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िपं ादकीय........
नववषाि चे और्चत्य िाधून फॉक्ि पर्ललके शन पर्िला वार्षिक ई-मार्िक
आपणािमोर िादर करत आिे.

महाराष्ट्राला
गौरवशाली,अभूतपूवि,दैर्दप्यमान,िामार्जक,राजकीय,भर्िपूणि,पराक्रमी इर्तिाि
आिे. इर्तिाि म्िणजे एका काळातील दखल घेता येणाऱ्या घटनािंची दि
ु ऱ्या
काळाने के लेली नोंद िोय.२०१९ िालच्या िमाप्तीला पूणि वषाि त घडलेल्या
मित्वाच्या घटनािंचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न मिाराष्ट्र डायरी २०१९ या मराठी ईमार्िकात घेतला आिे
एका मिान लेखकाने र्लिून ठेवले आिे की,
जीवनात मागे बघून र्शकायचे अिते आर्ण पढु े बघून चालायचे
अिते. २०१९ िाल मागे जात अिताना या वषाि ने आपल्या िातात काय र्दले
आर्ण आपल्या िातातून काय नेले याची आठवण तम्ु िाला िे ई-मार्िक वाचताना
िोईल .
ई-मार्िकातील बरेचिे लेख िे नवोर्दत लेखकािंचे आिेत.मी ििंपादक
म्िणून नवोर्दतच आिे.त्यामळ
ु े कािी छोट्या मोठ्या चक
ु ा अितील तर वाचक
िािंभाळून घेतील अशी आशा आिे.
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ई-मार्िक िरू
ु करण्याचे कारण काय िोती ?
१) मराठी भाषेची िेवा आर्ण मोबाईलमध्ये अडकलेल्या र्पढीला वाचन आवड
र्नमाि ण व्िावी.
२) नवोर्दत लेखकािंना ििंधी र्मळावी म्िणून या ई-मार्िकाची र्नर्मिती करण्यात
आली आिे.
३) िामार्जक बािंधीलकी म्िणून या ई-मार्िकाची र्नर्मिती करण्यात आली आिे.
ई-मार्िकात देशातील आर्ण राज्यातील र्वर्वध क्षेत्रातील
घटनार्वषयी मद्दु ेिूद र्लखाण वाचकािंच्या िमोर ठेवण्याचा प्रयत्न के ला आिे.
मिाराष्ट्र डायरी २०१९ िे ई-मार्िक दर वषी आता आपल्या भेटीला
येणार आिे.त्याचप्रमाणे दर मर्िन्याला एक ई-मार्िक वाचकािंच्या भेटीला येत
आिे.त्यािाठी नवोर्दत आर्ण अनभु वी लेखकाना लेख ,कर्वता ,कथा द्यायच्या
अिल्याि फॉक्ि पर्ललके शनच्या मेल आयडी र्किंवा ििंपकि क्रमािंकवर चौकशी करा.

के दारनाथ सिश्वाि गायकिाड
िपं ादक,
महाराष्ट्र डायरी २०१९ ई-मासिक
सडिेंबर २०१९
rightwriter23@gmail.com
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अनुक्रमसिका
शेतकरी अन्नदाता
• उन्िाळा आर्ण दष्ट्ु काळ...............श्री.रर्वराज यवु राज देवगडु े......०८
• पाऊिाचा किर बडु ले िािंगली कोल्िापूर.........श्री.िनु ील मगर....११
ग्लोबल वार्मिंग ....................रेश्मा गणेश ढवळे .....१५
भारतातील आर्ि महाराष्ट्रातील ..................१९
राजकारिातील बदल ..............श्री.प्रर्तक दादािो चव्िाण.
• लोकिभेची र्नवडणूक
• भारतातील इतर राज्यातील र्नवडणकु ा
भारतातील आर्ि महाराष्ट्रातील महत्वाचे
बदल ...........................अॅड.श्रीकािंत राविािेब भोिले....
• २०१९ – २०२० या आर्थिक वषाि चा कें द्रीय
अथि िक
िं ल्प.............अक्षय रािंगोळे ...............................२३

• र्तिेरी तलाक नवीन कायदा अर्ततत्वात............२७
• काश्मीरचा प्रलिंर्बत प्रश्न ३७० कलम ३५A र्नयम रद्द
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• वािन कायद्यातील नव्या तरतदु ी
• राष्ट्रीय नागररकत्व दरुु तती र्वधायक
पल
ु वामा भ्याडहल्ला आर्ि हवाई प्रर्तउत्तर
........................टीम फॉक्ि पर्ललके शन...............................३७

प्रलंर्बत रामजन्मभूमी खटला र्नकाल
........................टीम फॉक्ि पर्ललके शन...............................४१
क्रीडाक्षेत्र ...........................श्री.आकाश र्वठ्ठल काटवटे.
• मर्िला र्क्रके ट ििंघाची काम .....................................४३
• र्वश्वर्वक्रम भारतीय कणि धार र्मताली राजचा 200वा वन-डे िामना
• िॉकी भारताचा राष्ट्रीय खेळ
• ओडीशाने चौथयािंदा र्जक
िं ली राष्ट्रीय िॉकी तपधाि
• िाऊथ एर्शयन गेममध्ये भारताची दमदार कामर्गरी
• र्क्रके ट वल्डि कप २०१९मधील भारताची कामर्गरी

र्वज्ञान-तंत्रज्ञान
.......................टीम फॉक्ि पर्ललके शन्ि.............................५३
• चािंद्रयान २ भारताची अवकाशातील मित्वपूणि आर्ण मित्वकािंशी
मोिीम
• नवीन मोबाईल २०१९
महाराष्ट्र डायरी२०१९ मराठी ई -मासिक e-Magazine

F O X

P U B L I C A T I O N
7

• Tik-tok र्व्िर्डओ मोबाईल अॅप
• ग्रार्फक्ि गेम
संस्था पररचय ................................................६५
.

जयर्िदिं फाउिंडेशन “िैर्नक िो तमु च्यािाठी”...............

काळाच्या पडद्याआड
.......................टीम फॉक्ि पर्ललके शन्ि..............................६९
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शेतकरी अन्नदाता
मे २०१९ : उन्हाळा आवण दुष्काळ
अत्यल्प पाऊि आर्ण त्यामळ
ु े भूजल िाठ्यात झालेली घिरण,
यामळ
ु े पाण्याची तीव्रता वाढते. मराठवाड्यात एक िजार ऐ िंशी टँकर पाणी परु वत
के ला. या टँकरचा प्रवाि िजारो र्कलोमीटर झाला आिे. मराठवाड्यातील अनेक
गावािंना िव्वाशे र्कलोमीटर अिंतरावरून पाणी परु वले गेले. एकीकडे रतत्यावर उिाने
भरलेल्या मालमोटारी र्दितात, तर दि
ु रीकडे पाण्याचे टँकर. मराठवाड्यातील
पाणीिाठा र्दविेंर्दवि कमी िोत आिे. िे टँकरचे पाणी शद्ध
ु िी निते. त्याचा र्वचारच
के ला जात नािी. या पाण्यामळ
ु े आरोग्याचे प्रश्न र्नमाि ण िोतात. लिान मल
ु ािंना पोटाचे
र्वकार िोतात. राज्यात चालू वषी १९७२ च्या दष्ट्ु काळापेक्षा भयावि पररर्तथती
िोती. पाण्याचे र्नयोजन करणे िी काळाची गरज आिे. एकवेळेि अन्न र्मळे ल, पण
पाणी र्मळे ल याची शाश्वती नािी.दष्ट्ु काळाने ग्रामीण जनता िैराण झालेली.
जानेवारीतच मर्िलािंना पाण्यािाठी रानोमाळ भटकिं ती करावी लागत िोती.
र्पण्याच्या पाण्याबरोबर जनावरािंच्या चाऱ्याचा प्रश्निी िोते.
मराठवाड्यात जवळपाि ६७ लाख जनावरे आिेत . बीड र्जल्यातील चारा
ििंपल्याचे र्जल्िा प्रशािनाने मे मर्िन्यात जािीर के ले. या ६७ लाख जनावरािंना ४०
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मेर्रक टन चारा िवा.१४ टन चाऱ्याची कमतरता भाित िोती अिे प्रशािनाने
िािंर्गतले. शेततळी, र्वर्िरी, बोअर अिूनिी फळबागा िक
ु ल्या. शेतकरी िैराण झाला
. जनावरािंना चारा निल्याने अडचण झाली. जनावरे वाचली तरी खूप, अशी
प्रर्तर्क्रया शेतकरी देत िोते. बाजारात जनावरे र्वकत घेतली जात
नव्िती.जनावरािंच्या र्कमती खूप कमी झाल्या िोत्या. जलयि
ु र्शवार योजना
झालेल्या गावािंनािी पाणी परु वावे लागत िोते. त्यामळ
ु े दष्ट्ु काळाची दािकता र्कती
िोती याचा अिंदाज येईल.
राज्याचे भौगोर्लकदृष्टय़ा तीन भाग करून दष्ट्ु काळ अर्धक चािंगला
िमजून घेता येईल. पर्िमेकडचा कोकण व िह्य़ाद्रीच्या घाटाचा भाग, त्यापढु े मध्य
मिाराष्ट्र, मराठवाडय़ाचा बल
ु ढाणा-वार्शमपयंत पजि न्यछायेचा प्रदेश आर्ण निंतर
र्वदभि . पजि न्यछायेच्या प्रदेशाच्या दर्क्षणेकडे िािंगलीचा जत तालक
ु ा, उत्तरेला
धळ्ु याचा र्शरपूर तालक
ु ा, पर्िमेला पणु े तर पूवेला बल
ु ढाणा-वार्शम िे भाग आिेत.
या भागात ४०० ते ७०० र्ममीदरम्यान पाऊि पडतो. त्यामळ
ु े या मधल्या भागाला
दष्ट्ु काळाचा प्रश्न भेडिावतो. या वषीचा दष्ट्ु काळ अन्नधान्याचा नािी. नागररकािंना काम
र्मळण्याचा नािी. िा दष्ट्ु काळ र्पण्याच्या पाण्याचा आर्ण जनावरािंच्या चाऱ्याचा आिे.
दष्ट्ु काळ पडला तरी तथलािंतर करावे लागू नये या दृष्टीने एक वषि परु ल
े इतक्या
अन्नधान्याची, जनावरािंच्या चाऱ्याची तजवीज करून ठेवावी िी आपली परिंपरा आिे.
ती परिंपरा आज र्विरली आिे. ‘तव्यावरची तझ
ु ी अन् काटवटीतली माझी’ अशीच
िगळी पररर्तथती आिे. १९७२ िालीिी पजि न्यछायेच्या भागातच दष्ट्ु काळ िोता, पण
तो दष्ट्ु काळ र्पण्याच्या पाण्याचा नव्िता तर अन्नधान्य आर्ण िाताला काम यािंचा
िोता.
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र्जथे र्पण्याचे पाण्याचा प्रश्न िोते तेथील शेती र्पकण्याची , फळबागा
र्टकण्याची कोणतीिी आशा राित नािी.शेतकयांचे नगदी र्पके पाण्यावाचून वाळून
गेली आिेत .

श्री.रविराि युिराि देिगुडे.
+91 98508 28575
(प्रगिशीि पदिीधर शेिकरी, एम.ए, बी.एड )
म.ु पो.विपुटी िा.कोरेगाि वि.सािारा
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ऑगतट २०१९ : पाऊसाचा कहर बड
ु िे सांगिी कोल्हापूर
कोल्िापूर आर्ण िािंगली र्जल्यात परु ामळ
ु े िािाकार
उडाला. कोल्िापरु ातील २३९ तर िािंगलीतील ९० गावािंना परु ाचा फटका बिला.
िातारा र्जल्यातील पाटण,कराड आर्ण शेजारील तालक्ु यािंना त्याचा फटका बिला.
या परु ात दधु पिंढरी म्िणून ओळखणाऱ्या कोल्िापरु ातील अनेक जनावरे दगावली.
प्रमख
ु नगदी र्पक ऊि परु ाच्या पाण्याने खराब झाला. कोल्िापरु ात िरािरीच्या
१२४ टक्के तर िािंगलीत िरािरीच्या २२३ टक्के पाऊि पडला अिे िवामान
खात्याच्या अर्धकायांनी िािंर्गतले. येथील शेतीचेिी मोठ्या प्रमाणावर नक
ु िान झाले.
राज्य िरकारने १५४ कोटी रुपये पूरग्रततािंच्या मदतीिाठी तरतूद के ली.
एनडीआरएफचे जवान, लष्ट्कर, नौदल आर्ण प्रशािनामाफित बचावकायि करण्यात
आले.
पुराची परीस्थीिीि का वनमाकण झािी ?
िातारा, कोल्िापूर आर्ण िािंगली या तीन र्जल्यात आठ ऑगतटपयंत
िरािरीपेक्षा िाठ ते ित्तर टक्के अर्धक पाविाची नोंद झाली िोती. ियाद्री
पवि तरािंगेत, र्वशेषतः कृष्ट्णा खोऱ्यातल्या नद्या उगम पावतात त्या मिाबळे श्वर
पररिरात पाविानिं यिंदा अनेक रेकॉडि ि मोडले . South Asia Network on
Dams, Rivers and People (SANDRP) या ििंघटनेनिं प्रकार्शत
के लेला अिवाल नदी आर्ण धरणािंिदिं भाि तले अभ्यािक र्िमािंशू ठक्कर आर्ण
पररणीता दािंडेकर यािंनी तयार के ला. अर्तवष्टृ ी आर्ण धरणािंच्या व्यवतथापनात
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निलेला िमन्वय या दोन्िी गोष्टींमळ
ु े कोल्िापूर आर्ण िािंगलीतलिं पूरििंकट अर्धक
गर्िरिं झाल्याचिं िा अिवाल िािंगतो. वारणा खोऱ्यात पाटणजवळ पाथरपज
िंु गाव आिे,
र्तथिं यिंदाच्या मोिमात 6,500 र्ममी पाऊि झाला. खद्दु मिाबळे श्वरमध्येच 5,500
र्ममी पाऊि झाला आिे. िा र्कती वषांतला उच्चािंक आिे िे पािाविं लागेल, पण
मान्िूनचा काळ अधाि िी ििंपलेला नव्िता त्यावेळी एवढा पाऊि नोंदवला जाणे, िे
अभूतपूवि िोते. अनेकदा नद्यािंची खोरी दगु ि म भागािंत अितात, र्तथे जनु ी मार्िती
उपललध निते. पण कृष्ट्णा खोऱ्याच्या बाबतीत जनु े रेकॉडि ि, जन्ु या पूररेषािंच्या नोंदी
उपललध आिेत. िामान्यतः पूर येतो, तेव्िा मख्ु य नदीला आर्ण र्तच्या कािी
उपनद्यािंना पूर आलेला अितो. पण आत्ता कृष्ट्णेच्या िगळ्याच उपनद्यािंनािी खूप
मोठ्या प्रमाणात पूर आला आिे. त्यामळ
ु िं मिाराष्ट्रातल्या आर्ण कनाि टकातल्या
मलप्रभा, घटप्रभा या उपनद्यािंनी पूररेषा ओलािंडली.
धरणािून वकिी पाणी सोडण्याि आिे ?
पाविाचा अिंदाज कदार्चत धरणाच्या प्रशािनाला आला निावा,
धरणािंतून पाणी िोडलिं नितिं तर पूर थािंबला निता. पण त्याचा पररणाम कमी
नक्कीच करता आला अिता, व्यवर्तथत र्नयोजन के लिं तर पूरर्नयिंत्रणािाठी िी गोष्ट
मित्त्वाची ठरू शकतात. धरणाचा पाणी र्नयोजनचा एक अिा तिा ज्यात त्यात त्या
धरणाचिं पाणी कििं कधी िोडायचिं याची मार्िती र्दली अिते. धरणाची क्षमता काय
आिे, र्तथे र्कती गाळ िाठला आिे, त्या पररिरातला पाऊि किा आिे अशा
र्नकषािंवर िी मार्िती आधारीत अिते. िमतया अशी आिे की या rule curves ना
गोपनीय ठेवलिं आिे, त्याची कुठलीिी मार्िती लोकािंिमोर नािी. आपल्याकडे धरणािंत
र्कती गाळ िाठला आिे याचीिी मार्िती लोकािंना उपललध नािी.
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कोयनानगर : ०४ ऑगतट रोजी कोयना धरणाचे ििा वक्र दरवाजे तीन फुटावरून
िाडेििा फूट उचलण्यात आले. िकाळी िािंडव्यातून 39 िजार 36 क्यूिेक व
र्वजगिृ ातून दोन िजार 100 cusecs अिा एकूण र्विगि 41 िजार 136 क्यूिक
े
आिे.
राधानगरी : ०१ ऑगतट कोल्िापूर र्जल्यात धव्ु वाधार पाविामळ
ु े
राधानगरी धरणातील पाण्याच्या पातळीत झपाट्याने वाढली. िकाळी आठ ते दपु ारी
चार या आठ तािािंतच धरणाची पाणी पातळी तलबल िव्वाफुटाने वाढली िोती. एका
र्दविात दपु ारी चारपयंत राधानगरी धरणात 89 टक्के पाणी ििंचय झाला. म्िणजे
आठ तािािंत तीन टक्के िाठा वाढला िोता. पाणी पातळी झपाट्याने वाढण्याची
यिंदाची िी पर्िलीच वेळ िोती. मि
ु ळधार पाविामळ
ु े जलाशयात पाण्याची आवक
मोठ्या प्रमाणात िोत झाली . धरणात 7.97 टी.एम.िी. पाणीिाठा झाला.
जलाशयातून भोगावती नदीपात्रात वीजगिृ ातून 1400 क्यि
ु ेक पाण्याचा र्विगि
भोगावती नदीपात्रात िरू
ु करण्यात आला.तालक्ु यात िवि त्र अिलेल्या पाविामळ
ु े
ओढे, नाले दथु डी भरून वाित िोते.त्यामळ
ु े भोगावती नदीला पूर आला. नदीवरील
र्शरगाव, तारळे , रार्शवडे, िळदी येथील बिंधारे पाण्याखाली गेले . 24 तािािंत 140
र्म.मी. पाऊिाची नोंद झाली. प्रकल्प 81 टक्के म्िणजे 1527 द. ल. घ. फू.
पाणीिाठा झाला.24 तािािंत आजरा मिंडलमध्ये 104 र्म.मी., मर्लग्रे मिंडलमध्ये 95
र्म.मी., उत्तूर मिंडलमध्ये 76 र्म.मी., गविे मिंडलमध्ये 160 र्म.मी. अशा िरािरी
108.75 र्म.मी. पाविाची नोंद झाली िोती.
गगनबावडा तालक्ु यात व धरणक्षेत्रात िलग चार र्दवि जोरदार पजि न्यवष्टृ ी
झाली िोती.चोवीि तािािंत गगनबावडा तालक्ु यात 228 र्म.मी. पाविाची नोंद
महाराष्ट्र डायरी२०१९ मराठी ई -मासिक e-Magazine

