचे व ते ीकांत शमार् यांनी सांिगतले 
की, राज्य सरकारने क ाला जिमनीसाठी तीन 
ताव पाठवले होते. लखनऊ हायवेलगत 

असले या या भूखंडापयत जाण्यासाठी उ म 
वाहतूक यव था उपल ध आहे.

टमधील एक िव व त 
दिलत समुदायातील
पंत धान मोद नी अयो येत क ाने 
संपािदत कलेली ६७ एकर जमीनही 
टला देणार अस याचे सांिगतले. 

या घोषणे या तासाभरातच गृहमं ी 
अिमत शहांनी वट क न टचे 
नाव व िव व तांची नावे जाहीर कली. 
टम ये एकण १५ सद यांपैकी एक 

दिलत समुदायातील असतील.

वाद त २.५ एकरसह 
संपूणर् जमीन रामल लाची
टला मंिदराबाबतचे िनणर्य घेण्याचे 

संपूणर् वातं  असेल. ६७.७०३ एकर 
जमीनही टला सोपवली जाईल. 
२.५ एकरजवळची ६७ एकर जमीन 
१९९३ म ये क ाने ता यात घेतली 
होती. सु ीम कोटार्ने ९ नो हबरला 
राममंिदर उभारणीसाठी ३ मिह यांत 
ट थापण्याचे िनदश िदले हाेते. 

येथे राममंिदर 
 उभारले जाणार

मिशदीसाठी येथे 
िदली जागा

छ पती िशवाजी महाराज 
मारक सिमतीचे अध्यक्ष 
िवनायक मेटचा राजीनामा
मुंबई | िशवसं ाम संघटनेचे 
अ य  व माजी आमदार िवनायक 

मेट यांनी बुधवारी 
मुंबई या अरबी 
समु ात बांधण्यात 
येत असले या 
छ पती िशवाजी 
महाराज मारक 

क प अंमलबजावणी, देखरेख व 
सम वय सिमती या अ य पदाचा 
राजीनामा िदला आहे. 

सामा य शासन िवभागात मेटची 
िनयु ती र  करण्या या हालचाली 
चालू होत्या. याबाबत जीआर काढला 
जाणार होता. हे मारक  सावर्जिनक 
बांधकाम िवभागा या देखरेखीखाली 
उभारण्यात येत आहे. त्यामुळ यापुढ  
सावर्जिनक बांधकाम मं ी अशोक 
च हाण यां या हाती या मारकाचे 
भिवत य असेल.

िद य मराठी िवशेष  }शाहीन बागेत ३० रोजी झाले या ४ मिहन्यां या बालका या मृत्यूने दु:खी होऊन िलिहले प

शाहीन बाग : िनदशर्नांत लहान मुलांना सहभागी करून घेणे 
हे ौयर्च; १० वषा या मुलीने सु ीम कोटार्ला िलिहले प

वृ सं था | मुंबई 

िद ली या शाहीन बागेत नाग रकत्व दु ती 
काय ा या िवरोधात सु  असलेले धरणे व 
िनदशर्नांत एका नवजाताचा मृत्यू झाला. याव न 
१० वषा या झेेन गुणर  सदावतने सव च 
यायालयास प  िलिहले आहे. आग लागलेली 
असताना १७ लोकांचे ाण वाचव याब ल 
झेनचा शौयर् पुर कार देऊन गौरव करण्यात 
आला आहे. ितने शाहीन बागेत ४ मिह यां या 

मुलाचा मृत्यू झा याने आपण दु:खी आहोत 
असे हटले. सर यायाधीश एस. ए. बोबड 
यांना िलिहले या ५ पानी प ात ती हणते, 
या घटनेमुळ एक नाग रक हणून मला मोठा 

मानिसक ध का बसला आहे. कलम २१ नुसार 
चार मिह यां या मुला या जगण्याचा अिधकार 
िहरावनू घेतला आहे. तो आईसोबत दररोज 
िनदशर्नांत जात होता. या प ाला यािचकाही 

