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‘मे ो माग २ ब’ या 
मंडाळ कारडपोचे काम 
६४ ट क पूण
योगीं या काळात 
उ र देश ‘सव म रा य’ 

अंतरंग

ीश तीचा गौरवनवी ि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 शक्यता 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 जनतेने अवयवदानासाठी पुढ 
यावे, असे आवाहनही पंत धान नर  
मोदी यांनी देशवासीयांना कले.  

रिववारी मन की बातमधून 
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 अमृतसरमध्ये राहणा या 

एका खास कटबीशी देखील संवाद 
साधला. अवयवदानासाठी कोणतीही 
वयोमयादा नसून ण कोण याही 
राज्यात अज क  शकतो, असेही ते 
यावेळी हणाले. 

अमृतसर येथील सुखबीर िसंग 
संधू आिण यांची प नी सु ीत कौर 
यांना अबावत नावाची एक मुलगी 
होती. या िचमुकलीने अव या ३९ 
िदवसांत जगाचा िनरोप घेतला होता.  
बाळा या मृ यूनंतर सुखबीर िसंग संधू 
आिण याची आई सु ीत कौर यांनी 
अवयव दान कर याचा ेरणादायी 
िनणय घेतला. पंत धानांनी या 
दोघां या ती कत ता यक्त कली. 

यासोबतच 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 यावेळी 
आवाहन कले. 

मोदी 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 

अस याचे पंत धान 
हणाले. आिशयातील 
पिहली मिहला लोको 
पायलट सुरेखा 
यादव आिण ऑ कर 
िवजेते िनमाते गुनीत 
म गा आिण िद दशक 
काितकी गो सा वस 
यांचाही उ लेख 
कला, तर भारतीय 
ल करा या शूर क टन 
िशवा चौहान या 
िसयाचीनम ये तैनात 
होणा या पिह या मिहला 
अिधकारी ठर या 
असून िसयाचीनम ये, 
जेथे तापमान उणेसाठ 
अंशांपयत जाते ितथे 
िशवा चौहान तीन मिहने 

तैनात असून  अशा सव 
मिहला, मुली भारता या 
व नांना नवी ऊजा 
देत अस याचे सांगत 
तुक थानमधील 
िव वंसक भूकपानंतर 
ितथ या लोकां या 
मदतीसाठी गेले या 
मुल या धाडसाचे 
मोद नी कौतुक कले. 
आज आप या देशा या 
क या सै यदलात 
कतृ वाचा झडा 
फडकवत आहेत. 
शािलजा धामी कॉ बॅट 
या पिह या मिहला 
हवाई दल अिधकारी 
झा या. यां याकड 
३००० उ ाण तासांचा 
अनुभव अस याचे मोदी 
यांनी सांिगतले.

भाईंदरचे ‘बाळासाहेब ठाकरे कला दालन’ पूण वाकड : मीरा-भाईंदर महानगरपािलका साकारत असले या 
बाळासाहेब ठाकरे कला दालनाचे काम मे मिह यापयत पूणर् होणार असून अंतगर्त सजावटीनंतर साधारण िदवाळीत या वा तूचा 
लोकापर्ण सोहळा होणार अस याची मािहती आमदार ताप सरनाईक यांनी िदली आहे.
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~pjgm§Mr {MÌo àm{V{Z[YH  AmhoV.

ñnY}Mm H mbmdYr 1 Epàb 2023 Vo 29 _o 2023 Agob.
darb H mbmdYrV XaamoO EH  Hw nZ d Ë`mda EH  àý à{gÕ Ho bm OmB©b.
Ë`m àýmMo CÎma Ë`mM A§H m_Ü`o Agob Vo AmnU emoYyZ Hw nZda {bhmd`mMo Amho.
àýmMo AMyH  CÎma Agbobo EHy U 55 Hw nZ à{gÕ hmoUmè`m VŠ Ë`mda 

   {MH Qdm`Mo Amho.
VŠ Ë`mda Amnbo g§nyU© Zmd, nÎmm, g§nH © H« _m§H  AgUo Amdí`H  Amho. 
g§nyU© ^abobm AMyH  Vº m  àhma H m`m©b`mV 10 OyZ 2023 n`ªV {_iob Aem 