F O X

P U B L I C A T I O N
14

झाली. गगनबावडा येथे 2853 र्म.मी. पाविाची नोंद झाली आिे िोती. किंु भी
धरणक्षेत्रात 225 र्मर्लमीटर, तर कोदे धरणक्षेत्रात 233 र्मर्लमीटर पाविाची नोंद
झाली आिे. किंु भी धरणातून 350 क्यि
े , तर कोदे धरणातून 1231 क्यि
ु क
ु ेक
पाण्याचा र्विगि अनक्र
ु मे किंु भी व िरतवती नदीपात्रािंत िरू
ु आिे.
कोल्िापूर ,िािंगली,कराड,पाटण या र्ठकाणी जनजीवन र्वतकळीत
झाले.पणु े-बिंगलोर मिामागि आठ र्दवि बिंद रार्िला.पावािाचा जोर कािी प्रमाणावर
कमी झाल्यानतर ििंपूणि मिाराष्ट्रातून जीवनावश्यक वततूची मदत या पूरग्रतत भागािंना
देण्यात आली.देशाबािेर रािणाऱ्या कािी लोकािंनी त्यावेळी मदत के ली. पूरग्रततािंच्या
मदतीिाठी ििंपूणि मिाराष्ट्र धावताना आम्िी पार्िला .

श्री.सुनीि िोिीराम मगर .
+91 99236 82410
बी.कॉम (मॅनेिर सिु ेि प्युअर नॉनव्हेि, पुणे)

पत्ता : म.ु पो.ढोरोशी, िा.पाटण,वि.सािारा
mail id : magarsunil503@gmail.com
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ग्लोबल वार्मिंग: िागविक िापमानिाढ
िध्याची तापमानवाढ िी पूणितः मानवर्नर्मित अिून मख्ु यत्वे िररतगिृ वायू
पररणाम िररतगिृ वायू पररणामामळ
ु े िोत आिे. िररतगिृ वायूचिं े वाढलेले प्रमाण त्याला
कारणीभूत आिे. या वायूमिं ध्ये बाष्ट्प, काबि न डाय-ऑक्िाइड, र्मथेन, नायरि
ऑक्िाइड, ओझोन आर्ण क्लोरोफ्लल्यओ
ु रोकाबि न िीएफ् िी इत्यादींचा िमावेश
िोतो. इिंटरनॅशनल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीिीिी) या आिंतरराष्ट्रीय
मिंडळाने अिा र्नष्ट्कषि मािंडला आिे की, र्विाव्या शतकाच्या मध्यापािून तापमानात
झालेली वाढ िी मनष्ट्ु यर्नर्मित आिे. भर्वष्ट्यात काबि न डायऑक्िाइडचे प्रमाण जिे
वाढेल, त्यानि
ु ार तापमानवाढीचा वेगिी आतापेक्षा अर्धक वाढणार आिे आर्ण िी
नक्कीच आपल्यािाठी चािंगली बातमी नािी, अशा शलदािंत शास्त्रज्ािंनी र्चिंता व्यि
के ली आिे.
गेल्या शिंभर वषांत यापूवी कधीिी झालेली नािी एवढ्या झपाट्यानिं
तापमानवाढ झाली आिे. र्वषवु वत्त
ृ ीय भागातील जी थोडी पवि त र्शखरे र्िमाच्छार्दत
आिेत. त्यातील र्कर्लमािंजारो िे पवि त र्शखर प्रर्िद्ध आिे. या पवि त र्शखरावरील
र्िमाच्छादन इ.ि. १९०६ च्या तल
ु नेत २५ टक्के च उरले आिे. मेर्क्िकोच्या
आखातातील खोलवर अिलेल्या उबदाफे र्लक्ि या िागरी तफ
ु ानाच्या वेळी त्या
भागावरच्या आकाशात काबि न डायऑक्िाईडची पातळी १०० पटींनी वाढल्याचिं
र्दिून आलिं िोतिं. र्वकािाच्या मागाि वर धावायचे अिेल तर औद्योर्गकरण िवे. या
औद्योर्गकरणािाठी इिंधनाचा वापर मोठ्या प्रमाणात िोतो.गाड्यािंपािून मोठमोठे
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कारखाने इिंधनावर चालतात. र्िमेंटची जिंगले उभारण्यािाठी नैिर्गिक जिंगलािंची
कत्तल के ली जाते. र्वजेिाठीिी कोळिा जाळावा लागतो, नािी तर पाणी चक्रात
घालून र्तची र्नर्मिती करावी लागते. या िगळ्यातून व्यय िोणाऱ्या वायूने आता
अवघ्या जगाला कवेत घेतले आिे.
भारतात पयाि वरणीय बदलाचे भयावि पररणाम र्दिू लागले आिेत. भारत
२०४५ पयंत जगातील िवांर्धक लोकििंख्येचा देश बनणार आिे. तोपयंत आपण
जागे न झाल्याि पयाि वरणीय बदलािंनी भारतावर मोठे पररणाम घडर्वलेले अितील.
गिंगा आर्ण ब्रह्मपत्रु ा या नद्यािंच्या पात्राच्या आरिंभाशी अिलेला बफाि च्छार्दत
प्रदेशातील बफि र्वतळे ल. या दोन्िी नद्यातील िमु ारे ित्तर टक्के पाणी िे एरवी बफि
र्वतळूनच येत अिते. ते एकाच वेळी र्वतळल्याने बफाि खालचे डोंगर उघडे पडतील
आर्ण या नद्यािंचे पाणी एकर्त्रतररत्या वािून जाऊन िमद्रु ाची पातळी वाढेल.
मॉन्िूनचा बेभरवशीपणा वाढेल. त्याचे पररणाम मॉन्िून आधारीत शेतीवर िोतील.
नद्यािंवरिी िोतील. ििार्जकच र्पण्यािाठी आर्ण वीज र्नर्मितीिाठी पाण्याचा
तटु वडा भािेल.

िापमान िाढीची कारणे
1. ज्वालामख
ु ींच्या उत्िजि न - ज्वालामख
ु ींच्या उत्िजि नाने देर्खल जागर्तक
तापमान बदलू शकते. त्यािंचा पररणाम तापमान कमी िोण्यात देर्खल िोऊ
शकतो. कारण वातावरणातील धर्ु लकणािंचे प्रमाण वाढते जे अल्राव्िायोलेट
लिरी शोषून घेण्यात कायि क्षम अितात. ज्वालामख
ु ींच्या उत्िजि नाने
तापमान एखाद दि
ु े ज्वालामख
ु ीचा
ु रे वषि च कमी जातत िोउ शकते. त्यामळ
तापमानावर पररणाम तात्कार्लन अितो.
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2. जागर्तक तापमानवाढीला जीवाश्म इिंधनाचे ज्वलन आर्ण वक्षृ तोड या दोन
प्रमख
ु बाबी कारणीभूत आिेत. जीवाश्म इिंधनािंचे बिुतािंशी ज्वलन
वािनािंमध्ये, उदयोगािंमध्ये आर्ण र्वद्यतु र्नर्मिती कें द्रािंमध्ये िोत अिते. या
ज्वलनातून काबि न डाय-ऑक्िाइड (CO2) या िररतगिृ वायूची र्नर्मिती
िोते. वनतपती तवत:चे अन्न तयार करताना प्रकाशििंश्लेषण र्क्रयेत िवेतील
CO2 चा वापर करतात. वातावरणातील CO2 वायू शोषला जाण्याचे प्रमाण
कमी झाल्यामळ
ु े या वायूचे प्रमाण वाढत आिे.
3. औद्योर्गक क्रािंती - औद्योर्गक क्रािंती घडल्यानिंतर फार प्राचीन काळी
गाडल्या गेलेल्या जिंगलािंचा मानवाने इिंधन म्िणून मोठ्या प्रमाणावर वापर
िरू
ु के ला. कुठलािी काबि नी पदाथि जाळला की त्यातून काबि नडाय
ऑक्िाईडची र्नर्मती िोते. त्याप्रमाणे लाकूड आर्ण दगडी कोळिा
जाळल्यानिंतर वातावरणात काबि न डायऑक्िाईडचे प्रमाण वाढू लागले.
दगडी कोळिा जाळला जात अिताना काबि न डायऑक्िाईड वायूबरोबर
कािी कोळशामध्ये अिलेल्या गिंधक आर्ण त्याची ििंयगु े यािंच्या ज्वलनाने
िल्फर डायऑक्िाईडिी िवेत र्मिळू लागला. र्विाव्या शतकात कोळिा
याच्या बरोबर खर्नज तेल आर्ण इिंधन वायूच्िं या ज्वलनामळ
ु े र्नमाि ण िोणाऱ्या
काबि न डायऑक्िाईडची भर पडली. नैिर्गिक तेल आर्ण वायू आपण
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वापरू लागलो की वातावरणात कोळिा जाळून
जमा िोणाऱ्या काबि न डायऑक्िाईडमध्ये भरपूर भर पडून िररतगिृ पररणाम
वाढू लागला.
4. िूयिर्करणािंची दािकता - िूयिर्करणािंची दािकता वाढल्याि जागर्तक
तापमान वाढ िोण्याची शक्यता अिते. परिंतु िध्याच्या
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पररर्तथतीत िूयि र्करणािंचे उत्िजि न िे नेिेमीप्रमाणे आिे. र्करणािंची दािकता
कमी जातत झाल्याि जागर्तक तापमान तात्कार्लन कमी जातत िोते,
दीघि कालीन दािकता कमी अथवा जातत झालेली नािी,त्यामळ
ु े िध्याच्या
तापमान वाढीि िररतगिृ पररणामच जवाबदार आिे.

िापमान िाढीचे भारिािर होणारे पररणाम
1. पूर येण्याचे प्रमाण आर्ण त्याच्या तीव्रतेतिी वाढ िोईल. र्कनाऱ्यालगत
रिाणाऱ्या लोकािंना याचा मोठा त्राि िोईल.
2. गव्िाच्या उत्पादनात चार ते पाच दशलक्ष टनािंनी कपात िोईल.
3. बफाि च्छार्दत प्रदेश र्वतळल्याने िमद्रु ाची पातळी वाढेल. पररणामी
िमद्रु र्कनारी दाट वतती अिलेल्या देशािंना मोठा फटका बिेल. त्यामळ
ु े
मख्ु य भूमीवर पाण्याचा मोठा प्रश्न र्नमाि ण िोईल. िमद्रु ाकाठची मॅनग्रोव्ि
जिंगले नष्ट िोतील.
4. तापमान र्कमान एक अिंश िेर्ल्ियिने वाढे ल.
5. एकाच वेळी र्वतळल्याने बफाि खालचे डोंगर उघडे पडतील आर्ण या नद्यािंचे
पाणी एकर्त्रतररत्या वािून जाऊन िमद्रु ाची पातळी वाढेल.

श्रीमिी रेश्मा गणेश ढिळे .
वशक्षण – BA
म.ु पो.आसरे िा.िाई वि.सािारा
mail id - reshmadhavale1993@gmail.com
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भारतातील आर्ि महाराष्ट्रातील
राजकारिातील बदल
२०१९ भारिदेशािीि आवण राज्यािीि रािकीय घडामोडी
भारतातील पाच राज्यात र्नवडणुका पाहायला र्मळाल्या.काही राज्यात
ित्ता पररवति न तर काही र्िकाणी ित्ताप्रस्थार्पत झाल्याचे पहायला र्मळाले.
२०१९ सािी भारिाची िोकसभा वनिडणुक
भारत देशामधील िावि र्त्रक राष्ट्रीय र्नवडणक
ु ा
झाल्या. ११ एर्प्रल ते १९ मे २०१९ दरम्यान एकूण ७ टप्प्यािंत या
र्नवडणक
ु ािंमधून ितराव्या लोकिभेमधील िवि ५४३ खािदारािंची र्नवड के ली गेली.
मतमोजणी २३ मे रोजी झाली.लोकिभेचा र्नकाल कािीिा अिा पिायला
र्मळाला.भारतीय जनता पक्ष ३०३ खािदार ,राष्ट्रीय कॉग्रिं ेि ५१ खािदार, तणृ मूल
काँग्रि
े २२ खािदार र्शविेना १८ खािदार अशी प्रमख
ु राजकीय पक्षािंची
आकडेवारी पिायला र्मळाली.
भारताच्या पिंतप्रधान पदावर पन्ु िा एकदा श्री.नरेंद्र मोदी याना
र्वराजमान िोण्याचा बिुमान र्मळाला.
मै नरेंद्र दामोदरदाि मोदी भारताच्या पंतप्रधान मोदींचा जीवनपररचय मराठीतून
pdf ई-बुक क्लिक करा आक्ि वाचा
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राजनीत शिेनशिा : अर्मत शाि - राजकािातीि चािलय कें द्रीय गहृ मंत्री अक्मत
शाह यांच्या आयुष्याची माक्हती देिारे मराठी pdf ई-बक
ु क्लिक करा आक्ि वाचा

इिर राज्यािीि िोकसभा वनिडणुका आवण वनकाि
माचि – एर्प्रल मर्िन्यात आंध्रप्रदेश राज्यात र्वधानिभा
र्नवडणक
ु ा झाल्या. या र्नवडणक
ु ीचा र्नकाल लागल्यानिंतर ११ एर्प्रल २०१९ रोजी
YCR कॉग्रिं ेि पक्षाची ित्ता येऊन मख्ु यमिंत्री श्री.वाय.एि.जगनमोिन रेड्डी िे
र्वराजमान झाले.एर्प्रल२०१९ च्या आगोदर तेलगु देिम पक्षाची ित्ता िोती आर्ण
मख्ु यमिंत्री पदाची जबाबदारी एन.चिंद्राबाबू नायडू यािंच्याकडे िोती.
माचि – एर्प्रल मर्िन्यात ओडीसा राज्यात देखील र्वधानिभा
र्नवडणक
ु ा झाल्या. ओडीिा राज्यात र्बजु जनता दल पक्षाची ित्ता िोती आर्ण ती
कायम रार्िली.ओर्डशा राज्याचे मख्ु यमिंत्रीपद नवीन पटनाईक याना र्मळाले.
माचि – एर्प्रल मर्िन्यात अरुणाचिप्रदेश मध्ये र्वधानिभा
र्नवडणक
ु ा झाल्या. र्नवडणक
ु ा आगोदर त्यार्ठकाणी भारतीय जनता पक्ष आर्ण
राष्ट्रीय जनता दलचे िरकार िोते.मात्र २०१९ च्या र्नवडणक
ु ीत भारतीय जनता
पक्षाला एकिाती ित्ता र्मळाली आर्ण पेमा खिंडू पन्ु िा एकदा मख्ु यमिंत्री पदावर
र्वराजमान झाले आिेत.
माचि – एर्प्रल मर्िन्यात वसक्कीममध्ये र्वधानिभा र्नवडणक
ु ा
झाल्या. र्िक्कीममध्ये ित्ता पालट झाली ित्तेत अिलेले र्िक्कीम डेमोक्रेर्टक
पक्षाला पायउतार व्िावे आगले आर्ण र्िक्कीम क्रािंर्तकारी मोचाि चे मख्ु यमिंत्री
झाले.प्रेमर्िगिं तमिंग याना मख्ु यमिंत्री िोण्याचा मान र्मळाला.
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िप्टेबर-ऑक्टोबर २०१९ मध्ये महाराष्र आवण हररयाना
राज्यात र्वधानिभा र्नवडणक
ु ा झाल्या.