मानले जाऊ शकते. मुले व नवजातां या 
अारो यास धोका असताना, त्यांना िनदशर्नांत 
सहभागी करण्यापासून रोखण्यासाठी पोिलस 
अपयशी ठरले. पोिलसांनी या मुला या मृत्यू या 
कारणांची चौकशी करावी. ितने मृत मुलाचे िपता 
आ रफ व आई नािझया  तसेच िद ली पोिलस 
व शाहीन बाग आंदोलनाचे संयोजक यांनी 
किथतदृ ा िन काळजीपणा दाखव याब ल 
दोषी ठरवण्याची मागणीही कली आहे. झेन या 
आई-विडलांनी सांिगतले, जेनचा शाहीन बाग 
आंदोलनास िवरोध नाही. परंतु त्या मुलां या 
दु:खाची ितने जाणीव क न िदली अाहे. कारण 
त्यांना आपले दु:ख मांडता येत नाही. हा कार 
यातना व ौयार्चा आहे. 

१७ जणांना आगीतून वाचव याब ल िमळाले अवॉड
१० वषाची झेन मुंबईत राहते व डॉन बॉ को इंटरनॅशनल कल, 
माटगा येथे सात या इय ेत िशकते. ितला रा पत या ह ते या 
वष  रा ीय शौय पुर कार देऊन गौरव यात आले आहे.  झेनने 
मुंबईतील ि टल टॉवरला आग लाग यानंतर १७ लोकांचे 
ाण वाचवले होते. झेन या शाळत मुलांना जाळपोळ, भूकप 

व इतर नैसिगक अाप ीशी लढा दे याची ा यिक्षक िशकवली 
जातात. यासाठी ितला शौय पुर काराने गौरव यात आले आहे. 

धरणे, िनदशने अशा आंदोलनांत 
मुलांना सहभागी क  नये याब ल 
कठोर िनदश दे याची मागणी

माघी एकादशीिनिम  पंढरपुरात भािवकांची गद

पंढरपूर | ी िव ला या भ तीपोटी लाख या संख्येने आले या वै णवांनी 
बुधवारी माघी एकादशी या िनिम ाने येथे ी िव लाचे दशर्न घेतले. पहाटपासूनच 

चं भागेवर ानासाठी भािवकांची मोठी गद  झाली होती. 

िनभर्या या चारही दोष ना एकाच 
वेळी फाशी; हायकोटार्चे िनदश
िद ली हायकोटाची अारोप ना ७ िदवसांची मुदत

िद य मराठी नेटवक | नवी िद ली

िनभर्या या चारही दोष ना वेगवेगळी फाशी िदली जाऊ 
शकत नाही, सवाना एकाच वेळी फासावर लटकावले 
जाईल, असे िद ली हायकोटार्ने प ट कले. दोष या 
डथ वॉरंटवर थिगतीशी संबंिधत स  यायालया या 
िनकालािव  क  सरकारची यािचकाही हायकोटार्ने 
फटाळली. यानंतर काही तासांतच क  व िद ली सरकारने 
त्याला सु ीम कोटार्त आ हान िदले. चारही आरोप नी ७ 
िदवसांत आपले सवर् कायदेशीर पयार्य वाप न संपवावेत, 
असे िनदश या. सुरेशकमार कत यांनी िदले. यानंतर डथ 
वॉरंट जारी करण्याची ि या सु  होईल. मुकश सवर् 
पयार्य वाप न पाहत आहे हणून त्याला इतरां या आधी 
फाशी देता येणार नाही, असेही या. कत हणाले.
अक्षयचा दयेचा अज फटाळला : रा पती 
रामनाथ काेिवंद यांनी बुधवारी दाेषी अ यचा दयेचा 
अजर् फटाळला. यापूव  मुकश व िवनय यांचेही अजर् 
फटाळण्यात आले आहेत. आता फ त पवन गु ताजवळच 
युरेिट ह यािचका व दये या अजार्चा पयार्य उरला आहे.

