
श दांना स याची धार
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भारता या साम यात नारी श तीचा मोठा वाटा
पंत धान नर  मोदी यांनी मन की बात या ९९ या भागात रिववारी  
देशाला संबोिधत कले. या एिपसोडम ये पीएम मोद नी मिहला 
श तीब ल चचा कली.मन की बात या १०० या पवाबाबतही 
यांनी लोकांची मते जाणून घेतली. ते हणाले की, लोकांचे िवचार 
३० एि ल रोजी होणारी १०० वी मन की बात खास बनवतील.
पंत धान मोदी हणाले की, हा नवरा ीचा सण आहे. ी श तीची 
पूजा कर याची वेळ आहे. आज भारताची मता एका न या 
दृ टकोनातून समोर येत आहे, यात आप या ीश तीचा खूप 
मोठा वाटा आहे. अलीकड या काळात अशी  (पान २ वर )

सोमवार २७ माच, २०२३

वण यात नुकसान झाले या आवळगाव येथील 
कानसे कटिबयांना िनलेश राणची आिथक मदत

कडाळ ( ितिनधी) : 

आवळगाव-ओरोस खुद येथे 
शिनवारी लागले या वण यात 

आवळगाव फौजदारवाडी येथील 
शेतकरी स यवान गणपत कानसे 
यां या गो ाला आग लागून गोठा 
जळन खाक झाला होता तसेच 

पाच जनावरे गंभीर र या होरपळली 
होती तर यात एका हैशीचा मृ यू 
झाला होता. ही बातमी भाजपा नेते, 
माजी खासदार िनलेश राणे यांना 
कळताच यांनी रिववारी आवळगाव 
फौजदारवाडी     (पान २ वर )

इ ोने घडवला इितहास 
चे नई :

 भारतीय अंतराळ संशोधन 
सं था इ ोने सवात मोठ LVM ३ 
रॉकटमधून वनवेबचे ३६ सॅटलाइट 
अंतराळात यश वीपणे सोडले. 
रिववारी सकाळी नऊ वाजता 
ीहरीकोटातील सतीश धवन 

अंतराळ क ातून हे रॉकट लाँच 
कर यात आले.रिववारी ेिपत 
कर यात आले या ३६ उप हांसह 
आता पृ वी या क ेत सोडले या 
वनवेब या उप हांची सं या ६१६ 
झाली आहे.

भारतीय अंतराळ संशोधन सं था 
(ISRO) ने रिववारी एकाच वेळी 
३६ यूक उप ह ेिपत कले. 
पाठवले या सव उप हांचे एकण 
वजन ५,८०५ िकलो आहे. या 
मोिहमेला LVM3-M3/One-
Web India-२ असे नाव दे यात 

आले आहे. 
याम ये इ ोचे ४३.५ मीटर 

लाबंीचे LVM3 रॉकट वापरले 
गेले. हे इ ोचे सवात वजनदार रॉकट 
आहे. दुस या लॉंचपॅडव न ते टक 
ऑफ झाले. या ेपण पॅडव न 

चां यान-२ मोिहमेसह ५ यश वी 
ेपण कर यात आलेले आहे. 

चां यान-२ मोिहमेसह सलग पाच 
यश वी मोिहमा LVM3 व न 

ेिपत कर यात आ या आहेत. 
यांचे हे सहावे यश वी उडान आहे. 

यामुळ जगा या कानाकोप यात पेस 
आधा रत ॉडबँड इंटरनेट सेवा 
पुरिव या या लॅनम ये मोठी मदत 
होणार आहे.

जागितक सेवा सु  कर यासाठी 
इतक उप ह पुरेसे अस याचं 
वनवेबने हटलं होतं. आतापयत 
एकण १८ वेळा हांचे ेपण 
कर यात आले. याआधी २३ 
ऑ टोबर २०२२ रोजी वनवेब 
ुप कपनीसाठी पिहले ३६ उप ह 
अंतराळात सोडले होते. इ ोला या 
लाँिचंगसाठी १ हजार कोटी पये 
इतक शु क िमळत आहे.

अमे रका, जपानसह ६ 
कप यांची भागीदारी

वनवेबसाठी इ ोचे यावसाियक 
युिनट यू पेस इंिडया िलिमटडचे हे 
दुसरे िमशन होते. नेटवक अॅ सस 
असोिसएटड िलिमटड हणजेच 
वनवेब ही यूक थत क युिनकशन 

कपनी आहे. याची मालकी 
ि टीश सरकार, भारताची भारती 
एंटर ायझेस, ा सची युटलसॅट, 
जपानची सॉ टबँक, अमे रकची 
ूजेस नेटव स आिण दि ण 

को रयाची संर ण कपनी हान हा 
यां याकड आहे. ही सॅटलाईट 
आधा रत सेवा देणारी एक संपक 
कपनी आहे. याचे मु यालय लंडन 
येथे आहे.