हररयानाि भारतीय जनता पक्षाचे िरकार िोते मात्र २०१९
र्नवडणक
ु ीत बिुमत न र्मळाल्याने भाजपाला जननायक जनता पाटी िोबत ित्ता
तथापन के ली.मोिन लाल खट्टर मख्ु यमिंत्री पदावर र्वराजमान झाले.

महाराष्र र्वधानिभा र्नवडणूक नेत्यािंच्या पक्षािंतराने खूप चचेत
रार्िली.राष्ट्रवादी आर्ण काँग्रेिच्या अनेक बड्या नेत्यािंनी भारतीय जनता पक्षात
आर्ण र्शविेनेत प्रवेश के ला.
माजी मख्ु यमिंत्री मिाराष्ट्र राज्य - १९६० पासूनचे महाराष्र राज्याचे मख्ु यमंत्र्याची
सक्वस्तर माक्हती pdf ई-बुक क्लिक करा आक्ि वाचा.

मिाराष्ट्र र्वधानिभा र्नवडणक
ु ीत जनतेने मिायतु ीला तपष्ट
बिुमत देले.मात्र मख्ु यमिंत्री पदाच्या वादात भारतीय जनता पक्ष आर्ण र्शविेना यािंनी
िता तथापन के ली नािी. १५ र्दविात िरकार तथापन न झाल्याने राष्ट्रपती राजवट
लागू करण्यात आली.
र्शविेनेने राष्ट्रवादी,काँग्रेि पक्षािंशी आघाडी करत ित्ता तथापन
के ली.मिाराष्ट्राचे मख्ु यमिंत्री पद र्शविेनेचे उद्धव ठाकरे यािंनी िािंभाळले आिे .

श्री.प्रविक दादासो चव्हाण .
+91 9156999191
बी.कॉम (एि.एि.बी. प्रथम िर्क)

पत्ता : म.ु पो.भादे , िा.खंडाळा, वि.सािारा.
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ित्ता कें द्र : शरद पवार - महाराष्राच्या िाडलया नेत्याचा राजकीय प्रवास
pdf ई-बुक क्लिक करा आक्ि वाचा.
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भारतातील आर्ि महाराष्ट्रातील महत्वाचे
बदल
२०१९ – २०२० या आवथकक िर्ाकचा कें द्रीय अथकसक
ं ल्प
जल
ु ै मर्िन्यात देशाचा आर्थिक अथि ििंकल्प िादर के ला
गेला.भारताच्या अथि मिंत्री र्नमि ला िीतारमन यािंनी अथि िक
िं ल्प लोकिभेत मािंडला.
देशाच्या र्वकािािाठी िरकारी र्तजोरीतून किा पैिा खचि के ला जाईल त्याचा
ताळे बदिं यात िादर के ला गेला. अथि िक
िं ल्पात अथि मिंत्री वेगवेगळ्या घोषणा
र्वकािाच्या घोषणा करतात. २०१९ च्या अथि िक
िं ल्पात काय तरतदु ी के ल्या
पािूयात.
सिाकि प्रथम कोणत्या िस्िू स्िस्ि झाल्या त्या पाहूयाि
गिृ कजि , इलेक्रॉर्नक कार,मोबाईल चाजि र,िाबण,sanitary
napkin,शाम्पू,िेअरoil टूथपेतट,कपडे धण्ु याची पावडर,रव्िलbag,तवयिंपाकाची
भािंडी,चश्माफ्रेम,चादर,खोबरे,पातता,र्वमा,िेटअप बाक्ि,आयात ििंरक्षण िार्ित्य
आर्ण बयाि च गोष्टी तवतत झाल्या.
कोणत्या िस्िू महाग झाल्या त्या पाहूयाि
पेरोल,डीजेल,िोने,चािंदी,र्िगारेट,तिंबाखू,एअर किं डीशन,लाउडतपीकर,डीजीटल
र्व्िडीओ रेकाडि र,िीिीटीव्िी कॅ मेरा,आयात पतु तके ,वति मानपत्रे व मार्िकािंचा कागद,
आयात प्लार्तटक,टाईल्ि,तटेनलेि उत्पादने,पीव्िीिी पाईप,वािन कजे,काजू.
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अथकसक
ं ल्पाि कोणिे बदि सिििी देण्याि आल्या त्याची मावहिी खािी देि
आहोि.
गिृ तवप्न आवाक्यात, ४५ लाखािंपयंत गिृ कजाि च्या व्याजात वषाि काठी आता
र्मळणार ३.५ लाखािंपयंत प्रार्प्तकर िवलत.
प्राप्तीकर परतावा भरण्यािाठी पॅन काडि ची आवश्यकता नािी, आधार काडि चा
उपयोग करता येईल.
र्डर्जटल पेमेंटचा भार बँकािंवर ग्रािकािंिाठी मोफत व्यविार.
तिंबाखूच्या उत्पादनािंवरील उत्पादन शक्ु ल वाढवले.
पेरोल-र्डझेलवरील उत्पादन शल्ु कात प्रर्तर्लटर १ रुपयाची वाढ
िोने-चािंदीवरील िीमा शल्ु कात १० टक्क्यािंवरून १२.५ टक्क्यािंपयंत वाढ
पाच लाखािंवरील वार्षिक उत्पन्न अिणाऱ्यािंना प्रार्प्तकर लागू, कर रचनेत कुठलािी
बदल नािी.
नागररकािंना आता पॅन र्किंवा आधार यापैकी कुठलािी एक निंबर देण्याची िर्ु वधा
१२० कोटींिून अर्धक भारतीयािंकडे आधार
तटाटि अप िरू
ु करणाऱ्यािंना भरमिाठ करिूट
इलेर्क्रक वािनािंच्या खरेदीवरील जीएिटी १२ टक्क्यािंवरू ५ टक्के करणार
िरकारचे र्नगंतु वणक
ु ीचे लक्ष्य १.५ लाख कोटी
१, २, ५, १० आर्ण २० रुपयािंची नवी नाणी लवकरच चलनात येणार
देशात १७ आदशि पयि टन तथळिं उभारणार
िावि जर्नक क्षेत्रातील म्िणजे िरकारी बँकािंना ७० िजार कोटींची मदत देणार
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बँकािंनी र्वक्रमी ४ लाख कोटींची कजि विल
ु ी के ली
बँकािंच्या अनत्ु पादीत मालमत्तेत (NPA) मोठी घट
१८० र्दविािंची वाट न पािता अर्नवािी भारतीयािंना (NRI) तातडीने आधार काडि
देणार
दोन कोटी शेतकऱ्यािंना र्डर्जटल र्शक्षण देणार
मर्िला िक्षमीकरणािाठी िर्मती नेमणार
अथि व्यवतथेत मर्िलािंचे योगदान मित्त्वाचे, ग्रामीण क्षेत्रातिी मर्िलािंचे बिुमोल
योगदान
आतापयंत ३० लाख नागररक पेन्शन योजनेशी जोडले गेले
रेल्वे तथानकािंच्या आधर्ु नकीकरणािाठी कें द्र िरकारची मोठी योजना
३५ कोटी एलईडी बल्ब आतापयंत वाटण्यात आले
एलईडी बल्बला योजनेला अर्धक प्रोत्िािन देणार
कामगार र्नयम अर्धक िल
ु भ करणार
तटाटि अपला प्रोत्िािन देण्यािाठी दूरदशि नवरून र्वशेष कायि क्रम िरू
ु करणार
मेरो रेल्वे प्रकल्पािंिाठी पीपीपी मॉडेल राबवणार
नवीन राष्ट्रीय र्शक्षण धोरण राबवणार, उच्च र्शक्षणाला चालना देणार
शिरािंना जोण्यािाठी उपनगरीय रेल्वेत अर्धक गिंतु वणूक करणार
तवच्छ भारत योजना प्रत्येक गावात नेणार
आर्थिक मिंदी उपाययोजना आपिे भक्वष्य सरु क्ित करण्यासाठी नलकी वाचा
सक्वस्तर माक्हती pdf ई-बक
ु क्लिक करा आक्ि वाचा.
.
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र्वदेशी पतु तकािंवर ५ टक्के िीमा शल्ु क भरावे लागणार
ििंरक्षण उत्पादनािंच्या आयातीवरील िीमा शल्ु क िटवले
वार्षिक २ कोटींिून अर्धक उत्पन्न अिणाऱ्यािंच्या ३ टक्के तर ५ कोटींिून अर्धक
वार्षिक उत्पन्न अिणाऱ्यािंना ७ टक्के अर्धभार भरावा लागणार
१ कोटींिून अर्धक रोख रक्कम काढणाऱ्यािंना २ टक्के कर भरावा लागणार.
यािारखे मित्वाचे घोषणा आर्ण आर्थिक तरतदु ी करण्यात
आल्या.देशातील जनतेचा िारािर र्वचार करून िा अथि ििंकल्प तयार के ला
जातो.देशातील िवि लोकािंना त्याचा फायदा व्िावा िा त्यामागचा िेतू अितो.कर
रूपातून र्मळालेला जनतेचा पैिा जनतेच्या भल्यािाठी वापरावा लागतो.
श्री.अक्षय िगदीश रांगोळे
एम.ए अथकशास्त्र व्यािसावयक
mail id – akshayjrangole77@rediffmail.com
बचत आर्ण श्रीमतीचे रितय वाचा आक्ि श्रीमत व्हा सक्वस्तर माक्हती pdf ई-बुक
क्लिक करा आक्ि वाचा.
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विहेरी ििाक निीन कायदा
इतलाम धमाि नि
ु ार र्नकाि म्िणजे र्ववाि िा करार अिून यात
मर्िला व परू
ु ष या दोघािंच्यािी अर्धकारािंना ग्राय मानले गेले आिे. इतलाममध्ये
र्तिेरी तलाकला तलाक-ए-िन्ु नत अिे म्िटले जाते आर्ण िा तलाक मर्िला व
परू
ु षािंनी िवाि त शेवटचा, िामोपचाराने घटतफोट घेण्याचा मागि म्िणून इतलाममध्ये
िमजला जातो. यात परू
ु षाने र्नकाि के लेल्या मर्िलेला घटतफोट देताना एकदा
तलाक म्िटल्यावर पढु चा एक मर्िना म्िणजे एक चािंद्रमाि थािंबणे अर्नवायि आिे.
अिे तीन मर्िने िी प्रर्क्रया िोऊन दरम्यानच्या काळात एकत्र रािण्यावर दोघािंची
ििमती न झाल्याि अिंर्तम र्नणि य म्िणनू तलाक घेतला जातो आर्ण यामध्ये
र्नकािच्या वेळी पतीने मान्य के लेली मर्िलेच्या मेिेरची रक्कम र्तचा िन्मान राखून
र्तला परत देण्याचा प्रघात आिे. इतलाम धमाि त मर्ु तलम मर्िलािंनािी र्नकाि त्यािंच्या
दृष्टीने प्रभावी रािीला नािी अिे वाटले तर, ‘खल
ु ा’ पद्धतीचा उपयोग करून घटतफोट
घेता येतो आर्ण या पद्धतीत र्तला र्नकािच्या वेळी र्मळालेली मेिेर ती पतीला परत
करते.
भारतामध्ये एकाच वेळी तीन वेळा तलाक म्िणून मर्िलािंना
ताबडतोब घटतफोट देण्याची पद्धत अनेक वषे चालू अिली तरी मार्िती आर्ण
तिंत्रज्ानाच्या आधर्ु नक काळात या तलाक देण्याच्या पद्धतीतिी बदल झालेले
र्दितात. जिे कागदाच्या तक
ु ड्यावर र्लिून, फोनवरून, मोबाईल फोनवरून,
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एिएमएिद्वारे तलाक देणे, मेल पाठवून अथवा व्िॉट्ि अपवरून मेिेज करून तलाक
देणे वगैर.े यात अिा घटतफोट िा तात्काळ व पनु र्विचार न करता येण्याजोगा मानला
जातो. र्नकाि या कराराचा अिा अव्यविायि आर्ण मर्ु तलम मर्िलािंना अिरु र्क्षत
करणारा आर्ण त्यािंच्या अर्धकारािंचे िनन करणारा प्रकार (तलाक-ए-र्बद्दत) िवोच्च
न्यायालयाने ऑगतट, २०१७मध्ये अवैध ठरवला.
२०१९ मध्ये निीन कायदा करण्याि आिा
मर्ु तलम मर्िला (र्ववािाििंबधिं ीचे अर्धकार अबार्धत राखणे)
र्वधेयक २०१९ िे िवोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पढु चे पाऊल आिे. या
र्वधेयकानि
ु ार भारतात आता इतलाम धमाि तील परू
ु षािंना कोणत्यािी प्रकारे, यामध्ये
लेखी र्किंवा इलेक्रॉर्नक अशा कोणत्यािी माध्यमाचा उपयोग करून एकाच वेळी तीन
वेळा तलाक म्िणून मर्िलािंना घरातून अचानक घटतफोट देऊन बेदखल करता येणार
नािी. कोणत्यािी प्रकारे िलग तीन वेळा तलाक म्िणणे िा आता फौजदारी गन्ु िा
मानला गेला अिून त्याबद्दल मर्ु तलम परू
ु षाला तीन वषांपयंतच्या तरुु िं गवािाची र्शक्षा
िोऊ शकते. अशा तलाक र्वरोधात पीर्डत मर्िला र्किंवा र्तचे रिाचे नातेवाईक वा
िािरकडील नातलग यािंनी तक्रार दाखल के ल्याि पोलीि अर्धकारी अशा मर्ु तलम
परू
ु षार्वरोधात दखलपात्र गन्ु िा दाखल करून त्याची रवानगी तरू
ु िं गात करू शकतो.
अशा गन्ु यात के वळ न्यायालयाला जामीन देण्याचा अर्धकार रािील. पीर्डत
मर्िलेची बाजू ऐकून जर जामीन देण्याची कारणे िमाधानकारक वाटली तर,
न्यायालय अिा जामीन मर्ु तलम परू
ु षाला जािीर करू शकते.
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अशा प्रकारे तलाक म्िणणे िा दखलपात्र गन्ु िा मानला
गेला अिून यात दिंड व र्शक्षा या दोन्िीची तरतदु करण्यात आलेली आिे. या
गन्ु यातील पीर्डत मर्िला व र्तच्यावर अवलिंबून अिणाऱ्या मल
ु ािंिाठी आर्थिक
िािाय्याची रक्कम न्यायालय र्नर्ित करेल.
तीन तलाक र्वधेयक ििंिदेच्या दोन्िी िभागिृ ािंत बिुमताने
ििंमत झाल्यानिंतर ३१ जल
ु ै २०१९ रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोर्विंद यािंनी या
र्वधेयकावर तवाक्षरी के ली. मर्ु तलम मर्िला (मर्िला अर्धकार ििंरक्षण कायदा)
कायदा, २०१९लागू करण्यात आला.
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काश्मीरचा प्रिंवबि प्रश्न ३७० किम ३५ अ वनयम रद्द
जम्मू काश्मीरला घटनेतील 370व्या कलमानि
ु ार र्वशेष दजाि
देण्यात आला िोता. िा दजाि मागे घेण्यात आला आिे. त्याचप्रमाणे जम्मू आर्ण
काश्मीर राज्याचे र्वभाजन करून कें द्रशार्ित बनवण्याचा र्नणि य घेण्यात आला आिे.
यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये र्वधानिभा अिेल मात्र लडाखमध्ये र्वधानिभा निेल.
जम्मू आर्ण काश्मीर पनु रि चना र्वधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोर्विंद यािंनी मिंजरु ी
र्दली.जम्मू आर्ण काश्मीर पनु रि चना कायदा 2019 या नावाने िा नवा कायदा
ओळखला जाणार अिून त्याची अिंमलबजावणी 9 ऑगतट पािून िोईल, अििं कायदा
मिंत्रालयाने जारी के लेल्या राजपत्रामध्ये म्िटलिं आिे.
३७० किमाि काय विशेर् होिे ?
कलम 370नि
ु ार जम्मू काश्मीरची एक वेगळी राज्यघटना िोती.
या कलमानि
ु ार िरु क्षा, परराष्ट्र धोरण, अथि , दळणवळण या बाबी िोडल्या तर र्तथे
कोणत्यािी कायद्याची अिंमलबजावणी करण्यािाठी जम्मू-काश्मीरच्या र्वधानिभेची
ििंमती अिावी लागते. त्यामळ
ु े र्तथल्या रार्िवाशािंिाठी नागररकत्व, मालमत्तेची
मालकी, मूलभूत िक्क या र्वषयीच्या तरतदु ी ििंपूणिपणे वेगळ्या आिेत.
जम्मू काश्मीर वगळता भारतातल्या इतर कोणत्यािी राज्यातील
लोक इथे मालमत्ता र्वकत घेऊ शकत नव्िते. कलम 370 नि
ु ार कें द्र जम्मू
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काश्मीरमध्ये आर्थिक आणीबाणी लादू शकत नव्िते. बायशिींनी कािी िल्ला
के ल्यािच र्तथे आणीबाणी लागू िोऊ शकते. त्यामळ
ु े अिंतगि त िमतयािंमळ
ु े राज्यात
अशािंतता पिरली अिेल र्किंवा धोका र्नमाि ण झाला अिेल तर र्वधानिभेच्या
ििंमतीनिंतर र्तथे कें द्र िरकारला आणीबाणी लागू करता येते.
कें द्रीय िचु ीत र्किंवा िमवती िचु ीत ज्या बाबींचा िमावेश आिे त्याच
बाबी ििंिदेच्या कायि क्षेत्रात येतात. र्तथे राज्यिचु ीतील तरतदु ी लागू िोत नािी.इतर
राज्यािंच्या बाबतीत कायदा करण्याचे िवोच्च अर्धकार ििंिदेचे अितात. मात्र जम्मू
काश्मीरमध्ये िे अर्धकार र्वधानिभेकडे िरु र्क्षत आिेत.
फुटीरतावादी कृत्य र्किंवा भारताच्या िावि भौमत्वाला र्जथे धोका अितो
ती पररर्तथती या तरतदु ीला अपवाद आिेत.प्रर्तबिंधात्मक तथानबद्धतेचे (अशािंतता
पिरते आिे अिे लक्षात आल्याि कािी ििंशर्यतािंना र्किंवा िमाजकिं टकािंना अटक
करण्यात येते. त्याला प्रर्तबिंधात्मक तथानबद्धता अििं म्िणतात.) र्नयम करण्याचे
अर्धकार जम्मू काश्मीरच्या र्वधानिभेचे आिेत. त्यामळ
ु े या ििंदभाि त भारताच्या इतर
भागात लागू अिलेले र्नयम इथे लागू िोत नािी.
राज्यघटनेची मागि दशि क तत्त्वे आर्ण मूलभूत कति व्यिं जम्मू काश्मीरमध्ये
लागू िोत नािी.र्वधानिभेने िे कलम रद्द करण्याचा प्रतताव ििंमत के ला तरच िे कलम
रद्द िोऊ शकतिं.
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िाहन कायद्यािीि नव्या िरिुदी
कें द्र िरकारनिं मोटार वािन कायद्यात िधु ारणा के ल्या. नव्या
िधु ारणािंिि मोटार वािन (िधु ारणा) कायदा एक िप्टेंबर २०१९ पािून लागू
करण्यात आला. या कायद्यातील नव्या तरतदु ींमळ
ु िं वािन र्नयम तोडल्याि िोणाऱ्या
र्शक्षा आर्ण दिंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आिे. दिंडाच्या रकमेत वाढ
झाल्यानिं अपघात कमी िोतील. कारण लोक वािन चालवताना अर्धक ितकि
राितील. र्शवाय, िध्याच्या दिंड िे जवळपाि दशकभर जनु े िोते, त्यामळ
ु िं त्यात
बदल करणिंिी आवश्यक िोतेच अिे पररविन मिंत्रालयाचे म्िणणे आिे.
मोटार िाहन सधु ारणा कायद्याि काय बदि झािे ?
1. चारचाकी गाडी चालवताना िीटबेल्ट लावला निल्याि आधी के वळ 100 रूपये
दिंड आकारला जात िोता. आता िा दिंड 1000 रूपये करण्यात आलाय.
2. दचु ाकी चालवताना िेल्मेट घातला निल्याि आधी के वळ 100 रूपये दिंड
आकारला जात िोता. आता 1000 रूपये दिंड आर्ण तीन मर्िन्यािंपयंत वािन
परवाना रद्द करण्यता येईल.
3. अॅम्लयल
ु न्ििारख्या आपत्कालीन वािनािंचा रतता अडवल्याि 10 िजार रूपये
र्किंवा त्यािून दिंड र्किंवा तीन मर्िन्यािंचा तरुु िं गवािाची र्शक्षा िोईल र्किंवा या दोन्िी
र्शक्षािी ठोठावल्या जातील. याआधी या गन्ु यािाठी कोणतीिी र्शक्षा नव्िती.
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4. वािन चालवताना परवाना निेल तर 5 िजार रूपये र्किंवा त्यािून अर्धक दिंड र्किंवा
3 मर्िन्यािंचा तरू
ु िं वाि र्किंवा दोन्िी र्शक्षा िोतील. िाच गन्ु िा पन्ु िा के ल्याि 10
िजार रूपये र्किंवा त्यािून अर्धक दिंड र्किंवा एक वषांची र्शक्षा र्किंवा दोन्िी र्शक्षा
िोतील.
5. परवाना रद्द झाला अितानािी वािन चालवल्याि 10 िजार रूपये र्किंवा त्यािून
अर्धक र्किंवा 3 मर्िन्यािंचा तरू
ु िं गवाि र्किंवा दोन्िी र्शक्षा िोतील.
6. भरधाव गाडी चालवल्याि 5 िजार रूपये र्किं वा त्यािून अर्धक र्किंवा 3 मर्िन्यािंचा
तरू
ु िं गवाि र्किंवा दोन्िी र्शक्षा िोतील.
7. अल्पवयीन व्यिीनिं गन्ु िा के ल्याि वािनाच्या मालकाला दोषी ठरवलिं जाईल आर्ण
25 िजार रूपये दिंडािोबत 3 वषांचा तरू
ु िं वाि िोईल. र्शवाय, गाडीची नोंदणी एक
वषाि िाठी रद्द के ली जाईल. तिेच, अल्पवयीन आरोपी 25 वषांचा िोईपयंत त्याला
वािन परवाना र्दला जाणार नािी.
8. मद्यधदिंु अवतथेत वािन चालवल्याि 10 िजार रूपये र्किंवा त्यािून अर्धक दिंड
र्किंवा 6 मर्िन्यािंचा तरू
ु िं गवाि र्किंवा दोन्िी र्शक्षा िोतील. मात्र, िाच गन्ु िा पन्ु िा
के ल्याि 15 िजार रूपये र्किंवा त्यािून अर्धक दिंड र्किंवा 2 वषांचा तरुु िं गवाि र्किंवा
दोन्िी र्शक्षा िोतील.
9. वािन चालवताना र्िग्नल तोडल्याि 10 िजार ते 5 िजार रूपये दिंड र्किंवा 6-12
मर्िने तरुु िं गवाि र्किंवा दोन्िी र्शक्षा िोतील. मात्र, िाच गन्ु िा पन्ु िा के ल्याि 10
िजार रूपये दिंड र्किंवा 2 वषांचा तरुु िं गवाि र्किंवा दोन्िी र्शक्षा िोतील.
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10. मोठमोठ्यानिं िॉनि वाजवल्याि पर्िल्यािंदा एक िजार रूपयािंचा दिंड आर्ण पन्ु िा
िाच गन्ु िा के ल्याि 2 िजार रूपयािंचा दिंड आकारला जाईल. याआधी यािाठी
र्शक्षेची कोणतीिी तरतूद नव्िती.
11. वािनाला र्वमा ििंरक्षण निल्याि दोन िजार रूपयािंपयंत दिंड र्किंवा तीन
मर्िन्यािंचा तरुु िं गवाि र्किंवा दोन्िी र्शक्षा िोतील. मात्र, िाच गन्ु िा पन्ु िा के ल्याि
चार िजार रूपयािंपयंत दिंड र्किंवा तीन मर्िन्यािंचा तरुु िं गवाि र्किंवा दोन्िी र्शक्षा
िोतील.
12. वािन चालवताना मोबाईलवर बोलल्याि, चक
ु ीच्या पद्धतीनिं ओव्िरटेर्किंग
के ल्याि र्किंवा रतत्याच्या र्वरूद्ध र्दशेने वािन चालवल्याि एक िजार ते पाच
िजार रूपये दिंड र्किंवा 6-12 मर्िने तरू
ु िं गवाि र्किंवा दोन्िी र्शक्षा िोतील. िाच
गन्ु िा पन्ु िा के ल्याि 10 िजार रूपये दिंड र्किंवा दोन वषांचा तरू
ु िं गवाि र्किंवा दोन्िी
र्शक्षा िोतील.
वािन कायद्यातील नव्या िधु ारणािंमळ
ु िं र्नयम कडक झाले अिले,
तरी त्यािोबत वािन चालकािंिाठी या कायद्यात कािी िमाधानकारक तरतदु ीिी
करण्यात आल्या आिेत. वािन परवान्याचिं नूतनीकरण करायचिं अिल्याि वषि भरात
कधीिी करू शकता. याआधी एक मर्िन्याच्या आतच वािन परवान्याचिं नूतनीकरण
करणिं बिंधनकारक िोतिं. वािन परवान्यािाठी अजि आर्ण वािन नोंदणी आता
राज्यातील कुठल्यािी आरटीओमध्ये करता येईल. तिेच, वािन परवान्याचिं
नूतनीकरण करायचिं अिल्याि वषि भरात कधीिी करू शकता.