   ~oVmZo nmRdm.
d¥ÎmnÌmVbr H mÌU§ ~pjgm§gmRr nmÌ RaVrb. Poam°Š g, \ mQboë`m, Iam~ 

   Pmboë`m, AnyU© d MwH rÀ`m àdo{eH m ~mX RadÊ`mV `oVrb.
ñnY}Mm {ZH mb gmoSVrÛmao gdmªg_j H mTbm OmB©b.
~jrg g_ma§^mMr VmarI, doi, {RH mU Z§Va àhma_Ü`o à{gÕ Ho bo OmB©b.
~jrgnmÌ ì`º r§Zr gmo~V AmoiInÌ Ogo AmYmaH mS©, n°ZH mS© {H§ dm emgH r` 

   AmoiInÌ AmUUo Amdí`H  Amho.
àhmaMo H _©Mmar d Ë`m§À`m n{admamg ñnY}V ^mJ KoVm `oUma Zmhr.
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दुखापतींचा 
ससेमीरा सुटना

पान १०

पिह या इंिडगो िवमान 
सेवेला िहरवा झडा
नवी िद ली (वृ सं था): 
िद ली-धरमशाला-िद ली 
पिह या इंिडगो िवमान सेवेला 
क ीय मं ी अनुराग ठाकर, 
ज्योितरािद य िशंदे आिण 
क ीय राज्यमं ी जनरल ही. 
क. िसंग यांनी िहरवा झडा 
दाखवला. इंिडगो िवमानसेवेमुळ 
राज्यातील िन या लोकसंख्येला 
लाभ होईल, असे अनुराग 
ठाकर यांनी सांगत िहमाचल 
देशला इंिडगो कने क्ट हटी 
सुकर क याब ल यांनी नागरी 
हवाई वाहतूक मं ालयाचे 
आभार मानले. 

िद यांग वाशास 
जाळ याचा कार
ठाणे ( ितिनधी) : रे वे 
वासात चाल या लोकलमध्ये 
एका िद यांग यक्तीला 
गदु याने जाळ याचा य न 
क याचा गंभीर कार 
उघडकीस आला आहे. मोद 
वाडकर (३५) असे जखमीचे 
नाव आहे. शिनवारी रा ी 
कळवा-मुं ा दर यान रे वे 
वासात ही घटना घडली आहे. 
यात जखमीचा डावा हात पूण 
होरपळला असून या यावर 
मुंबईतील कईएम णालयात 
उपचार सु  आहेत. तो छ पती 
िशवाजी महाराज टिमनस ते 
क याण लोकलमधून रा ी या 
सुमारास िद यांगासाठी राखीव 
ड यातून वास करत होता. 
याबाबत गु हा दाखल कर यात 
आला आहे.

 अ लेख
राजकीय लाभ 
उठिवण्याचा य न...

 अंडी
अंडी: ३७४ ( ित शेकडा)

 सराफा
सोने: ६१,०६५ ( ित १० ॅम)
चांदी: ७३,४०० ( ित १ िकलो)

 हवामान
कमाल: ३१० से. 
िकमान: २५० से.

अाकाश िनर  राहील

वेचक

मुंबई ( ितिनधी) :

मुख्यमं ी एकनाथ िशंदे  हे राज्यभरात 
‘धनु यबाण या ा’ काढणार असून 
८ िकवा ९ एि लला छ पती 
संभाजीनगरमधून मुख्यमं ी िशंदे 

यां या धनु यबाण या ेला सु वात 
होणार आहे.

िशंदे-फडणवीस सरकार या 
िवरोधात महािवकास आघाडीतील 
ित ही घटक प ांनी राज्यभरात 
एकि त सभा घे याची घोषणा कली 
आहे. महािवकास आघाडी या 
याच सभांना उ र दे यासाठी 
खु  मुख्यमं ी एकनाथ िशंदे 
मैदानात उतरणार आहेत. छ पती 

मुख्यमं ी िशंदे रा यभरात 
काढणार ‘धनु यबाण या ा’
छ पती संभाजीनगरमधून होणार सुरुवात