पृ वीची सवात खालची 
क ा असते अथ ऑिबट
लो अथ ऑिबट ही पृ वीची 

सवात खालची क ा आहे. याची 
उची पृ वीभोवती १६०० िकमी ते 
२००० िकमी दर यान आहे. या 
क ेतील व तूचा वेग ताशी २७ 
हजार िकलोमीटर आहे. यामुळच 
'लो अथ ऑिबट'मधील उप ह वेगाने 
िफरतो आिण याला ल य करणे
 सोपे नसते.

मु यमं ी िशंदे रा यभरात 
काढणार ‘धनु यबाण या ा’

मुंबई ( ितिनधी) : 

 मु यमं ी एकनाथ िशंदे  हे 
रा यभरात ‘धनु यबाण या ा’ 
काढणार असून आठ िकवा नऊ 
एि लला छ पती संभाजीनगरमधून 
मु यमं ी िशंदे यां या धनु यबाण 
या ेला सु वात होणार आहे.

िशंदे-फडणवीस सरकार या 
िवरोधात महािवकास आघाडीतील 
ित ही घटक प ांनी रा यभरात 
एकि त सभा घे याची घोषणा कली 
आहे. महािवकास आघाडी या 
याच सभांना उ र दे यासाठी 

खु  मु यमं ी एकनाथ िशंदे 
मैदानात उतरणार आहेत. छ पती 
संभाजीनगरम ये २ एि लला 
होणा या महािवकास आघाडी या 
सभेनंतर मु यमं ी िशंदे रा यभरात 
‘धनु यबाण या ा’ काढणार आहेत. 
या ‘धनु यबाण या े’ची सु वात 
छ पती संभाजीनगरमधूनच होणार 
आहे.  

महािवकास आघाडीिवरोधात 
एकट िशंदे मैदानात

छ पती संभाजीनगर शहरात 
होणा या महािवकास आघाडी या 
सभेत                 (पान २ वर )

अवयवदानासाठी जनतेने पुढ यावे
नवी िद ली (वृ सं था) :

  तुमचा एक िनणय अनेकांचे 
ाण वाचवू शकतो, आयु य घडवू 
शकतो. माणसा या मृ यूनंतर 
अवयवदान क यामुळ आठ ते दहा 
जणांना नवीन जीवन िमळ याची 
श यता अस याचे पंत धान नर  
मोदी हणाले. तसेच सरकारने 
अवयवदानासाठी ६५ वषाखालील 
वयोमयादा ठरवली होती. ती अट 
आता र  कर याचा िनणय घे यात 
आला असून जा तीत जा त 
लोकांनी अवयवदानासाठी पुढ 
यावे, असे आवाहनही पंत धान 
नर  मोदी यांनी देशवासीयांना 
कले.  

रिववारी मन की बात मधून 
पंत धान नर  मोदी यांनी 
देशवासीयांना अवयवदानाचे 
मह व सांिगतले. ‘मन की बात’चा 
९९ वा भाग सा रत झाला या 
काय मात पंत धान मोदी यांनी 

देशवासीयांशी संवाद साधला 
तसेच अमृतसरम ये राहणा या 
एका खास कटबीशी देखील 
संवाद साधला. अवयवदानासाठी 
कोणतीही वयोमयादा नसून ण 
कोण याही रा यात अज क  
शकतो, असेही ते यावेळी हणाले.

अमृतसरचे रिहवासी असलेले 
सुखबीर िसंग संधू आिण यांची 
प नी सु ीत कौर यांना एक मुलगी 
होती. घरातील लोकांनी ेमाने 
ितचे नाव अबावत कौर ठवले. 
अबावत या िचमुकलीने अव या 
३९ िदवसांत जगाचा िनरोप घेतला 
होता. 