महाराष्ट्र डायरी२०१९ मराठी ई -मासिक e-Magazine

F O X

P U B L I C A T I O N
35

राष्रीय नागररकत्ि दुरुस्िी कायदा
कें द्रीय गिृ मिंत्री अर्मत शाि यािंनी ०९ र्डिेंबर रोजी नागररकत्व
दरुु तती र्वधेयक लोकिभेत मािंडले. नागररकत्व दरुु तती र्वधेयक आठ तािािंच्या
वादळी चचेनिंतर मध्यरात्री लोकिभेत र्वधेयक मिंजूर झाले. र्वधेयकाच्या बाजूने
३११ तर र्वरोधात ८० मते पडली. पार्कततान, बािंगलादेश आर्ण अफगार्णततान
या देशािंतून आलेल्या र्बगरमतु लीम र्नवाि र्ितािंना भारतीय नागररकत्व देण्याची
तरतूद या दरू
ु तती र्वधेयकात आिे.
या कायद्याि नेमके काय बदिण्याि आिे
धार्मि क छळाला किं टाळून पार्कततान, बािंगलादेश आर्ण
अफगार्णततान या देशािंतून ३१ र्डिेंबर २०१४ पयंत भारतात आलेल्या र्िदिं ू,
शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व र्ितती िमदु ायाच्या लोकािंना बेकायदा तथलािंतररत
मानले जाणार नािी आर्ण त्यािंना भारतीय नागररकत्व र्दले जाईल, अशी तरतूद
नागररकत्व (दरुु तती) र्वधेयक २०१९ मध्ये आिे.
या कायद्यािीि कोणत्या अटी बदिण्याि आल्या
िध्या कोणत्यािी परदेशी व्यिीला भारताचिं नागररकत्व
र्मळवण्यािाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वषि रािणिं आवश्यक आिे. नागररकत्व
दरुु तती र्वधेयकामध्ये िी अट र्शर्थल करून ती ििा वषि करण्यात आली आिे.
यािाठी भारतीय नागररकत्व कायदा, १९५५ मध्ये कािी बदल करण्यात आलेत.
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ज्यामळ
ु े भारतीय नागररकत्वािाठी अजि करणाऱ्यािंना कायदेशीररीत्या िोयीचिं
पडेल.
िे र्वधेयक घटनार्वरोधी अिल्याचा आरोप करीत काँग्रेि, तणृ मूल
काँग्रेि, इिंर्डयन यर्ु नयन मर्ु तलम लीग, राष्ट्रीय जनता दल, एमआयएम या पक्षािंनी
र्वधेयकाला र्वरोध के ला िोता.

अॅड.श्रीकांि रािसाहेब भोसिे.
बी.ए.एि.एि.बी. िवकि
म.ु पो.सासिड िा.पुरदं र वि.पुणे
mail id - bhosleshrikant54@gmail.com
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पल
ु वामा भ्याडहल्ला आर्ि हवाई प्रर्तउत्तर
जम्मू काश्मीरमधील पल
ु वामा येथे 14 फे ब्रवु ारी 2019 रोजी
आत्मघाती दिशतवादी िल्ला झाला.त्यात 44 जवान शिीद झाले. जम्मूिून
श्रीनगरला जाणाऱ्या कें द्रीय राखीव पोलीि दलाच्या (िीआरपीएफ) ताफ्लयावर िा
भ्याड िल्ला करण्यात आला. देशात जवानािंवर झालेला िा आतापयंतचा िवांत मोठा
िल्ला आिे. िीआरपीएफच्या ताफ्लयात एकूण 78 वािने िोती आर्ण त्यातून एकूण
2,547 जवान प्रवाि करत िोते. जैश-ए-मोिम्मदचा दिशतवादी आर्दल अिमद दार
उफि वक्काि याने लाटूमोड येथे ताफ्लयावर 350 र्कलो आरडीएक्ि तफोटकािंनी
भरलेली कार धडकवून िा आत्मघातकी िल्ला घडवला िोता.
या घटनेच्या जोरदार प्रर्तर्क्रया उमटल्या. िल्ल्यानिंतर भारताने
पार्कततानला र्दलेला mfn (मोतट फे व्िडि नेशन) िा दजाि काढून घेतला. या
िल्ल्याची जबाबदारी पार्कततान र्तथत इतलार्मक गट जैश-ए-मििंमदने तवीकारली
िोती. शिीदािंमध्ये मिाराष्ट्राचे िपु त्रु रािुल बजरिंग करािंडे देखील िोते.

हिाई प्रविउत्तर
१४ फे ब्रवु ारी २०१९च्या पल
ु वामा िल्ल्यानिंतर भारतीय
वायि
ु ेनेने पार्कततान व्याप्त काश्मीर मधील बालाकोट शिरावर के लेला िल्ला
िोता. िा िल्ला २६ फे ब्रवु ारी, २०१९ रोजी करण्यात आला िोता. भारतीय
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वायि
ु ेनेच्या १२ र्मराज २००० जेट र्वमानािंनी र्नयिंत्रण रेषेच्या पलीकडे जाउन
बालाकोटजवळील दिशतवादी अड्ड्यािंवर िल्ला चढवला. भारतीय
िैन्यावर पल
ु वामा येथे झालेल्या दिशतवादी िल्ल्याला उत्तर म्िणून िा िवाई
िल्ला करण्यात आलेला आिे अिे भारतीय िैन्याने िािंर्गतले. भारताच्या
शािकीय ििंतथाद्वारे अिे िािंर्गतले जात आिे की, भारतीय िवाई दलाने जैश-एमिोम्मद या आतिंकवादी गटाच्या बालाकोट येथील प्रर्शक्षण र्शबीरावर िल्ला के ला
आर्ण त्यात जवळपाि ३५० आतिंकवादी ठार झाले. या िवाई िल्ल्यानिंतर
भारतीय र्वमाने कोणत्यािी अडथळ्यार्शवाय भारताच्या भूमीवर परत आलेली
आिेत. त्यात भारतीय िवाई दलाला कोणतेिी नक
ु िान झालेले नािी.
पार्कततानच्या िैन्यदलाने अिे जार्िर के ले आिे की, जेव्िा
भारतीय िवाई दलाच्या र्वमानािंनी मझ
ु फराबाद येथे घि
ु खोरी करून पार्कततानच्या
िीमेचे उल्लिंघन के ले. त्यावर पार्कततानी र्वमानािंनी उलट जबाबी कारवाई के ली
आर्ण भारतीय र्वमानािंना घाईने परतावे लागले. त्या घाईमध्ये भारतीय र्वमानािंनी
त्यािंचा पे-लोड म्िणजेच जाततीचे जड िामान आर्ण इिंधन मोकळ्या जागेत िोडून
र्दले. जरी ते पार्कततानच्या भूभागात पडले अिले तरी त्यामळ
ु े कोणतीिी र्जर्वत
वा मालमत्तेची िानी झालेली नािी. याच घटनेबरोबरच भारत-पाक िीमेवर
गोळीबारी िरू
ु झाली िोती.
१९७१ च्या भारत-पाक यद्ध
ु ानिंतर दोन्िींिी देश अणवस्त्र धारी
झाल्यानिंतर पर्िल्यािंदाच भारतीय िवाई दलाने र्नयिंत्रण रेषेच्या पर्लकडे जाऊन
िैर्नकी कारवाई के लेली आिे.