महािवकास आघाडीिवरोधात 
एकनाथ िशंदे मैदानात
छ पती संभाजीनगर शहराम ये 
होणा या महािवकास आघाडी या 
होणा या सभेला उ र दे यासाठी 
मु यमं ी एकनाथ िशंदे हे छ पती 
संभाजीनगरमधून धनु यबाण या ा 
काढणार आहेत. दर यान या धनु यबाण 
या े या िनिम ाने मु यमं ी एकनाथ 
िशंदे यांची भ य सभा देखील होणार 
आहे. या जाहीर सभेचे आयोजन टी ही 
सटर येथे कर यात आ याची घोषणा 
पालकमं ी संदीपान भुमरे यांनी कली. 
दर यान धनु यबाण या ेची पूव तयारी 
कर यासाठी िशंदे गटाचा पदािधकारी 
मेळावा संत एकनाथ रंगमंिदरात पार 
पडला. यावेळी िशवसेनेचे पदािधकारी 
उप थत होते.
संभाजीनगरमध्ये २ एि लला 
होणा या महािवकास आघाडी या 
सभेनंतर मुख्यमं ी िशंदे राज्यभरात 
‘धनु यबाण या ा’ काढणार आहेत. 

३२ िदवसांत ४ कोटींची कमाई

‘मुंबई - सोलापूर ‘वंदे भारत’ आता क याणला थांबणार’ 

शांत दामले यांचे तीन 
उमेदवार िबनिवरोध  
नािशक ( ितिनधी) : अिखल 
भारतीय मराठी ना  प रषद 
मुंबई या नािशक शाखेतून 
ित ही जागेवर शांत दामले 
यां या नटराज पॅनलचे ा. 
रव  कदम, सुनील ढगे आिण 
राज  जाधव हे ित ही उमेदवार 
िबनिवरोध िनवडन आले असून 

जळगावमधून 
सुनील पाटील, 
तर धुळ येथून 
चं शेखर पाटील 
यानंा ना कम  

सद य चंड मतािधक्याने 
िवजयी करतील, असा िव वास 
शांत दामले यांनी यक्त 
कला. २०२३ ते २०२८ या पाच 
वषासाठी अिखल भारतीय मराठी 
ना  प रषदेची िनवडणूक 
ये या १६ एि ल रोजी होत आहे. 
या िनवडणुकीत शांत दामले 
यां या नेतृ वाखाली नटराज 
पॅनल िनवडणूक लढवीत आहे. 
उ र महारा ातून नािशक तीन, 
अहमदनगर तीन, धुळ-जळगाव 
येकी एक असे आठ ितिनधी 

ना  प रषदेवर िनवडन ायचे 
आहेत. यात नािशक या तीन 
जागा िबनिवरोध झा याचे सांगून 
दामले यांनी सुनील पाटील आिण 
चं शेखर पाटील यांना िनवडन 
दे याचे आवाहन कले आहे.

अ. भा. 
ना  
प रषद

‘मन की 
बात’मधून 
पंत धान 
मोदींचे 
आवाहन

वयोमयादेची अट होणार र ; सै यदलातील मुलीं या धाडसाचे कले कौतुक 

अवयवदानासाठी 
जनतेने पुढ यावे

उ व ठाकरे गटाला नािशकम ये भगदाड
रणरािगणींसह िन ठावंत िशंदे गटात महािवकास आघाडीला पोखर यास सुरुवात

नािशक ( ितिनधी) :

उ व ठाकरे यां या नेतृ वाखाली 
ठाकरे गट यां या मालेगाव या 
सभेची तयारी करीत असताना 
इकड बाळासाहेबां या िशवसेनेतील 
चाणक्यांनी ठाकर या गटाला 
आणखी एक मोठा धक्का िदला 
आहे. गेले दोन िदवस संजय 
राऊत नािशकमध्ये तळ ठोकन 
असतानाही क र ठाकरे गटा या 
हणून ओळख या जाणा या दुगा 
हणून प रिचत असले या मिहला 
कायक यानी एकनाथ िशंदे यांचे 
नेतृ व मा य क न बाळासाहेबांची 
िशवसेना या प ामध्ये वेश 
कला आहे. 

कवळ ठाकरे गटच नाही 

तर काँ ेस आिण रा वादीतूनही 
असंख्य कायकत िशवसेनेत 
आ याने आता बाळासाहेबां या 
िशवसेनेने महािवकास आघाडी 
पोखर यास सु वात क याची चचा 
राजकीय वतुळात सु  आहे.

 रिववारी मालेगाव येथे होणा या 
सभेकड अव या राज्याचे ल  
लागलेले असतानाच नािशकमध्ये 
िशवसेनेने ठाकरे गटाला मोठा 
धक्का िदला आहे.  ठाकरे गटातील 
काही पदािधकारी मुख्यमं ी 
एकनाथ िशंदे यां या नेतृ वाखालील 
िशवसेनेत वेशकत झाले. 
रिववारी िशवसेनेत वेश कले या 
नािशक महापािलक या तीन माजी 
नगरसेवकांसह काही मिहला आिण 
पु ष पदािधका यांचा समावेश आहे. 