 बाळा या मृ यूनंतर सुखबीर 
िसंग संधू आिण याची आई सु ीत 
कौर यांनी अबावतचे अवयव दान 
कर याचा ेरणादायी िनणय घेतला. 
पंत धानांनी या दोघां या ती 
कत ता य त कली. यासोबतच 
पंत धान मोदी हे झारखंड या 
नेहलता चौधरी यां याब लही 

बोलले. यां या कटबाने देखील 
अवयवदान कर याचा मोठा िनणय 
घेतला. जा तीत जा त लोकांनी 
अवयवदानासाठी पुढ यावे, असे 
पंत धान मोदी यांनी आवाहन 
यांनी यावेळी कले.
ते हणाले, तुमचा एक 

िनणय अनेकांचे ाण वाचवू 
शकतो, आयु य घडवू शकतो. 
अवयवदानाला ो साहन 
दे यासाठी संपूण देशात समान 
धोरणावर काम कले जात आहे. 
या िदशेने रा यांचे कायम व पी 
रिहवासी अस याची अटही काढन 
टाक याचा िनणय घे यात आला 
अस याचे पंत धान हणाले.
ीश तीचा गौरव
 ीश तीची ऊजा हाच 

िवकिसत भारतासाठी ाणवायू 
आहे. भारताची मता न या 
जोमाने समोर येत आहे. यात 
आप या ीश तीचा मोठा वाटा    
              (पान २ वर )

अल िननो या भावाने उ हाळा 
राहणार अितकडक

मुंबई :

 वातावरणातील बदलांचा 
प रणाम ऋतुमानावरही होत असून, 
यंदाचा उ हाळा अितकडक राहणार 
अस याचा अंदाज वतिव यात 
आला आहे. तसेच अवकाळीचा 
फटकाही बस याची श यता 
आहे.भारतीय हवामान िवभागा या 
अंदाजानुसार दि ण पॅिसिफक 
महासागरातील 'अल िननो' या समु  
वणते या सि यतेमुळ मा सून या 
पज यावरही प रणाम होणार आहे.
तसेच उ हाळा अितकडक राहील, 
अवकाळी पाऊस क हाही येऊ 
शकतो, पावसाळा लांबणीवर 
पड याची श यता आहे, असा 
अंदाज वतिव यात आला आहे.

उ हा याची ती ता अिधक 
अस या या श यतेमुळ 
शासनाकडन पाणीसा ाचे 
िनयोजन, तसेच सवच णांलयात 
उ माघाता या णांसाठी वतं  
क  सु  कर या या सूचना 
दे यात आ या आहेत.'अल 
िननो'चा भावावर उपाययोजनांवर 
शासनाकडन बैठकांचे स  सु  

झाले आहे. तसेच रा ीय आप ी 
यव थापन ािधकरण व रा य 
आप ी यव थापन ािधकरणांनी 
कायशाळा घेऊन उ माघात 
उपाययोजनासाठी थािनक तरावर 
करावया या िनयोजनािवषयी 
िदले या सूचनांची अंमलबजावणी 
कर या या सूचना दे यात आ या 
आहेत.

दर यान, िदवसिदवस पारा 
वाढत असून शिनवारी रा यात 
सवािधक तापमानाची न द चं पूर 
येथे ३९ अंश से सअस इतकी 
न दली गेली आहे. ये या काही 
िदवसांत पारा चाळीशी गाठणार 
अस याचा अंदाज वतिवला जात 
आहे.

मराठा आर णासाठी अिखल भारतीय 
मराठा महासंघ आ मक

अहमदनगर : 

मराठा आर णाचा मु ा पु हा 
पेट याची िच ह िदसून येत आहे. 
आता अिखल भारतीय मराठा 
महासंघाने थेट िद लीत आंदोलनाचा 
इशारा िदला आहे. या करणी 
महासंघाचे सरिचटणीस संभाजी 
दहात ड यांनी प कार प रषद घेत 
मािहती िदली आहे. 

संभाजी दहात ड हणाले की, 
आर णाची मयादा ५० ट यां यावर 
वाढवा पण मराठा समाजाला आर ण 
ा, अशी भूिमका महासंघाने घे तली 

आहे. हा िवषय क  सरकार या 
अख यारीत अस याने िद लीत जंतर 
मंतरवर एक िदवसीय ला िणक 
उपोषण करणार आहे.

संभाजी दहात ड हणाले 
की, काही िदवसांपासून क  
सरकारकडन अश य माग या 
श य होत आहेत. क  सरकारसाठी 
सब कछ मुमिकन है!, असं सहज 

बोललं जात आहे. मराठा आर ण 
करणातही घटना मक तरतूद 
करावी लागेल, असेच प ट िदसत 
आहे. तोच एकमेव पयाय िश लक 
आहे. यामुळ या शेवट या एकमेव 
पयायासाठी देशातील सव प ांचे 
अ य  आिण खासदार यांना मराठा 
महासंघातफ िनवेदन दे यात येणार 
आहे. यासोबतच िद लीम ये जतंर 
मंतरवर एक िदवसाचे ला िणक 
उपोषण क न क  सरकारचे ल  
वेधले जाणार आहे', असे दहात ड 
पाटील यांनी सांिगतले.