महाराष्ट्र डायरी२०१९ मराठी ई -मासिक e-Magazine

F O X

P U B L I C A T I O N
39

विंग कमांडर अवभनंदन यांचे शौयक
27 फे ब्रवु ारच्या िकाळी झालेल्या िवाई धमु िक्रीत एक भारतीय र्वमान
पार्कततानात पाडण्यात आलिं. भारताचा एक वैमार्नक आपल्या तालयात अिल्याचिं
पार्कततानने िािंर्गतलिं आिे, तर आपला एक पायलट बेपत्ता अिल्याचिं भारताच्या
परराष्ट्र मिंत्रालयानेिी तपष्ट के ल िोते. वायि
ु ेनेच्या िल्ल्यानिंतर पार्कततानी लढाऊ
र्वमानािंनी भारतावर िल्ला करण्याचा प्रयत्न के ला िोता. या िल्ल्याला भारताने
चोख प्रत्त्यत्त
ु र देत पार्कततानचा िा डाव िाणून पाडला िोता. या िल्ल्यादरम्यान
भारताचे लढाऊ र्मग-२१ र्वमान क्रॅश झाले िोते. त्यानिंतर ते चालवत अिलेल्या
र्विंग कमािंडरला पार्कततानने तालयात घेतले िोते. या घटनेनिंतर भारताने
पार्कततानी दूतावािाला बोलावून पायलटला तात्काळ व िरु र्क्षतपणे भारताकडे
िपु ूदि करण्याची मागणी के ली.
कमािंडर अर्भनिंदन याना पार्कततानी िैन्याने पकडल्यावर त्यािंनी धाडि
दाखवत िोबत अिलेले नकाशे र्मटवून टाकले िोते. पार्कततानी िैन्याने मनोधैयि
खचवून त्यािंना प्रश्न र्वचारले मात्र िगळ्या प्रश्नािंची अगदी योग्य प्रकारे उत्तरे देत
कोणतीिी मित्त्वाची मार्िती िािंर्गतली नािी.
भारताने आक्रमक भूर्मका घेतल्याने पार्कततानला आणखी िल्ल्याची
भीती वाटत िोती. त्यामळ
ु े पार्कततानच्या तालयात अिणारे भारतीय िवाई
दलाचे र्विंग कमािंडर अर्भनिंदन यािंना भारताच्या तवाधीन करू अशी घोषणा
पार्कततानचे पिंतप्रधान इम्रान खान यािंनी तवतः पार्कततानच्या ििंिदेत के ली. र्विंग
कमािंडर अर्भनिंदन वधि मान यािंची िटु का करण्यात आली.

- टीम फॉक्स पवलिके शन
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प्रलंर्बत रामजन्मभूमी खटला र्नकाल
वादग्रतत जागा रामजन्मभूमी अिल्याचा र्नणि य िप्रु ीम कोटाि ने ०९
नोव्िेंबर २०१९ रोजी र्दला आिे. तर या प्रकरणातील दि
ु रे पक्षकार िन्ु नी वक्फ
बोडाि ला पाच एकर पयाि यी जागा उपललध करून र्दली जाणार आिे. तिेच या
प्रकरणातील र्तिरे पक्षकार र्नमोिी आखाडा यािंचे जागेवरचा दावा फे टाळून
लावण्यात आला आिे, अििं िरन्यायाधीश रिंजन गोगोई यािंनी िािंर्गतलिं.
मर्शदीच्या भोवतीची जागा भगवान रामाचिं
जन्मतथळ आिे, अशी र्िदिं ूचिं ी धारणा पूवीपािूनच आिे आर्ण त्यानि
ु ार ते र्तथे
पूजािी करत आलेले आिेत, अििं अनेक शािकीय नोंदी करणारे गॅझेर्टअर तििंच
अनेक परदेशी प्रवाशािंनी त्यािंच्या पतु तकािंमध्ये म्िटलिं आिे.
अयोध्या येथील वाततूत १९४९ िाली झालेली मूतीची
प्रर्तष्ठापना आर्ण १९९२ िाली झालेल्या वाततूचा र्वध्विंि या दोन्िी घटना
कायद्याशी र्वििंगत अिल्याचे र्नरीक्षण न्यायालयाने नोंदर्वले. श्रद्धेला प्राधान्य
देताना न्यायालयाने रामलल्ला र्वराजमानचा म्िणजे रामाच्या मूतीचा अजि मान्य
के ला आिे.
यािं खटल्यािाठी एक िर्मती तथापन करण्यात आली िोती.
िवोच्च न्यायालयाचे िरन्यायाधीश रिंजन गोगोई िे त्या िर्मतीचे अध्यक्ष िोते. न्या.
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शरद बोबडे, न्या. धनिंजय चिंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आर्ण न्या. अलदल
ु नझीर िे
िर्मतीत िदतय िोते.

न्यायाियाने वनकािाि कोणत्या महत्िाच्या गोष्टी सांवगिल्या
1) अयोध्येत `त्या' वादग्रतत जागी राममिंर्दरच िोणार
2) मर्शदीिाठी िन्ु नी बोडाि ला पयाि यी पाच एकर जागा द्या
3) अयोध्येतील जमीन िरकारकडून तथार्पत रतटकडे िोपर्वली जावी
4) िरकारने मिंर्दर रतटची तथापना पढु ील तीन मर्िन्यािंमध्ये करावी
5) बाबरी मर्शदीची उभारणी मिंर्दर पाडून करण्यात आल्याचे परु ावे नािीत
6) अयोध्या येथील जर्मनीत मिंर्दराचे अवशेष परु ातत्व र्वभागाला र्मळाले
7) के वळ अवशेषािंच्या आधारावर जर्मनीवर ताबा िािंगता येत नािी.
8) तत्कालीन परकी प्रवाशािंच्या वणि नाबाबत िावधर्गरी बाळगावी लागेल

- टीम फॉक्स पवलिके शन
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क्रीडाक्षेत्र
मवहिा विके ट सघं ाची कामवगरी
फे ब्रवु ारी मर्िन्यात आयिीिीने मर्िला वनडे क्रमवारी जार्िर के ली आिे.
या क्रमवारीत भारताची प्रर्तभाशाली फलिंदाज तम्रीती मिंधनाने अव्वल क्रमािंकावर झेप
घेतली आिे. तम्रीती िी मिाराष्ट्रातील िािंगली र्जल्यातील खेळाडू आिे. तम्रीतीने
न्यझ
ु ीलिंड र्वरुद्ध पार पडलेल्या तीन िामन्यािंच्या वनडे मार्लके तील पर्िल्या
िामन्यात शतक आर्ण दि
ु ऱ्या िामन्यात नाबाद 90 धावािंची खेळी के ली िोती. िी
मार्लका भारतीय मर्िला ििंघाने 2-1 अशा फरकाने र्जिंकली िोती.
मिंधना मागील वषाि पािून चािंगली खेळत अिून तीने 2018 पािून 15 वनडे
िामन्यात खेळताना दोन शतके आर्ण 8 अधि शतके के ली आिेत. तम्रीती फलिंदाजी
क्रमवारीत अव्वल तथान र्मळवताना तीन तथानािंची प्रगती के ली आिे. त्यामळ
ु े
ऑतरेर्लयाचे एर्लि पेरी आर्ण मेग र्लर्निंग्ि या दोघी अनक्र
ु मे दि
ु ऱ्या आर्ण र्तिऱ्या
तथानावर आल्या आिेत.
मिंधना प्रमाणेच जेर्ममा रोड्रीगेज या भारताच्या यवु ा मर्िला र्क्रके टपटूने
64 तथानािंची मोठी झेप घेत 61 वे तथान पटकावले आिे. तीने न्यूझीलिंड र्वरुद्ध
पर्िल्या वनडेत मिंधनाला चािंगली िाथ देताना नाबाद अधि शतकी खेळी के ली िोती.
तिेच भारतीय मर्िला वनडे ििंघाची कणि धार र्मताली राज पाचव्या तथानावर आिे.

महाराष्ट्र डायरी२०१९ मराठी ई -मासिक e-Magazine

F O X

P U B L I C A T I O N
44

त्याचबरोबर गोलिंदाजी क्रमवारीत भारताच्या र्फरकीपटू र्दप्ती शमाि , पूनम यादव आर्ण
एकता र्बश्त यािंची िधु ारणा के ली आिे.
यादव आर्ण शमाि या दोघींनीिी प्रत्येकी पाच तथानािंची प्रगती करत
पर्िल्या दिामध्ये तथान र्मळवले आिे. यादव 8 व्या आर्ण शमाि 9 व्या तथानावर
आली आिे. यादवने न्यूझीलिंड र्वरुद्धच्या मार्लके त 6 आर्ण शमाि ने 4 र्वके ट्ि
घेतल्या िोत्या. तिेच या मार्लके च 5 र्वके ट्ि घेणारी र्बश्तने 9 क्रमािंकाची प्रगती
करत 13 वे तथान र्मळवले आिे. त्याचबरोबर भारताची अनभु वी गोलिंदाज झल
ु न
गोतवामीने पाचव्या तथानावरुन चौथे तथान पटकावले आिे.

भारिीय कणकधार वमिािी रािचा 200िा िन-डे सामना
न्यूझीलिंड मर्िला र्वरुद्ध भारत मर्िला ििंघात 1 फे ब्रवु ारी र्तिरा
वनडे िामना पार पडला. भारताने पर्िल्या दोन्िी िामन्यात र्वजय र्मळवत 3
िामन्यािंची वन-डे मार्लका 2-0नेच र्जिंकली िोती. िा िामना भारतीय कणि धार
र्मताली राजचा 200वा वन-डे िामना ठरला आिे. िा र्वक्रम करणारी ती जगातील
पर्िलीच मर्िला र्क्रके टपटू ठरली आिे.
िवाि र्धक वन-डे िामने खेळण्याचा र्वक्रम र्तने 192वा िामना
खेळतानाच मोडला िोता. र्तच्याआधी इिंग्लिंडच्या चालोट एडवड्ििच्या नावावर िा
र्वक्रम िोता. र्तने 191 वन-डे िामने खेळले आिेत. र्मतालीने 1999मध्ये आयलंड
र्वरुद्ध वन-डेमध्ये पदापि ण करताना नाबाद 114 धावा के ल्या िोत्या. आत्तापयंत र्तने
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200वनडे िामन्यािंत 51.33च्या िरािरीने 6622 धावा के ल्या आिेत. यात र्तने 7
शतके आर्ण 52 अधि शतके के ली आिेत.

हॉकी भारिाचा राष्रीय खेळ
नोव्िेंबर मर्िन्याच्या िरुु वातीला आिंतरराष्ट्रीय िॉकी मिाििंघाने
(एफआयएच) 2023 र्वश्वचषकािाठी भारताची र्नवड के ल्यानिंतर भारत िलग
दि
ु ऱ्यािंदा परुु षािंच्या िॉकी र्वश्वचषक तपधेचे आयोजन करण्याि िज्ज झाला आिे.
ओर्डशाचे मख्ु यमिंत्री नवीन पटनायक यािंनी जािीर के ले की 2023 परू
ु ष िॉकी
र्वश्वचषक भारतातील भवु नेश्वर आर्ण राउरके ला या शिरात िोईल.
2018 च्या र्वश्वचषकाच्या िरुु वातीला एक वषि पूणि झाल्याच्या वधाि पन
र्दनार्नर्मत्त 2023 चा र्वश्वचषक भवु नेश्वर आर्ण राउरके ला येथे िोईल िी पटनायक
यािंनी घोषणा के ली. िी तपधाि 2023 मध्ये 13 ते 29 जानेवारी दरम्यान िोईल.
भवु नेश्वरने मागील कािी वषाि त मोठे आिंतरराष्ट्रीय क्रीडा तपधांचे आयोजन के ले आिे,
ज्यात 2017 एर्शयन अॅथलेर्टक्ि चँर्म्पयनर्शप, 2017 एफआयएच िॉकी वल्डि लीग
फायनल्ि, 2019 मधील एफआयएच मेन्ि र्िररज फायनल्ि आर्ण नक
ु त्याच पार
पडलेल्या एफआयएच िॉकी ऑर्लर्म्पक क्वार्लफायर या तपधांचा िमावेश आिे.
त्याचबरोबर 2020मध्ये िोणाऱ्या 17 वषीय र्फफा मर्िला र्वश्वचषकािाठी भवु नेश्वर
िे देखील एक र्ठकाण आिे.
ओडीशाने चौथयांदा विंकिी राष्रीय हॉकी स्पधाक
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२०१९ फे ब्रवु ारी मर्िन्यात झालेल्या राष्ट्रीय ज्यनु ीयर िॉकी
तपधेत िॉकी ओर्डशा र्वरुद्ध उत्तर प्रदेश िॉकी यािंच्यात र्वजयािाठी र्नधाि ररत वेळेत
ििंघषि पणु ि झालेल्या लढतीचा र्नकाल “बरोबरी’ अिा रार्िला. पण शटु आऊटमध्ये
बाजी मारत िॉकी ओर्डशाने चौथयािंदा राष्ट्रीय ज्यनु ीयर िॉकी तपधेच्या र्वजेतेपदाला
गविणी घातली. औरिंगाबादेतील भारतीय खेळ प्रार्धकरणच्या टफि मैदानावर िी
तपधाि आयोर्जत करण्यात आली िोती.
िॉकी िररयाणाने र्तिरे तथान पटकावत मध्यप्रदेश िॉकी अकादमीचा 21 ने धूव्वा उडवला. मध्यप्रदेश िैदर अलीने पाचव्या र्मनीटािंत गोल करुन कमावलेली
आघाडी िररयाणाच्या बॉबी र्िगिं धामी (29 र्म.) परर्मत (39 र्म.) यािंनी गोल करत
िी आघाडी कापनु काढली. िॉकी ओर्डशा आर्ण पर्िल्यािंदाच अिंर्तम फे रीत
पोिोचलेल्या उत्तरप्रदेश िॉकी ििंघात अिंर्तम िामना झाला. िामन्याच्या र्नधाि रीत
वेळेत दोन्िी ििंघािंनी 1-1 अशी बरोबरी िाधली िोती. मात्र शटु आऊटमध्ये झालेल्या
ििंघषाि त िॉकी ओर्डशाने 4-3 च्या फरकाने बाजी मारली आर्ण र्वजेतेपदावर आपले
नाव कोरले. िशु ािंत टोपोच्या 30 व्या र्मनीटािंतील गोलने िॉकी ओर्डशाला आघाडी
र्दली जी आनिंद र्शवमने कापनु काढली.
निंतर शटु आऊटमध्ये गेलेल्या या खेळात प्रकाश धीर, िनु ील धिंवर, लबान
लूगनु आर्ण कणि धार कृष्ट्णा र्तकीने गोल करत आघाडी कायम के ली. गोपीकुमार
िोनकर, अर्भषेक कुमार र्िगिं आर्ण र्वष्ट्णु र्िगिं यािंनी उत्तरप्रदेशकडुन ओर्डशाची
आघाडी कापण्याचा प्रयत्न के ला.
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साऊथ एवशयन गेममध्ये भारिाची दमदार कामवगरी
नेपाळमध्ये िरुु अिलेल्या दर्क्षण आर्शयाई क्रीडा तपधेत भारतीय
ििंघ ३१२ पदकािि िवाि त अव्वलतथान पटकावले आिे. भारताने र्वर्वध खेळ
प्रकारात १७४ िवु णि , ९३ रौप्य आर्ण ४५ कािंतय पदकाची कमाई के ली. यजमान
नेपाळ २०६ पदकािंिि पदतार्लके त र्तिऱ्या तथानावर अिून श्रीलिंका ििंघ २५१
पदकािि दि
ु ऱ्या तथानावर आिे. नेपाळच्या खात्यात ५१ िवु णि अिून श्रीलिंकेच्या
खात्यात ४० िवु णि र्जिंकली आिेत.
या तपधेत अथ
ॅ लेर्टक्िमध्ये भारताने दमदार कामर्गरी के ली.भारतीय
बॅडर्मिंटनमध्येिी चािंगली कामर्गरी पािायला र्मळाली. मर्िला आर्ण परुु ष एके रीमध्ये
भारतीय खेळाडूिंनी िवु णि कामर्गरी के ली.
बॅडर्मिंटन खेळ प्रकारात ६ िवु णि , २ रौप्य आर्ण २ कािंतय पदकािि
भारताच्या खात्यात एकूण १० पदके र्मळाली आिेत. मर्िला आर्ण परुु ष एके रीत
भारताने िवु णि कामर्गरीिि टेबल टेर्निमध्ये भारताला ७ िवु णि , ५ रौप्य पदकािि
एकूण १२ पदके र्मळवली आिेत.