न्या. चपळगावकर, भापकर, 
दळवी यांना वाङ ्मय पुर कार

मुंबई | राज्य सरकार या मराठी भाषा िवभागा या 
वतीने िद या जाणा या यशवंतराव च हाण राज्य वा य 
पुर कारांची (२०१८) घोषणा बुधवारी करण्यात आली. 

पुर कार िमळवणा या मा यवरांत औरंगाबादचे 
िनवृ  यायमूत  नर  चपळगावकर, माजी िवभागीय 
आयु त डॉ. पु षो म भापकर, सोलापूरचे सािह त्यक 
द. ता. भोसले, नागपूर या कविय ी भा गणोरकर, 
को हापूर या अनुवादक मेधा पानसरे आिण मुंबईचे 
नाटककार अिजत दळवी, िवलास िसंदगीकर आद चा 
समावेश आहे. या पुर कारात िविवध वाङ ्मय कारातील 
३५ सािहत्यकत चा समावेश आहे. पुर काराची र कम १ 
लाख ते ५० हजार आहे.

पुर कार िवजे यांची यादी. पान १२

यशवंतराव च हाण रा य वा य पुर कार २०१८

करणाची अंितम सुनावणी १७ माचपासून कली जाणार

मराठा आरक्षणाला थिगती 
दे यास सु ीम कोटार्चा नकार

वृ सं था | नवी िद ली

मराठा समाजाला महारा ात देण्यात 
आले या आर णाला अंत रम थिगती 
देण्यास सु ीम कोटार्ने बुधवारी नकार िदला. 
यामुळ मराठा समाजाला मोठा िदलासा 
िमळाला आहे. 

यायमूत  एल. नागे वर राव व या. दीपक 
गु ता यां या खंडपीठाने या आर णास अंत रम 
थिगती देण्यास नकार देताना या करणी 
अंितम सुनावणी १७ माचर्पासून कली जाईल, 
असे प ट कले. त्यानंतर मा  सुनावणीबाबत 
कोणतेही यु तवाद ऐकन घेतले जाणार 
नाहीत, असेही खंडपीठाने नमूद कले.  

राज्य सरकारने िश ण आिण शासकीय 
नोक यांम ये मराठा समाजाला १६ ट क 
आर ण देण्याचा िनणर्य घेतला होता. राज्य 
सरकार या या िनणर्याला मुंबई हायकोटार्त 
आ हान देण्यात आले होते. मा , मुंबई 
हायकोटार्ने या संबंधातील यािचका फटाळन 
लावली. यािवरोधात सु ीम कोटार्त यािचका 
दाखल करण्यात आली आहे. इंिदरा साहनी 
करणी घटनापीठाने िन चत कले या 
आर णावर ५० ट यां या मयार्देचे उ लंघन 
झा याचे या यािचकत हटले आहे. दर यान, 
राज्य सरकारने मराठा आर णासाठी 
सावर्जिनक बांधकाममं ी अशोक च हाण 
यां या अ य तेखाली सिमती थापली आहे. 

नागपूर | िहंगणघाट येथे सोमवारी 
िवकी नगराळ या युवकाने अधर्वेळ 
ा यापक असले या त णी या 
अंगावर पे ोल टाकन पेटवले होते. 
यात ित या वसनसं थेला अितशय 
गंभीर दुखापत झाली. ितची कती 
अजूनही िचंताजनक असून त्वचा 
जळा याने जंतूसंसगार्चा धोका आहे. 
नागपुरात उपचारां या आधुिनक 
सुिवधा अस याने ितला मुंबईला 

हलवण्याची गरज नस याचे ि िटकल 
कअर तज्  डॉ टरांनी सांिगतले. 