यािशवाय, ंबक वर तालुक्यातील 
ठाकरे गट, रा वादी काँ ेस आिण 
काँ ेस पदािधका यांचाही या 
प ांतरात समावेश आहे. या वेश 
ि येतून उ व ठाकरे यां यापे ाही  
संपक नेते संजय राऊत यांना धक्का 
िद याची चचा  आहे.

उ व ठाकरे यां या मालेगाव 
येथील जाहीर सभेची ज यत तयारी 
सु  असतानाच नािशकमधील 
ठाकरे गटाला सु ंग लागला आहे. 
रिववारी मुंबईत झाले या वेश 
सोह यात माजी नगरसेवक उ म 
द दे, भाकर पाळदे आिण अॅड. 
यामला दीि त तसेच माजी 
उपमहानगर मुख शरद देवरे, 
शोभा गटकळ, शोभा मगर, मंगला 
भा कर, आद चा समावेश आहे.

कोरोना रु णां या 
सं येत ितपटीने वाढ

मुंबई ( ितिनधी) :  राज्यामध्ये 
कोरोना णां या संख्येत पिह या 
दोन आठव ांमध्ये दुपटीने वाढ 
झा याचे क ीय आरो य िवभागाकडन 
जाहीर क यानंतर राज्य सरकारने 
िविवध उपाययोजना राबिव यास 
सु वात कली आहे. मा  दुस या 
आठव ा या तुलनेत ितस या 
आठव ामध्ये कोरोना णां या 
संख्येत ितपटीने वाढ झाली असून, 
ण वाढी या संख्येत झपा ाने 

वाढ होताना िदसून येत आहे. १६ ते 
२५ माचदर यान राज्यामध्ये त बल 
२६४८ कोरोना ण सापडले आहेत. 

माच या पिह या आठव ात 
३५५ कोरोना ण सापडले असून, 
१५ माचपयत ७५४ ण सापडले 
होते. यामुळ आरो य िवभागाकडन 
राज्याला सतक राह याचे आदेश 
िदले होते. १६ ते २५ माचदर यान 
२६४८ कोरोना ण सापडले आहेत. 
कोरोनामुळ १३ जणांचा मृ यू झाला 
असून  माच या पिह या १५ िदवसांत 
चार जणांचा मृ यू, तर १६ ते २५ 
माच ९ जणांचा, १७, १८, २१ आिण 
२२ माचला अनु मे एका णाचा, 
२४ माचला तीन तर २५ माचला २ 
णांचा कोरोनाने मृ यू झाला आहे.

मुंबई ( ितिनधी) :

मुंबई-सोलापूर वंदे भारत एक् ेसला 
आता क याणला थांबा िमळणार आहे.  
क ीय राज्यमं ी किपल पाटील यांनी 
रिववारी ही मािहती िदली.
     वातं ा या अमृत महो सवी 
वषात सु  झाले या वंदे एक् ेस या 
मुंबई-सोलापूर या गाडीला क याण 

येथे थांबा नाही, मा  आता लवकरच 
क याण येथ े थांबा िमळणार असून 
याचा फायदा क याणसह ठाणे 
िज ातील नाग रकांना िमळणार 
अस याचे पाटील यांनी सांिगतले. 

या नला वाशांचा उ फत 
ितसाद िमळत असून ३२ िदवसांमध्ये 

या नने ४ कोट ची कमाई कली 
आहे. ही गाडी दररोज मुंबई ते 
सोलापूरमाग पुणे आिण परत मुंबईकड 
परतीचा वास करत असून या नला 
वाशांची चांगली पसंती िमळताना 
िदसून येत आहे. मुंबई-सोलापूर 
वंदे भारत एक् ेस सोलापूर माग 

छ पती िशवाजी महाराज टिमनस, 
दादर, क याण, पुणे, कडवाडी 
धावत असून गे या ३२ िदवसांत  
या नमधून आतापयत २६,०२८ 
वाशांनी वास कला आहे. वंदे 
भारत रे वेत एकावेळी १,१२८ वासी 
वास करतात. मुंबई-सोलापूर-मुंबई 
वंदे भारत एक् ेस ही देशातील नववी 
वंदे भारत रे वे आहे.