विके ट विश्वचर्क २०१९
२०१९ र्क्रके ट र्वश्वचषक िी जागर्तक र्क्रके ट तपधाि र्क्रके ट
र्वश्वचषकातील १२वी तपधाि इिंग्लिंड आर्ण वेल्िमध्ये ३० मे ते १४ जल
ु ै २०१९
दरम्यान खेळण्यात आली. १९ मेच्या ििंध्याकाळी िप्रु र्िद्ध लिंडन मॉलमध्ये
उद्घाटन िोिळा पार पडला. अँड्रु र्फ्ललन्टॉफ, पॅडी मॅर्क्गनीि आर्ण र्शबानी
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दािंडेकर यािंनी कायि क्रमाचे ित्रु ििंचालन के ले. दिा ििभाग घेणाऱ्या ििंघािंमध्ये ६०
िेकिंदािंची एक तपधाि खेळवली गेली िोता. प्रत्येक ििंघाचे प्रर्तर्नधीत्व प्रत्येकी दोन
पािूण्या व्यिींनी के ले, ज्यािंमध्ये र्वव्ि ररचड्िि, मिेला जयवधि ने, जॅक कॅ र्लि, ब्रेट
ली, के र्व्िन पीटरिन, अर्नल किंु बळे , फरिान अख्तर, मलाला यिु ूफझाई, योनान
ललेक, दमयिंती धशाि , अझिर अली, अलदरु रझ्झाक, जेम्ि फ्रँकर्लन, तटीव्ि
र्पयानार, र्िि यूजेि आर्ण पॅट कॅ श यािंचा िमावेश िोता. तर डेर्व्िड बून िे पिंच
िोते. इिंग्लिंडने ७४ गणु ािंिि िा खेळ र्जिंकला आर्ण ६९ गणु ािंिि ऑतरेर्लया दि
ु ऱ्या
तथानावर रार्िली.
मागच्या तपधेतील र्वजेत्या ऑतरेर्लयाचा त्यावेळचा
कणि धार मायके ल क्लाकि याने इिंग्लिंडचा माजी ऑफर्तपनर ग्रॅमी तवान याच्यािोबत
र्वश्वचषक रॉफी मिंचावर आणली.लॉरीन आर्ण रुर्डमेंटलने िादर के लेल्या "तटँड
बाय" या अर्धकृत र्वश्वचषक गाण्याने िोिळा ििंपला.
आजार मोठे उपचार छोटे - घरोघरी असिारे ब्िडप्रेशर, डायबेटीस, कॅ न्सर
आक्ि पॅराक्िक्सस आजाराची माक्हती देिारे एकमेव मराठी ई-बक
ु . सक्वस्तर
माक्हती pdf ई-बुक क्लिक करा आक्ि वाचा.

महाराष्ट्र डायरी२०१९ मराठी ई -मासिक e-Magazine

F O X

P U B L I C A T I O N
49

िल्डक कप २०१९मधीि भारिाची कामवगरी
भारतीय ििंघाने एकूण िवि िामान्यात अत्यिंत कौतक
ु ातपद
कामर्गरी के ली. भारतीय ििंघ गणु तार्लके त कायम प्रथम क्रमािंकावर रार्िला.एकूण ९
िामान्यामध्ये ०७ र्वजयी ०१ पराभव आर्ण ०१ िामना अर्नर्णित रार्िला.भारतीय
ििंघ १५ पॉइिंट र्मळवत प्रथम रार्िला. भारत आर्ण न्यूझीलिंड यािंच्यातील उपािंत्य
फे रीतील िामना अत्यिंत अटीतटीचा झाला. िामन्याच्या अखेरच्या षटकापयंत िा
िामना कोण र्जिंकेल, िे िािंगता येत नव्िते. त्यानिंतर रवींद्र जडेजा आर्ण
मिेंद्रर्िगिं धोनी यािंनी अखेरच्या षटकािंमध्ये िामन्यात रिंग भरले. पण जडेजा आर्ण
धोनी यािंना भारताला र्वजय र्मळवून देता आला नािी. भारताचे आव्िान उपािंत्य
फे रीत ििंपष्टु ात आले.
उत्तम अष्टपैलू खेळाडू किा अिावा, याचा नमनु ा रवींद्र जडेजाने
न्यूझीलिंडर्वरुद्धच्या उपािंत्य फे रीच्या िामन्यात दाखवून र्दला. कारण जडेजाने
चािंगील गोलिंदाजी के ली, उत्तम क्षेत्ररक्षण के ले आर्ण लाजवाब फलिंदाजी करत त्याने
भारताच्या बाजूने िामना झक
ु वण्याचा प्रयत्न के ला. जडेजा आर्ण धोनी यािंनी शतकी
भागीदारी रचली आर्ण भारताचे आव्िान जीविंत ठेवले.
न्यूझीलिंडच्या आव्िानाचा पाठलाग करताना भारताची
िरुु वात दयनीय झाली. भारताने आपले पर्िले र्तन्िी फलिंदाज फि पाच धावािंमध्ये
गमावले िोते. रोर्ित शमाि , र्वराट कोिली आर्ण लोके श रािुल यािंना प्रत्येकी एक
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धावच करता आली. त्यानिंतरिी र्दनेश कार्तिकिी तवततात बाद झाला. पण त्यानिंतर
ररषभ पिंत आर्ण िार्दि क पिंड्या यािंनी कािी काळ फलिंदाजी करत भारताला तथैयि
र्मळवून देण्याचा प्रयत्न के ला. पण दोघािंनीिी ऐन वेळी कच खाल्ली. र्तथरतथावर
झाल्यावर मोठे फटके मारण्याच्या नादात या दोघािंनी आपली र्वके ट गमावली. पण
त्यानिंतर मात्र मिेंद्रर्ििंग धोनीिि रवींद्र जडेजा यािंनी डावाची उत्तम बािंधणी करत
िामना रिंगतदार अवतथेत आणला. जडेजाने ५९ चेंडूिंत प्रत्येकी चार षटकार आर्ण
चौकार लगावत ७७ धावा के ल्या. धोनीनेिी ५० धावािंची खेळी िाकारली.
भारत आर्ण न्यूझीलिंड यािंच्यातील उपािंत्य फे रीचा िामना
पाविामळ
ु े राखीव दि
ु ऱ्या र्दवशी खेळवण्यात आला. न्यूझीलिंडने नाणेफेक र्जिंकून
प्रथम फलिंदाजी करताना 46.1 षटकािंत 5 बाद 211 धावा के ल्या. त्यानिंतर
पाविानेच दमदार बॅटींग के ली. बराच वेळ वाट पािूनिी पाविाचा जोर कायम
रार्िल्याने अखेरीि उपािंत्य फे रीचा िामना राखीव र्दवशी खेळवण्याचा र्नणि य
घेण्यात आला. आज 46.1 षटकापािूनच िामन्याला िरुु वात झाली. न्यूझीलिंडने
भारतािमोर 240 धावािंचे लक्ष्य ठेवले. कणि धार के न र्वर्लयम्िन आर्ण रॉय टेलर
यािंनी अधि शतकी खेळी के ली. र्वर्लयम्िनने 95 चेंडूिंत 67 धावा के ल्या. टेलरने 90
चेंडूिंत 74 धावा के ल्या.
खेळ िरू
ु झाला तेव्िा र्कवी मोठी धावििंख्या उभारतील अिे वाटले
िोते, परिंतु रवींद्र जडेजानिं त्यािंना रोखले. रॉि टेलरला धावबाद के ल्यानिंतर जडेजानिं
र्कवींना आणखी एक धक्का र्दला, भवु नेश्वर कुमारच्या गोलिंदाजीवर त्यानिं टॉम
लॅथमचा िरु ख
े झेल र्टपला. त्यामळ
ु े र्कवींना फार कािी करता आले नािी. भवु ीनिं
10 षटकािंत 43 धावा देत तीन र्वके ट घेतल्या.
महाराष्ट्र डायरी२०१९ मराठी ई -मासिक e-Magazine

F O X

P U B L I C A T I O N
51

कोिली झाला र्तिऱ्यािंदा उपािंत्य फे रीत फे ल न्यूझीलिंड
र्वरुद्धच्या उपािंत्य फे रीच्या िामन्यात भारताचा कणि धार र्वराट कोिलीला फि एक
धावच करता आली. आतापयंत र्वश्वचषकात कोिलीने िलग पाच अधि शतके
झळकावत र्वक्रम के ला िोता. कोिलीने उपािंत्य फे रीिाठी शतक राखून ठेवले आिे,
अिे त्याचे चािते म्िणत िोते.
कोिली पर्िल्यािंदा र्वश्वचषकात खेळला तो २०११ िाली. या
र्वश्वचषकात भारताचा उपािंत्य फे रीतील िामना पार्कततानबरोबर मोिाली येथे
खेळवण्यात आला िोता. या िामन्यात ९ धावा करता आल्या िोत्या. त्यानिंतर
२०१५ िाली झालेल्या र्वश्वचषकाच्या अिंर्तम फे रीत भारताची गाठ ऑतरेर्लयाशी
पडली िोती. त्यावेळी कोिलीला फि एकच धाव करता आली िोती.
श्री.आकाश विठ्ठि काटिटे.
बी.ए. (राज्यशास्त्र)
व्यािसावयक
८६००३४०१७३
म.ु पो.िाठार बु.िा.खंडाळा वि.सािारा
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र्वज्ञान-तंत्रज्ञान
चांद्रयान २ भारिाची अिकाशािीि महत्िपूणक आवण महत्िकांशी
मोहीम
२२जल
ु ै २०१९
चािंद्रयान २ िी मोिीम चिंद्रयान १ निंतरची भारताची दि
ु री
चिंद्रमोिीम आिे. िे यान इस्रोने बनवले अिून, ते २२ जल
ु ै, २०१९ रोजी श्री िरीकोटा
अवकाश कें द्रातून भूर्तथर उपग्रि प्रक्षेपण यान माकि ३ (GSLV MK III -M1) द्वारे
प्रक्षेर्पत करण्यात आले. या यानात कक्षाभ्रमर (Orbiter), लँडर ( Lander) व रोव्िर
(Rover) यािंचा िमावेश अिून िे िगळे भारतात र्वकर्ित करण्यात आले आिेत.
१२ नोव्िेंबर २००७ रोजी, रर्शयन िािंर्घक अवकाश
ििंतथेच्या व इस्रोच्या प्रर्तर्नधींनी 'चािंद्रयान २' या मित्त्वाकािंक्षी प्रकल्पावर एकत्र कायि
करण्याचा करार के ला िोता. या प्रकल्पात इस्रोने कक्षाभ्रमर, रोव्िर तर रर्शयन
िािंर्घक अवकाश ििंतथेने लँडर तयार करण्याची मख्ु य जबाबदारी तवीकारली िोती.
पिंतप्रधान मनमोिन र्िगिं यािंच्या अध्यक्षतेखाली १८ िप्टेंबर २००८ रोजी घेण्यात
आलेल्या बैठकीत भारत िरकारने या मोर्िमेला मिंजरु ी र्दली. या यानाचा आराखडा
दोन्िी देशािंतील वैज्ार्नकािंच्या एकर्त्रत बैठकीने ऑगतट २००९ मध्ये पूणि करण्यात
आला. इस्रोने या यानावरील भार (payload) वेळापत्रकाप्रमाणे र्नर्ित के ला, मात्र
िी मोिीम जानेवारी २०१३ पयंत तथर्गत करून पन्ु िा २०१६ िाली करण्याचे
ठरवले. कारण रर्शयन िािंर्घक अवकाश ििंतथेला लँडर वेळेत पूणि करणे शक्य नव्िते.
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२०१६ अिणाऱ्या मोर्िमेकररता २०१५ पयंत िद्ध
ु ा रर्शयन अवकाश ििंतथेला िा
लँडर, कािी अिंतगि त तािंर्त्रक अडचणींमळ
ु े पूणि करणे शक्य झाले नािी. मग मात्र
भारताच्या इस्रो ििंतथेने िी चािंद्रमोिीम तवतिंत्रपणे पार पाडायचे र्नर्ित के ले. या िवि
गोष्टींची पूतिता झाल्यानिंतर माचि २०१८ ला चािंद्रयानाचे प्रक्षेपण करण्याचे नक्की
करण्यात आले. मात्र िरुु वातीला एर्प्रलपयंत आर्ण निंतर ऑक्टोबरपयंत कािी अन्य
अिंतराळ वािनािंची चाचणी करण्याकररता िी मोिीम तथर्गत करण्यात आली. २०१९
च्या पर्िल्या अधि वषाि त या मोर्िमेच्या चौथया िवि िमावेश तािंर्त्रक चचाि मिंडळाच्या
िभेनिंतर यानाच्या ििंरचनेत व अवतरण क्रमात कािी बदल करण्यात आला.
फे ब्रवु ारी २०१९ च्या चाचणीत, लँडरच्या दोन पायािंना
अल्पप्रमाणात िानी पोिोचली िोती. ती दरुु तती झाल्यावर चािंद्रयान २ चे प्रक्षेपण १४
जल
ु ै २०१९ ला ठरवण्यात आले. मात्र पन्ु िा कािी तािंर्त्रक गोंधळामळ
ु े प्रक्षेपण पढु े
ढकलण्यात आले. शेवटी १८ जल
ु ै रोजी, इस्रोने २२ जल
ु ै २०१९ िा र्दवि
चािंद्रयानाच्या प्रक्षेपणािाठी जािीर के ला.चिंद्रयान २ 'GSLV MK lll' या प्रक्षेपकाद्वारे
र्नयोर्जत वेळापत्रकाप्रमाणे २२ जल
ु ै २०१९ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनि
ु ार दपु ारी
२:४३ वाजता प्रक्षेर्पत झाले.
७ िप्टेंबर २०१९ रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनि
ु ार १:५२ वाजता िे
यान उतरत अिताना चिंद्रतलापािून २,१०० मीटर उिंचीवर िोते, त्यावेळी यानाशी
ििंपकि तटु ला. िे यान कोिळले अिल्याची शक्यता आिे.इस्त्रो' ची मित्त्वाकािंक्षी
मोिीम अिलेल्या 'चािंद्रयान - २' च्या अखेरच्या टप्प्यात चािंद्रभूमीपािून के वळ २. १
र्क. मी. उिंचीवर अितािंना र्वक्रम लँडरशी ििंपकि तटु ल्याने देशभरातील खगोलप्रेमींना
आर्ण भारतीय शास्त्रज्ािंना धक्का बिला.
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८ िप्टेंबर २०१९ - र्वक्रम लँडरशी ििंपकि तटु ल्यानिंतर देशभरातील
खगोल प्रेमींमध्ये र्नराशेचे वातावरण पिरलेले अितािंनाच आज पन्ु िा एकदा आशेचा
र्करण िापडला. ऑर्बि टरच्या माध्यमातून र्वक्रम लँडरची थमि ल छायार्चत्रे र्मळाली
आिेत. मात्र 'र्वक्रम' शी अद्याप ििंपकि झाला निून तो प्रतथार्पत करण्यािाठी प्रयत्न
िरुु आिेत.
चािंद्रयानच्या ऑर्बिटरने काढलेल्या एका छायार्चत्रात 'र्वक्रम' चिंद्राच्या
पष्ठृ भागावर िापडल्याचे र्दिून आल्याचे के . र्िवन, प्रमख
ु , इस्त्रो यािंनी िािंर्गतले
आिे. यामळ
ु े िवांचेच मनोबल पन्ु िा उिंचावले आिे.भारताच्या अवकाश कायि क्रमाचे
जनक डाँ. र्वक्रम िाराभाई यािंच्या गौरवाथि लँडरचे 'र्वक्रम' अिे नामकरण
करण्यात आले आिे.
११ िप्टेंबर २०१९ - चािंद्रयान २ मोर्िमे दरम्यान ििंपकि तटु ू न चिंद्रावर
पडलेल्या र्वक्रम लँडरशी ििंपकि िाधण्याचा प्रयत्न िरुु अिून त्यात अद्याप
यश र्मळालेले नािी. 'र्वक्रम ' िापडल्याचे आर्ण तो चािंद्रभूमीवर र्तरपा पडल्याचे
छायार्चत्रातून तपष्ट िोत अिल्याचे 'इस्रो' ने िािंर्गतले. र्वक्रम लँडरच्या आत प्रग्यान
बग्गी अिून र्तलािी बािेर पडत आलेले नािी. या बग्गीद्वारे चिंद्राच्या पष्ठृ भागाचा
अभ्याि के ला जाणार िोता.