संभाजी दहात ड हणाले 

की, ओबीसी को ातून आर ण 
िमळा यास िवलंब लागणार असेल 
तर िकवा ते श य नसेल तर धोरणात 
बदल क न आर णापासून वंिचत 
असले या मराठा समाजासह 
देशातील सव वंिचत समाज घटकांना 
नोकरी, िश ण याम ये आर ण 
ावे', अशी मागणी महासंघातफ 

कर यात आली आहे. नुक याच 
झाले या बैठकीत यासंबंधी िनणय 
घे यात आला आहे. याची मािहती 
दहात ड पाटील यांनी िदली.

संभाजी दहात ड पुढ बोलताना 
हणाले की,              (पान २ वर )

‘मन की बात’ पाह यासाठी  िनलेश राणे  मालवण भाजप कायालयात

 पंत धान नर  मोदी रा ाला उ ेशून गेली काही वष मन की बात हा काय म सात याने करत आहेत. जनतेचा ितसाद नेहमीच 
या काय माला िमळतो. रिववारी मन की बात हा काय म होता. याच वेळी मालवण दौ यावर असलेले भाजप देश सिचव माजी 
खासदार िनलेश राणे यांनी मालवण भाजप कायालयात उप थत राहत पदािधकारी, कायकत यां या सोबत मन की बात काय म 
पिहला.यावेळी भाजप तालुका य  ध डी िचंदरकर, तालुका सरिचटणीस महेश मांजरेकर, माजी नगरा य  सुदेश आचरेकर, 
िज हा बँक संचालक बाबा परब, खरेदी िव ी संघ अ य  राजन गांवकर, दीपक पाटकर, िवजय कनवडकर, आ पा लुडबे, 
आबा हडकर, महेश सारंग, बबलू राऊत, लिलत च हाण, राजू िबडये, दीपक सुव, िव ांत नाईक, भाई मांजरेकर यासह अ य 
पदािधकारी कायकत उप थत होते.  छाया : अिमत खोत, मालवण

अिभने ी आकां ा दुबेची वाराणसीत आ मह या,

वाराणसी : 

अिभने ी आकां ा दुबेने 
रिववारी वाराणसीतील एका हॉटलात 
आ मह या कली. शु वारी रा ी 
शूिटग संपवून आकां ा हॉटलम ये 
गेली. ितथे गळफास लावून आपली 
जीवनया ा संपवली. ही बाब रिववारी 
उजेडात आली.

आकां ाचा ज म २१ ऑ टोबर 
१९९७ रोजी उ र देशातील िमझापूर 
येथे झाला. ितला बालपणापासूनच 
नृ य व अिभनयाची आवड होती. ती 
सोशल मीिडयावर नेहमीच आप या 
डा सचे हिडओ पो ट करत असे. 
आकां ा भोजपुरी सीनेसृ टीतील एक 
िस  चेहरा होती.
आकां ाने 'वीर  क वीर' व 

'कसम पैदा करने वाले की २' नामक 

िच पटांत काम कले होते. रिववारी 
२६ माच रोजीच ितचे भोजपुरी 
सुपर टार पवन िसंहसोबतचे एक 
नवे गाणे रलीज झाले आहे. आरा 
कभी हारा नह ' असे या गा याचे नाव 
आहे. हे गाणे न पाहताच आकां ाने 
आ मह या कली. यामुळ भोजपुरी 
इंड ीम ये दुःखाची लाट पसरली 
आहे.

लहानपणापासूनच होता 
अिभनयात रस

आकां ा दुबे वया या ितस या 
वष  पालकांसोबत मुंबईत िश ट 
झाली होती. ित या पालकांची 

ितला आयपीएस अिधकारी 
बनव याची इ छा होती. पण ितला 
डा स व अिभनयात रस होता. 
लहानपणापासूनच ितला टी ही पाहणे 
पसंत होते. यामुळ ितचे पाऊल 
सीनेजगताकड वळले. मुंबईत िश ण 
घेत यानंतर आकां ाने िच पटांत 
आपले क रअर सु  कले. यासाठी 
ितला ितची मै ीण पु पांजली पांडने 
मदत कली.