पीिडत तरुणीची कती िचंताजनकच, 
भाजले या त्वचेमुळ जंतुसंसगार्चा धोका

माणुसकीचा 
िहगणघात

मु यमं ांकडन गंभीर दखल
या घटनांची मुख्यमं ी उ व ठाकरे 
यांनी गंभीर दखल घेतली. कारवाईत 
हयगय करणारे पोिलस असो अथवा 
अिधकारी, कडक कारवाई करण्यात 
येईल, असा इशारा ठाकरे यांनी िदला.

नगर िज ातील घटना
अकोले | आिदवासी मिहलेवर 
बलात्कार करणा या एका नराधमास 
या मिहले या नातेवाइकांनी बेदम 
मारहाण क याने त्याचा मृत्यू झाला. 
िशरपुंजे येथील ५५ वषाची मिहला 
जनावरे चारण्यासाठी मंगळवारी गेली 
होती. राजू गणपत सोनवणे (४५, 
िशरपुंजे) याने ित यावर बलात्कार 
कला. नंतर तो जंगलात पळन 
गेला. या करणी पोिलसांनी गु हा 
दाखल कला. दर यान, पीिडते या 
नातेवाइकांनी आरोपी सोनवणे यास 
दुपारी शोधून काढत चंड मारहाण 
कली. यातच तो मरण पावला.

बलात्कारातील आरोपीला 
नातेवाइकांनी ठचून मारले६८ तासांनंतर ितची झुंज संपली

ितिनधी | औरंगाबाद/ िपंपळगाव पेठ

अंगावर राॅकल टाकन पेटवून िद याने गंभीर 
जखमी झाले या अंधारी (ता. िस लोड) 
येथील मिहलेचा (वय ५०) औरंगाबाद घाटी 
णालयात बुधवारी रा ी १० वाजता मृत्यू 

झाला. रिववारी रा ी बारा या सुमारास हा 
कार घड यानंतर या मिहलेस रा ी १.५१ 
वाजता घाटीत दाखल करण्यात आले होत.े  

मा , ९५ ट क भाज यामुळ ितचा मृत्यू झाला. 
दर यान, आप या बिहणीने 
शरीरसुखासाठी नकार 
िद यावर संतोष सखाराम 
माेिहते  याने जाळले, असा 
आरोप पीिडते या भावांनी 
कला. पोिलसांनुसार, 
आरोपीनेच ितला आप या 

गाडीतून णालयात दाखल कले. पीिडते या 

जबाबामुळ हा बनाव उघडकीस आला. 
आरोपी संतोष याचा गावातच िबअर बार 
आहे. त्या याकड काम करणा या त णाशी 
पीिडते या मुलीचे ल  झाले आहे. चंड 
कमाई सु  झा यानंतर आरोपी संतोष याने 
गावात दहशत िनमार्ण कली होती, अशी मािहती 
समोर येत आहे. आरोपी संतोष यास पोिलसांनी 
अटक कली असून त्याला यायालयाने १० 
फ ुवारीपयत पोिलस काेठडी सनुावली.

िस लोड तालु यातील अंधारीत रॉकल 
टाकन पेटवून िदले या मिहलेचा मृत्यू

काय घडले रिववारी रा ी? : पोिलसांनुसार, रिववारी रा ी 
११ नंतर संतोष पीिडते या घरी गेला. मिहलेने िवरोध कला तरी तो घरात 
िशरला आिण मिहलेस मारहाण सु  कली. नंतर त्याने घरातच पडलेली 
राॅकलची कन ित या अंगावर उलटी कली आिण पेटवून िदले.

ती ओरडत होती, दार बंद करून तो पळाला : मिहला 
आकांताने ओरड लागताच त्याने घराचा दरवाजा बंद क न बाहे न कडी 
लावली आिण िनघून गेला. काही वेळाने पु हा आला. ती िजवंत  होती. 
त्याने ितला घाटीत हलवले. सकाळपयत आरोपी घाटीतच होता. 

आरोपी संतोष