……..टीम फॉक्स पवलिके शन
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निीन मोबाईि २०१९
Vivo V17Pro
पॉप अप िेल्फी कॅ मेरािाठी प्रर्िद्ध अिलेला Vivo V17Pro २० िप्टेंबर
२०१९ रोजी बाजारात आला आर्ण देशातील तरुणाईला वेड लावले. 128GB 8GB
RAM आर्ण जातत काळ र्टकणारी 4,100mAh battery िा खूप चचेत रार्िला.
Apple iPhone mobail
२० िप्टेंबर २०१९ रोजी ॲपलने िे मोबाईल बाजारात आणले.आयफोन
११ प्रो आर्ण आयफोन ११ प्रो मॅक्स िे ॲपल इिंक द्वारे र्डझाइन, र्वकर्ित आर्ण
माके टींग अिलेले तमाटि फोन आिेत. ते आयफोनच्या १३ व्या र्पढीतील फ्ललॅगर्शप
आिेत. आयफोन एक्िएि मधील मित्त्वपूणि बदल म्िणजे मॉडेलमध्ये नवीन र्रपललेन्ि ररयर कॅ मेरा र्ितटम आर्ण नवीन ए १३ बायोर्नक र्चप.
आयफोन ११ १२८जीबी ची र्कमत भारतीय बाजारात ६९००० रुपये
आर्ण आयफोन ११ प्रो मॅक्स ६४जीबी ची र्कमत भारतीय बाजारात १०९९००
रुपये एवढी आिे.
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Nokiya
नोवकया या mobail क्षेत्रातील अनभु वी किं पनीने बाजारात आपले पाय
२०१९मध्ये रोवले.नोर्कयाने android फोन बाजारात आणत आपली माके ट मध्ये
री-एन्री मारल्याची पिायला र्मळाली.

……..टीम फॉक्स पवलिके शन
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Tik-tok वव्हवडओ मोबाईि अॅप
र्टक टॉक अॅपला भारतात ििंकटािंचा िामना करावा लागला. र्टक टॉक
िे चीनचिं शॉटि र्व्िर्डओ मोबाईल अॅप आिे. भारतामध्ये 'टीक टॉक' अॅपचा गैरवापर
िोत अिून यूजिि लिान-लिान र्व्िडीओद्वारे अर्श्लल मजकूर अपलोड करत
अिल्याचा आरोप आिे. त्यामळ
ु िं या अॅपवर तात्काळ बिंदी आणावी यािाठी मद्राि
िायकोटाि निं एक यार्चका दाखल करण्यात आली िोती. मद्राि िायकोटाि निं आपल्या
र्नणि यात अॅपवर बिंदी आणली. या बिंदीर्वरोधात िप्रु ीम कोटाि त अपील करण्यात आलिं
आिे. िप्रु ीम कोटाि निं मात्र बिंदीवर तथर्गती आणण्याि नकार र्दला िोता. म्िणूनच
मद्राि कोटाि च्या र्नणि याचा आधार घेत िरकारनिं िे अॅप प्ले तटोअरमधून काढून
टाकण्याचे आदेश गूगल आर्ण अॅपलला र्दले िोते.मात्र ते आदेश मागे घेण्यात आले.
र्टक टॉक अॅप काढून टाकण्याििंदभाि तील िे पाऊल मार्िती आर्ण
तिंत्रज्ान मिंत्रालयाकडून उचललिं गेली. मिंत्रालयानिं िप्रु ीम कोटाि च्या आदेशानिंतर िे
पाऊल उचले िोते, ज्यात मद्राि िायकोटाि च्या र्नणि यावर तथर्गती देण्याि िर्ु प्रम
कोटाि निं नकार र्दला िोता . याप्रकरणाची िनु ावणी िरन्यायाधीश रिंजन गोगोई यािंच्या
अध्यक्षतेखालील खिंडपीठात िरू
ु आिे.मिंत्रालयाच्या आदेशानिंतर िे अॅप डाऊनलोड
करता येऊ लागले. ज्या लोकािंनी पर्िल्यापािून िे अॅप डाऊनलोड के लिंय, त्यािंनी या
अॅपचा वापर करू नये, अििं िािंगण्यात आलिं आिे िोते.
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या प्रकरणातील एका व्यिीनिं िािंर्गतलिं, ‘िायकोटाि निं िरकारला र्टक
टॉक अॅपवर बिंदी घालण्याि िािंर्गतले िोते. मिंत्रालयानिं त्यानि
ु ार गूगल आर्ण
अॅपलला अॅप तटोअरमधून िे अॅप र्डलीट करण्याि िािंर्गतले िोते. आता िे किं पनीवर
अवलिंबून आिे की, ते िरकारचे आदेश पाळतात की कोटाि च्या आदेशाची वाट
बघतात’. मद्राि िायकोटाि निं ३ एर्प्रलला र्टक टॉक अॅपवर बॅन लावण्याि िािंर्गतलिं
िोतिं.
एव्िढिंच नव्िे तर कोटाि निं मीर्डया किं पन्यािंना िद्ध
ु ा र्टक टॉक अॅपचे
र्व्िर्डओ टेर्लकातट करण्याि नकार र्दला िोता.बाइटडािंिचे वकील अर्भषेक मनु
र्िघिं वीनिं बॅनवर तटे ची मागणी के ली आर्ण यामळ
ु िं किं पनीच्या इमेजचिं नक
ु िान िोत
अिल्याचिं म्िटलिं. र्टक टॉक या अॅपचा मालकी िक्क बाइटडािंि जवळ आिे.

……..टीम फॉक्स पवलिके शन
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ग्रावफक्स गेम
pubg गेमच वेड २०१९ मध्ये तरुणािंना लागलेले पिायला र्मळाले.मात्र या
पलजी गेमचा इर्तिाि आपण जाणून घेऊ.
वचकन वडनर
िी 'घोषणा' िध्या र्जकडे र्तकडे ऐकू येते. पलजी खेळणारे भाईबिंद
एकत्र आले म्िणजे र्तथे र्वनर र्वनर र्चकन र्डनरचा जयघोष झालाच म्िणून िमजा.
र्टकटॉकवर िद्ध
ु ा या र्चकन र्डनरच्या र्व्िर्डओजचा पाऊि पडत अितो. तर
र्मत्रिो या गेममध्ये शेवट पयंत र्टकणे आर्ण र्जिंकणे िे खपु रोमािंचक आिे. शेवटपयंत
र्टकल्यावर जेव्िा र्वनर र्वनर र्चकन र्डनरचा मेिेज र्तक्रनवर र्दितो तर काय
वणाि वा तो आनिंद. पोरािंना आकाश ठेंगणे झालेले अिते.
पलिीची सुरुिाि कोठे झािी ?
तर पलजीचा फुलफॉमि आिे Player unknown battleground िे
नाव खपु र्वचारपूविक ठेवले आिे. कारण यध्ु दभूमीवर अनोळखी अिलेले खेळाडू
एकमेकािंना मारण्यािाठी उतरतात. तम्ु िा िवांना कामाला लावणारा म्िणजेच
पलजीची र्नर्मिती करणारा अवर्लया कोण आिे मार्ितीये? त्याचे नाव आिे ‘ब्रँडन
ग्रीन.
मळ
ु चा आयलंडचा अिणारा िा ब्रँडन ग्रीन िरुु वातीपािून शूर्टिंग आर्ण
मारामारीच्या गेम्िचा फॅ न िोता. िरुु वातीला आमाि नावाचा गेम खेळत अिणारा ब्रँडन
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निंतर आमाि 3 या गेमवर काम करू लागला िा पण पलजी िारखाच battleground
वर खेळला जाणारा गेम आिे. पण या भाऊचिं नशीब तेव्िा चमकलिं जेव्िा याला दर्क्षण
कोररयाची गेर्मगिं किं पनी ललिु ोलने कामािाठी बोलावले. या किं पनीचा दिा वषाि पािून
बॅटल गेम बनवण्याचा प्रयत्न िरुु िोता. या किं पनीला जेव्िा ब्रँडनच्या आमाि बद्दल
मार्िती झाली तेव्िा त्यािंनी ब्रँडनला बोलावून घेतले, आर्ण अश्याप्रकारे पलजी
बनण्याची िरुु वात झाली. िा गेम एका ‘बॅटल रॉयल’ नावाच्या जपानी र्िनेमापािून
प्रेररत आिे. पलजीचे पीिी वजि न 23 माचि 2017 ला बाजारात आले. पण या गेमने
एका वषाि त िगळे रेकॉडि तोडले. िा गेम खरतर तेव्िा प्रर्िद्धीच्या र्शखरावर पोिोचला
जेव्िा फे ब्रवु ारी 2018 ला याचे मोबाईल वजि न िरू
ु करण्यात आले. मोबाईल वजि न
बाजारात आल्याच्या कािी मर्िन्यानिंतर िा गेम प्ले तटोरवर निंबर वन वर पोचला.
पलिीचे रेकॉडक
या गेमने लाँच झाल्याच्या र्दविापािून अनेक रेकॉडि तोडले पण आर्ण
नवीन रेकॉडि बनवले पण. िरुु वातीला पलजी लाँच झाला तेव्िा दोन मर्िन्याच्या आत
त्याच्या 20 लाख कॉपीज र्वकल्या गेल्या िोत्या. या गेमने पर्िल्या तीन मर्िन्यािंमध्ये
कमावलेला आकडा ऐकून तमु ची बोटिं तोंडात जातील, तर िा आकडा आिे तलबल
७० कोटी रुपये !! एवढेच नािी, तर या गेमने जगातल्या िवाि त जातत र्वकल्या
गेलेल्या गेम्िमध्ये पाचवा क्रमािंक पटकावला आिे आर्ण येणाऱ्या काळात तमु च्या
आशीवाि दाने पलजी जगातला िवाि त जातत र्वकला जाणारा गेम ठरणार आिे. प्ले
तटोरवरील िवाि त जातत वाढत्या डाउनलोर्डिंग मध्ये पलजी पर्िल्या क्रमािंकावर आिे.
पलजी एकमात्र अिा गेम आिे जो एकािोबत अनेक लोकिं
ऑनलाइन रािून खेळू शकतात. एकािोबत एक नािी दोन नािी तर तलबल तेरा लाख
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लोकिं एकत्र खेळल्याचा रेकॉडि पलजीचा आिे. तमु च्या आमच्या िारखी जगभरात रोज
1 कोटीिुन जातत लोकिं िा गेम खेळत अितात. लाँच झाल्याच्या चार मर्िन्यात िा
गेम खेळत अिल्याची ििंख्या दिा कोटी िोती, आतातर ती 50 कोटींच्या पलीकडे
गेली आिे.
वनवमकिी आवण कमाई वकिी?
ज्या पलजीवर तम्ु िी र्दविरात्र मेिनत करत अितात आर्ण ज्यािंनी
पलजीची र्नर्मिती करून तम्ु िाला कामाला लावले ते या पलजीच्या माध्यमातून र्कती
कमवत अितील याची उत्िक
ु ता तम्ु िाला र्नर्ितच अिेल, पण पलजीने अजूनपयंत
तरी त्यािंची कमाई उघड के लेली नािी. परिंतु मागच्या वषीची फे ब्रवु ारी मर्िन्याची
कमाई त्यािंनी उघड के ली िोती. तर त्या एका मर्िन्याची कमाई िोती तलबल 721
कोटी रुपये! अवाक झाले ना?
िी फि एका मर्िन्याची कमाई आिे आर्ण र्दविेंर्दवि पलजीवर ऑनलाइन
रािणाऱ्यािंचे प्रमाण वाढत चालले आिे. म्िणजेच पलजीच्या कमाईची िरािरी पण
वाढत आिे. तर एका वषाि त पलजी र्कती कमाई करत अिेल याचा अिंदाज तम्ु िी लावून
बघा.
पुरस्कार वििेिी पलिी
Pc game of the year
multiple game award
Action game of the year
यािारखे अनेक परु तकार तमु च्या लाडक्या पलजीला र्मळालेले आिेत.
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या पलिी गेमच्या व्यसनामळ
ु े अनेक िरुणांनी आपिा िीि गमाििे बािम्या
पहायिा वमळाल्या.
हैदराबाद – ०३ एर्प्रल २०१९
पलजी गेम खेळताना आई ओरडली. त्यामळ
ु े 10 वीतल्या र्वद्याथयाि ने आत्मित्या के ली
आिे. या ििंपूणि प्रकारामळ
ु े पररिरात एकच खळबळ उडाली आिे.
कोल्हापूर – १५ िप्टेंबर २०१९
पलजीमळ
ु े तरुणाची मानर्िक अवतथा र्बघडली, उपचारादरम्यानिी गेमबाबतच बडबड
करत िोता.

……...टीम फॉक्स पवलिके शन
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संस्था पररचय
ियवहदं फाउंडेशन “सैवनक हो िमु च्यासाठी”
जगाच्या पाठीवर कुठेिी गेलात तरी देश िाच पर्िल्यातथानी
अितो;परिंतु आपण आपल्या आचरणात पर्िला धमि निंतर देव आर्ण शेवटी
आठवल तर देश अितो.आज पयंत जे झाल ते झाले.र्नदान आता तरी आपल
आचरण िे देश,देव आर्ण धमि अश्या पधतीने करून देशाचे रक्षण करणारे
िैर्नक िे अप्रत्यक्षपणे आपलेच रक्षण करत अितात आर्ण आपण जाणतोच
र्क जो रक्षण करतो तोच देव अितो.बाकी आपण िगळे िज
ु ाण आिात.
जवान शिीद झाल्यानतर त्यािंच्या कुटुिंर्बयािंना अनेक अडचणीना तोंड
द्यावे लागते.मग अश्यावेळी या कुटुिंबाच्या पाठीशी कोणीतरी आपलेपणाने
पािणारे पार्िजे.त्यािाठी जयर्िदिं फाउिंडेशन या ििंतथेची तथापना करण्यात
आली. देशािाठी बाजी लावणाऱ्या िैर्नकािंना जो मान-िन्मान र्मळायला िवा
तो त्यािंना र्दलाच पार्िजे त्या िाठी िमाजमन तयार करणे.
.