आकां ा दुबेने वया या १७ 
या वष  भोजपुरी िसनेमात पाऊल 
ठवले. ितथे ितने डायरे टर आशी 
ितवारीसोबत काही िच पटांत काम 
कले. ितला अनेकदा रजे शनचा 
सामना करावा लागला. यामुळ 
२०१८ म ये ती नैरा यात गेली 
होती. यानंतर ितने िफ मी 
पड ापासून अंतर राखले. न या 
अिभने यांना साप न वागणूक 
िमळत अस याचा आरोपही ितने 
कला होता. यामुळ मोठी खळबळ 
माजली होती.

आ.िनतेशजी राणे यांनी कणकवली कलमठ गावडवाडी येथे मन की बात काय मात 
सहभागी होऊन कायक याबरोबर काय म पािहला,सोबत भाजप तालुका अ य  
िमिलंद मे ी, कलमठ सरपंच संदीप मे ी,िज हा बँक संचालक सौ. ा ढवण, 
माजी पंचायत सिमती सद य महेश लाड, कलमठ उपसरपंच, ामपंचायत सद य व 
कायकत (छाया : अिनकत जामसंडकर)

शेतक यांना  नुकसान भरपाई िमळवून देणार - आ.राणे 

शेतक यांना यो य नुकसान भरपाई 
िमळवून दे यासाठी य न क  असे 
आ वासन यांनी यावेळी िदले.शिनवारी 
दुपारी फणसे पडवणे पालये या भागातील 
सुमारे प नास हून जा त देवगड हापूस या 

बागा लागले या आगीम ये जळन गे या. या 
बागा जळ याने आंबा बागायतदारांचे फार 
मोठ नुकसान झाले आहे काही िठकाणी 
मो ा माणात आंबे होते कलमे जळ याने 
आता पु हा कलमे उभी कर यासाठी मोठ 

क ट यावे लागणार आहे.  ऐन हंगामात मोठी 
आग लाग याने कलमी आं याचा हंगामावर 
गदा आली आहे. आ.िनतेश राणे यांनी 
आपण याबाबत सरकारकड भूिमका मांडन 
न कीच नुकसान भरपाई देऊ असा िव वास 

िदला आहे. यावेळी िज हा सरिचटणीस 
बाळ खडपे तालुका अ य  अमोल तेली, 
बं ा नारकर,अरीफ बगदादी, बाळा 
गावकर, माजी सभापती रवी पाळकर इ यादी
 उप थत होते.

 ‘मन की बात’मधून पंत धान मोद चे आवाहन  सै यदलातील मुल या धाडसाचे कले कौतुक

अ नतांडवात 
आंबा होरपळला ; 

वाडा पालये प रसरातील बागांची  आ.िनतेश राणे यांनी पाहणी कली (छाया : अिनकत जामसंडकर)
जखमी स यवान कानसे यांची कली िवचारपूस

सवात मो ा रॉकटमधून ३६ उप हांचे ेपण
्रोजे टम ये अमे रका, जपानसह ६ देशां या कप यांचा समावेश शूिटगनंतर हॉटलम ये 

जाऊन घेतला गळफास

 छ पती संभाजीनगरमधून होणार सु वात
िद लीत आंदोलनाचा 

इशारा

बारामती : भाजप हा 
मु लमां या िवरोधात कधीही नाही. 
मा  जे दोन चार ट क आहेत. 
ते िहंदु वा या िवचाराला कठतरी 
डमेज क  पाहतात.आमची लढाई 
यां यासोबत आहे. उ व ठाकरे 
गेले तरी आ हाला फरक पडत नाही. 
िवरोधकांचे काम असते लोकांचे न 
सरकार पुढ मांडन ते सोडवण.े मा  
स या या िवरोधकांची फ त टोमणे 
सभा सु  आहे, अशा श दात भाजप 
देशा य  चं शेखर बावनकळ 
यांनी उ व ठाकरे यां यावर िनशाणा 
साधला.बारामती येथे रिववारी भाजप 
देशा य  चं शेखर बावनकळ 
यांनी भाजप कायक याची व 
पदािधका यांची भेट घेतली. तसेच 
यावेळी इंदापूर व बारामती म ये

(पान २ वर )

चं शेखर बावनकळचा 
उ व ठाकरवर िनशाणा

स या या िवरोधकांची 
फ त टोमणे सभा सु ;

 २२ करेट साेने दर : ५६,५२५/-            चांदी दर : ७१,०००/- 

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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‘ हार’ 
महाश द कोड

पान ७ वर