िैर्नकािंप्रती अिलेल्या कति व्याची जाणीव, िािंगून नव्िे तर आपल्या
मनातून यायला िवी, या िाठी जनजागतृ ी करणे.
िोय, िीमेवर लढताना मागे आपल्या कुटुिंबाची काळजी घ्यायला
लाखो करोडो बािंधव आिेत, अशी िरु र्क्षततेची भावना िैर्नकािंच्या मना मध्ये
तयार करणे, नव्िे नव्िे िे प्रत्येक भारतीयािंचे कति व्यच आिे, याची जाणीव
िमाजमनात तयार करणे.
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ियवहंद फाउंडेशन या संस्थेची उवद्दष्टे.
१. िमाजात जनजागतृ ी करून लोकािंच्या मनात देशािाठी आपण कािी तरी
के लिं पार्िजे अशी भावना र्नमाि ण करणे, आपल्या र्दविातील २४ तािाच्या
वेळेत देशािाठी र्कमान ३० र्मर्नटिं तरी वेळ काढून देशाच्या भल्यािाठी
र्वचार करणे आर्ण त्या नि
ु ार कृती करणे.
२. देशाने आपल्या िाठी कािी तरी कराविं र्ि िवि िाधारण िवांचीच अपेक्षा
अिते, पार्िलिं आपण देशािाठी कािी करतो का ? िा प्रश्न तवतःला
र्वचारण्याि लोकािंना भाग पाडणे. या माध्यमातून लोकािंच्या मनात देश प्रेम
र्नमाि ण करणे, िवि िामान्य लोकिं आप आपल्या कायाि त मग्न अितात त्यािंना
जाणीवपूविक या गोष्टींची जाणीव करून देणे.
३. देश रक्षणा करता शिीद झालेल्या िैर्नकािंची आर्ण त्यािंच्या कुटुिंबाची
िामाजीक प्रर्तष्ठा वाढवणे, िैर्नकािंच्या प्रती िवांच्या मनात िन्मानाची भावना
तयार करणे.
४. िमाज आर्ण शिीद कुटुिंबाची, जि जिे वेळ पढु े जाईल तशी दरी वाढतिं
जाते, र्ि दरी कमी करणे, तिेच िेवेत अिलेल्या िैर्नकािंच्या प्रती आदर तिेच
िन्मान भावना तयार करने.
५. तालक
ु ा पातळीवर ििंतथेचे कायि कते मार्िक, त्रैमार्िक िवि शाळा शाळा
मधून मल
ु ािंना देशभिीच्या गोष्टी तिेच र्लर्खत, अर्लर्खत देशाच्या
अर्भमानाच्या इर्तिाि बद्दल मार्िती, देशाची ििंतकृती, ििंतकार या बद्दल
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मार्िती िािंगून मल
ु ािंच्या मध्ये देशभिी, देश प्रेम र्नमाि ण करणे, कारण आपल्या
देशाचिं उद्याचिं भवीष्ट्य र्ि शाळे तील मल
ु चिं आिेत.
६. जे तरुण िैर्नक म्िणून देशिेवेत रुजू झाले अितील त्यािंना त्या त्या
भागातील ििंतथेचे िभािद शभु ेचछा देऊन देश िेवेिाठी प्रेरीत करतील तिेच
जे िैर्नक देश िेवा करून र्नवत्त
ृ झाले अितील त्यािंचा बिुमान करणे, तिेच
ज्या तरुणािंना िैन्यात भरती व्िावे अशी इचछा अिेल त्यािंना प्रेरणा, मागि दशि न,
तिेच आवश्यक अिणारे ििकायि करणे.
७. शर्िदािंच्या कुटुिंबाना येणाऱ्या शािकीय पातळीवर तिेच तथार्नक
पातळीवर येणाऱ्या अडीअडचणी िोडवण्याचा प्राधान्याने प्रयत्न करणे.
८. शर्िदािंच्या मल
ु ािंना / मल
ु ींना शैक्षर्णक, उच्च र्शक्षण तिेच त्यािंच्या पढु ील
उज्वल भर्वष्ट्यािाठी मागि दशि न तिेच कृर्तशील आराखडा तयार करून
ििकायि करणे,
९. र्जल्ियात वेग वेगळ्या र्ठकाणी अनेक िामार्जक ििंतथािंच्या माध्यमातून,
(रोटरी क्लब, लायन्ि क्लब, िामार्जक ििंतथा, तिेंच या क्षेत्रातील तज् )
िैन्य भरती पूवि मादि शिन, तिेच प्रर्शक्षणिं कें द्र िरुु करणे.
१०.र्जल्या र्जल्ियात िवि शार्िद झालेल्या कुटुिंबाचा तनेिमेळावा आयोर्जत
करणे, ज्या मध्ये िवि िामान्य लोक देखील ििभागी अितील. त्यामळ
ु े त्या
कुटुिंबाची आर्ण िमाजाची नाळ तटु णार नािी. तिेंच नक
ु तेच शिीद झालेल्या
कुटुिंबाच्या बरोबर येणारे िण िाजरे करणे त्यामळ
ु े , थोडी का िोईना त्यािंच्या
दःु खावर फिंु कर घातली जाईल.
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११.जयर्िदिं र्ि ििंतथा र्दविातील २४ ताि िैर्नकािंच्या िेवेिाठी बािंधील
आिे.
१२.अशा र्वचाराने प्रेररत अिणाऱ्या देशािंतील लोकािंनी जयर्िदिं ििंतथेचा भाग
व्िावे म्िणून प्रयत्न करणे.
१३.तिेंच वेळो वेळी शिीद कुटुिंबाच्या तिेच या क्षेत्रातील तज् लोकािंच्या ज्या
कािी िूचना, िमतया, िल्ले अितील त्या प्रमाणे ििंतथेच्या कायाि त बदल
करून ते िवि िोडवणिं.
१४. जे िैर्नक अपिंग अवतथेत र्नवत्त
ृ झालें अितील त्यािंच्यािाठी कािी
करता येईल का ? या बाबत चचाि करून र्नणि य घेणे.
१५. िैर्नकािंच्या र्वधवा मर्िला अितील त्यािंच्या पनु र्विवािा बाबतीत
जनजागतृ ी करून या कायाि ची िरु वात करणे.
१६. ज्या िैर्नकािंनी यद्ध
ु ात तिेच अनेक ऑपरेशन मध्ये र्वशेष अशी कामर्गरी
के ली अिेल त्यािंच्या कायाि चा र्वशेष गौरव आर्ण िन्मान करणे.
अध्यक्ष
श्री.ििंदीप माने
9168988866

उपाध्यक्ष
श्री.अर्नल अनपट
9594068630

महाराष्ट्र डायरी२०१९ मराठी ई -मासिक e-Magazine

सवचि
श्री.िनमु िंत मािंढरे
9892782317

F O X

P U B L I C A T I O N
69

काळाच्या पडद्याआड
मान्यवर व्यिींना श्रधािंजली
 कादर खान – (जन्म 22 ऑक्टोबर 1937- 31 र्डिेंबर 2018)
र्चत्रपटक्षेत्र
र्िदिं ी र्चत्रपट कॉमेर्डयन तिेच एक र्चत्रपट र्दग्दशि क िोते . त्यािंनी 300 िून
अर्धक र्चत्रपटािंमध्ये काम के ले आिे. त्यािंचा पर्िला र्चत्रपट डाग (1973)
िोता, ज्यात कादर खान यािंनी एका खटल्यात वर्कलाची भूर्मका के ली िोती.
त्यािंनी इतमाईल यि
ु ूफ कॉलेजमधून पदवी ििंपादन के ली. तिेच त्यािंनी
र्शक्षक म्िणूनिी काम के ले. कादर खान यािंचे 31 र्डिेंबर 2018 रोजी
िायिंकाळी 6 वाजता कॅ नडामध्ये र्नधन झाले. त्याला कॅ नडाच्या र्मर्ििॉगा
शिराच्या तमशानभूमीत धार्मिक र्वर्धवत दफन करण्यात आले.
 िॉिक मॅथयू फनाांवडस ( ०३ जून १९३०- २९ जानेवारी २०१९ ):
राजकीयक्षेत्र
कामगारनेते, पत्रकार आर्ण ििंिदपटू अिलेले जॉजि फनांर्डि भारताच्या
िमाजवादी चळवळीतील मित्त्वाचे नेते आिेत. ते जनता दल (ििंयि
ु ) पक्षाचे
ज्येष्ठ नेते आिेत. कें द्रीय मिंत्री या नात्याने उद्योग, रेल्वे आर्ण ििंरक्षण या
खात्यािंिि अनेक खात्यािंचा कायि भार त्यािंनी िािंभाळला आिे. त्यािंचा मत्ृ यू
२९ जानेवारी २०१९ रोजी ८८ व्या वषी झाला. तत्कालीन पिंतप्रधान इिंर्दरा
गािंधी यािंनी 1970 मध्ये जािीर के लेल्या आणीबाणीर्वरूद्ध लढा देण्यािाठी
त्यािंनी मित्त्वपूणि भूर्मका बजावली. आणीबाणीच्या वेळी बडोदा डायनामाइट
प्रकरणात त्याला अटक करण्यात आली िोती.
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 मनोहर गोपाळकृष्ण प्रभु परीकर(१३र्डिेंबर१९५५ - १७ माचि
२०१९) राजकीयक्षेत्र
िे भारतीय जनता पक्षाचे राजकारणी िोते. परीकर २००० ते २००५ व
२०१२ ते २०१४, तिेच १४ माचि २०१७ ते १७ माचि २०१९ या
कालावधीत गोवा राज्याच्या मख्ु यमिंर्त्रपदावर िोते. आजार अिूनिी त्यािंनी
ऑर्फिमध्ये िेवा बजावली. आजारपणाच्या काळातच त्यािंनी गोवा
अथि िक
िं ल्प 2019-20 िादर के ला. ९ नोव्िेंबर २०१४ रोजी कें द्रीय कॅ र्बनेट
मिंर्त्रपदाची शपथ घेतली िोती.
 वगरीश कनाकड (जन्म : १९ मे १९३८; मत्ृ यू : १० जून २०१९)
र्चत्रपटक्षेत्र
िे कन्नड भाषेतील आधर्ु नक भारतीय नाटककार, र्दग्दशि क आर्ण कलाकार
िोते. त्यािंचा जन्म १९ मे १९३८ रोजी माथेरान येथील एका कोकणी
कुटुिंबात झाला. र्गरीश कनाि ड िे १९७६-७८ मध्ये कनाि टक िार्ित्य
अकादमीचे अध्यक्ष िोते आर्ण १९८८-९३ मध्ये नाटक
अकादमीचे िभापती िोते. त्यािंना त्यािंच्या नाट्यक्षेत्रातील योगदानािाठी
कनाि टक र्वद्यापीठाने डॉक्टरेटने आर्ण यर्ु नव्िर्ििटी ऑफ िदनि
कॅ र्लफोर्नियाने डी.र्लट. या पदवीने िन्मार्नत के ले आिे.
 शीिा दीवक्षि (जन्म- ३१ माचि १९३८ मत्ृ यू - २० जल
ु ै २०१९)
राजकीयक्षेत्र
र्दल्ली राज्याच्या माजी मख्ु यमिंत्री िोत्या. त्या भारतीय राष्ट्रीय
काँग्रेि पक्षाच्या िदतय िोत्या. १९९८ िालापािून तीन वेळा त्या
र्दल्लीच्या मख्ु यमिंर्त्रपदावर र्नवडून आल्या व त्यािंनी एकूण १५ वषे
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मख्ु यमिंत्रीपद िािंभाळले. परिंतु २०१३ र्दल्ली र्वधानिभा
र्नवडणूकीमध्ये आम आदमी पाटीच्या अरर्विंद के जरीवालनी दीर्क्षत
यािंना नवी र्दल्ली र्वधानिभा मतदारििंघामध्ये पराभूत के ले.याआधी
१९८४ िालातील लोकिभा र्नवडणक
ु ािंमध्ये उत्तर प्रदेश राज्यातील कनोज
लोकिभा मतदारििंघातून त्या लोकिभेवर र्नवडून गेल्या. शीला दीर्क्षत यािंचे
वयाच्या 81 व्या वषी र्नधन झाले.
 सुर्मा स्िराि (जन्म - १४ फे ब्रवु ारी १९५२ मत्ृ यू - ६ ऑगतट २०१९)
राजकीयक्षेत्र
माजी परराष्ट्र व्यविार मिंत्री िषु मा तवराज यािंचे 6 ऑगतट 2019 रोजी
र्नधन झाले. त्यािंचे 67 वषांचे िोते. हृदयर्वकाराच्या झटक्याने िषु मा तवराज
यािंचे र्नधन झाले.परराष्ट्र व्यविार मिंत्री अिताना त्यािंनी अनेक भारतीयािंना
वाचवले आर्ण त्यािंना मदत के ली. िषु मा तवराज बऱ्याच र्दविािंपािून
र्कडनी र्डिऑडि रने ग्रतत िोती, 2016 मध्ये त्यािंना मूत्रर्पडिं प्रत्यारोपण
करण्यात आले िोते. िषु मा तवराज यािंनी अटलर्बिारी
वाजपेयी िरकारमध्ये मार्िती आर्ण
प्रिारणमिंत्री, दूरििंचारमिंत्री, आरोग्यमिंत्री आर्ण ििंिदीय कायि मिंत्री िी मिंर्त्रपदे
िािंभाळली. त्या र्डिेंबर २००९ ते मे २०१४ दरम्यान लोकिभेतील
र्वरोधी पक्षनेत्या िोत्या.
 अरुण िेटिी (जन्म- २८ र्डिेंबर १९५२ मत्ृ यू-२४ ऑगतट २०१९)
राजकीयक्षेत्र
िे भारतीय जनता पक्षाचे एक ज्येष्ठ नेते िोते. जेटली अटलर्बिारी
वाजपेयी मिंर्त्रमिंडळात कायदेमिंत्री आर्ण जलवाितूकमिंत्री िोते. २००० पािून
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ते राज्यिभेचे िदतय िोते. २००९ मध्ये त्यािंची राज्यिभेतील
र्वरोधीपक्षनेते म्िणून र्नयि
ु ी झाली. २०१४ ते २०१९ या काळात अरुण
जेटली िे कें द्रीय मिंर्त्रमिंडळात अथि मिंत्री िोते. पिंतप्रधान मोदींचे जवळचे
ििकारी अशी त्यािंची ओळख िोती.
 राम िेठमिानी (14 िप्टेंबर 1923 - 8 िप्टेंबर 2019)
राजकीयक्षेत्र
एक भारतीय वकील आर्ण राजकारणी िोटे . त्यािंनी भारताचे कें द्रीय कायदा
आर्ण न्यायमिंत्री, भारतीय बार कौर्न्िलचे अध्यक्ष आर्ण िवोच्च न्यायालय
बार अिोर्िएशनचे अध्यक्ष म्िणून काम के ले. 1988 मध्ये ते राज्यिभेचे
िदतय आर्ण 1996 मध्ये अटलर्बिारी वाजपेयी यािंच्या मिंर्त्रमिंडळात कें द्रीय
कायदे, न्याय आर्ण किं पनी व्यविार मिंत्री िोते.
 वििू खोटे (जन्म - १७ र्डिेंबर १९४१ मत्ृ यू - ३० िप्टेंबर २०१९)
र्चत्रपटक्षेत्र
िे र्िदिं ी र्चत्रपटािंतून काम करणारे मराठी अर्भनेते िोते. त्यािंनी ४४०पेक्षा
अर्धक मराठी आर्ण र्िदिं ी र्चत्रपटािंतून कामे के ली िोती.
"िरदार मैने आपका नमक खाया िै ('शोले' र्चत्रपटातला काल्या डाकू.).
" गलतीिे र्मतटेक िो गया" (र्चत्रपट 'अिंदाज अपना अपना' ) िे त्यािंचे
गाजलेले डायलॉग आिेत
 डॉ. श्रीराम बाळकृष्ण िागू (जन्म - १६ नोव्िेंबर १९२७) रोजी िातारा
येथे झाला िोता ,तर मत्ृ यू - १७ र्डिेंबर २०१९ रोजी पणु े येथे झाला.
मराठी व र्िदिं ी नाट्यिष्टृ ी-र्चत्रपटिष्टृ ीतील अर्भनेते व र्दग्दशि क िोते.

……..टीम फॉक्स पवलिके शन
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फॉक्ि पर्ललके शनचा वार्षिक अिंक किा िोता.
rightwriter23@gmail.com वर नक्की प्रर्तक्रया द्या. आपल्या प्रर्तर्क्रया
आम्िाि मागि दशि क ठरतात.
ई-मावसकाि वडविटि िावहराि घेण्यास सरु
ु िाि झािी आहे.िावहरािीसाठी
फॉक्स पवलिके शन्स फे सबक
ु पेि िा भेट दया. इिर मावसकाि
व्यापार,व्यिसायाची प्रभािी वडविटि िावहराि करण्यासाठी ई-मेि वकं िा
८६००३३९३९४ िर संपकक करा .

Fox Publication फे सबुक पेि िा भेट दया.
आमची इिर काही ई-बुक खािी नािािर वक्िक करा आवण त्िररि वमळिा.

मै नरेंद्र दामोदरदाि मोदी भारताच्या पिंतप्रधान मोदींचा जीवनपररचय मराठीतून.
ित्ता कें द्र : शरद पवार

मिाराष्ट्राच्या लाडक्या नेत्याचा राजकीय प्रवाि .

आर्थिक मिंदी उपाययोजना आपले भर्वष्ट्य िरु र्क्षत करण्यािाठी नक्की वाचा .
बचत आर्ण श्रीमतीचे रितय वाचा आर्ण श्रीमत व्िा
instagram मधून लाखो रुपये कमावण्याची ििंधी िोशल माध्यमातून पैिे कमवा
माजी मख्ु यमिंत्री मिाराष्ट्र राज्य १९६० पािूनचे मिाराष्ट्र राज्याचे मख्ु यमिंत्र्याची िर्वततर
मार्िती
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